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   AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA 
Anunci  

Es fa públic, per a coneixement general, que el Ple de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, en 
data 25 de febrer de  2016, va aprovar inicialment l'Ordenança de Civisme i Convivència 
Ciutadana.  

S'ha portat a terme la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm.      
50, de data 14 de març de 2016 i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.  

Havent-se exhaurit el termini d'exposició, no s'han presentat al·legacions, per la qual 
cosa el Ple de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, en sessió de data duta a terme el dia 25 
d’abril de 2016, va aprovar definitivament l'Ordenança de Civisme i Convivència 
Ciutadana, essent publicat el text íntegre el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona 
núm. 91, de data 12 de maig de 2016, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya núm. 7125, de data 23 de maig de 2016, que es com 
segueix a continuació:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA  
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CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS  

Article 1. Fonament Legal.  

La present Ordenança és expressió de la potestat reglamentària que atorguen als ens 
locals l'article 4 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 
l'article 8 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, municipal i de Règim Local de Catalunya.  

Article 2. Objecte.  

L'objecte de la present Ordenança és millorar la qualitat de vida del municipi garantint i 
fent garantir els drets, llibertats i respecte mutu, mitjançant l'establiment de normes que 
regulen la convivència ciutadana i sense perjudici de la regulació que es faci en altres 
normatives autonòmiques i estatals.  

Article 3. Àmbit d'aplicació.  

El terme municipal de Santa Bàrbara constitueix l'àmbit d'aplicació de la present 
Ordenança i, per tant, obliga totes les persones que en aquest es trobin, resideixin o no 
en el municipi. 
 
 

CAPÍTOL II. DELS DRETS I DEURES DELS CIUTADANS  

Article 4. Dret a fruir dels serveis municipals.  

A tots els habitants del terme, sense cap distinció de raça, sexe, idioma, religió, opinió o 
qualsevol altra causa o condició personal o familiar, se'ls reconeix el dret a gaudir, d'igual 
a igual, dels serveis municipals i, en general, de tots els beneficis que els atribueixin les 
disposicions vigents.  

Article 5. Drets dels habitants del terme municipal.  

Tots els habitants del terme municipal tenen dret:  

a) A la protecció de les seves persones i béns.  

b) A dirigir instàncies i peticions a l'Autoritat i Corporació Local, en assumptes de la 
seva competència.  

Article 6. Prohibició d'ingerències per part del Consistori.  

Ningú serà objecte per part de l'Ajuntament de Santa Bàrbara d'ingerències en la seva 
vida privada i de llur família, el seu domicili o la seva correspondència, ni d'atacs a la 
seva honra i a la seva reputació.  
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Article 7. Reconeixement dels drets fonamentals.  

El Consistori reconeix a tots els drets a la llibertat de pensament, de consciència i de 
religió; hom pot manifestar el seu pensament individual o col·lectivament, en públic o en 
privat, per l'ensenyament, la pràctica, el culte i l’observança.  

Article 8. Dret de reunió i associació.  

Tot individu té dret a la llibertat de reunió i associació pacífiques.  

Article 9. Dels drets i deures dels veïns .  

Són drets i deures dels veïns:  

1. Ser elector i elegible, d'acord sempre amb la corresponent normativa electoral.  

2. Participar en la gestió municipal d'acord amb el disposat en les lleis.  

3. Ser informat, prèvia petició raonada, i dirigir sol·licituds a l'administració 
municipal, en referència a tots els expedients i documentació municipal, d'acord 
amb allò previst en l'article 105 de la Constitució i d'altres disposicions sobre la 
matèria.  

4. Demanar consulta popular en els termes previstos en la Llei.  

5. Exigir la prestació i, en el seu cas, l'establiment del corresponent servei públic en 
el supòsit de constituir una competència municipal de caràcter obligatori.  

6. Tots aquells altres establerts per les lleis i actuant dins el seu marc, pels 
Reglaments Municipals.  

Article 10. Les obligacions dels ciutadans .  

Tots els habitants i aquells que posseeixin béns en la població, estan obligats:  

a) A complir les obligacions que els afectin, contingudes en aquestes Ordenances i 
en els diferents Bans que publiqui l'Alcaldia.  

b) A facilitar a l'administració informes, estadístiques i altres actes d'investigació en 
la forma i casos previstos per la Llei, o en disposicions dictades en 
desenvolupament de la mateixa.  

c) A comparèixer davant l'autoritat municipal quan fossin citats en virtut de 
disposició legal o reglamentària que així ho estableixi, indicant-se en la citació 
l'objecte de la compareixença.  

d) A satisfer amb puntualitat les exaccions i taxes municipals que els afectin, i a 
complir les altres prestacions i càrregues establertes per les Lleis i altres 
disposicions vigents.  
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e) A complir les obligacions derivades de la seva condició de veïns respecte del 
Padró Municipal d'Habitants.  

Article 11. Protecció del Consistori als desvalguts.  

La Corporació Municipal i les seves  autoritats, dintre dels límits de la seva competència i 
dels mitjans al seu abast, atendran i auxiliaran les persones desvalgudes, amb especial 
atenció a aquells que habitin permanentment en el terme municipal.  

Article 12. Prohibicions a la via publica 

1. La mendicitat resta prohibida en tot l'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordenança. 

2. La prostitució resta prohibida en tot l'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordenança. 

Article 13. Prestació social voluntària .  

En els casos que es produís alguna calamitat, epidèmia, catàstrofe, guerra, trastorns 
d'ordre públic o desgràcia pública, l'Alcalde i els seus agents podran sol·licitar l'ajut i 
col·laboració dels habitants del terme municipal.  

Article 14. Servei de vigilància .  

1. El servei de vigilància és desenvolupat en el terme municipal pels agents de 
vigilància municipal.  

2. La vigilància rural tindrà al seu càrrec les funcions pròpies de la seva tasca.  

3. Tots els agents a què es refereixen els paràgrafs anteriors, estaran obligats a 
posar en coneixement de l'Autoritat municipal per escrit els fets en què hagin 
intervingut per raó del seu càrrec.  

 

CAPÍTOL III. POLICIA DE LES VIES PÚBLIQUES  

Article 15. Circulació en vies urbanes 

1. Seran directament aplicables en tot el terme municipal, a més de les 
disposicions que conté aquest capítol, les normes del text articulat de la Llei sobre 
Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Vial, i altres concordants. 

2. Correspon a l`Alcaldia ordenar la col·locació i conservació de les indicacions, 
senyals i marques necessàries per donar compliment a la normativa reguladora del 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial. 

3. Es prohibeix la instal·lació, modificació o retirada de qualsevol senyal sense 
autorització expressa de l`Alcaldia. Tanmateix, en cas d`emergència, els agents de 
l`autoritat podran instal·lar senyals sense autorització prèvia. 
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4. Els usuaris de la via estan obligats a comportar-se de manera que no dificultin 
indegudament la circulació ni ocasionin perill, perjudicis o molèsties innecessàries a 
les persones, o danys als béns. Concretament s`haurà de conduir amb la diligència 
i precaució necessàries per evitar qualsevol dany, propi o aliè, tenint cura de no 
posar en perill tant al mateix conductor com a la resta d`ocupants del vehicle i als 
altres usuaris de la via. 
Queda taxativament prohibit conduir de manera negligent o temerària. 

5. Els vianants hauran de circular per les voreres o, allà on no n’hi haguessin, per 
la seva dreta, seguint la línia més propera a les façanes, respectant els principis 
generals de circulació per les vies públiques.  

6. Per travessar el carrer, els vianants ho faran pel pas degudament senyalitzat al 
terra o pas zebra. En cas de no haver-hi cap pas de vianants en la zona, caldrà 
travessar el carrer tenint cura que no vingui cap vehicle, i de forma ràpida. 

7. Les bicicletes hauran de respectar les normes de circulació, igual que qualsevol 
altre vehicle, i per tant no podran circular per les voreres, ni per la calçada en sentit 
contrari al establert. 

