ORDENANÇA DE LES PERSONES,
ELS BÉNS I LA TINENÇA D’ANIMALS

2

INDEX¡Error! Marcador no definido.

TITOL PRELIMINAR
Disposicions generals
Article 1. Àmbit d'aplicació
Article 2. Objecte
TITOL I
De les persones
Capítol primer. Principis bàsics de convivència ciutadana
Article 3. Convivència ciutadana
Article 4. Rebuig de la violència
Article 5. Suport iniciatives de resolució dels conflictes ciutadans
Article 6. Dignitat de les persones
Article 7. Mendicitat
Article 8. Salut
Article 9. Embriaguesa i drogaaddicció
Article 10. Menors abandonats o extraviats
Article 11. Dret i deure d'anar a escola
Article 12. Negligència de pares o tutors
Article 13. Educació viària
Article 14. Drets de manifestació i d'expressió
Article 15. Agents de l'autoritat municipal
Capítol segon. Drets i deures de caràcter individual
Article 16. Drets dels veïns
Article 17. Canalització dels drets
Article 18. Deures dels veïns
Article 19. Col·laboració especial
Article 20. Drets i deures dels estrangers
Article 21. Drets dels menors d'edat emancipats
Capítol tercer. Drets de caràcter col·lectiu
Article 22. Associacions ciutadanes
Capítol quart. Drets dels consumidors i usuaris
Article 23. Defensa dels consumidors i usuaris
Article 24. Oficina d'informació al consumidor
TITOL II
Dels béns
Capítol primer. Nomenclàtor, retolament i numeració
Article 25. Nomenclàtor
Article 26. Retolació
Article 27. Numeració
Article 28. Indicador numerari
Article 29. Servituds administratives
Article 30. Altres retolacions
Capítol segon. Conservació
Article 31. Conservació de la via pública
Article 32. Reposició
Article 33. Béns públics

3

Capítol tercer. Neteja
Article 34. Servei de neteja
Article 35. Marges dels rius i solars
Article 36. Immobles en construcció
Article 37. Immobles
Article 38. Establiments en front dels quals es realitzin operacions de càrrega i descàrrega
Article 39. Establiments de venda a la menuda de productes amb embolcall, alimentaris o
anàlegs, de consum o ús immediat, i d'establiments de pública concurrència
Article 40. Quioscs, tómboles
Article 41. Altres
Article 42. Nevades
Article 43. Actes no permesos a la via pública
Article 44. Espolsada
Article 45. Rec
Capítol quart. Dels residus sòlids urbans
Secció primera. Residus sòlids
Article 46. Residus municipals
Article 47. Residus no municipals
Secció segona. Recollida
Article 48. Recollida residus municipals
Article 49. Recollida selectiva
Capítol cinquè. De la utilització de la via pública
Secció primera. Us comú general
Article 50. Us comú general
Article 51. Actes no admesos
Article 52. Altres limitacions
Article 53. Actes admesos
Secció segona. Us comú especial
Apartat primer. Disposició general
Article 54. Us comú especial
Apartat segon. Venda en parades fixes
Article 55. Disposició general
Article 56. Parades
Article 57. Durada
Article 58. Mesures de col·laboració cívica
Apartat tercer. Venda ambulant
Article 59. Disposició general
Article 60. Parades
Article 61. Altres
Article 62. Mesures de col·laboració cívica
Apartat quart. Indústries al carrer
Article 63. Activitats
Apartat cinquè. Taules, cadires i para-sols
Article 64. Taules, cadires
Article 65. Tendals
Apartat sisè. Tanques d'obres
Article 66. Tanques
Article 67. Espai ocupat
Article 68. Característiques
Article 69. Visibilitat
Article 70. Tubs d’evacuació de runes
Apartat setè. Col·locació de mercaderies o altres objectes a la via pública
Article 71. Mercaderies
Apartat vuitè. Engalanament de la via pública i instal·lacions lluminoses en l'arbrat
Article 72. Engalanament

4
Article 73. Instal·lacions lluminoses en l'arbrat
Apartat novè. Guals i reserva de càrrega i descàrrega
Article 74. Disposicions generals
Apartat desè. Rodatge d'escenes de pel·lícules
Article 75. Disposicions generals
Secció tercera. Us privatiu
Apartat primer. Disposició general
Article 76. Us privatiu
Apartat segon. Divertiments, espectacles públics i proves esportives
Article 77. Espectacles públics
Article 78. Mesures de col·laboració cívica
Article 79. Estructures desmuntables
Article 80. Espais oberts
Article 81. Actes no permesos
Apartat tercer. Quioscs
Article 82. Modalitats
Article 83. Característiques
Article 84. Espai ocupat
Article 85. Mesures de col·laboració cívica
Apartat quart. Contenidors d'obres
Article 86. Contenidors
Article 87. Materials no admesos
Apartat cinquè. Publicitat
Article 88. Suports publicitaris
Article 89. Nombre i ubicació
Article 90. Seguretat i conservació
Article 91. Columnes i tanques
Article 92. Pantalles electròniques
Article 93. Pancartes i banderoles
Article 94. Responsabilitat
Capítol sisé. De la contaminació acústica
Secció primera. Disposicions generals
Article 95. Mesures de col·laboració cívica
Article 96. Concepte
Article 97. Obligacions dels titulars d'immobles o de vehicles
Secció segona. Sorolls produïts pels vehicles a motor
Article 98. Equipaments obligatoris
Article 99. Prohibicions i límits sonors dels vehicles
Article 100. Forma de control
Article 101. Condicions del motor
Article 102. Col·laboració dels conductors
Article 103. Subsanació de deficiències
Secció tercera. Sorolls produïts per maquinària o aparells
Article 104. Limitació horària d'obres
Article 105. Condicions de maquinària d'obres
Article 106. Horari de càrrega i descàrrega
Article 107. Sistemes d'alarma
Article 108. Emissió de música o publicitat per altaveus
Secció quarta. Sorolls produïts per les persones dins dels habitatges
Article 109. Disposició general
Secció cinquena. Sorolls produïts per les persones a la via pública o en locals de pública
concurrència
Article 110. Via pública
Article 111. Establiments de concurrència pública
TITOL III
De la tinença d'animals

5
Capítol primer. Disposicions generals
Article 112. Tinença
Article 113. Responsabilitat
Article 114. Animals que causin lesions
Article 115. Animals que tinguin malalties transmissibles
Capítol segon. Tinença d'animals
Secció primera. Normes comunes
Article 116. Condicions
Article 117. Maltractament
Secció segona. Normes específiques per a gossos
Article 118. Cens
Article 119. Gossos agressius
Article 120. Gossos guardians
Capítol tercer. Animals a la via pública
Article 121. Fermament
Article 122. Deposició de residus
Article 123. Entrada en establiments
Article 124. Transport públic
Article 125. Gossos pigall
Capítol quart. Abandonament d'animals
Article 126. Abandonament
Article 127. Animals perduts amb identificació
Article 128. Abonament de despeses
TITOL IV
De les infraccions i les sancions
Capítol primer. Persones responsables
Article 129. Responsabilitat
Article 130. Responsabilitat penal
Capítol segon. Infraccions
Article 131. Classificació
Article 132. Infraccions molt greus
Article 133. Infraccions greus
Article 134. Infraccions lleus
Capítol tercer. Sancions
Article 135. Sancions
Article 136. Determinació de la quantia
Article 136 bis. Mesures alternatives a les sancions econòmiques per a menors d’edat
Capítol quart. Competència i procediment sancionador
Article 137. Competència
Article 138. Procediment sancionador

TITOL PRELIMINAR
Disposicions generals
Article 1. Àmbit d'aplicació

6
L'àmbit d'aplicació d'aquesta ordenança és el municipi d'Igualada.
Article 2. Objecte
Aquesta ordenança té per objecte regular els principis bàsics de la convivència ciutadana, els drets
i deures dels ciutadans i les associacions, l'ús comú i el privatiu dels béns de domini públic i la
tinença d'animals.

TITOL I
De les persones

Capítol primer. Principis bàsics de convivència ciutadana
Article 3. Convivència ciutadana
1. La ciutat és el marc de la convivència i l'iniciativa social.
2. Els principis bàsics de la convivència ciutadana són el respecte, la tolerància i la solidaritat.
Aquests principis haurien de presidir els comportaments de les persones, individualment o
col·lectivament, per tal de garantir el millor exercici de la lliure iniciativa, en tots els aspectes
relacionats amb la vida ciutadana.
Article 4. Rebuig de la violència
1. Cal rebutjar la violència física o moral en la resolució dels litigis entre persones o col·lectius.
2. L'autoritat municipal podrà sancionar les conductes i comportaments que produeixin
repercussions públiques, les quals atemptin contra la convivència ciutadana.
Article 5. Suport iniciatives de resolució dels conflictes ciutadans
L'Ajuntament facilitarà i donarà suport a totes les iniciatives que condueixin al debat, a l'intercanvi
de parers i a la resolució democràtica dels conflictes ciutadans, sense perjudici del recurs a la
jurisdicció competent perquè en darrer terme prengui una resolució.
Article 6. Dignitat de les persones
1. Cal evitar totes les actituds individuals o col·lectives que atemptin contra la dignitat de la
persona.
2. Són prohibits l'insult, la burla, les molèsties intencionades, la coacció moral o física i les
agressions. Si es manifestés alguna d'aquestes conductes envers infants, vells o minusvàlids,
s'agreujarà la responsabilitat de l'infractor.

