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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Aquesta Ordenança s’ha elaborat amb l’objectiu primordial de dotar-nos d’un 
instrument vàlid i actualitzat que, sens dubte, permetrà avançar en direcció de fer que 
la nostra ciutat sigui, de manera gradual, més amable, acollidora i sostenible, per 
viure-hi i conviure-hi, on el diàleg, la tolerància i el respecte formin part del nostre 
comportament quotidià. I neix amb la voluntat manifesta de promocionar els valors 
d'adhesió i de solidaritat, amb especial cura vers aquelles persones que tenen major 
dificultat d'accessibilitat i d'inserció social i, alhora, garantir els drets i deures de la 
ciutadania, respectant els principis bàsics d'igualtat i de no-discriminació.  

L’Ordenança per la Convivència i el Civisme ens ha de servir també com a punt 
d’inflexió a partir del qual iniciar un procés d’actualització de les diferents normatives 
d’aplicació en l’àmbit municipal que tenen a veure amb la relació entre les persones, la 
natura, la qualitat de vida i el respecte al nostre patrimoni col·lectiu.  

En aquest sentit, l’Ajuntament vol articular tot un seguit de polítiques proactives que 
tinguin en aquesta ordenança una nova eina útil, eficaç, ràpida i resolutiva. A més, 
l’ordenança ha de proporcionar a la ciutadania els recursos suficients per assumir i 
interioritzar aquesta cultura cívica de manera que pugui ser ella mateixa qui després 
la fomenti en el seu entorn.  

També estem davant d’una eina que ha de permetre prevenir els conflictes al mateix 
temps que n’aborda les conseqüències.  

El concepte de ciutadania és, per tant, el que permet -més enllà de diferències- 
construir una col·lectivitat inclusiva, amb interessos i expectatives comunes. És en la 
mesura en què ens sentim ciutadania i que formem part i ens reconeixem membres 
d’un projecte comú, que podrem fer nostres les normes i, en conseqüència, millorarem 
el nostre comportament.  

D’altra banda, entenem el civisme en el marc d’una societat diversa en la qual la noció 
de ciutadania és l’element identificador comú que genera sentiment de pertinença a 
una col·lectivitat i, en conseqüència, l’acceptació de valors i normes de comportament 
comuns que faciliten la convivència. A més, aquesta ordenança també ha d’empaitar 
l’objectiu de cultivar, fomentar i protegir aquest valuós sentiment de pertinença i 
d’estima al nostre entorn més immediat.  

En definitiva, amb la finalitat d’arribar a obtenir els resultats enunciats, per tal de 
poder resoldre, al mateix temps, les situacions derivades dels conflictes cívics i per 
prevenir-ne l’aparició de nous, tenim al nostre abast l’Ordenança per la Convivència i 
el Civisme, mitjançant la qual es fixen els següents objectius:  

- Millorar la convivència: respectant les persones, coneixent i respectant les normes i 
pautes de comportament comunes.  

- Explicitar drets i deures dels ciutadans i de les ciutadanes de Castellar del Vallès.  

- Oferir una eina que permeti poder exercir una ciutadania responsable.  

- Buscar fórmules de resolució pacífica dels conflictes.  

- Conservar i valorar l’entorn: preservant un espai agradable, respectant-lo i fent-lo 
respectar.  

- Entendre i difondre el civisme com a valor per assolir un nivell òptim de convivència.  

- Fomentar la corresponsabilitat de la ciutadania, fent-la prendre consciència de la 
importància de l’aportació personal de cadascú en un espai compartit per tothom.  

- Estimular el sentiment de pertinença de la ciutadania a una mateixa comunitat.  
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- Fixar un règim sancionador que, alhora, garanteixi el dret de defensa i a ser 
escoltats/es mitjançant les eines que ens ofereix el nostre sistema d’estat democràtic i 
de dret.  

- Establir un sistema de sancions commutable per treballs en favor de la comunitat.  

- Dotar de les eines necessàries a la policia local i a tota l’administració municipal per 
a garantir una coordinació eficaç.  

Tot plegat amb un únic horitzó: millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans i 
ciutadanes de Castellar del Vallès.  

  

TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS. 