8. No es podran aparcar en les vies públiques caravanes, remolcs, maquinaria 
agrícola o similars separats del vehicle a motor. 

9. Esta prohibit tallar carrers i vies a la circulació de vehicles, o dificultar 
l’esmentada circulació, sense la corresponent autorització municipal. 

10. L’Ajuntament te la facultat per establir convenis de col·laboració amb el Cos de  
Mossos d’Esquadra amb l’objectiu de exercir el control del transit urbà. 

Article 16.  

Queda prohibit en la via pública i voltants (carrers i camins rurals) abocar aigües 
residuals, abandonar animals morts, llenya, plomes o altres despulles, brossa, runes, 
deixalles, residus i, en general, qualsevol altre objecte que pertorbi la neteja, causi 
molèsties als ciutadans, o al trànsit de vehicles, medi ambient i altres.  

Queda prohibit banyar-se o rentar-se en fonts públiques. 

 També queda prohibit fer necessitats fisiològiques com defecar o orinar fora dels indrets 
destinats a aquesta funció, a la via pública o els espais públics. 

Resta prohibit el consum de begudes alcohòliques a la via pública i als espais públics, a 
excepció de terrasses o vetlladors d’establiments de restauració, barres de bar 
corresponents a les festes majors, festes populars o similars, sempre que el consum 
tingui lloc en la mateixa zona autoritzada.  

Article 17.  

Queda prohibit alterar l'ordre i la tranquil·litat pública amb escàndols, sorolls excessius o 
baralles, llevat d'aquells casos que hi hagi una autorització expressa o d'aquelles 
celebracions oficials promogudes pel propi Ajuntament.  
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Article 18.  

1. L'ús d'aparells sonors haurà de moderar-se per evitar molèsties al veïnat; 
especial atenció s'haurà d'advertir en les hores nocturnes (de les 11 de la nit a les 7 
del matí a l'hivern i de les 00 h. de la mitjanit a les 7 del matí a l'estiu).  

2. Les excepcions per raó de festes populars i altres esdeveniments públics hauran 
de ser autoritzades per aquest Ajuntament, prèvia petició per escrit dels interessats, 
regulant-ne el seu exercici, respectant-se, en la mesura del que sigui possible, les 
tradicions de la localitat.  

Article 19.  

En tot cas queda prohibit en tot el territori municipal:  

1. Causar perjudicis a l'arborat, parterres, plantacions, conreus i jardins, tant públics 
com privats.  

2. Apoderar-se de fruits i efectes aliens sense llicència dels seus propietaris, encara 
que pel seu compte no constitueixin delicte o falta.  

3. Causar destrosses o embrutar els edificis tant públics com privats, tanques, o 
parets divisòries; els bancs i fonts públiques, fanals de l'enllumenat, pals de línia 
d'electricitat, conduccions d'aigües i en general tots els béns, mobiliari urbà, i 
serveis, siguin d'interès públic o privat.  

4. Impedir la celebració de festes, manifestacions i desfilades, degudament 
autoritzades, així com causar molèsties als seus assistents.  

5. Cremar rames procedents de podes i matolls, excepte en els períodes previstos 
pel Departament competent de la Generalitat de Catalunya, i prèvia l'obtenció de la 
corresponent autorització expedida per l’esmentat Departament. 

6. Rascar, gravar, escriure o dibuixar en les parets, portes o façanes dels edificis; 
col·locar rètols o anuncis que impedeixin o dificultin la lectura de les plaques de 
retolació dels carrers, numeració dels edificis, senyals de circulació, i cobrir els 
Bans de les Autoritats col·locats en les vies públiques.  

7. Regar les plantes o netejar els sòls quan l'aigua sobrant pugui caure en la via 
pública. 

8. La venda ambulant en l'àmbit territorial de la present normativa, llevat que tinguin 
autorització expressa.  

9. La realització de tot tipus de treballs mecànics a les vies públiques (canvis d'oli i 
reparacions similars)  

10. L'abocament o dipòsits incontrolats i no autoritzats de runes, escombraries, 
fems i d'altres materials que puguin alterar el normal funcionament de la vida diària 
o medi ambient de Santa Bàrbara.  
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Article 20.  

1. Queda prohibit establir cabanes, barraques, refugis o qualsevol tipus d’acampada 
lliure en tot el terme municipal, salvat d'expressa autorització municipal.  

Article 21.  

L'alcalde podrà retirar de la vista pública els anuncis, rètols, plaques o emblemes que 
continguin ofenses, insults o descrèdits contra les autoritats o institucions establertes, 
sense perjudici de les accions civils o penals que el Consistori pugui emprendre contra 
els seus autors, propietaris i distribuïdors.  

CAPÍTOL IV. POLICIA D'ESTABLIMENTS ALIMENTARIS  

Article 22. Llicència municipal.  

No podrà exercir-se cap activitat de dipòsit, emmagatzematge o venda de queviures 
destinats al subministrament públic sense la corresponent llicència municipal.  

Article 23. Inspecció d'establiments alimentaris.  

1. L'Alcaldia podrà ordenar la inspecció d'aquest tipus d'establiment, per tal de 
comprovar si en aquests es compleixen les disposicions de la present Ordenança o 
en les normes de caràcter general.  

2. Aquestes inspeccions es faran en coordinació i sense perjudici de les que realitzi 
el Departament competent de la Generalitat de Catalunya.  

Article 24. Condicions mínimes dels establiments.  

Els establiments alimentaris hauran de reunir les condicions mínimes següents:  

1. Els locals d'alimentació i els seus annexos, en tot cas, hauran de ser adequats 
per a l'ús al qual es destinen, amb emplaçament i orientació apropiats, accessos 
fàcils i amplis.  

2. En la seva construcció o reparació s'utilitzaran materials idonis i, en cap cas, 
susceptibles d'originar intoxicacions o contaminacions. Els paviments seran 
impermeables, resistents i ignífugs dotats de sistemes de desguàs precisos. Parets, 
sostres i sòls es construiran amb materials que permetin la seva conservació en 
perfectes condicions de neteja, blanqueig o pintura, i de manera que les unions 
entre ells, així com de les parets amb el terra, no tinguin angles ni arestes vives.  

3. La ventilació i il·luminació, natural o artificial seran les reglamentàries i, en tot 
cas, apropiades a la capacitat i volum del local segons la finalitat a la qual se'l 
destini.  

4. Disposaran, en tot moment, d'aigua corrent potable en quantitats suficients per a 
la neteja i rentat dels locals, i instal·lacions, així com per a l'ús particular del 
personal.  
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5. Haurà de tenir serveis higiènics i vestuaris, en nombre i característiques que 
previnguin, per cada cas, les autoritats competents.  

6. Tots els locals dels establiments alimentaris han de mantenir-se constantment en 
condicions de gran pulcritud i neteja, la qual s'haurà de dur a terme pels mitjans 
més apropiats, per tal de no aixecar pols ni produir alteracions o contaminacions.  

7. Tots els elements que estiguin en contacte amb productes elaborats i envasos, 
seran de característiques tal que no podran transmetre al producte propietats 
nocives ni originar, en contacte amb ell, reaccions perjudicials. Les mateixes 
precaucions hauran de ser observades per als recipients, elements de transport, 
envasos provisionals i llocs d'emmagatzematge. Tots aquests elements estaran 
construïts de tal manera que puguin mantenir-se en perfectes condicions d'higiene i 
de neteja.  

8. Constaran de serveis, defenses, utillatge o instal·lacions adequats en la seva 
construcció i emplaçament per a garantir la conservació dels aliments en òptimes 
condicions d'higiene i de neteja, i prevenir la seva contaminació per la proximitat o 
contacte amb qualsevol mena de residus o aigües residuals, fum, brutícia i matèries 
estranyes, així com per a la presència d'insectes, rosegadors, aus i altres animals, 
siguin domèstics o no.  