Article 7. Mendicitat
1. Es prohibeix la mendicitat en tot el terme municipal. Malgrat la complexitat de les situacions
personals, l'Ajuntament no l'autoritzarà en cap cas.
2. L'Ajuntament promourà i donarà suport a iniciatives ciutadanes de solidaritat amb l'objectiu de
resoldre situacions personals extremes.
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3. Els agents de l'autoritat demanaran la documentació a les persones que trobin exercin la
mendicitat i, sempre que sigui possible, les adreçaran al Departament de Serveis Socials de
l'Ajuntament.
Article 8. Salut
La salubritat i la higiene són un imperatiu per a la salut personal i col·lectiva, per la qual cosa
tothom ve obligat a col·laborar a l'efecte d'evitar qualsevol acte que suposi un atemptat contra
aquestes.
Article 9. Embriaguesa i drogaaddicció
1. Cal evitar l'exhibició publica de l'embriaguesa o la drogaaddicció. En aquest sentit l'autoritat
municipal podrà acompanyar a les persones que manifestament es trobin sota els efectes de
l'alcohol i/o les drogues, als serveis assistencials corresponents.
2. L'Ajuntament promourà i donarà suport a les iniciatives ciutadanes destinades a la reorientació
d'aquestes persones.
3. Els establiments públics que despatxin begudes alcohòliques hauran de complir
escrupolosament les normes referents als menors. L'incompliment d'aquestes normes suposarà la
incoació immediata d'expedient per a procedir a la seva clausura, sense perjudici de donar-ne
compte a les altres administracions públiques competents en la matèria, a fi que procedeixin a
imposar les sancions governatives o judicials que corresponguin.
Qualsevol establiment en el qual es comprovi que es porta a terme la venda o distribució il.legal
d'estupefaents serà clausurat immediatament.
4. També resta prohibida la consumició de begudes alcohòliques a la via pública, fora dels
establiments del ram de l'hosteleria, quioscs de begudes i similars.
Article 10. Menors abandonats o extraviats
1. Els menors abandonats o extraviats a la via pública hauran de ser acompanyats per la persona
que els trobés, a les dependències de la Policia local. Els primers seran lliurats a les autoritats
competents i, els altres, retinguts en custòdia a disposició dels seus pares o tutors.
2. L'autoritat municipal informarà immediatament a través dels mitjans locals, del fet d'haver trobat
un menor en aquestes condicions.

Article 11. Dret i deure d'anar a escola
1. Tots els infants entre els sis i els setze anys tenen el dret i el deure d'anar a l'escola. Es
responsabilitat dels pares o tutors garantir-los el normal exercici d'aquest dret.
2. Els agents de l'autoritat que trobin al carrer, en hores escolars, infants d'aquestes edats els
acompanyaran a casa dels pares o tutors i en donaran compte al Departament d'Ensenyament de
l'Ajuntament als efectes corresponents.
Article 12. Negligència de pares o tutors
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En cas de manifesta negligència dels pares o tutors, l'autoritat municipal ho podrà posar en
coneixement de la Direcció General d'Atenció a la Infància de la Generalitat de Catalunya.
Article 13. Educació viària
1. Es fomentarà convenientment l'educació viària a les escoles.
2. Es responsabilitat dels pares o tutors evitar que els nens menors transitin sols per les vies
públiques. En qualsevol cas, tothom ha d'evitar que els nens baixin de les voreres si no van
acompanyats.
Article 14. Drets de manifestació i d'expressió
L'autoritat municipal facilitarà, amb els mitjans al seu abast, l'exercici dels drets de manifestació i
d'expressió en l'àmbit del municipi, sempre que es realitzin per mitjans lícits, en el seu cas,
degudament autoritzats i es respectin els drets i llibertats alienes.
Article 15. Agents de l'autoritat municipal
1. Els agents de l'autoritat s'adreçaran als ciutadans amb el màxim respecte i consideració a què
els obliga la seva dignitat i el seu caràcter de servei ciutadà.
2. Els ciutadans poden adreçar-se davant l'autoritat municipal en relació els actes dels agents que
considerin erronis o que atemptin contra la seva dignitat.

Capítol segon. Drets i deures de caràcter individual
Article 16. Drets dels veïns
1. Es reconeix a tots els veïns del terme municipal els drets regulats en aquesta ordenança, sens
perjudici de qualsevol altre que es determini en la legislació vigent en aquesta matèria.
2. Tots els veïns del terme municipal tenen dret a:
a) Ser elector i elegible, d'acord amb allò que es disposa en la legislació electoral.
b) Participar en la gestió municipal d'acord amb el què disposen les lleis i, en el seu cas,
quan la col·laboració de caràcter voluntari del veïns sigui demanada per l'Administració
municipal.
c) Utilitzar, d'acord amb la seva naturalesa, els serveis públics municipals, i accedir als
aprofitaments comunals, de conformitat amb les normes que siguin d'aplicació.
d) Exigir la prestació i, en el seu cas, l'establiment del corresponent servei públic, en el
supòsit que es tracti d'una competència municipal pròpia de caràcter obligatori.
e) Participar en les consultes populars convocades per l'Ajuntament o per iniciativa veïnal,
d'acord amb allò previst en la legislació reguladora.
f)

Exercir el dret de petició davant de les autoritats locals mitjançant la sol·licitud de l'adopció
d'actes o acords en matèria de llur competència. Les peticions hauran de formalitzar-se
per escrit.
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g) Adreçar-se a qualsevol autoritat o òrgan municipal per fer petició d'aclaracions o
actuacions municipals. La petició es cursarà necessàriament per escrit i serà contestada
en els terminis previstos en la legislació sobre procediment administratiu.
En el cas que la sol·licitud faci referència a qüestions de competència d'altres
administracions o atribuïdes a òrgan diferent, el destinatari de la petició la dirigirà a qui
correspongui i comunicarà aquest fet al sol·licitant.
h) Formular a les autoritats o òrgans de l'Ajuntament propostes d'actuació relatives a
matèries de competència municipal o d'interès social. El destinatari de la proposta
informarà al seu signatari el tràmit que li pensa donar.
i)

Ésser rebuts en audiència, prèvia petició, per les autoritats municipals.

j)

Assistir a les sessions del Ple municipal i dels altres òrgans de govern, quan així es
determini. També podran formular precs i preguntes dirigides al Ple municipal, per tal que
siguin debatudes i contestades.
Els precs i preguntes hauran d'adreçar-se necessàriament per escrit a l'Alcaldia, amb un
mínim de quaranta-vuit hores d'antelació a l'inici de la sessió plenària en què hagin de
tractar-se. Correspondrà a l'alcalde, prèvia consulta de la Junta de portaveus, decidir
sobre la conveniència de la seva tramitació.

k) Tenir una informació àmplia, puntual i objectiva sobre els afers i activitats municipals, a
través de medis com el tauler d'anuncis de la Corporació, els mitjans de comunicació
locals, municipals o privats, i altres mitjans com conferències, exposicions, anuncis, etc.
l)

Conèixer, en qualsevol moment, l'estat de la tramitació dels procediments en els que
tinguin la condició d'interessats, i obtenir còpies dels documents continguts
en ells.

m) Identificar a les autoritats i al personal al servei de l'Administració sota la responsabilitat
dels quals es tramiten els procediments.
n) Obtenir còpia segellada dels documents que presenten, que s'aporti juntament amb els
originals, excepte quan aquests hagin d'obrar en l'expedient.
o) Utilitzar les llengües oficials en el territori de la Comunitat autònoma, d'acord amb el que
prevegi la legislació reguladora podrà demanar expressament que els documents que hagi
de rebre es tradueixen al castellà.
p) Formular al·legacions i aportar documents en qualsevol fase del procediment anterior al
tràmit d'audiència , que hauran d'ésser tinguts en compte per l'òrgan competent alhora de
redactar la proposta de resolució.
q) No presentar documents no exigits per les normes aplicables al procediment de què es
tracti, o que ja es trobin en poder de l'administració actuant.
r)

Obtenir informació i orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que les disposicions
vigents imposin als projectes, actuacions o sol·licituds que es proposin realitzar.

s) Ésser tractats amb respecte i deferència per les autoritats i funcionaris, que hauran de
facilitar l'exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.
t)

Accés als registres i arxius de l'Ajuntament en els termes previstos en la Constitució, en la
Llei 30/92, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i el
procediment administratiu comú i demés legislació que sigui d'aplicació.

u) Presentar reclamacions i interposar recursos contra els actes de l'administració d'acord
amb la legislació reguladora.
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v) Altres que es determinin legalment.
Article 17. Canalització dels drets
Tots els drets esmentats en l'article anterior, que es refereixin a qualsevol tipus de petició, es
podran canalitzar, entre d'altres mitjans, a través del "Telèfon del ciutadà" i de "l'Oficina del
ciutadà".
Article 18. Deures dels veïns
Tots els habitants del terme municipal i els forans que posseeixin béns en el municipi tenen els
deures següents:
a) Complir les obligacions que determinin les ordenances municipals i els bans dictats per
l'Alcaldia.
b) Contribuir mitjançant les prestacions econòmiques i personals legalment previstes, a la
realització de les competències municipals. Els tributs s'han de satisfer en els períodes
voluntaris que es determinin.
c) Facilitar a l'Alcaldia, quan la legislació ho prevegi, les dades i estadístiques que els
sol·licitin.
d) Comparèixer davant de l'autoritat municipal quan siguin requerits per disposició legal, amb
indicació del motiu de la citació.
e) Complir amb les seves obligacions respecte al padró municipal d'habitants, d'acord amb
allò que es preveu en la normativa reguladora.
f)

Comunicar a l'Ajuntament les altes, baixes, o modificacions dels seus béns i establiments
comercials, per tal de reflectir-ho en els respectius padrons.

g) Facilitar a l'Administració l'emissió d'informes, inspeccions i altres actes d'investigació, en
els casos previstos per la Llei.
h) Proporcionar a l'Administració actuant dades que coneguin, que permetin identificar a
altres interessats que no haguessin comparegut en un procediment.
i)

Altres que es determinin legalment.