Capítol Primer.- Finalitat, fonaments legals I àmbit d'aplicació  

Article 1. Finalitat de l’Ordenança 

 1. Aquesta Ordenança té per objecte preservar l’espai públic com a lloc de 
convivència i civisme, on totes les persones puguin desenvolupar en llibertat les seves 
activitats de lliure circulació, oci, trobada, i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat, als 
drets dels altres, a la pluralitat d'expressions culturals, polítiques, lingüístiques, i 
religioses i de formes de vida diverses existents a Castellar del Vallès.  

La ciutat és un espai col·lectiu on tothom té dret a trobar-hi les condicions per la seva 
realització personal, política, social, amb les condicions ambientals òptimes, la qual 
cosa comporta assumir també els deures de la solidaritat, el respecte mutu i la 
tolerància.  

2. Als efectes expressats a l’apartat anterior, aquesta Ordenança regula una sèrie de 
mesures encaminades específicament al foment i promoció de la convivència i el 
civisme a l'espai públic, identifica quins són els béns jurídics protegits, preveu quines 
són les normes de conducta en cada cas i sanciona aquelles que poden pertorbar, 
lesionar o deteriorar tant la pròpia convivència ciutadana com els béns que es troben a 
l’espai públic que li ha de servir de suport, tot preveient, en el seu cas, mesures 
específiques d’intervenció.  

Article 2. Fonaments legals  

1. Aquesta Ordenança es dicta en exercici de les competències que la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, així com el Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, que atribueixen de manera expressa als Ajuntaments matèries que afecten 
la convivència ciutadana i el civisme.  

2. Així mateix, aquesta Ordenança s'ha elaborat d'acord amb la potestat municipal de 
tipificar infraccions i sancions que, amb la finalitat d'ordenar les relacions de 
convivència ciutadana, s'estableix en els articles 139 i següents de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases de règim local.  

3. El que s’estableix a l'apartat anterior s'entén sens perjudici de les altres 
competències i funcions atribuïdes a l'Ajuntament de Castellar del Vallès per la 
normativa general de règim local i la legislació sectorial aplicable.  

4. El desconeixement d’aquesta Ordenança no eximeix del compliment de les seves 
disposicions.  

Article 3. Àmbit d’aplicació objectiva  

1. Aquesta Ordenança s'aplica a tot el terme municipal de Castellar del Vallès.  

  



 

O_033 Ordenança per la convivència i el civisme (3a  modif Ple 28-03-17) Pàg. 9 / 65 

2. Particularment, l'Ordenança és d'aplicació a tots els espais públics de la ciutat, com 
ara els carrers, les vies de circulació, les voreres, les places, les avingudes, els 
passeigs, els passatges, els parcs, jardins i altres espais o zones verdes o forestals, els 
aparcaments, les fonts, els edificis públics i els altres espais destinats a l'ús o al servei 
públic de titularitat municipal, així com a les construccions, instal·lacions, el mobiliari 
urbà i la resta de béns i elements de domini públic municipal situats en aquells.  

3. Així mateix, l'Ordenança s'aplica a aquells altres àmbits de sòl, espais, 
construccions, instal·lacions, vehicles o elements que estiguin destinats a un ús o a un 
servei públic de titularitat municipal, d'una administració diferent a la municipal o de 
qualsevol altra entitat col·laboradora o empresa, pública o privada, com ara els 
vehicles de transport, les marquesines, les parades d'autobusos, les tanques, els 
senyals de trànsit, els contenidors, i tots els altres elements de naturalesa similar. 

4. L'Ordenança s'aplicarà també als espais, les construccions, les instal·lacions i els 
béns de titularitat privada quan s'hi realitzin conductes o activitats que afectin o 
puguin afectar negativament la convivència i el civisme als espais, instal·lacions i 
elements assenyalats en els apartats anteriors, o quan el descuit o la manca d'un 
adequat manteniment dels mateixos per part dels seus propietaris o propietàries, 
arrendataris o arrendatàries o usuaris o usuàries pugui comportar igualment 
conseqüències negatives per a la convivència o el civisme a l'espai públic.  

Article 4. Àmbit d’aplicació subjectiva 

1. Aquesta Ordenança s'aplica a totes les persones que són a la ciutat de Castellar del 
Vallès o tenen alguna vinculació amb els espais definits a l’article 3, sigui quina sigui la 
seva situació jurídica i/o administrativa concreta.  