9. Qualssevol altres condicions tècniques, sanitàries, higièniques i laborals 
establertes o que s'estableixin, en les seves respectives competències, pels 
Organismes de l'Administració Pública en les seves diverses esferes.  

Article 25. Actuacions prohibides.  

Queda expressament prohibit en l'establiment alimentari:  

a) Utilitzar els locals, instal·lacions, maquinària, utillatge i eines per a utilitzacions 
diferents a les autoritzades.  

b) Utilitzar aigües no potables, tant en l'elaboració i rentat de productes, con en la 
neteja o rentat de dipòsits, maquinària, utillatge, material, recipients i envasos.  

c) Manipular els productes, persones que pateixin malalties infeccioses i mentre 
siguin portadores de gèrmens.  

d) Lliurar o cedir, ni encara gratuïtament, per alimentació, aliments i productes 
alimentaris prohibits per al consum.  

e) Desenvolupar, provocar o emparar la pràctica de propagandes o publicitat 
enganyoses, o que puguin induir a error al comprador o consumidor.  

f) La manipulació d'aliments per persones que no acreditin haver rebut la formació 
adequada en manipulació d'aliments.  
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Article 26. Possessió del carnet sanitari individual.  

Tot el personal que desenvolupi activitats en el sector alimentari haurà de posseir el 
carnet sanitari individual, expedit per l'administració competent. 

Article 27. Instal·lacions frigorífiques .  

Els establiments dedicats a la venda de carn o de peix i similars, hauran de disposar 
d'instal·lacions frigorífiques adequades per a la conservació dels seus productes.  

Article 28. Del material en contacte amb els aliments.  

Tot material que estigui en contacte amb els aliments en qualsevol moment de la seva 
preparació, elaboració, distribució i consum, mantindrà les condicions necessàries 
següents, a més d'aquelles altres que, per a cada cas, s'especifiquin en el Codi 
Alimentari:  

1. Estar fabricat amb matèries primeres autoritzades.  

2. No transmetre als aliments i begudes amb què es posi en contacte, substàncies 
tòxiques o que pugui contaminar-los.  

3. No cedir cap substància aliena a la composició normal dels aliments i begudes, o 
encara que essent-ho excedeixi del contingut autoritzat en aquests.  

4. No alterar les característiques de composició i els organolèptics dels aliments.  

Article 29. Instruments de peses i mesures.  

1. Els instruments de pesar i mesurar hauran de ser degudament autoritzats per al 
seu ús pel fidel contrast de peses i mesures.  

2. Sense perjudici de la inspecció tècnica d'aquests instruments a càrrec dels 
funcionaris de l'Estat que correspongui, podrà l'Alcaldia disposar les inspeccions 
que consideri necessàries i sancionar les faltes observades.  

3. Està totalment prohibit l'ús de balances de mà en els llocs permanents de venda 
al públic.  

Article 30. Conductes que provoquen sanció.  

Procedirà la sanció i comís de gèneres, quan s'observin les conductes següents:  

a) L'exposició i venda d'articles adulterats o en mal estat de conservació.  

b) L'ús de substàncies nocives destinades a la conservació o preparació d'articles 
alimentaris.  

c) Variar el nom, naturalesa, classe, origen o quantitat de les mercaderies 
exposades quan això pugui produir engany o confusió.  
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d) Embolicar substàncies alimentàries amb papers de revistes, diaris o qualsevol 
altre tipus de paper usat.  

e) Els aparadors exteriors estaran dotats de les mesures higiènic-sanitàries per 
protegir els aliments d'atacs exteriors.  

Article 31. Procedència de les carns.  

Les carns fresques, destinades a la venda en les carnisseries del terme municipal de 
Santa Bàrbara, procediran del sacrifici d'escorxadors autoritzats pel Departament 
competent. 

Article 32. Condicions de conservació de les carns.  

El cap de bestiar sencer, mitjos canals, quarts i trossos de carn, només podran estar a la 
vista del públic o guardats en cambres frigorífiques, però sempre en estat de refrigeració.  

Article 33. Els animals en els establiments alimentaris.  

Queda absolutament prohibida l'entrada i permanència d'animals domèstics en 
restaurants, bars, cafeteries i similars i, en general, en tota classe de locals destinats a la 
fabricació, venda, emmagatzematge, transport o manipulació d'aliments.  

S'exceptua de la prohibició anterior, l'entrada de gossos guies de persones invidents.  

Article 34. Característiques de les taules i mostradors.  

Les taules o mostradors de carnisseries, peixateries, lleteries i botigues de venda d'aus o 
caça, seran de marbre o substàncies plàstiques o metàl·liques inoxidables, sense 
presentar esquerdes en la seva superfície, per a permetre la seva perfecta neteja i 
desinfecció.  

Article 35. Obligació d'alta de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.  

Els establiments de venda de productes de menjar, beure i cremar expendran segons els 
corresponents epígrafs de l'Impost sobre Activitats Econòmiques que satisfacin els 
titulars d'aquests establiments.  

Article 36. Exercici de dues o més activitats.  

El disposat en l'article anterior, s'entendrà sense perjudici de les incompatibilitats que 
puguin existir o dels requisits exigibles per a l'exercici en un mateix establiment de dues 
o més activitats, per raons sanitàries o d'una altra índole, previstes en aquestes 
Ordenances i altres disposicions estatals, autonòmiques o municipals.  

Article 37. Llicència per canviar o ampliar l'activitat.  

Quan el titular d'un establiment desitgi canviar o ampliar les seues activitats, haurà de 
sol·licitar prèviament llicència municipal, sense la qual no podrà portar a terme la seva 
proposta.  
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Article 38. L'IAE i la llicència municipal.  

L'alta de l'Impost sobre Activitats Econòmiques no prejutja la concessió del permís 
municipal d'obertura d'establiment.  

Article 39. Subordinació a la normativa general.  

La regulació del present Capítol estarà subordinada a la regulació a les normes del codi 
alimentari, que estiguin en vigor en cada moment.  

 

CAPÍTOL V. NETEJA DELS ESPAIS I VIES PÚBLIQUES I PRIVADES. 

Article 40. Obligacions del ciutadà en general .  

1. Tots els habitants de Santa Bàrbara estaran obligats, pel que fa a la neteja de la 
població, a observar una conducta tendint a evitar i prevenir el seu embrutiment.  

2. Correspon als particulars la neteja dels solars particulars, les galeries comercials 
i similars. L'Ajuntament exerceix el control i inspecció d'aquesta neteja, i pot obligar 
a realitzar-la.  

3. Correspon a l'administració municipal la neteja de calçades, voreres, passeigs, 
papereres, rètols d'identificació de les vies públiques i resta d'elements de 
responsabilitat municipal.  

Article 41. Conductes prohibides.  

No és permès:  

1. Llençar, abocar i dipositar o abandonar en la via pública cap mena de productes 
en estat sòlid, líquid o gasós. Les deixalles sòlides de petit format, com els papers, 
embolcalls o similars, hauran de dipositar-se en les papereres instal·lades per a 
aquesta finalitat. Els materials residuals més voluminosos, o bé els petits en gran 
quantitat, hauran de ser objecte de lliurament a la deixalleria municipal en la forma i 
condicions que preveu l’ordenança de Recollida de Residus de Santa Bàrbara.  