Article 19. Col·laboració especial
En cas de produir-se alguna desgràcia o calamitat pública, l'Alcaldia podrà requerir l'ajut i la
col·laboració personal i/o material dels habitants del terme municipal, d'una manera especial
d'aquells que pels seus coneixements o aptituds puguin prestar-ne amb més utilitat per a la
comunitat.
Article 20. Drets i deures dels estrangers
Els estrangers majors d'edat domiciliats en el terme municipal tenen els mateixos drets i deures
que els veïns, llevat dels de caràcter polític, sens perjudici del que disposa la legislació electoral
reguladora.
Article 21. Drets dels menors d'edat emancipats
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Els espanyols menors d'edat emancipats o judicialment habilitats tenen els mateixos drets que els
veïns, a excepció dels de caràcter polític.

Capítol tercer. Drets de caràcter col·lectiu
Article 22. Associacions ciutadanes
Les associacions ciutadanes inscrites en el Registre Municipal d'Entitats tenen els següents drets:
a) Dret a rebre informació directa dels assumptes que són del seu interès, sens perjudici del
dret general d'accés a la informació municipal reconegut als veïns en general.
En particular gaudiran, sempre que ho sol·licitin expressament del dret a rebre en el seu
domicili social les convocatòries dels òrgans col·legiats municipals que celebrin sessions
públiques, quan en l'ordre del dia d'aquests figurin qüestions relacionades amb el seu
objecte social. En els mateixos supòsits rebran les resolucions i acords adoptats pels
òrgans municipals; I del dret a rebre les publicacions periòdiques o no, que editi
l'Ajuntament, sempre que resultin d'interès per l'entitat, atès el seu objecte social.
b) Elevar propostes d'actuació en l'àmbit de les matèries de competència municipal.
c) Formar part dels òrgans de participació existents o que es puguin crear en el futur, en la
forma i condicions que per a cada supòsit concret es determini.
d) Intervenir en les sessions del ple i de les comissions d'estudi, d'informe o de consulta,
d'acord amb allò que determina la legislació reguladora.
e) Promoure iniciatives d'actuació municipal, relacionades amb les finalitats que els siguin
pròpies.
f)

Fer servir els mitjans públics de titularitat municipal per a les finalitats de l'associació
ciutadana, d'acord amb la reglamentació pròpia de cada mitjà i en la mesura de les
possibilitats del servei.

g) Rebre ajuts econòmics.
h) Participar, d'acord amb el reglament específic, en la gestió dels serveis públics municipals
de caràcter cultural, educatiu, esportiu i assistencial.
i)

Altres que expressament es determinin en la legislació reguladora.

Capítol quart. Drets dels consumidors i usuaris
Article 23. Defensa dels consumidors i usuaris
Correspon a l'Ajuntament promoure i desenvolupar la protecció i defensa dels consumidors i
usuaris, en el marc de les seves competències i d'acord amb la legislació central i autonòmica.
Article 24. Oficina d'informació al consumidor
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1. Les funcions en matèria de protecció i defensa dels consumidors i usuaris són exercides en el
terme municipal d'Igualada per l'Oficina municipal d'informació al consumidor que està integrada
en l'Oficina del ciutadà.
2. Els consumidors i usuaris es podran adreçar a aquesta Oficina per:
a) Demanar informació, ajut o orientació sobre l'exercici dels seus drets.
b) Demanar informació, tal com adreces, telèfons, funcions, etc., referent a d'altres centres,
públics o privats, d'interès per al consumidor o usuari.
c) Formular queixes o reclamacions per assumptes concrets en l'àmbit del terme municipal.
En aquest darrer cas, l'Oficina en farà la recepció i el registre, i efectuarà les diligències
oportunes per aclarir els fets, segons les seves competències, i, si escau, remetrà la queixa o
reclamació a l'organisme competent.
TITOL II
Dels béns
Capítol primer. Nomenclàtor, retolament i numeració
Article 25. Nomenclàtor
1. Les vies públiques es diferenciaran i identificaran amb un nom diferent per a cada una d'elles.
2. La denominació de les vies públiques respondrà a noms que tinguin un sentit territorial, cultural,
històric o local, que pugui ser significatiu.
3. Correspondrà a l'Ajuntament la denominació de les vies públiques sense nom o la modificació
de l'existent. Aprovada inicialment la denominació, aquesta se sotmetrà a informació pública durant
quinze dies mitjançant edicte al taulell d'anuncis de la Casa consistorial i a la premsa local.
Transcorregut aquest termini, el Ple aprovarà, si s'escau, definitivament la denominació.
Article 26. Retolació
1. L'Ajuntament durà a terme la retolació de les vies públiques, mitjançant la col·locació, al menys,
a cada xamfrà, d'una placa en la qual constarà el nom de la via.
2. Les plaques respondran al model definit per l'Ajuntament. Excepcionalment, podrà autoritzar-se
als particulars la col·locació d'un model de placa diferent.
Article 27. Numeració
1. Els immobles que donen front a la via pública seran objecte de numeració.
2. La numeració de la via pública se subjectarà a les regles següents:
1. La numeració serà sempre correlativa. Llevat d'excepcions justificades, se senyalaran
amb números parells les finques del costat dret i amb imparell les finques del costat
esquerra.
2. Les finques amb front a dues o més vies tindran en cada una d'elles la numeració
corresponent.
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3. A les vies amb edificacions en un sol costat, les finques tindran numeració correlativa
d'imparell i parell.
4. Les finques situades en places tindran també numeració correlativa d'imparells i parells,
llevat que algun o alguns dels costats de la plaça constitueixin un tram d'una altra via
pública. En aquest cas, les finques situades en aquest tram portaran la numeració
corresponent a la via de la qual formen part.
5. Les finques resultants de la segregació d'una altra que ja tingués numeració assignada,
conservaran el número originari amb la indicació de "bis", "ter", etc., segons aquest sigui
repetit dues, tres o més vegades; i, mentre no es verifiqui la revisió general de la
numeració de la via pública.
6. La finca resultant de l'agregació de dues o més finques les quals tinguessin assignada
numeració, conservaran tots els números originaris, units per guió, mentre no es faci
l'esmentada revisió.
3. Per a la numeració de les vies públiques o la seva revisió, els Serveis tècnics municipal
formularan el corresponent projecte integrat per memòria, relació de números, antics i nous, i pla
parcel.lari, que serà sotmès a informació pública per un termini de quinze dies, i aprovat, si escau,
per l'Alcaldia.
Article 28. Indicador numerari
1. El model d'indicador numerari s'ajustarà al model o als requisits establerts per l'Ajuntament.
Excepcionalment, podrà autoritzar-se als particulars la col·locació d'un model diferent.
2. Els propietaris dels edificis o solars hauran de col·locar l'indicador numerari al costat de la porta
principal d'entrada o en el centre de la línia de la finca, una vegada li hagi estat assignada o
modificada la numeració corresponent.
També hauran de garantir, en tot moment, la seva visibilitat i netedat.
Article 29. Servituds administratives
1. Els propietaris d'immobles venen obligats a consentir les servituds administratives establertes
per a utilitat pública i, en particular, hauran de suportar la instal·lació en façanes, reixats i
tanques d'elements indicadors de retolació de la via, de senyals de circulació o de referència
de servei
públic.
2. Aquesta servitud serà gratuïta i s'establirà mitjançant notificació prèvia al propietari de l'immoble
afectat, sense cap més indemnització que la dels desperfectes que es pugessin ocasionar.
Article 30. Altres retolacions
Els edificis de servei públic, els museus, els monuments artístics i arqueològics i altres immobles
d'interès podran ostentar una placa amb la indicació del seu nom, destinació o funció.

Capítol segon. Conservació
Article 31. Conservació de la via pública
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1. Correspon a l'Administració municipal l'execució dels treballs i obres necessàries per a la
perfecta conservació dels elements estructurals i ornamentals de la via pública.
2. L'execució de treballs i obres de millora de l'estat de conservació de la via pública, o de
restauració o reparació dels seus elements estructurals i ornamentals, per qualsevol ciutadà estarà
subjecte a prèvia llicència.
Article 32. Reposició
Les empreses i particulars que duguin a terme obres a la via pública o la malmetin per qualsevol
raó, hauran de reposar els paviments, les voreres i els guals, i els altres elements de la via que
hagin malmès.
Article 33. Béns públics
1. Es consideren béns públics els objectes i elements situats en els espais públics, al servei dels
ciutadans.
2. Els ciutadans tenen el dret d'usar els béns públics conforme el seu destí, i el deure de respectarlos i de fer-los respectar.
3. Queda prohibit realitzar qualsevol tipus de pintada i enganxar i col·locar cartells i similars a la via
pública, façanes d'edificis, elements de mobiliari urbà i espais comuns.
No obstant això, podran col·locar-se cartells en els llocs següents:
a) En les columnes o plafons que l'Ajuntament disposi a aquest efecte a diferents punts de la
ciutat.
b) En les tanques d'obres i de solars.
4. En els arbres, fanals i altres béns públics no es podrà penjar ni recolzar cap element que els
pugui ocasionar desperfectes.