2. Aquesta Ordenança és aplicable també a les conductes realitzades pels i les menors 
d'edat, en els termes previstos en l'ordenament jurídic. En els supòsits en què així es 
prevegi expressament, els pares o mares, tutors o tutores, o guardadors o 
guardadores, també podran ser considerats responsables de les infraccions comeses 
pels i les menors quan concorri, per part d'aquells/es, dol, culpa o negligència tot 
incloent-hi la simple inobservança.  

3. Així mateix, en els supòsits en què així es prevegi de manera expressa a 
l'Ordenança, aquesta també serà aplicable als organitzadors i organitzadores d'actes 
públics o privats, als quals es refereix l'article 39.  

Capítol Segon.- Principis generals de convivència ciutadana i civisme: drets i 
deures  

Article 5. Principi de llibertat individual  

Totes les persones que viuen o són a la ciutat de Castellar del Vallès tenen dret a 
comportar-se lliurement als espais públics de la ciutat i a ésser respectades en la seva 
llibertat. Aquest dret s'exerceix sobre la base del respecte a la llibertat, la dignitat i els 
drets reconeguts a les altres persones, així com del manteniment dels espais, tant 
públics com privats, en condicions adequades per a la convivència ciutadana, amb 
respecte al medi ambient i a la seguretat de les persones, tot evitant la comissió 
d’actes que puguin deteriorar-les.  

Article 6. Deures generals de convivència i de civisme  

1. Sens perjudici d'altres deures que es puguin derivar d'aquesta o altres Ordenances 
municipals i de la resta de l'ordenament jurídic aplicable, totes les persones que són a 
la ciutat, sigui quin sigui el títol o les circumstàncies en què ho facin o la situació 
jurídica administrativa en què es trobin, han de respectar les normes de conducta 
previstes en la present Ordenança, com a pressupost bàsic de convivència a l'espai 
públic.  
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2. Ningú no pot, amb el seu comportament, menyscabar els drets de les altres 
persones, ni atemptar contra la seva dignitat o la seva llibertat d'acció. Hom 
s'abstindrà particularment de realitzar pràctiques abusives, arbitràries o 
discriminatòries o que comportin violència física o coacció moral o psicològica o d'altra 
mena. 

3. És un deure bàsic de convivència ciutadana tractar amb respecte, atenció, 
consideració i solidaritat especials aquelles persones que, per les seves circumstàncies 
personals, socials o de qualsevol altra índole, més ho necessitin.  

4. Tothom té l'obligació d'utilitzar correctament els espais públics de la ciutat i els 
serveis, les instal·lacions i el mobiliari urbà i la resta d'elements que hi estan ubicats, 
d'acord amb la seva pròpia naturalesa, destinació i finalitat i respectant en tot cas el 
dret que també tenen les altres persones, d'usar-los i de gaudir-ne.  

5. Totes les persones propietàries u ocupants d'immobles, edificis, construccions, 
instal·lacions, vehicles o altres béns de titularitat privada estan obligades a evitar que, 
en els mateixos, puguin produir-se conductes o activitats que causin molèsties 
innecessàries a les altres persones, limitin els seus drets o siguin incompatibles amb 
l’ús específic dels espais públics i instal·lacions que els envolten.  

6. Totes les persones que es trobin al municipi de Castellar del Vallès tenen el deure 
de col·laborar amb les autoritats municipals o els/ les seus/seves agents en 
l'eradicació de les conductes que alterin, pertorbin o lesionin la convivència ciutadana.  

Capítol Tercer.- Mesures per fomentar la convivència 

Article 7. Foment de la convivència ciutadana i del civisme 

1. L’Ajuntament durà a terme les polítiques de foment de la convivència i el civisme 
que siguin necessàries a fi d'aconseguir que les conductes i actituds de les persones 
que són a la ciutat s'adeqüin als estàndards mínims de convivència amb l'objectiu de 
garantir el civisme i de millorar en conseqüència la qualitat de vida a l'espai públic.  