2.  En especial no serà permès efectuar els següents actes en la via pública, ni en 
cap altre indret fora dels expressament autoritzats:  

a) Tirar, abocar o dipositar. papers, terres, enderroc o deixalles de qualsevol 
mena i abandonar animals morts, així com dipositar escombraries en forma 
diferent a la que regula l’ordenança de Recollida de Residus de Santa Bàrbara..  

b) Abocar o vessar aigües de qualsevol mena, així com les procedents de la 
neteja interior dels edificis i habitatges, en especial als escossells dels arbres, les 
quals s'hauran de llençar directament a través dels serveis propis de cada 
habitatge o local.  
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c)  El llançament de puntes de cigar, cigarreta o altre tipus de matèries enceses 
en les papereres o contenidors. Es podran llençar un cop apagades.  

d)  Llençar a terra qualsevol mena de deixalla des dels vehicles, ja es trobin 
parats o en marxa.  

e)  Dipositar en les papereres de la via pública, bosses d'escombraries, caixes o 
paquets anàlegs.  

f)  Trepitjar i trencar parterres i plantacions, així com malmetre les plantes i flors 
dels espais públics, pujar als arbres o malmetre les seves branques.  

g)  Repartir o llençar propaganda o publicitat, així com enganxar-la al mobiliari 
urbà (contenidors, senyals, papereres, bancs, etc.) sense la corresponent 
autorització municipal, que comportarà la liquidació de la corresponent taxa.  

h)  Rentar vehicles, maquinària o altres elements anàlegs.  

i)  Utilitzar aixetes, dutxes o qualsevol altre mecanisme de vessant directe 
d'aigües al carrer, quan no estiguin connectats a la claveguera o a la fossa 
sèptica de l'edifici.  

Article 42. Obligacions del Consistori.  

Correspondrà a l'Administració municipal, a través dels serveis de neteja pública, les 
següents actuacions:  

1. Neteja de la via pública, així com els elements del mobiliari urbà de 
responsabilitat municipal, sense perjudici d'aquells elements que corresponguin a 
determinades empreses explotadores de serveis.  

2. Regada i baldeig de calçades, voreres i places.  

3. Buidat i neteja de les papereres situades en la via pública.  

4. Neteges d'emergència en casos extraordinaris.  

5. La neteja de rius, rieres i sèquies correspondrà als organismes competents en la 
matèria, segons la Llei d'aigües vigent, sense perjudici de les actuacions que, amb 
caràcter subsidiari, pugui emprendre aquest Consistori.  

Article 43. Actuacions especials .  

a) La neteja de passatges particulars, galeries comercials, patis interiors d'illa, 
solars particulars, zones verdes particulars, façanes d'edificis particulars, voreres i 
similars, correspondrà als seus propietaris. En cas de copropietat dels elements 
citats, la responsabilitat de la neteja correspondrà solidàriament a tots els titulars. 
Quan es tracti d'edificis deshabitats aquesta obligació l'assumirà el propietari.  

b) Els productes de l'escombrada i neteja de la via pública i altres espais 
realitzades pels particulars, en cap cas podran ser abandonats al carrer, sinó que 
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hauran de recollir-se en bosses, dipositant-se al contenidor soterrat corresponent 
en la forma i condicions que prescriuen les disposicions de l’Ordenança de 
Recollida de Residus de Santa Bàrbara.  

c) Els titulars dels establiments de venda de productes amb embolcall alimentari, 
quioscs o anàlegs, així com els establiments de begudes, gelats, caramels i 
similars, encara que només disposin d'autoritzacions temporals, estan obligats a 
instal·lar papereres o recipients apropiats en un lloc visible i a la sortida de 
l'establiment o local.  

Així mateix, els esmentats titulars i els qui disposin de concessió sobre la via 
pública, hauran de guardar especial cura a mantenir net el tram de via pública que 
ocupen.  

d) Els titulars d'establiments enfront dels quals es realitzin operacions de càrrega i 
descàrrega, relacionades amb la seva activitat, estan obligats a realitzar, tantes 
vegades com calgui, la neteja complementària de la via pública així com, si cal, 
utilització de detergents, d'acord amb l'activitat desenvolupada, a fi de mantenir la 
via pública en perfectes condicions, tot procurant que l'ús d'aquests detergents no 
afecti arbres o jardins públics.  

e) Els organitzadors d'un acte públic realitzat al carrer o en immobles municipals 
seran responsables de la neteja de la via pública o de l'edifici com a conseqüència 
de la celebració. L'Ajuntament podrà exigir la constitució d'una fiança per tal de 
garantir que, en acabar l'acte, deixaran la via pública o l'edifici en bones condicions.  

f) A fi que els serveis municipals puguin realitzar les operacions de recollida de 
residus de neteja de l'espai del mercat ambulant de la població, la totalitat de les 
parades de venda hauran d'haver retirat les instal·lacions, camions-botiga o suports 
materials, d'acord amb els horaris establerts. 
Serà obligació dels titulars dels punts de venda, mantenir llur espai, així com el seu 
entorn, en perfectes condicions de neteja, en tot moment durant el mercat. 
 
g) Per prevenir l'embrutiment, les persones que realitzin obres en la via pública 
hauran de procedir a la protecció d'aquesta, mitjançant la col·locació d'elements 
adients als voltants dels enderrocs, terres i altres materials sobrants de les obres, 
de tal forma que s'impedeixi l'escampament i vessament d'aquests materials fora 
de l'estricta zona afectada pels treballs.  
Quan es tracti de constructors, l'obligació diària de netejar la via pública, en tot 
l'àmbit material afectat per l'obra, correspondrà al contractista.  
 
h) Els propietaris hauran de fer la poda necessària per evitar que la vegetació de 
patis i solars particulars envaeixi la via pública 
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CAPÍTOL VI. OCUPACIÓ DE LES VIES PÚBLIQUES  

Article 44. Normativa general.  

1. Els titulars dels establiments podran ocupar part de la via pública que 
expressament es determini davant les façanes dels seus establiments, només 
prèvia llicència municipal que atorgarà l'Alcaldia.  

2. En funció de les característiques de la via, amplària de la calçada, intensitat del 
trànsit, tant rodat com de vianants, la llicència indicarà la superfície màxima. 
Aquestes determinacions també podran establir-se de forma general per carrers 
sencers o trams.  

3. Queda expressament prohibit el traspàs d'aquests espais de la via pública.  

4. L'atorgament d'aquestes llicències serà discrecional per part de l'Alcaldia, 
atenent al trastorn que l'ocupació pugui causar al trànsit de persones i vehicles, a 
raons d'higiene de les mercaderies que es pretenguin exposar, o altres anàlogues.  

Article 45. La llicència d'ocupació de la via pública.  

1. Prèvia llicència de l'Alcaldia, es podran ocupar els espais públics contigus a bars, 
restaurants i anàlegs amb taules i cadires, com un annex a l'establiment.  

2. La llicència determinarà en cada cas la superfície màxima a ocupar, si aquesta 
ha de delimitar-se amb algun element del mobiliari urbà, així com el temps de 
durada de la llicència. La delimitació d'aquesta superfície ocupada es farà de 
manera que no hi hagi accés directe a la via pública.  

3. El titular de la llicència serà responsable de mantenir, en tot moment, la neteja i 
conservació de l'espai ocupat.  

4. Diàriament, en procedir-se al tancament de l'establiment, s'hauran de retirar les 
taules, les cadires, para-sols i altres elements que inclogui l'ocupació. Tret que es 
tracti d'un tancament fix.  

5. Els establiments autoritzats per ocupar aquests espais públics NO podran 
col·locar altaveus a l'exterior de l'establiment, per tal que la música pugui ser 
escoltada des de l'espai públic ocupat, excepte prèvia autorització per part de 
l’ajuntament en casos especials.  

Article 46. Llicència d'obres i ocupació de la via pública.  

1. Les llicències d'obres, llevat que ho especifiquen expressament, no autoritzen a 
ocupar la via pública amb bastides, maquinària, materials de construcció ni cap 
altre element relacionat amb l'obra.  

2. Per ocupar la via pública amb bastides o materials de construcció, caldrà obtenir 
prèviament llicència de l'Alcaldia, que l'atorgarà només si és imprescindible per 
poder executar l'obra.  
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3. Els titulars de llicència d'ocupació de via pública d'aquesta naturalesa hauran de 
senyalitzar i protegir amb tanques tots els elements que constitueixin l'ocupació, 
contemplant-se un pas per als vianants. Durant la nit estaran degudament 
il·luminats. Les tanques no podran instal·lar-se foradant la via pública.  