Capítol tercer. Neteja
Article 34. Servei de neteja
1. El servei de neteja de la via pública es prestarà per l'Administració municipal, per gestió directa o
indirecta, sense perjudici de les obligacions imposades als ciutadans en els articles següents.
2. Aquest servei es practicarà dintre l'horari i programació que estableixi l'Administració municipal.
Article 35. Marges dels rius i solars
1. En els marges dels rius i en els solars no es podran llençar escombraries, runes, mobles i altres
objectes.
2. Els propietaris dels solars hauran de mantenir-los lliures d'escombraries, runes, mobles, males
herbes, animals nocius per a la salut humana i altres objectes. De no estar-ho els agents de
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l'autoritat municipal procediran a retirar els esmentats elements, a càrrec de la propietat, sens
perjudici de les sancions que procedeixin.
Article 36. Immobles en construcció
Els contractistes dels edificis en construcció o en aquells on es realitzin obres, hauran de mantenir
la vorera o voreres corresponents, netes en tot moment, i, en qualsevol cas, les deixaran netes al
finalitzar la jornada laboral. La vorera haurà de regar-se abans de ser escombrada.
Article 37. Immobles
1. Hauran de procedir diàriament a escombrar les voreres amb front als edificis les persones
següents:
A. En els edificis destinats a habitatge:
a) El responsable de la comunitat de veïns, el propietari, el porter o la persona designada a
aquest efecte.
b) A manca de les persones esmentades: Els veïns de l'immoble en els torns establerts entre
ells, en la part no ocupada pels locals de negoci situats a la planta baixa.
I, els titulars dels locals de negoci, situats a la planta baixa, en la part corresponent davant
d'aquests.
B. En els edificis industrials: El porter, el personal que hi residís o la persona designada a aquest
efecte.
C. En els edificis públics, centres d'ensenyament i culturals, centres de sanitat i assistència social,
centres esportius i recreatius, edificis administratius, esglésies, convents i d'altres anàlegs: els
conserges, els porters, el personal que hi residís o la persona designada a aquest efecte.
2. Les persones esmentades en l'apartat anterior estaran també obligades a deixar les voreres
netes de l'herba que hi pugui créixer.

Article 38. Establiments en front dels quals es realitzin operacions de càrrega i descàrrega
1. Els titulars d'establiments davant dels quals es realitzin operacions de càrrega i descàrrega
hauran d'escombrar les voreres diàriament i, a més, quantes vegades sigui precís per a mantenirles en les degudes condicions de neteja.
2. També hauran d'escombrar-les quan ho ordenin els agents de l'autoritat municipal, en
consideració a l'estat de brutícia de la via pública.
Article 39. Establiments de venda a la menuda de productes alimentaris o anàlegs, amb
embolcall, de consum o ús immediat, i d'establiments de pública concurrència.
1. Els titulars d'aquests establiments hauran de situar, en lloc visible junt al seu local o les seves
instal·lacions, papereres o recipients apropiats amb l'objecte de tenir sempre neta la via pública.
2. També seran responsables del manteniment de la neteja de les voreres o espais de vianants
que ocupen.
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Article 40. Quioscs, tómboles
Els titulars de quioscs i de llicències de taules i cadires a la via pública, tómboles, rifes o sorteigs i
de col·locació de mercaderies o altres objectes a la via pública a demés de les obligacions
contingudes en l'article anterior, seran responsables de la retirada de la via pública de botelles,
envasos, gots i altres deixalles produïdes per l'activitat de la instal·lació. Als efectes d'aquesta
obligació la superfície que ocupen es considera ampliada a 10 m. del seu perímetre.
Article 41. Altres
1. En les vies públiques en què no existeixin voreres, l'obligació d'escombrar es referirà a la part
més propera als edificis, amb una amplada d'almenys 1 m.
2. L'escombrada es farà sempre evitant que els productes d'aquesta caiguin a la calçada. En cap
cas, s'usaran els embornals com a dipòsit de les matèries procedents d'aquesta escombrada.
3. Els productes de l'escombrada hauran de recollir-se en bosses o sacs adequats, iguals als
emprats per a les escombraries municipals, i es lliuraran en les mateixes condicions que aquestes.
Article 42. Nevades
1. L'Administració municipal ordenarà i organitzarà el servei de neteja de la neu dipositada a les
vies públiques.
2. A més, els ciutadans observaran les prevencions següents:
a) En tota finca urbana, les persones responsables del manteniment ordinari de les voreres,
organitzaran i prestaran un servei extraordinari de neteja de la vorera corresponent, per
deixar-la lliure de la neu que s'hi anés acumulant. En cas d'utilitzar sal per dissoldre la neu,
aquesta no podrà tirar-se als escossells dels arbres o damunt d'altra vegetació.
b) La neu que no pugui fer-se liquar serà amuntegada a la vorera, sense tirar-la al centre de
la calçada, i de manera que quedi expedit l’accés a l'embornal.
Entre la façana i la neu amuntegada es deixarà net i expedit l'espai suficient per al pas de
vianants.
c) La neu acumulada en els terrats, les terrasses, els balcons i altres sortints dels edificis no
podrà llençar-se a la via pública, llevat la disposició contrària de l'Alcaldia.
d) Durant les operacions de neteja i recollida de la neu en la via pública, els propietaris o
conductors de vehicles hauran de seguir, pel que fa al seu estacionament o aparcament,
les instruccions que a l'efecte dicti l'autoritat municipal.
Article 43. Actes no permesos a la via pública
No es podran realitzar a la via pública les conductes i els actes següents:
a) Llençar i abocar a la calçada, voreres, escossells dels arbres i solars tot tipus de
productes, siguin en estat sòlid o gasós, llevat els casos de prèvia i expressa autorització
municipal en llocs determinats.
Els residus sòlids de petit tamany com els papers, envoltoris i similars hauran de
dipositar-se a les papereres instal·lades a l'efecte. Les burilles de cigars o cigarrets s'hi
hauran de llençar apagades.
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b) Dipositar escombraries, llevat en la forma que s'establirà en el servei de recollida de
residus municipals.
c) Abocar o buidar qualsevol tipus de líquid.
d) Orinar o defecar
e) Abandonar animals morts.
f)

Netejar vehicles o animals.

g) Col·locar o estendre a les finestres, balcons i altres parts dels immobles visibles des de la
via pública, objectes que atemptin contra l'estètica urbana, tals com roba, pells, etc.
h) Realitzar qualsevol treball o observar qualsevol conducte que desdigui la neteja i decor de
la via pública.
Article 44. Espolsada
Les catifes, la roba d'ús domèstic i altres objectes solament podran espolsar-se a les portes,
balcons o finestres que donen a la via pública, en hores i de tal manera que no causin danys o
molèsties a persones o coses.
Article 45. Reg
1. El reg de les plantes situades en parts de l'immoble que donen a la via pública haurà de fer-se,
amb el capteniment assenyalat en l'article anterior.
2. Els testos i els gerros de flors col·locats en les obertures dels edificis, no podran oferir perill de
caure a la via pública.
En cas de que els esmentats objectes no es trobessin en les degudes condicions de seguretat, els
agents de l'autoritat municipal avisaran al seu propietari per tal que prengui les mesures
adequades per a eliminar el perill potencial. En el supòsit d'inobservança, l'Alcaldia decretarà d'ofici
la retirada dels objectes perillosos.

Capítol quart. Dels residus sòlids urbans
Secció primera. Residus sòlids
Article 46.
Derogat per l’Ordenança reguladora de la gestió dels residus municipals (aprovada
definitivament BOP 20.09.10)
Article 47. Residus no municipals
Derogat per l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals domèstics, en vigor des del
19.04.03

Secció segona. Recollida selectiva
Article 48. Residus orgànics i resta de deixalles del consum domèstic
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Derogat per l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals domèstics, en vigor des del
19.04.03

Article 49. Matèries i substàncies susceptibles de valorització
Derogat per l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals domèstics, en vigor des del
19.04.03

Capítol cinquè. De la utilització de la via pública
Secció primera. Us comú general
Article 50. Us comú general
L'ús comú general és el que pot exercir lliurement qualsevol ciutadà sense que es requereixi una
qualificació específica, utilitzant el bé d'acord amb la seva naturalesa i les normes de policia
establertes en aquesta ordenança. Aquest ús no està subjecte a prèvia llicència.
Article 51. Actes no admesos
1. No s'admetran les actuacions següents:
a) Utilitzar la via pública per exercir-hi oficis, treballs o activitats, sens perjudici de la
normativa continguda en els articles següents respecte a l'ús comú especial i l'ús privatiu
de la via pública.
b) Situar o deixar abandonats a la via pública objectes particulars, encara que es trobin
adossats a establiments pertanyents als seus propietaris, sense cap altra excepció que la
derivada de les normes vigents referents a la realització d'obres particulars i fires i mostres
a la via pública.
2. L'autoritat municipal podrà, en qualsevol moment i sense previ avís, retirar les deixalles, runes,
materials de construcció i qualsevol altre objecte que impedeixi o dificulti greument el pas o la lliure
circulació per la via pública.
3. Les deixalles, runes, materials de construcció i altres objectes a què es refereix el paràgraf
anterior es portaran als dipòsits municipals habilitats a l'efecte i es podran barrejar quan es tracti de
béns fungibles.
4. Les despeses de trasllat i custòdia dels béns i objectes abans indicats seran a càrrec dels seus
propietaris o posseïdors.
5. Els béns esmentats, de no ser retirats dels dipòsits municipals, seran subhastats en els terminis
legalment establerts.
Article 52. Altres limitacions
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1. No s'admetrà la circulació de bicicletes i similars per damunt de les voravies i en les zones de
vianants.
2. No obstant l'anterior, s'admetrà la circulació de tricicles, altres bicicletes infantils i patins a les
zones de vianants i a les voravies que per la seva amplada i característiques ho permetin, sempre
que no es destorbi la circulació dels vianants.
3. A la via pública, solament s'admetran els jocs amb pilota o similars en els llocs permesos o que
no comportin un risc per a les persones o els béns.
4. La pràctica de l’skate board, bicicleta free style i altres pràctiques similars – amb patins, patinet i
altres.- es limitarà als espais habilitats a l’efecte.
Article 53. Actes admesos
1. S'admetrà la instal·lació de vitrines i aparadors i la col·locació de figurins, mercaderies o altres
objectes a les façanes, finestres o balcons, sempre que es trobin adossats a la façana dels
immobles o en formin part i no impedeixin l'ús de la via pública.
També s'admetrà la instal·lació de mostradors de bars, cafès, pastisseries i establiments anàlegs,
destinats a la venda de gelats, refrescos i similars que, sense sortir de la línia de la façana, es
trobin en comunicació directa amb la via pública i permetin l'expendició directa de consumicions al
públic aturat a la via. Igualment, i en les mateixes condicions, s'admetrà la instal·lació de taquilles
expenedores de bitllets per a espectacles.
2. L'Alcaldia podrà ordenar la retirada dels elements assenyalats en el paràgraf anterior, per
motius estètics o urbanístics i sempre que originin estacionament de públic a les voreres, que
produeixi entorpiments de trànsit i impedeixi l'ús normal de la via pública.