2. Concretament, i sens perjudici de les altres actuacions que es puguin acordar, 
l'Ajuntament:  

a) Durà a terme les campanyes informatives de comunicació que siguin 
necessàries, amb la intensitat i durada oportuna i utilitzant els mitjans 
adequats per arribar a les comunitats o col·lectius específics, sobre la 
necessitat de garantir i fomentar la convivència i de respectar l’espai públic i els 
drets inherents a les persones.  

b) Desenvoluparà les polítiques actives necessàries per garantir la convivència, 
fomentar els acords i evitar l'exercici de la ciutadania irresponsable. A aquest 
efecte, l'Ajuntament realitzarà tasques de mediació en els conflictes que puguin 
generar-se pels usos diversos en un mateix espai públic, a través del Servei 
Municipal de Mediació.  

c) Desenvoluparà polítiques de foment de la convivència i el civisme, com ara, 
la realització de campanyes divulgatives, publicitàries, informatives; en la 
celebració de conferències i taules rodones; i en totes les altres iniciatives que 
es considerin convenients i que girin entorn de qüestions relacionades amb la 
convivència i el civisme a la ciutat.  

d) Estimularà el comportament solidari dels ciutadans i les ciutadanes als 
espais públics per tal que prestin ajuda a les persones que la necessitin per 
transitar o orientar-se, que hagin patit accidents, o que es trobin en 
circumstàncies similars. Es fomentaran també altres actituds de solidaritat que 
contribueixin a que la ciutat sigui més amable i acollidora, especialment amb 
aquelles persones que més ho necessitin.  
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e) Facilitarà, a través de la web municipal, les Oficines d'Atenció a Ciutadana, o 
qualsevol altre servei existent o que es pugui crear, que tots els ciutadans i les 
ciutadanes de Castellar del Vallès i, en general, totes les persones, 
empadronades o no, que hi resideixin o hi transitin, puguin fer arribar a 
l'Ajuntament els suggeriments, queixes, reclamacions o peticions que 
considerin oportunes per millorar el civisme i la convivència i mantenir l'espai 
públic en condicions adequades.  

f) Realitzarà i/o impulsarà mesures concretes de foment de la convivència i el 
civisme especialment destinades a infants, adolescents i joves de la ciutat, 
mitjançant el desenvolupament de programes específics en els centres docents 
de la ciutat, on s'imparteixen ensenyaments del règim general del sistema 
educatiu.  

 

g) Promourà el respecte a la diversitat cultural i religiosa, a fi d'evitar actituds 
contràries a la dignitat personal i comportaments discriminatoris, especialment 
de naturalesa xenòfoba, racista o homòfoba, i d’actituds contràries a la igualtat 
de gènere.  

h) Impulsarà la subscripció d'acords de col·laboració amb entitats i associacions 
ciutadanes, culturals, socials, empresarials, esportives o de  

qualsevol altra índole per tal de fomentar entre els seus i les seves membres 
llur col·laboració activa amb les campanyes i iniciatives diverses a favor de la 
convivència i el civisme a la ciutat.  

i) Fomentarà la integració de les persones nouvingudes.  

3. Per tal de garantir la màxima eficàcia de les actuacions que s'impulsin o es realitzin 
des de l'Ajuntament per promocionar i fomentar la convivència i el civisme a la ciutat, 
i sempre que es consideri necessari en atenció a les persones destinatàries i a la seva 
pròpia finalitat, les esmentades actuacions municipals podran adaptar-se a les 
circumstàncies lingüístiques, culturals, socials, religioses o de qualsevol altra índole de 
les persones a les quals vagin destinades a fi que puguin comprendre adequadament 
els missatges i assumir com a propis els valors de convivència i civisme.  

Article 8. Col�laboració amb altres administracions i municipis  

1. L'Ajuntament, en l'àmbit de les seves pròpies competències, impulsarà la 
col·laboració amb altres organismes públics i altres Administracions Públiques per 
garantir la convivència i el civisme.  

2. Igualment, impulsarà la col·laboració amb la resta de municipis del seu entorn, a 
efectes de coordinar les accions destinades a garantir el compliment de pautes o 
estàndards mínims comuns de convivència i de civisme.  