4. La llicència especificarà en cada cas les mesures de seguretat concretes que en 
cada supòsit s'hagin d'adoptar, així com la durada màxima de l'ocupació i tota la 
resta de condicions d'ocupació que el Consistori consideri necessàries.  

Article 47. De les inscripcions, anuncis o rètols.  

Les inscripcions, anuncis, rètols, mostres, marquesines, fanals i qualsevol altre objecte 
de propietat privada que donin a la via pública, requeriran igualment el permís municipal 
que es concedirà, si s'escau, sempre previ examen de les seves característiques, 
segons el projecte presentat pel sol·licitant.  

Article 48. Sectors de càrrega i descàrrega.  

1. L'Alcaldia podrà assenyalar en els diferents sectors del municipi zones de 
càrrega i descàrrega on restarà prohibit l'estacionament durant l'horari que es 
consignarà en la placa fixada en el senyal corresponent. Aquests espais podran ser 
utilitzats per realitzar operacions de càrrega i descàrrega per a tots els establiments 
de les immediacions, sense que ningú en tingui l'atribució exclusiva o preferent.  

2. Els establiments que per les seves característiques no puguin realitzar 
adequadament les operacions de càrrega i descàrrega des de les zones que, amb 
caràcter general, s'hagin establert per aquesta activitat, podran sol·licitar la reserva 
d'un espai adequat i proper a l'establiment per a realitzar-les.  

3. L'atorgament d'aquestes reserves serà discrecional per part de l'Ajuntament, en 
funció de la necessitat real de la reserva pel normal funcionament de l'establiment. 
La resolució que atorgui la reserva indicarà la ubicació exacta, la llargària de l'espai 
reservat, els dies i les hores durant els que serà efectiva la reserva i qualsevol altra 
condició que es consideri necessària.  

4. En cap cas els titulars de reserves d'espais per càrrega i descàrrega podran 
utilitzar l'espai reservat com a aparcament durant l'horari de vigència de la reserva.  

Article 49. Retirada de vehicles  

En aplicació del RDL 339/1990, l’Alcaldia podrà ordenar la retirada i el trasllat a un 
Centre Autoritzat de Tractament aquells vehicles que ocupin la via pública per un 
període superior a un mes en el mateix lloc i presentin desperfectes que facin impossible 
el desplaçament pels seus propis mitjans o li faltin les plaques de matrícula. 

Article 50. Altres formes d'ocupació dels espais públics .  

L'Alcaldia podrà autoritzar altres formes d'ocupació dels espais públics sempre que ho 
aconsellin raons d'interès general. La llicència concretarà els termes i condicions de 
l'ocupació.  
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Article 51. Neteja dels espais públics ocupats.  

La conservació i neteja dels espais públics ocupats en virtut de les llicències i 
autoritzacions regulades en aquest Capítol, estaran a càrrec dels seus titulars.  

Article 52. Contraprestació de la llicència d'ocupació.  

Les ocupacions dels espais públics regulades en aquest Capítol donaran lloc a l'aplicació 
dels tributs i altres drets fixats en les Ordenances fiscals vigents.  

 

CAPÍTOL VII. TINENÇA I CIRCULACIÓ D'ANIMALS  

Article 53. Disposicions de caràcter general.  

1. Amb caràcter general s'autoritza la tinença d'animals domèstics als domicilis 
particulars, sempre que les circumstàncies d'allotjament higièniques ho permetin i 
que no es produeixi cap situació de perill o d'incomoditat per als veïns o per a les 
persones en general, o per al propi animal, que no siguin les estrictament derivades 
de la seva mateixa natura. L'apreciació del perill o la incomoditat es farà a criteri de 
l'Alcaldia o la regidoria delegada, previ informe de la Vigilància municipal, Serveis 
Municipals i en el seu cas, per les comunitats de propietaris i/o veïns afectats.  

2. Queda prohibida la tinença d’animals salvatges fora dels parcs zoològics o àrees 
autoritzades. 

3. Queda prohibit tenir equins (cavalls, ases, etc...), vaques, corders, cabres i 
animals similars dins del casc urbà. 

4. Queda prohibit banyar i/o rentar gossos o animals a les vies públiques o a les 
fonts o permetre que beguin directament en aquestes. 

Article 54. Prohibició de cria domèstica.  

La cria domèstica d'aus de corral, conills, coloms i altres animals anàlegs en domicilis 
particulars queda prohibida, sempre que no es disposi de llicència municipal d'activitat, i 
en casos molt especials quedarà condicionada al fet que les circumstàncies del seu 
allotjament, l'adequació de les instal·lacions i el nombre d'animals ho permetin, tant en 
l'aspecte higiènic-sanitari com per la no existència d'incomoditats ni perills per als veïns o 
per a d'altres persones.  

Article 55. Protecció de l'animal domèstic .  

1. Els propietaris d'animals de companyia humana estan obligats a proporcionar-los 
alimentació i les cures adients, tant de tractaments preventius de malalties com de 
guariments, i també a facilitar-los un allotjament d'acord amb les exigències pròpies 
de la seva espècie.  
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2. Es prohibeix causar danys o cometre actes de crueltat i maltractaments als 
animals domèstics, en règim de convivència o captivitat.  

3. Tots els espectacles que utilitzin animals hauran d'evitar ocasionar-los sofriment, 
burles o tractaments antinaturals. En els espectacles que hagin estat declarats 
tradicionals, s'estarà al que la normativa estipuli en cada cas.  

4. Durant el període d'estada en la població, els titulars de les activitats o 
espectacles en què s'utilitzin animals hauran de mantenir-los en bones condicions 
higiènic-sanitàries, facilitar-los l'alimentació adequada i assegurar la seva protecció 
i la dels ciutadans.  

5. Queda prohibit també realitzar actes públics o privats de baralles d'animals o 
paròdies en els quals es matin, fereixin o hostilitzin els animals, i també els actes 
públics no regulats legalment, l'objectiu dels quals sigui la mort o el sofriment de 
l'animal.  

6. Queda prohibit alimentar animals en la via pública i espais públics, per tal d’evitar 
la proliferació de colònies d’insectes, rosegadors, coloms, etc.. així com la 
prevenció de la propagació de plagues. 

7. Els propietaris de edificis o patis abandonats els mantindran en bon estat de 
salubritat per evitar la proliferació de plagues  d’insectes, rosegadors, coloms, etc.. 

Article 56. Prohibició d'abandonament d'animals.  

Constitueix falta molt greu i aquesta Ordenança sancionarà l'abandonament d'animals.  

Article 57. Malalties dels animals .  

1. Els animals que hagin causat lesions a les persones o a altres animals, a més de 
tots aquells que siguin sospitosos de patir ràbia, hauran de ser sotmesos 
immediatament a reconeixement sanitari pels serveis veterinaris competents als 
efectes que dictaminen els procediments d'observació i actuació a seguir, tant per 
part de l'animal com del seu propietari.  

2. Els animals afectats per malalties sospitoses de perill per a les persones i els 
que pateixin afeccions cròniques d'aquesta mena que siguin inguaribles, hauran de 
ser sacrificats pel propietari o al seu càrrec, en cas d'incompliment de l'ordre 
municipal.  

Article 58. Obligació de portar lligats els gossos.  

En les vies públiques, els gossos aniran proveïts de corretja o cadena i collar, i agafat 
del seu propietari. L'ús del morrió serà ordenat per l'autoritat municipal quan les 
circumstàncies així ho aconsellin. Hauran de circular amb morrió tots aquells gossos, la 
perillositat dels quals sigui raonablement previsible, tenint en compte la seva natura i 
característiques.  
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Article 59. Entrada d'animals a establiments alimentaris.  

1. L'entrada d'animals de qualsevol espècie a tota mena de locals destinats a la 
venda, fabricació, emmagatzematge, transport o manipulació d'aliments, queda 
expressament prohibida.  