Secció segona. Us comú especial
Apartat primer. Disposició general
Article 54. Us comú especial
1. L'ús comú especial és aquell en el qual concorren circumstàncies singulars de perillositat,
intensitat d'ús o d'altres similars.
2. Aquest ús estarà subjecte a llicència i podrà donar lloc a la percepció de taxes o de preus
públics. La llicència s'ha d'entendre concedida sens perjudici de tercers, i és, en tot cas, revocable
per raons d’interès públic.
3. Si els sol·licitants són més d'un s'han de tenir en compte els principis d'objectivitat, publicitat i
concurrència.
Apartat segon. Venda en parades fixes
Article 55. Disposició general
La venda a la via pública en llocs fixos, amb motiu o no de fires i festes tradicionals, estarà
subjecte a prèvia llicència i comprendrà els articles assenyalats per l'Alcaldia.
Article 56. Parades
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1. L'Administració Municipal podrà aprovar models de parades de venda a la via pública, a fi que, a
excepció de les variacions permeses en cada cas, s'hi ajustin les sol·licituds de llicència
demanades pels interessats.
2. En tot cas, les parades seran fàcilment desmuntables i no podran ser fixades en forma
permanent al terra.
Article 57. Durada
Les llicències tindran la duració següent:
a) Les que tenen per objecte la venda a fires o festes tradicionals, serà el termini de duració
de la fira o de les festes, que vindrà determinat per l'Alcaldia.
b) En els altres casos, i no existint acord exprés, la duració serà de sis mesos com a màxim,
susceptibles de ser prorrogats, per part de l'Alcaldia, únicament dues vegades i per igual
període sempre que el titular o el seu successor ho sol·liciti un mes abans del termini
d'acabament de la llicència o de qualsevol de les seves pròrrogues.
Article 58. Mesures de col·laboració cívica
Finalitzat l'horari de venda, el titular de la parada haurà de procedir a la neteja i l'eliminació de tota
mena de deixalles (papers, caixes, cartons, etc.), utilitzant bosses de tipus industrial, que hauran
de quedar correctament tancades per tal de facilitar la recollida d'aquestes pels serveis de neteja
corresponents.
Apartat tercer. Venda ambulant
Article 59. Disposició general
La venda ambulant a la via pública restarà subjecta a prèvia llicència, què s'atorgarà amb criteris
restrictius i excepcionals i, comprendrà els articles assenyalats per l'Alcaldia.
Article 60. Parades
La venda ambulant a la via pública s'exercirà en parades de venda desmuntables o transportables,
fins i tot en els vehicles adaptats per dita finalitat, tenint sempre en compte
que llur instal·lació oferirà les condicions de seguretat i higiene exigides per la normativa vigent.
Article 61. Altres
1. Els productes alimentaris no podran ser exhibits en cap cas, directament damunt del sòl o el
paviment, i sempre que llurs característiques de volum i de pes ho permetin hauran de situar-se a
una altura respecte al nivell del sòl, no inferior a vuitanta centímetres.
2. El gènere col·locat a la part frontal de la parada no podrà obstaculitzar el pas del públic ni la
visibilitat.

Article 62. Mesures de col·laboració cívica
Finalitzat l'horari de venda, les parades hauran de desmuntar-se i es procedirà a la neteja i
l'eliminació de tota mena de deixalles en les mateixes condicions assenyalades per a la venda en
parades fixes.
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Apartat quart. Indústries al carrer
Article 63. Activitats
Es podrà autoritzar l'exercici d'activitats en la via pública, en lloc fix o ambulant.
Apartat cinquè. Taules, cadires i para-sols
Article 64. Taules, cadires
L'ús especial de la via pública mitjançant quioscs de begudes, taules, cadires i para-sols es regirà
per l'Ordenança municipal reguladora de l'ocupació de la via pública per als establiments de
concurrència pública.
Article 65. Tendals
La instal·lació de tendals i marquesines es regirà per l'Ordenança municipal reguladora de tendals,
rètols i publicitat estàtica.
Apartat sisé. Tanques d'obres
Article 66. Tanques
1. Serà preceptiva la col·locació de tanques protectores per a la realització d'obres majors i per a
l'ocupació de la via pública amb materials destinats a l'execució d'obres.
Quan per necessitats del trànsit o per altres circumstàncies no sigui possible instal·lar les tanques,
aquestes es substituiran per ponts volants o bastides.
2. L'ocupació de la via pública mitjançant el tancament provisional de l'obra o mitjançant ponts
volants o bastides està sotmesa a autorització municipal.
3. Juntament amb la documentació de la sol·licitud de la llicència d'obres, es presentarà el plànol
d'emplaçament de l'obra, on es farà constar el grafiat de la tanca i les mides de les tanques i/o dels
tubs de càrrega i descàrrega.
Article 67. Espai ocupat
1. L'ocupació de la via pública podrà ser de 20-25 cms. Si per exigències de la construcció, fos
necessari ocupar una superfície superior, serà necessari l'informe previ favorable de la Policia
Municipal.
2. No podrà sobresortir del cos de la tanca cap element que posi en perill la seguretat dels
vianants i del trànsit rodat.
3. En cas d'infracció de l'establert en els apartats anteriors, l'Administració municipal obligarà al
contractista a l'enderrocament i nova construcció de les tanques dins dels límits autoritzats. En el
cas de no complir aquesta obligació, ho executarà l'Ajuntament subsidiàriament.
4. Els propietaris, promotors, constructors i directors de les obres respondran dels danys causats a
tercers.
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Article 68. Característiques
1. La tanca o element protector de l'obra tindrà l'alçària mínima d' 1,80 m.
2. La tanca serà opaca i estarà fabricada amb materials que la facin suficientment rígida i estable,
tals com, paret d'obra, prefabricats de formigó, tancaments estandarditzats metàl·lics.
No obstant això, de concorre causa justificada i previ informe favorable dels Serveis tècnics
municipals, podran ser autoritzades tanques no opaques.
3. La tanca haurà de cloure totalment les zones de treball, barrant el pas a l'obra de tota persona
aliena a ella.
4. La tanca d'entrada i sortida a l'interior de l'obra tindrà les mateixes característiques de rigidesa,
estabilitat i seguretat que la resta del tancament de l'obra.

Article 69. Visibilitat
Si a causa de l'emplaçament de l'obra o qualsevol altra circunstància, la visibilitat de les tanques
fos dificultosa serà necessari la seva senyalització mitjançant un material reflectant o il.luminació
amb làmpades elèctriques.
Article 70. Tubs d’evacuació de runes
1. Serà obligatòria la instal·lació de tubs d’evacuació de runes, els quals desembocaran dins els
contenidors d'obres, quan es duguin a terme obres de reforma i d'enderroc d'interiors, llevat que
aquestes s'executin en planta baixa.
2. A més hauran d'adoptar-se les mesures adequades per evitar danys a persones o coses o per
no dificultar la circulació a la via pública.
Apartat setè. Col·locació de mercaderies o altres objectes a la via pública
Article 71. Mercaderies
1. Estarà subjecte a prèvia llicència municipal la col·locació i disposició davant dels establiments,
de mercaderies o d'altres objectes a la via pública i/o voreres. No es permetrà l'ocupació de la via
pública i de les voreres quan aquesta dificulti o entorpeixi el pas dels vianants.
2. Els propietaris dels establiments hauran d'assenyalar amb pintura blanca, i en la mateixa vorera
o, si s'escau, en la calçada, el perímetre limitador de l'espai que s'ocupa.
3. En cas d'excedir l'espai autoritzat o de dificultar el pas de vianants, l'Ajuntament podrà retirar les
mercaderies i altres elements o objectes dipositats a la via pública.
Apartat vuité. Engalanament de la via pública i instal·lacions lluminoses en l'arbrat
Article 72. Engalanament
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1. Amb motiu de festes tradicionals o de fires, es podrà autoritzar a entitats ciutadanes, veïns i
establiments a engalanar els carrers, prèvia presentació del projecte a l'Ajuntament.
2. Els elements emprats hauran de col·locar-se de manera que no dificultin la visibilitat i la
circulació, i no puguin ocasionar danys.
3. El carrer haurà de ser retornat a l'estat anterior en el termini màxim de quatre dies després de
finalitzar la celebració.
Article 73. Instal·lacions lluminoses en l'arbrat
1. Amb ocasió de festes tradicionals o de fires, es podrà autoritzar, previ informe favorable dels
Serveis tècnics municipals, la utilització de l’arbrat de la via pública per sostenir instal·lacions i
ornaments elèctrics.
2. Aquesta utilització haurà de subjectar-se a les condicions següents:
a) No es podran tallar branques ni introduir claus o altres objectes als arbres.
b) Els elements se sustentaran mitjançant una fusta o suro de suficient amplada, recolçats a
l'arbre a través d'un cos tou (goma, suro o lona de suficient gruix) i lligats sobre aquest
mateix cos.
c) Els cables quedaran situats, com a mínim, a una alçada de quatre metres.
d) Les instal·lacions i els ornaments es col·locaran de manera que no impedeixin ni destorbin
les vistes de la via pública que tinguin normalment els habitatges situats davant dels
arbres de que es tracti.
e) Una vegada finalitzada la utilització es retirarà tota ordre a la seguretat determini
l'Administració municipal, la instal·lació i demés materials utilitzats, i es deixarà l'arbrat en
la situació inicial en què es va trobar.
f)

Totes aquelles altres condicions assenyalades en la llicència.