3. Així mateix, l'Ajuntament fomentarà l'establiment de sistemes de col·laboració, 
d'informació i de recollida, anàlisi i intercanvi de dades i experiències entre els 
diversos municipis a fi que aquests puguin dur a terme amb la màxima eficàcia i 
coneixement les seves pròpies polítiques en matèria de convivència i de civisme.  

Article 9. Voluntariat i associacionisme  

1. L'Ajuntament impulsarà diverses fórmules de participació adreçades a aquelles 
persones o entitats o associacions que vulguin col·laborar en la realització de les 
actuacions i les iniciatives municipals sobre la promoció i el manteniment del civisme i 
la convivència a la ciutat, com per exemple la borsa de voluntaris, els voluntaris per la 
llengua, la ciutadania pro-activa, grups de joves, etc.  
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Article 10. Accions de suport a les persones afectades per actes contraris a la 
convivència  

1. L'Ajuntament col·laborarà amb les persones físiques o jurídiques, públiques o 
privades, que s'hagin vist afectades o lesionades per actuacions contràries a la 
convivència i el civisme, informant-les dels mitjans de defensa dels seus drets i 
interessos.  

2. Quan la conducta atempti greument la convivència ciutadana, l'Ajuntament, si 
s'escau, es personarà, en la condició que correspongui segons la legislació processal 
vigent, en les causes obertes en els jutjats i tribunals.  

 

TÍTOL II - DE LES VIES I DELS ESPAIS PÚBLICS  

Capítol I.- Ús de les vies i dels espais públics  

Article 11.- Principis generals sobre la utilització de les vies i els espais 
públics  

1. Les vies, els espais públics, les instal·lacions, els equipaments i el mobiliari urbà son 
destinats a l’ús general per part de la ciutadania, segons la naturalesa respectiva del 
béns i sota el principi de respecte a altres persones i als béns públics i privats.  

2. Les activitats que es desenvolupen a la via pública i a la resta d’espais públics de la 
ciutat no poden limitar el dret dels altres usos generals, llevat que es disposi de 
llicència o concessió per a l’ús comú especial o per a l’ús privatiu.  

 3. Correspon a l’Ajuntament harmonitzar els usos i les activitats que es desenvolupen 
a la via pública, d’acord amb l’interès general.  

4. En benefici d’aquest interès general i per tal de garantir un ús racional i ordenat de 
l'espai públic i els seus elements, a més, si escau, de la salvaguarda de la salubritat, 
la protecció de la seguretat i el patrimoni municipal, es fixen les següents normes de 
conducta: 

a. Queda prohibit fer un ús impropi dels espais públics i els seus elements, de 
manera que impedeixi o dificulti la utilització o el gaudi per la resta dels 
usuaris. 
1. No estan permesos els següents usos impropis dels espais públics i dels seus 
elements:  
2. Acampar en les vies i els espais públics, acció que inclou la instal·lació 
estable en aquests espais públics o els seus elements o mobiliari en ells 
instal·lats, o en tendes de campanya, vehicles, autocaravanes o caravanes, 
excepte autoritzacions per a llocs concrets. Tampoc està permès dormir de dia 
o de nit en aquests espais.  

 3. Utilitzar els bancs i els seients públics per a usos diferents als quals estan 
destinats. 
 4. Rentar-se o banyar-se en fonts, estanys o similars. 

5 Rentar roba en fonts, estanys, dutxes o similars. 

5. Intervencions específiques 

a) En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l'autoritat 
retiraran i intervindran cautelarment el gènere, els materials i els mitjans 
empleats. 
b) Els serveis municipals adoptaran en cada cas les mesures que siguin 
procedents en coordinació amb els serveis socials municipals o, si escau, amb 
altres institucions públiques i, si ho estimessin necessari per raons de salut, 
acompanyaran a aquestes persones a l'establiment o servei municipal apropiat, 
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amb la finalitat de socórrer-les o ajudar-les en tant que sigui possible. En 
aquest cas no s'imposarà la sanció prevista. 

c) En els supòsits previstos en relació amb caravanes i autocaravanes, els 
serveis municipals i els agents de l'autoritat informaran dels llocs municipals 
habilitats per a l'estacionament d'aquests vehicles. 

d) Quan es tracti de l'acampada amb autocaravanes, caravanes o qualsevol 
altre tipus de vehicle i la persona infractora no acrediti la residència legal en 
territori espanyol, l'agent denunciant fixarà provisionalment la quantia de la 
multa i, de no dipositar-se el seu import, es procedirà a la immobilització del 
vehicle i, si escau, a la seva retirada i ingrés en el dipòsit municipal.  