2. Els propietaris d'hotels, pensions o similars, segons el seu criteri, podran prohibir 
l'entrada i permanència d'animals en el seu establiment. Tot i comptant amb 
l'autorització del propietari de l'establiment, s'exigirà per a la seva entrada i 
permanència que vagin subjectes de corretja i cadena, i amb morrió quan sigui 
necessari.  

Article 60. No accés dels animals a determinats espais.  

També està prohibida la circulació o permanència de gossos o altres animals en les 
piscines públiques, així com en edificis públics, mercats, teatres, sales de cinema, 
clíniques, instal·lacions esportives, en els espais enjardinats i zones de jocs o parcs 
infantils.  

Queda prohibida igualment la circulació i permanència d'animals als llocs públics i privats 
on es desenvolupin activitats turístiques, recreatives i/o lúdiques al llarg de tot l'any.  

Article 61. Excepcions .  

Resten fora de les prohibicions establertes als articles anteriors, respecte l'entrada i 
permanència d'animals en establiments i espais determinats, els gossos guies de 
persones invidents.  

Article 62. Responsabilitat dels posseïdors d'animals.  

El posseïdor d'un animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària del seu 
propietari, és responsable dels danys, els perjudicis i molèsties que ocasioni a les 
persones, i als objectes, a les vies i espais públics i al medi natural en general, d'acord 
amb el que estableix l'article 1905 del Codi Civil.  

Els propietaris dels animals que contravinguin el que disposen els articles anteriors, 
estaran subjectes igualment al règim de sancions de la present Ordenança.  

Article 63. Dejeccions dels gossos i altres animals domèstics.  

1. Queda prohibit que els gossos i altres animals domèstics dipositin les seves 
dejeccions en els parcs públics, parcs infantils o jardins.  

2. Queda igualment prohibit deixar les dejeccions fecals dels gossos i altres 
animals domèstics en les vies públiques i, en general, en qualsevol lloc destinat al 
trànsit de vianants. Els propietaris dels animals són responsables de recollir 
aquestes dejeccions.  

3. En el cas d'infracció d'aquesta disposició, els agents de l'autoritat municipal 
podran requerir el propietari o la persona que condueixi el gos o altre animal 
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domèstic, perquè procedeixi a retirar les dejeccions de l'animal, denunciant-los en 
cas de resistència.  

4. Les dejeccions recollides es col·locaran de manera higiènicament acceptable en 
les bosses d'escombraries domiciliàries i mai directament als contenidors, ni en les 
papereres ni claveguerams de la xarxa de clavegueres, tret dels llocs 
expressament autoritzats per l'autoritat municipal.  

Article 64. Prohibició d'abandonament d'animals morts.  

Queda prohibit llençar animals morts en qualsevol punt del terme municipal.  

 

CAPÍTOL VIII. DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA  

Article 65. Disposicions generals .  

1. L'objecte de les mesures del present Capítol és vetllar per la qualitat sonora del 
medi urbà dins el terme municipal de Santa Bàrbara, regulant, d'acord amb les 
competències municipals, les activitats i usos susceptibles de produir sorolls 
molestos imputables a qualsevol causa, sense perjudici de l'aplicació de la 
normativa vigent sobre activitats molestes.  

2. L'acció municipal tendirà a evitar que els sorolls i vibracions no superin els nivells 
que s'especifiquen en aquest Capítol.  

3. Els sorolls es mesuraran i expressaran en decibels en l'escala A (dBA) així com 
l'absorció acústica i les vibracions en Pals (V=10 x log. 3.200 A2 N3) on A és 
l'amplitud en cm. I N. Pals la freqüència 10 Hertzius.  

Article 66. Condicions acústiques en edificis.  

Els elements constructius horitzontals i verticals (incloses portes i finestres), de 
separació de qualsevol instal·lació o activitat que pugui considerar-se com un focus de 
soroll i qualsevol altre recinte exterior adjunt, hauran de garantir un aïllament acústic 
mínim de 50 dB (A) durant l'horari diürn de funcionament del focus i de 60 dB (A), en 
horari nocturn.  

Article 67. Dispositius acústics en els vehicles .  

Els conductors de vehicles a motor, exceptuant els qui presten serveis en vehicles de la 
policia governativa o local, extinció d'incendis i salvament, i d'altres vehicles destinats a 
serveis urgents, s'abstindran de fer ús dels seus dispositius acústics en tot el terme 
municipal durant les 24 hores del dia, excepte en casos excepcionals de perill immediat 
d'accident que no puguin evitar-se d'una altra manera.  
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Article 68. Ús abusiu dels vehicles a motor.  

1. Queda prohibit forçar la marxa dels vehicles a motor produint sorolls molestos, 
com en el cas d'acceleracions innecessàries.  

2. També queda prohibit l'ús de dispositius que puguin anul·lar l'acció del 
silenciador o forçar les marxes per excés de pes.  

3. Queda igualment prohibit donar voltes innecessàries al voltant de les illes de 
cases o circuits improvisats, molestant els veïns o activar l'accelerador 
repetidament amb el vehicle parat.  

Article 69. Gasos dels vehicles a motor.  

1. La fuga de gasos ha d'estar equipada amb un dispositiu silenciador de les 
explosions, de manera que en cap cas s'assoleixi un nivell de sorolls superior al 
que s'estableix per a cadascuna de les categories de vehicles.  

2. Es prohibeix la circulació de vehicles a motor amb l'anomenat "escapament 
lliure"  

3. Es prohibeix també la circulació dels citats vehicles quan els gasos expulsats 
pels motors, en lloc de travessar un silenciador eficaç, surtin a través d'un 
incomplet, inadequat o deteriorat sistema o bé a través de tubs ressonadors.  

Article 70. El comportament dels ciutadans.  

Els ciutadans procuraran no molestar els seus veïns amb un to excessivament alt de la 
veu humana, ja sigui en la via pública, en zones de pública convivència o en el propi 
domicili, especialment en les hores de descans nocturn des de les 23:00 fins les 7:00. 

Article 71. Sorolls d'animals .  

Es prohibeix des de les 23 h fins a les 7 h del matí, deixar en patis, terrasses, galeries o 
balcons, animals que amb els seus propis sorolls pertorbin el descans dels veïns.  

Article 72. Manifestacions en la via pública.  

Es prohibeix en la via pública accionar aparells de televisió i ràdio, magnetòfons, 
altaveus, instruments musicals, emetre missatges publicitaris i activitats anàlogues, quan 
puguin molestar altres persones o superar els nivells màxims permesos. No obstant això, 
en circumstàncies especials, l'autoritat municipal podrà autoritzar aquestes activitats. 
Aquestes autoritzacions seran discrecionals de l'Alcaldia, que podrà no concedir-la en el 
cas que s'apreciïn pertorbacions, encara que siguin temporals, al veïnat o a l'usuari de 
l'entorn.  

Article 73. Assajos i reunions musicals.  

Els assajos i reunions musicals, instrumentals o vocals, de ball o dansa i les festes 
privades, s'atindran a allò establert en l'article anterior.  
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Article 74. Altres manifestacions en la via pública.  

Només podran portar-se a terme amb autorització expressa de l'Alcaldia les 
manifestacions populars en la via pública, derivades de la tradició com en el cas de les 
revetlles, les concentracions de clubs i associacions, els actes culturals o recreatius 
excepcionals, manifestacions o mítings de caràcter polític, i tots els que tinguin un 
interès similar.  

Article 75. Obres que produeixen molèsties.  

1. Els treballs temporals, com els d'obres de construcció pública o privada, no 
podran realitzar-se entre les 23 hores i les 7 hores del dia següent, si produeixen 
un augment del soroll de fons dels nivells sonors en l'interior de les propietats 
veïnes.  

2. De la prohibició anterior queden exceptuades les obres urgents per raó de 
necessitat o perill, o aquelles que per les seves característiques no puguin realitzar-
se durant el dia. Igualment el treball nocturn haurà de proveir-se de la corresponent 
autorització.  