3. Els infractors seran sancionats per l'Alcaldia amb multa, sens perjudici de l'obligació
d'indemnitzar els danys i perjudicis causats a l'arbrat.
Apartat novè. Guals i reserva de càrrega i descàrrega
Article 74. Disposició general
L'ús especial de la via pública mitjançant guals i reserves de càrrega i descàrrega es regirà per
l'Ordenança municipal reguladora dels guals.

Apartat desè. Rodatge d'escenes de pel·lícules
Article 75. Disposició general
El rodatge d'escenes de pel·lícules a la via pública es realitzarà en els llocs i els horaris que
determini la llicència i, en tot cas, de forma que no produeixi entrebanc del trànsit urbà.
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Secció tercera. Us privatiu
Apartat primer. Disposició general
Article 76. Us privatiu
1. L'ús privatiu és el constituït per l'ocupació directa o immediata d'una porció del domini públic, de
manera que aquesta limiti o exclogui la utilització per part dels altres interessats.
2. Aquest ús estarà subjecte a llicència o a concessió segons comporti o no la modificació del
domini públic, i donarà lloc, en tot cas, a la fixació de preus públics.

Apartat segon. Divertiments, espectacles públics i proves esportives
Article 77. Espectacles públics
1. Estarà subjecte a prèvia llicència municipal la realització a la via pública i en espais oberts,
d'espectacles públics i activitats recreatives de pública concurrència.
Igualment estarà subjecte a llicència la realització de proves esportives que transcorrin a la via
pública.
2. L'organitzador d'aquests divertiments, espectacles i proves esportives, haurà de concertar un
contracte d'assegurances que cobreixi el risc de la responsabilitat civil.
Article 78. Mesures de col·laboració cívica
L'organitzador serà responsable del manteniment de la neteja de l'espai de la via pública ocupada
o utilitzada i en especial de la retirada de botelles, envasos, gots i altres deixalles.
Article 79. Estructures desmuntables
Les estructures no permanents, desmuntables, tals com envelats, cavallets, gronxadors, etc,
hauran d'acondiciar-se per tal de garantir les condicions adequades de seguretat, d'higiene i
comoditat per als espectadors, usuaris i per als executants de l'espectacle o activitat recreativa,
assimilables a les exigides per a les instal·lacions fixes.
Article 80. Espais oberts
1. La realització d'espectacles en espais oberts haurà d'advertir-se amb temps suficient als veïns
afectats.
2. S’entén com a espais oberts aquelles zones que sense tenir una estructura determinada,
s'habiliten per a realitzar una determinada classe d'espectacle o activitat recreativa, però on queda
perfectament delimitada la zona dels espectadors respecte d'aquella on es desenvolupa
l'espectacle o l'activitat.
Article 81. Actes no permesos
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No es permetrà a la via pública jocs o divertiments que puguin constituir perill per als transeünts o
per als mateixos que els practiquen.
Apartat tercer. Quioscs
Article 82. Modalitats
1. Els quioscs podran ser de begudes, de flors i de publicacions:
a) Els quioscs de begudes estaran destinats a servir al públic begudes, gelats i complements
aperitius sempre que no requereixin cocció.
b) Els quioscs de flors tindran com a finalitat la venda de flors i plantes.
c) Els quioscs de publicacions es destinaran a la venda de llibres, revistes i diaris.
Article 83. Característiques
1. Els quioscs hauran de contribuir a l'ornat i estètica ciutadana mitjançant l'ús de materials
adequats. Igualment contribuiran al servei públic mitjançant instal·lacions especials addicionals
consistents en aparells de rellotgeria horària, senyalització climatològica, telèfon públic, cartelleres
de turisme i espectacles i d'altres aparells o serveis anàlegs.
2. L'Administració municipal podrà aprovar models de quioscs de les diferents modalitats, a les que
hauran d'ajustar-se les sol·licituds dels interessats.
Article 84. Espai ocupat
1. Els quiosc no podran ocupar l'espai del seu voltant per instal·lar-hi o dipositar-hi caixes, botelles,
cavallets o altres sustentacles per a l'exhibició dels seus productes.
2. En cas d'incompliment, els serveis municipals retiraran els esmentats elements a càrrec de
l'interessat.
Article 85. Mesures de col·laboració cívica
1. El titular del quiosc serà responsable del manteniment de la neteja de les voreres o espais de
vianants ocupats. Als efectes d'aquesta obligació, la superfície ocupada es considera ampliada a
10 metres del seu perímetre.
2. El titular haurà de situar, en un lloc visible, papereres o recipients apropiats per tal de mantenir la
via pública neta en tot moment.
Apartat quart. Contenidors d'obres
Article 86. Contenidors
1. Serà preceptiva la utilització de contenidors d'obres o dipòsits similars quan les runes i altres
materials a retirar de l'obra o l'abastament de materials a aquesta, siguin iguals o superiors a un
metre cúbic de volum.
2. La instal·lació de contenidors d'obres o dipòsits similars resta subjecte a prèvia llicència
municipal.
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Article 87. Materials no admesos
No podran dipositar-se en els contenidors d'obres o dipòsits similars els materials següents:
a) Materials inflamables, explosius, nocius i perillosos, els susceptibles de putrefacció o de
produir olors desagradables, i tot tipus de materials residuals, que per qualsevol causa
puguin produir molèsties als veïns o als usuaris de la via pública.
b) Mobles, estris domèstics i similars.

Apartat cinquè. Publicitat
Article 88. Suports publicitaris
1. Els suports físics de la publicitat a la via pública podran ser columnes, tanques, plafons,
pantalles electròniques, pancartes i banderoles.
a) Columnes: Suport de secció circular, d'una altura molt més gran que el diàmetre, destinat
a la successiva col·locació de cartells.
b) Tanques o plafons: Peça plana de fusta o altre material, destinada a la succesiva
col·locació de cartells.
c) Pantalles electròniques: Pantalla formada per una matriu de punts lluminosos, visibles a
plena llum solar, els quals podran representar texts i gràfics.
d) Pancartes: Cartell de tela, plàstic o paper, fixat per, al menys, dos costats a un pal o asta.
e) Banderoles: Tros de tela, plàstic o paper de reduït tamany, fixat per un costat a un pal o
asta.
2. Les columnes, tanques o plafons, pantalles electròniques, pancartes i banderoles tenen per
finalitat donar un servei d'informació i publicitat al municipi i satisfer les necessitats de promoció
d'activitats socials, de campanyes d'orientació ciutadana i d'informació en general.
3. La instal·lació a la via pública dels suports físics de publicitat esmentats estarà subjecte a prèvia
llicència municipal.
Article 89. Nombre i ubicació
1. El nombre i ubicació de les columnes, tanques o plafons i pantalles electròniques serà
determinat per l'Ajuntament.
2. Les columnes, tanques o plafons i pantalles electròniques hauran d'integrar-se en l'entorn en el
qual se situin, de manera que el seu impacte visual sigui mínim.
3. Aquests elements només podran col·locar-se en sòl urbà. S'exceptuen els espais afectats per
sistemes generals.
Les tanques o plafons no podran instal·lar-se al costat o a prop d'edificis catalogats o d'especial
interès arquitectònic, en llocs que dificultin la visió del paisatge o en aquells altres emplaçaments
que per les seves característiques hagin de gaudir d'especial protecció.
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Article 90. Seguretat i conservació
1. Les columnes, tanques o plafons i pantalles electròniques estaran construïdes amb materials
resistents als agents atmosfèrics i a la corrosió. Alhora, seran de fàcil neteja i manteniment.
2. L'estructura de subjecció de les mateixes, haurà de garantir la seguretat dels vianants i del
trànsit en general.
3. La persona autoritzada per a la seva explotació haurà de conservar les instal·lacions en perfecte
estat de manteniment i de seguretat, neteja i higiene, de conformitat amb les normatives tècniques
vigents en cada moment.
Article 91. Columnes i tanques
La persona autoritzada per a l'explotació de la columna, tanca o plafó estarà facultada per retirar
els cartells o anuncis que s'hi fixessin sense permís, sens perjudici de denunciar els autors
d'aquella fixació abusiva a les autoritats competents.
Article 92. Pantalles electròniques
1. La part de davant de la pantalla tindrà un espai destinat a col·locar l'anagrama de l'empresa
publicitària i l'anagrama de l'Ajuntament.
2. La part posterior no podrà tenir informació estàtica, llevat de l'anagrama de l'Ajuntament i
d'informacions institucionals.
3. Juntament amb els anuncis comercials que s'emetin en les pantalles electròniques, s'emetran
missatges municipals o informacions institucionals en la freqüència determinada per l'Ajuntament.
4. Les escomeses elèctriques, telefòniques, el subministraments i consum aniran a càrrec de
l'interessat.
Article 93. Pancartes i banderoles
1. Excepcionalment es podrà admetre la col·locació de pancartes i banderoles. Aquestes es
penjaran en els arbres i els fanals, a una alçada suficient de manera que no dificulti la visibilitat i la
circulació.
2. Els materials emprats hauran de ser resistents als agents atmosfèrics, permetran el pas del vent
i no ofendran l'estètica urbana.
3. A l'hora d'autoritzar la seva col·locació es podrà exigir el dipòsit d'una fiança econòmica, que
garantirà la restitució dels possibles danys que s’ocasionessin en els suports.
4. Les pancartes o banderoles s'hauran de retirar dins dels quatre dies següents a la finalització
del termini autoritzat, sens perjudici del que determinin normes sectorials.
Article 94. Responsabilitat
1. Els titulars dels suports físics de la publicitat descrits en aquest apartat, seran responsables de
qualsevol dany o perjudici que causin en persones i/o béns.
2. En el cas que els suports publicitaris esmentats pugessin presentar perill per a les persones i/o
béns, podran ser retirats per l'Autoritat municipal, a càrrec del seu titular.
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Capítol sisè. De la contaminació acústica DEROGAT PER L’ORDENANÇA REGULADORA
DEL SOROLLI LES VIBRACIONS D’IGUALADA EN VIGOR DES DEL DIA 14 D EJUNY DE
2012