6. Es protegeix l'ús racional de l'espai públic, el respecte a les persones i béns, la 
seguretat, la salut i integritat física de les persones o el patrimoni municipal. 

I a aquests efectes: 

a. Estan prohibides les conductes vandàliques, agressives o negligents en l'ús 
del mobiliari urbà que generin situacions de risc o perill per a la salut i la 
integritat física de les persones o els béns. 

b. Es prohibeix oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directament o 
indirectament, serveis sexuals retribuïts a l’espai públic del terme municipal de 
Castellar del Vallès.. 

c. L’Ajuntament de Castellar del Vallès col·laborarà intensament en la 
persecució i repressió de les conductes atemptatòries contra la llibertat i 
indemnitat sexual de les persones que es puguin cometre en l’espai públic, en 
especial, les activitats de proxenetisme o qualsevol altra forma d’explotació 
sexual, i, molt especialment, pel que fa als menors. 

d. Queden prohibits els actes de deterioració greu, com a destrosses dels 
espais públics o les seves instal·lacions o elements, ja siguin mobles o 
immobles, derivats de les alteracions de la seguretat ciutadana contemplades 
en l'apartat 1 anterior.  
e. Els organitzadors d'actes públics i/o privats de naturalesa cultural, lúdica, 
festiva, esportiva o de qualsevol altra índole vetllaran per que no es produeixin, 
durant la seva celebració, les conductes descrites en els apartats anteriors. Si 
amb motiu de qualsevol d'aquests actes es realitzen aquestes conductes, els 
seus organitzadors hauran de comunicar-ho immediatament als agents de 
l'autoritat. 
 
f. Els pares o mares o tutors o tutores dels menors d’edat, seran responsables 
civils de les actuacions comeses pels menors que depenguin d'ells. 

7. L'ús dels béns de domini públic pot adoptar les modalitats següents:  

a) Ús comú general.  

b) Ús comú especial  

c) Ús privatiu. 

 

 

 

 

 

CAPÍTOL II. ÚS COMÚ GENERAL  



 

O_033 Ordenança per la convivència i el civisme (3a  modif Ple 28-03-17) Pàg. 14 / 65 

Secció 1a. Definició i supòsits 

Article 12.- Definició  

L'ús 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, els actes 
d'afectació, les disposicions generals i les normes de policia que el reglamentin.  

Article 13.- Activitats incloses en l'ús comú general  

A més de l'estada i circulació, també es consideren ús comú general no sotmès a 
llicència els usos o activitats següents, sempre que les instal·lacions corresponents 
estiguin integrades en el domini privat:  

a) Instal·lació de vitrines o aparadors.  

b) Col·locació de taulells d'establiments d’hostalera o tancs destinats a la venda 
de begudes o similars en comunicació directa amb la via pública.  

c) Instal·lació de taquilles de venda de bitllets per a espectacles.  

Article 14.- Manteniment de les vies i els espais d'ús públic  

1. És competència de l’Administració l’execució dels treballs i les obres necessàries per 
a la conservació dels elements estructurals i ornamentals de les vies i espais públics, 
sens perjudici d’allò que correspongui a determinades entitats urbanístiques 
col·laboradores i a la ciutadania en general. Així mateix, l’Administració ha de vetllar 
pel manteniment, neteja i serveis d’estada i convivència pacífica per a les persones de 
totes les edats.  

2. En conseqüència, ningú no pot, encara que sigui per millorar l’estat de conservació 
de les vies i espais públics, executar treballs destinats a la seva reparació, millora o 
modificació sense disposar prèviament de la llicència municipal o autorització 
corresponent, llevat d’actuacions de neteja d’escassa entitat.  

3. D’igual manera, sense disposar de la llicència municipal prèvia, ningú no pot 
manipular ni afectar els elements de mobiliari urbà i d’enllumenat existents als espais 
públics, ni les instal·lacions dels serveis de subministrament existents a la via pública 
ni els equips ni conduccions de recolzament dels mateixos.  