3. Els treballs temporals, com els d'obres de construcció pública o privada no 
podran realitzar-se durant els transcurs de les festes majors del municipi ni en 
aquells dies declarats festius (nacionals, autonòmics o locals) si produeixen un 
augment del soroll de fons dels nivells sonors en l'interior de les propietats veïnes.  

Article 76. Màquines susceptibles de produir sorolls.  

No podrà instal·lar-se cap màquina o aparell en moviment en contacte amb parets 
mitgeres, forjats o qualsevol altre element estructural de les edificacions. 

 Article 77. Aparells que produeixen soroll.  

Els equips de les instal·lacions d'aire condicionat o refrigeració, o ventilació, no 
originaran en els edificis contigus o pròxims, no usuaris d'aquests serveis, nivells sonors 
superiors als que marca la present Ordenança.  

Article 78. Sorolls en espectacles oberts o tancats.  

Amb independència de les restants limitacions d'aquesta Ordenança, en l'interior de 
qualsevol espai obert o tancat, destinat a reunions, espectacles o audicions musicals 
(discoteques o similars), no podran superar nivells sonors màxims de 90 dB (A) en cap 
punt al qual tinguin accés els clients o usuaris, a excepció feta dels locals que en les 
seves entrades col·loquin l'avís següent: "Els nivells sonors en l'interior poden produir 
lesions permanents a l'oïda". Aquest avís haurà de ser perfectament visible i llegible per 
la seva dimensió i il·luminació.  

Article 79. Aparells d'alarma.  

1. Es prohibeix fer sonar, a excepció de causes justificades, qualsevol sistema 
d'avís, alarma o senyalització d'emergència.  
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2. No obstant això, s'autoritzaran proves i assajos d'aparells d'alarma i emergència, 
que seran de dos tipus:  

a) Excepcionals: Són aquells que han de realitzar-se immediatament després 
de la seva instal·lació, i sempre entre les 10 i les 20 hores de la jornada 
laboral.  

b) Rutinaris: Seran els de comprovació periòdica dels sistemes d'alarma. 
Només podran realitzar-se un cop al mes i en un interval màxim de 5 minuts, 
dins de l'anterior horari de la jornada laboral.  

Article 80. Sorolls en la recollida d'escombraries.  

En referència a la recollida d'escombraries i la neteja dels carrers, s'estudiaran els 
mitjans tècnics més adients per tal d'aconseguir la reducció al mínim soroll que puguin 
comportar aquestes activitats, tenint en consideració l'horari especial en què es 
desenvolupen.  

En la recollida d'escombraries s'evitaran les manipulacions brusques i innecessàriament 
sorolloses.  

Article 81. Els nivells màxims en el nucli urbà  

Els nivells sonors màxims seran els següents : 

Zona de recepció  

Nivell sonor 
exterior Màxim  

Nivell sonor 
interior Màxim  

 DIA  NIT  DIA  NIT  

Zona no industrial  55 45 35 30 

Dormitoris  - -  30 25 

Zona industrial  65 60 40 35 

Article 82. Regles de mesurament .  

Regla de medició de la intensitat sonora quan la font es troba propera al soroll de fons:  

1. Quan el soroll de fons estigui comprès entre el màxim indicat en l'anterior taula i 
5 decibels més, la font no podrà incrementar el soroll de fons ambiental en més de 
tres decibels.  

2. Quan el soroll de fons ambiental estigui comprès entre 5 i 10 decibels més que el 
màxim indicat, la font no podrà incrementar el soroll de fons en més de dos 
decibels.  

3. Quan el soroll de fons ambiental estigui comprès entre 10 i 15 decibels més que 
el màxim indicat, la font no podrà incrementar el soroll de fons en més d'un decibel.  

4. Quan el soroll de fons ambiental es trobi per damunt dels 15 decibels més del 
màxim indicat, la font no podrà incrementar en cap decibel el soroll de fons.  
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5. Quan el soroll tingui un to pur, el soroll de fons es mesurarà en la banda 
d'octaves que comprengui la freqüència de l'anomenat to.  

 

CAPITOL IX: INFRACCIONS, SANCIONS I PROCEDIMENT 

SANCIONADOR.  

Article 83. Classes d'infraccions .  

1. Les infraccions de la present Ordenança poden ser lleus, greus i molt greus.  

2. La qualificació de les infraccions no expressament tipificades en el present 
capítol es realitzarà tenint en consideració els següents elements.  

a) Pertorbació i molèsties causades.  
b) Danys causats.  
c) Ànim de lucre.  
d) Desconsideració envers els ciutadans o l'Ajuntament.  
e) Temeritat o mala fe.  
f) Reiteració o reincidència.  

 

  LLEU GREU 
MOLT 
GREU 

Del Capítol II 
(Drets i deures 
dels ciutadans) 

Practicar la mendicitat a la via pública LLEU   

Practicar la prostitució a la via pública LLEU   

Del Capítol III 
(Policia de les 
vies públiques) 

Alterar l'ordre ciutadà amb crits, baralles o 
tumults 

LLEU   

Tallar carrers sense autorització, treure 
senyals, conduir de manera temerària, 
aparcar remolcs, caravanes i altres. 

LLEU   

Abocar aigües residuals, abandonar animals 
morts, llenya, plomes o altres despulles, 
brossa, runes, deixalles, residus i, en 
general, qualsevol altre objecte que pertorbi 
la neteja, causi molèsties als ciutadans, o al 
trànsit de vehicles, medi ambient i altres 

LLEU   

Fer les necessitats fisiològiques al carrer, 
banyar-se en fonts públiques 

LLEU   

Consumir begudes alcohòliques a la via 
pública 

LLEU   

Tota mena de venda ambulant sense 
autorització 

LLEU   

Impedir el visionat dels rètols municipals LLEU   
Actes de simple negligència que provoquin 
danys de poca importància en el patrimoni 
municipal 

LLEU   

Causar danys a l'arbrat, parterres, 
plantacions, conreus i jardins, tant públics 

LLEU   
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com privats 

Causar destrosses o embrutar els edificis 
tant públics com privats, tanques o parets 
divisòries, els bancs i fonts públiques, fanals 
de l’enllumenat, pals de línia d'electricitat, 
conduccions d'aigües i en general tots els 
béns i serveis siguin d’interès públic o privat. 

LLEU 

 
  

Encendre fogueres en espais no autoritzats.  GREU  
Queda prohibit establir cabanes, barraques, 
refugis o qualsevol tipus d’acampada lliure 
en tot el terme municipal 

LLEU   

La comissió de tres faltes lleus en un 
període de 2 anys 

 GREU  

La comissió de tres faltes greus en un 
període de 2 anys   

MOLT 
GREU 

Del Capítol IV 
(Policia 
d'establiments) 

Negativa o resistència a subministrar dades 
requerides per les autoritats competents. LLEU   

Vulneració o manca de les condicions 
higièniques i sanitàries 

LLEU   

Vendre aliments amb qualitat inferior a 
l'assenyalada 

LLEU   

Emprar materials no autoritzats per a 
l'envasament, l'embalatge, i/o mètodes de 
conservació inadequats 

LLEU   

La comissió d'un acte que suposi infracció 
lleu quan puguin afectar la salut pública. 

 GREU  

L'obertura de l'establiment sense llicència 
municipal o sense l'autorització sanitària 
corresponent. 

 GREU  

Quan la realització d'un fet tipificat com a 
lleu o com a greu hagi produït un dany 
efectiu a la salut pública. 

  
MOLT 
GREU 

La comissió de tres faltes lleus en un 
període de 2 anys 

 GREU  

La comissió de tres faltes greus en un 
període de 2 anys   

MOLT 
GREU 

Del Capítol V 
(Neteja d'espais 
públics) 

Tenir bruta la vorera LLEU   
Llençar envasos, papers o similars a terra. LLEU   
Embrutar el mobiliari urbà. LLEU   
Tenir els solars bruts de deixalles, herbes, 
etc. 