TITOL III
De la tinença d'animals
Capítol primer. Disposicions generals
Article 112. Tinença Derogat per l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals
domèstics, en vigor des del 19.04.03

Article 113. Responsabilitat Derogat per l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals
domèstics, en vigor des del 19.04.03

Article 114. Animals que causin lesions Derogat per l’ordenança municipal sobre la tinença
d’animals domèstics, en vigor des del 19.04.03

Article 115. Derogat per l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals domèstics, en
vigor des del 19.04.03

Capítol segon. Sobre la tinença d'animals
Secció primera. Normes comunes
Article 116. Condicions Derogat per l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals
domèstics, en vigor des del 19.04.03

Article 117. Maltractament Derogat per l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals
domèstics, en vigor des del 19.04.03

Secció segona. Normes específiques
Article 118. Cens Derogat per l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals domèstics,
en vigor des del 19.04.03
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Article 119. Gossos potencialment perillosos Derogat per l’ordenança municipal sobre la
tinença d’animals domèstics, en vigor des del 19.04.03

Article 120. Gossos guardians Derogat per l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals
domèstics, en vigor des del 19.04.03

Capítol tercer. Animals a la via pública
Article 121. Fermament Derogat per l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals
domèstics, en vigor des del 19.04.03

Article 122. Deposició de residus Derogat per l’ordenança municipal sobre la tinença
d’animals domèstics, en vigor des del 19.04.03

Article 123. Entrada en establiments Derogat per l’ordenança municipal sobre la tinença
d’animals domèstics, en vigor des del 19.04.03

Article 124. Transport públic Derogat per l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals
domèstics, en vigor des del 19.04.03

Article 125. Gossos pigall Derogat per l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals
domèstics, en vigor des del 19.04.03

Capítol quart. Abandonament d'animals
Article 126. Abandonament d'animals Derogat per l’ordenança municipal sobre la tinença
d’animals domèstics, en vigor des del 19.04.03
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Article 127. Animals perduts amb identificació Derogat per l’ordenança municipal sobre la
tinença d’animals domèstics, en vigor des del 19.04.03

Article 128. Abonament de despeses Derogat per l’ordenança municipal sobre la tinença
d’animals domèstics, en vigor des del 19.04.03

TITOL IV
De les infraccions i les sancions
Capítol primer. Persones responsables
Article 129. Responsabilitat
1. Seran responsables de les infraccions previstes en aquesta ordenança, les persones que
cometin les accions o omissions tipificades, sens perjudici del que disposa en matèria de
responsabilitat civil la legislació vigent.
2. En particular, seran responsables en els casos que a continuació s'assenyalen les persones
següents:
a) Enganxar cartells i similars a la via pública en lloc no autoritzat: la persona, física o
jurídica, que s'anuncia.
b) No advertir amb temps suficient als veïns, de la realització d'espectacles en espais oberts:
la persona, física o jurídica, que organitzi l'espectacle.
Article 130. Responsabilitat penal
En el supòsit que la comissió d'alguna de les infraccions assenyales pogués ser constitutiva de
delicte o falta, l'Alcaldia donarà trasllat de l'expedient al Ministeri fiscal o a l'autoritat judicial
competent.

Capítol segon. Infraccions
Article 131. Classificació
Les infraccions a aquesta ordenança es classifiquen en infraccions molt greus, infraccions greus i
infraccions lleus.
Article 132. Infraccions molt greus
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Es consideren infraccions molt greus les següents:
1. Proferir insults, burla, causar molèsties intencionades, coaccionar moralment o físicament i
agredir a infants, vells o minusvàlids.
2. No consentir les servituds administratives establertes per a utilitat pública.
3. Produir destrosses en els béns d'ús públic o en els immobles de titularitat o ús públic.
4. Produir destrosses en el mobiliari urbà de manera que quedi inservible o que la seva
reparació sigui superior al 75 % del cost d'adquisició d'aquest.
5. Efectuar pintades, sense disposar de la corresponent autorització municipal, en els espais
comuns, les parets d'immobles públics o privats, els elements de mobiliari urbà, els
suports publicitaris i altres espais visibles des de la via pública.
6. Enganxar cartells i similars a la via pública en lloc no autoritzat.
7. Produir destrosses en els jardins o ajardinaments municipals, l'arbrat i les plantes.
8. Encendre foc en espais públics o privats sense autorització municipal.
9. No mantenir els solars en condicions de salubritat per l'existència d'escombraries, runes,
mobles, males herbes, animals nocius per la salut humana o altres causes.
10.- Derogat per l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals domèstics, en vigor des
del 19.04.03
11.- Derogat per l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals domèstics, en vigor des
del 19.04.03
12.- Derogat per l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals domèstics, en vigor des
del 19.04.03
13.- Derogat per l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals domèstics, en vigor des
del 19.04.03
14.- Derogat per l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals domèstics, en vigor des
del 19.04.03
15.- No sol.licitar autorització municipal per a la utilització dels béns de domini públic
16.- Instal·lar vitrines, aparadors, mostradors i col·locar figurins, mercaderies o altres objectes
a les façanes, finestres o balcons, sense observar l'establert en aquesta ordenança.