Secció 2a Comportament i conducta ciutadana 

Article 15.- Danys materials i brutícia  

1. Com a regla general, és prohibit danyar, enlletgir, embrutar o deslluir, per 
qualsevol mètode, els espais d'ús públic, com també els elements que contenen.  

2. En aquest sentit, caldrà observar les prohibicions expresses contingudes en aquesta 
Ordenança.  

3. Quan es tracti de danys greus als béns del domini públic arran de desordres greus a 
les vies i els espais públics, sempre que no constitueixi infracció penal, regirà la Llei 
orgànica 1/1992, de 21 de febrer sobre protecció de la seguretat ciutadana.  

Article 16.- Recollida de mobles vells, estris i dipòsit d’escombraries.  

1. L’Ajuntament ofereix un servei gratuït de recollida de mobles vells i estris que es 
presta amb una freqüència setmanal.  

2. Els interessats en gaudir d’aquest servei hauran de sol·licitar-lo a l’Ajuntament i/o 
al servei corresponent, cas d’estar concessionat, de forma telefònica o telemàtica, 
amb antelació suficient, per tal de què es pugui planificar el servei.  

3. La recollida d’escombraries domiciliàries es prestarà per l’Ajuntament. Els usuaris 
del servei queden obligats a complir les normes sobre dipòsit d’escombraries que 
s’estableixen en la corresponent ordenança sectorial.  
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Article 17.- Grafits i pintades  

1. És prohibit de fer qualsevol tipus de pintada o grafits sobre els elements del 
paisatge urbà, com ara edificis privats, instal·lacions o equipaments municipals, 
mobiliari, jardins i vies públiques en general, sense autorització expressa de 
l'Ajuntament.  

2. No es dóna autorització per fer pintades o grafits sobre monuments i edificis 
públics, i especialment en els catalogats excepte en circumstàncies excepcionals.  

3. Quan el grafit o la pintada es realitza en un bé de tipus privat que es trobi instal·lat 
de manera visible o permanent a la via pública, cal també l'autorització expressa de 
l'Ajuntament, a més del permís de la persona titular del bé esmentat.  

4. Si amb motiu de qualsevol activitat a la via pública autoritzada, es produeix un 
deslluïment per pintada a qualsevol lloc, els organitzadors dels actes en seran 
responsables i restaran obligats a restablir l'estat original del bé en concret.  

5. Els agents de la Policia Local, en els supòsits recollits en els apartats anteriors, 
podran retirar o intervenir els materials o mitjans emprats, quan es realitzin sense 
l'autorització municipal corresponent.  

6. L'Ajuntament podrà, amb el consentiment previ de les persones titulars dels béns 
afectats, netejar o reparar els danys efectuats per les pintades o els grafits.  

7. No obstant això, es podrà procedir a l'actuació d'ofici quan el missatge de la pintada 
tingui connotacions que atemptin contra els drets fonamentals i els valors reconeguts 
per l'ordenament jurídic vigent.  

8. Tan si el bé és de titularitat municipal com privat, l'Ajuntament podrà rescabalar-se, 
del causant, de les despeses que la neteja origini, sense perjudici de les sancions 
corresponents.  

Article 18. Façanes, finestres i balcons  

1. Els i les propietàries dels immobles resten obligat/des a evitar, tant en les activitats 
que es desenvolupen a façanes, finestres i balcons, com en l’estat de conservació 
d’aquests, accions i omissions que suposin un risc per la seguretat de les persones 
vianants o puguin ocasionar molèsties.  

2. No es podran llençar restes vegetals, ni espolsar tapissos, catifes, estores, llençols i 
qualsevol roba d’ús domèstic en portes, balcons i finestres que donin a la via pública 

3. Els testos i les jardineres dels balcons i finestres s’han de col·locar fermats i 
protegits de manera que no puguin caure, especialment en casos de pluja o vent fort. 
En el cas de balcons els testos es col·locaran sempre en la part interior.  

4. Les plantes col·locades en finestres i balcons, si com a conseqüència es produeixen 
vessaments i regalims sobre la via pública, només podran regar-se des de les 11 
hores del vespre fins a les 7 hores del matí, i sempre amb la precaució necessària per 
no provocar molèsties ni danys.  