 GREU  

La comissió de tres faltes lleus en un 
període de 2 anys 

 GREU  

La comissió de tres faltes greus en un 
període de 2 anys   

MOLT 
GREU 

Del Capítol VI 
(Ocupació de les 
vies públiques) 

Ocupar una superfície superior a 
l'autoritzada per la llicència. 

LLEU   

No mantenir net l'espai ocupat. LLEU   
No recollir els elements amb què es realitzi 
l'ocupació després del tancament de 
l'establiment. 

LLEU   
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Utilitzar com a aparcament exclusiu els 
espais concedits com a reserva per a 
càrrega i descàrrega 

LLEU   

Vehicles abandonats a la via pública LLEU   
Ocupar la via pública sense la corresponent 
llicència municipal. 

 GREU  

Quan l'ocupació hagi comportat un 
malmetement greu de l'espai ocupat.   

MOLT 
GREU 

La comissió de tres faltes lleus en un 
període de 2 anys 

 GREU  

La comissió de tres faltes greus en un 
període de 2 anys   

MOLT 
GREU 

Del Capítol VII 
(Tinença 
d'animals) 

Alimentar els animals en la via pública. LLEU   
Tenir equins, cabres, vaques, etc... dins el 
casc urbà. 

LLEU   

Falta de salubritat en edificis o patis 
abandonats 

LLEU   

Permetre als animals que produeixin sorolls 
molestos per als veïns 

LLEU   

Enverinar els animals, excepte per part dels 
serveis sanitaris autoritzats.   

MOLT 
GREU 

La celebració d'espectacles no autoritzats 
amb animals.   

MOLT 
GREU 

Passejar els gossos sense corretja o cadena LLEU   
No recollir les deposicions dels animals LLEU   
La comissió de tres faltes lleus en un 
període de 2 anys 

 GREU  

La comissió de tres faltes greus en un 
període de 2 anys   

MOLT 
GREU 

Capítol VIII 
(Contaminació 
acústica): 

Produir sorolls que superin els límits màxims 
permesos en menys de 10 dB (A) 

LLEU   

Produir sorolls molestos que no superin els 
límits màxims permesos, fora de l'horari 
autoritzat, sempre que aquest horari no se 
superi en més d'una hora. 

LLEU   

Produir sorolls que superin els màxims 
permesos en més de 10 dB (A) sense 
excedir de 15 dB (A). 

 GREU  

Produir sorolls molestos, encara que no 
superin els màxims permesos, fora de 
l'horari no autoritzat, sempre que aquest 
horari se superi en més d'una hora però 
sense excedir de dues. 

 GREU  

Circular amb vehicle sense silenciador o 
amb silenciadors que no funcionin, 
independentment del nivell de soroll que 
produeixin. 

 GREU  

Produir sorolls que superin els límits màxims 
permesos en més de 15 dB (A)   

MOLT 
GREU 

Produir sorolls molestos, superin o no el límit 
màxim permès, fora de l'horari autoritzat i   

MOLT 
GREU 
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excedint en més de dues hores aquest 
horari. 

La comissió de tres faltes lleus en un 
període de 2 anys 

 GREU  

La comissió de tres faltes greus en un 
període de 2 anys   

MOLT 
GREU 

 

Article 84. Classes de sancions.  

1. Les infraccions de la present Ordenança podran ser sancionades, de forma 
acumulable, amb:  

a) Multes pecuniàries.  
b) Suspensió temporal d'activitats.  
c) Clausura temporal de l'establiment.  
d) Supressió temporal de llicències.  
e) Suspensió definitiva de llicències.  
f) Reducció de l'horari d'obertura al públic dels establiments.  
g) Comís d'animals i sacrifici d'aquests.  
h) Immobilització temporal de vehicles.  

2. Les penes pecuniàries podran reiterar-se mentre persisteixi l'actuació infractora.  

3. La imposició de les sancions precedents no és incompatible amb les que 
corresponguin per vulneració de les normatives d'àmbit superior.  

Article 85. Sancions per infraccions lleus.  

Per la comissió de les infraccions lleus de la present Ordenança es podran imposar les 
següents sancions:  

1. Multa de 20 euros. a 100 euros i restitució dels bens. 

2. Suspensió de llicència per un termini de fins a dos dies.  

3. Clausura temporal d'establiment o instal·lacions per un termini de fins a dos dies.  

4. Reducció en una hora l'horari d'obertura al públic per un període no superior a 15 
dies.  

Article 86. Sancions per infraccions greus.  

Per la comissió d'infraccions greus de la present Ordenança es podran imposar les 
següents sancions:  

1. Multa de 100.01 euros. fins a 300 euros i restitució dels bens. 

2. Suspensió temporal de llicència per un termini de tres fins a set dies.  
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3. Clausura temporal d'establiment o instal·lacions per un termini de tres fins a set 
dies.  

4. Reducció en una hora de l'horari d'obertura al públic per un període superior a 15 
dies amb un màxim de tres mesos.  

5. Retirada temporal de vehicles fins que es proveeixin de silenciador adequat.  

6. Comís i/o sacrifici d'animals.  

Article 87. Sancions per infraccions molt greus.  

Per la comissió d'infraccions molt greus de la present Ordenança, es poden imposar les 
següents sancions:  

1. Multa de 300.01 euros. fins a 3000 euros i restitució dels bens. 

2. Suspensió temporal de llicència per un termini de vuit fins a trenta dies.  

3. Caducitat definitiva de llicència.  

4. Clausura temporal d'establiment o instal·lacions per un termini de vuit fins a 
trenta dies.  

5. Retirada temporal de vehicles fins que es proveeixin de silenciador adequat.  

6. Comís i/o sacrifici d'animals.  

Article 88. Procediment sancionador.  

Quant al procediment sancionador serà d'aplicació el fixat en la Llei 30/92, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i d'altres 
disposicions sobre la matèria.  

Article 89. Sancions a menors 

1. D’acord amb el que estableix la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets dels 
infants, totes les mesures de caràcter sancionador adoptades per les autoritats 
municipals que puguin afectar els menors atendran principalment l’interès superior 
d’aquest. 

2. Quan les persones infractores d’aquesta Ordenança siguin menors, i amb la finalitat 
de protegir els drets de l’infant o adolescent, el seu desenvolupament i formació, podran 
substituir-se, totalment o parcialment, les sancions pecuniàries per mesures correctores, 
com ara l’assistència a sessions informatives, treballs per a la comunitat o qualsevol altre 
tipus d’activitat de caràcter cívic. A aquest efectes, els equips tècnics competents 
s’entrevistaran amb els pares o tutors legals i, en qualsevol cas, amb el menor infractor, 
per tal de poder proposar la mesura correctora substitutiva de l’acció pecuniària més 
adequada. La mesura correctora substitutòria haurà d’obtenir la conformitat del menor i 
dels seus pares, tutors o guardadors. 
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3. Els pares i mares, tutors i tutores i guardadors o guardadores poden ser considerats 
responsables de les infraccions comeses per menors quan concorrin, per part d’aquells, 
dol, culpa o negligència, incloent-hi la simple inobservança. També les mateixes 
persones són sempre responsables civils subsidiaris dels danys produïts per les 
infraccions comeses pels menors d’edat que depenguin d’elles. 

4. En tot cas, qualsevol denúncia, incoació d’un expedient o eventual imposició d’una 
mesura correctora a un menor serà també notificada als seus pares o mares o tutors o 
tutores, amb dret a formular al·legacions.  

 

 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL:  

La Junta Local de Govern queda facultada per aprovar quadres de multes amb subjecció 
a les prescripcions del Capítol IX d'aquesta Ordenança, així com per poder adoptar 
quantes mesures siguin necessàries per a la seva aplicació efectiva.  

DISPOSICIÓ FINAL:  

La present ordenança entrarà en vigor l'endemà de la publicació del seu text íntegra al 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.  