17.- No retirar les parades de venda fixa o ambulant, els quioscs, taules, cadires i para-sols,
mercaderies, objectes d'engalanament, contenidors d'obres, suports publicitaris i altres objectes
que fan un ús especial o privatiu de la via pública, quan s'hagi esgotat el termini atorgat o així ho
requereixi l'Autoritat municipal.
18. Ocupar una porció del domini públic superior a l'autoritzada.
19. No restituir el domini públic a l'estat anterior, quan aquest s'hagi malmès a causa d'una
ocupació.
20. Exhibir productes per a la venda infringint el que disposa aquesta ordenança.
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21. Executar obres majors sense disposar de tanques protectores, ponts volants o bastides i,
quan siguin necessaris, tubs d’evacuació de runes.
22. Instal·lar tanques d'obres que no reuneixin les característiques assenyalades en aquesta
ordenança.
23. Emprar materials inadequats per a l'engalanament dels carrers o que puguin dificultar la
visibilitat o la circulació.
24. No ajustar-se les instal·lacions lluminoses en l'arbrat a les condicions establertes en
aquesta ordenança.
25. Executar a la via pública jocs o divertiments que puguin constituir perill per als transeünts
o per als mateixos que els practiquen.
25. bis. La pràctica de l’skate borrad, bicicleta free style i altres de similars- amb patins, patinet
i altre.- fora dels espais habilitats a l’efecte.
26. Abocar en els contenidors d'obres o dipòsits similars materials no admesos per aquesta
ordenança.
27. No conservar els suports físics de publicitat en perfecte estat de manteniment, seguretat,
neteja i higiene.
28. No facilitar l'accés a establiments, terrenys o vehicles per dur a terme mesures
sonomètriques.
29. Circular amb vehicles amb tub d'escapament lliure, sense silenciador o amb el silenciador
inadequat o en males condicions.
30. Circular amb vehicles que produeixin un soroll superior als límits admesos en aquesta
ordenança.
31. Produir amb un vehicle acceleracions brusques i estridents.
32. Emprar indegudament o abusivament les senyals acústiques dels vehicles.
33. No subsanar les deficiències de nivell sonor dels vehicles dins del termini atorgat a l'efecte
o no acudir al segon control de nivell sonor per dur a terme les comprovacions oportunes.
34. No respectar l'horari establert per a l'execució d'obres.
35. Emprar maquinària d'obres sense ajustar-se a les condicions establertes en aquesta
ordenança.
36. Dur a terme operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies fora de l'horari autoritzat.
37. Fer sonar sistemes d'alarma sense causa justificada.
38. No donar-se d'alta en el cens d'alarmes d'immobles ni comunicar les variacions de les
dades que consten en aquest.
39. Emetre crits i sorolls dins i fora dels locals de concurrència pública, de manera que es
causin molèsties als veïns.
40.- Derogat per l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals domèstics, en vigor des
del 19.04.03
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41. Derogat per l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals domèstics, en vigor des
del 19.04.03
42.- Derogat per l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals domèstics, en vigor des
del 19.04.03
43.- Derogat per l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals domèstics, en vigor des
del 19.04.03
44.- Derogat per l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals domèstics, en vigor des
del 19.04.03
45.- Derogat per l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals domèstics, en vigor des
del 19.04.03
46. Cometre reincidència en una infracció greu.
Article 133. Infraccions greus
Es consideren infraccions greus les següents:
1. Proferir insults, burla, causar molèsties intencionades, coaccionar moralment o físicament i
agredir, quan no constitueixi una infracció molt greu.
2. Negar-se, sense causa justificada, a prestar la col·laboració personal o material en cas de
desgràcia o calamitat pública.
3. Fumar a l'interior dels transports públics.
4. Produir destrosses en el mobiliari urbà que no tinguin la consideració de molt greus.
5. No mantenir netes les voreres en front dels edificis en construcció, o la part més propera a
aquests, cas de no haver-n'hi.
6. No escombrar ni mantenir netes d'herbes les voreres en front als edificis o la part més
propera a l'edifici de no existir aquestes.
7. No escombrar les voreres en les zones de càrrega i descàrrega, o l'espai equivalent en
defecte de vorera, quan s'estigui obligat a fer-ho.
8. No col·locar papereres o recipients apropiats, dins o fora dels establiments de venda a la
menuda de productes alimentaris o anàlegs, amb embolcall, de consum o ús immediat.
9.-Derogat per l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals domèstics, en vigor des
del 19.04.03
10.- Derogat per l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals domèstics, en vigor des
del 19.04.03
11.- Derogat per l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals domèstics, en vigor des
del 19.04.03
12.- Derogat per l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals domèstics, en vigor des
del 19.04.03
13. Orinar o defecar a la via pública.
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14. Netejar vehicles o animals a la via pública.
15. Posar o estendre a les finestres, balcons i altres parts dels immobles visibles des de la via
pública objectes que atemptin l'estètica urbana.
16. Causar danys o molèsties a persones o coses en motiu d'espolsar catifes, roba d'ús
domèstic i altres objectes.
17. Causar danys o molèsties a persones o coses en motiu de regar les plantes.
18. Col·locar testos, gerros i similars de manera que ofereixin perill de caure a la via pública.
19. Circular amb bicicleta, patins o similars per la voravia o en zones de vianants, llevat dels
casos expressament autoritzats.
20. No ajustar-se les parades de venda fixa o ambulant a les característiques assenyalades
en aquesta ordenança.
21. No assenyalar amb pintura blanca la porció de domini públic a ocupar quan així ho
estableixi aquesta ordenança.
22. No advertir amb temps suficient als veïns, de la realització d'espectacles en espais oberts.
23. No utilitzar els contenidors d'obres o dipòsits similars quan el seu ús sigui preceptiu.
24. No avisar a la Policia Local de la realització de proves o comprovacions de les alarmes
que comportin el seu funcionament.
25. Realitzar proves o comprovacions d'alarmes que comportin el seu funcionament per un
període superior a tres minuts.
26. Emetre música, missatges publicitaris, cantar per mitjà d'altaveus o amplificadors de la
veu, sense disposar de la preceptiva autorització municipal.
27. Produir sorolls dins dels habitatges de manera que causin molèsties als veïns.
28. Emetre música o fer sorolls en la via pública o en
espais oberts, llevat dels casos
autoritzats, de manera que es causi molèsties als veïns o vianants.
29.- Derogat per l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals domèstics, en vigor des
del 19.04.03
30.- Derogat per l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals domèstics, en vigor des
del 19.04.03
31.- Derogat per l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals domèstics, en vigor des
del 19.04.03
32.- Derogat per l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals domèstics, en vigor des
del 19.04.03
33.- Derogat per l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals domèstics, en vigor des
del 19.04.03
34.- Derogat per l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals domèstics, en vigor des
del 19.04.03
35.- Derogat per l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals domèstics, en vigor des
del 19.04.03
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36.- Derogat per l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals domèstics, en vigor des
del 19.04.03
37.- Derogat per l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals domèstics, en vigor des
del 19.04.03
38.- Cometre reincidència en una infracció lleu.
Article 134. Infraccions lleus
Es consideren infraccions lleus les següents:
1. Consumir begudes alcohòliques a la via pública.
2. No disposar d'indicador numerari, per causa imputable al titular de l'immoble.
3. No observar la diligència deguda en la conservació, neteja o visibilitat de l'indicador
numerari.
4. Moure de lloc el mobiliari urbà.
5. Introduir-se dins dels contenidors d'escombraries o de recollida selectiva.
6. Enfilar-se als arbres.
7. Jugar a la via pública, a pilota o altres jocs similars de manera que comportin perill per a
les persones o els béns.
8. No regar, abans de ser escombrades, les voreres en front dels edificis en construcció.
9. Lliurar les escombraries i el producte de l'escombrada en bosses o sacs inadequats, a
granel, en paquets, caixes de cartró o qualsevol altre recipient impropi.
10. No tancar la tapa del contenidor desprès de lliurar-hi les escombraries.
11. No dipositar les bosses d'escombraries en els contenidors quan sigui obligatori.
12. Dipositar les bosses d'escombraries de manera que causin molèsties en les zones de
recollida manual.
13. (sense contingut)
2. També es consideraran faltes lleus les accions o omissions que impliquin infracció d'aquesta
ordenança i que no es trobin tipificades en els articles 132 i 133.
Capítol segon. Sancions
Article 135. Sancions
1. Les infraccions a aquesta ordenança seran sancionades amb la imposició de les multes
següents:
a)

Infraccions molt greus, multa de 50.001 a 75.000 pessetes.

b)

Infraccions greus, multa de 25.001 a 50.000 pessetes.
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c)

Infraccions lleus, multa fins a 25.000 pessetes.

2. No obstant això, es podran imposar multes superiors o altres sancions quan ho autoritzi una
norma sectorial.
Article 136. Determinació de la quantia
Per determinar la quantia de la multa a imposar s'atendrà a les circumstàncies que hagin
concorregut en la comissió del fet, el perill objectiu que s'hagi causat, la intencionalitat manifesta
de l'autor i la reparabilitat del fet.

Article 136 bis. Mesures alternatives a les sancions econòmiques per a menors d’edat
Article 136 bis
1.

Quan la persona infractora sigui menor d’edat i amb la finalitat de protegir
els seus drets, el seu desenvolupament i formació, quan la infracció tingui
caràcter lleu, es podrà substituir la sanció pecuniària corresponent per
mesures correctores de caràcter educatiu que podran consistir en la prestació
voluntària de treballs a favor de la comunitat i/o tasques socioeducatives i/o la
participació en activitats formatives i de reeducació en els valors cívics.

2. La substitució es podrà realitzar per Decret de l’Alcaldia una vegada iniciat
l’expedient sancionador juntament amb la resolució del mateix imposant la
sanció econòmica corresponent,
prèvia sol·licitud de les persones
infractores i a proposta de l’instructor del mateix .
3. La substitució també es podrà realitzar per Decret de l’Alcaldia una vegada
resolt l’expedient amb la imposició de la sanció econòmica corresponent,
abans que la sanció econòmica sigui ferma en via administrativa, prèvia
sol·licitud de les persones infractores. Això suposarà la interrupció dels
terminis de caducitat i de prescripció de recaptació de la sanció econòmica
fins al compliment o incompliment de les mesures alternatives acordades a
satisfacció de l’Ajuntament o fins la notificació de la denegació de la
substitució de la sanció.
4. En tot cas, la mesura haurà de ser acceptada voluntàriament i formalment per
la persona infractora i qui ostenti la pàtria potestat o tutela i serà adequada a
les seves característiques i aptituds, i coherent amb la infracció comesa, amb
la qual es procurarà que s’adquireixi consciència de l’incivisme comès i la
necessitat de reparació del dany causat. o fins la notificació de la denegació
de la substitució.
5. La durada màxima de les mesures alternatives serà de tres mesos.
6. Si la persona infractora no compleix amb les mesures alternatives acordades,
prèvia audiència de la persona infractora i qui ostenti la pàtria potestat o
tutela, es resoldrà el que correspongui per l’alcalde, reprenent-se els terminis
de recaptació de la sanció econòmica que va ser imposada.
7. Restarà exclosa la possibilitat de realitzar una mesura educativa alternativa
a la sanció econòmica, quan la persona infractora sigui reincident en la
comissió de la infracció i/o quan s’hagi acollit a una sanció alternativa els
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dos anys anteriors a la comissió de la infracció o d’altres tipificades com a
faltes lleus en aquest Reglament.
8.

L’Ajuntament d’Igualada gestionarà els acords i adequarà les mesures a la
disponibilitat per mitjà del Departament de Serveis Socials i Promoció
Personal. Aquest gestionarà una assegurança d’accidents per a l’infractor.

Capítol tercer. Competència i procediment sancionador
Article 137. Competència
La potestat sancionadora correspon a l'Alcaldia.
Article 138. Procediment sancionador
1. El procediment sancionador s'iniciarà sempre d'ofici, per acord de l'òrgan competent, bé per
pròpia iniciativa o com a conseqüència d'ordre superior, petició raonada d'altres òrgans o
denúncia.
2. El règim sancionador que s'aplicarà per perseguir les infraccions a la present ordenança serà
aquell previst en la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment
administratiu comú i del reglament que la desenvolupa.
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