5. En les obertures de les cases, balcons i baranes de terrats, no es podrà tenir roba 
bruta o rentada o altres objectes, visibles des de la via pública si són contraris a 
l’estètica urbana necessària.  

 

Article 19. Activitats plublicitàries. 

Definicions: 

S’entén per publicitat tota acció encaminada a difondre entre el públic qualsevol tipus 
d’informació de productes o serveis, amb la finalitat de promoure’n el consum o 
contractació.  
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• Publicitat de l’administració pública. 
• Publicitat d’entitats sense ànim de lucre i col·lectius inscrits al Registre 

Municipal d’Entitats i Grups Estables. 
• Publicitat d’altres entitats, ens públics o col·lectius sense ànim de lucre no 

inscrits al registre (escoles, altres...) 
• Publicitat comercial (realitzada per empreses). 

 
I com a propaganda les accions de partits polítics i altres col·lectius o plataformes per 
a difondre els seus ideals. 
 
PUBLICITAT 

1. General: 

a) Les condicions a les quals s'han de sotmetre les activitats publicitàries 
comercials emplaçades dins el terme municipal de Castellar del Vallès queden 
regulades en aquesta Ordenança.  

b) Aquesta ordenança no regula els rètols d’establiments comercials o industrials. 

c) La  col·locació  de  tanques publicitàries, cartelleres, pantalles informatives  
pancartes,  banderoles, plafons, plafons de peu, cartells, adhesius  o  qualsevol  
altra  forma  de comunicació,  amb  fins  publicitaris  o  no,  haurà  d’efectuar-
se  únicament  en  els  llocs expressament autoritzats per l’ajuntament. En  cap 
cas  es podran ocultar  els  elements  arquitectònics  amb  interès  significatiu  
per  la  ciutat ni produir limitació i/o confusió amb els senyals i cartells 
indicatius de trànsit i circulació.  

d) Quan  l’element publicitari  s’instal·li  en  un  bé  privat,  però  volant  sobre  la  
via pública,  serà  necessària  a  més del  permís  de  la  persona  titular  de  
l’esmentat  bé, l’autorització  de l’ajuntament  

e) L’Ajuntament,  en  els  casos  recollits  en  els  apartats  anteriors,  podrà  
adoptar  la  mesura cautelar  de  retirada  dels  elements  de  propaganda  o  
publicitat  quan  es  realitzi  sense l’autorització  municipal  corresponent,   
amb  càrrec  a  la persona responsable, directa o subsidiària, i sens perjudici de 
la imposició de les sancions corresponents. 

f) L’Ajuntament,  de  forma  subsidiària,  podrà  retirar  o  reparar  els  danys  
efectuats  per  la col·locació d’una pancarta, cartell i/o qualsevol altra forma de 
propaganda i/o publicitat en un bé  privat,  sempre  que  ofereixi  o  pugui  
oferir  perill  a  la  via  pública  o  a  la  seguretat  de  la ciutadania, amb càrrec 
a la persona responsable, directa o subsidiària, i sens perjudici de la imposició 
de les sancions corresponents.  

g) Es  considerarà  responsable  directa  de  la  infracció  la  persona,  física  o  
jurídica,  que promogui  la  contractació  o  la  difusió  del  missatge  (entitat  
anunciant), considerant-ne responsable subsidiària la persona autora material 
dels fets.  

h) Els espais de la Plaça Major-Mercat-Mirador i la Plaça de Cal Calissó, es 
consideren emplaçaments especialment protegits en els que només es podran 
instal·lar elements publicitaris els dies de celebració de l’activitat. 

i) Estan prohibides les projeccions, pintades i efectes visuals de qualsevol tipus 
sobre els elements del paisatge urbà, llevat en els casos expressament 
autoritzats. 

2. Modalitats publicitàries a la via pública. 

          Les activitats publicitàries a la via pública podran adoptar les modalitats             

 següents,  entre d’altres: 
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• Tanques publicitàries, cartelleres i pantalles informatives 

• Pancartes 

• Banderoles, plafons i plafons de peu 

• Cartells i adhesius 

• Publicitat en vehicles 

• Repartiment de publicitat  

• Publicitat acústica 

• Altres  

3. Tanques publicitàries, cartelleres i pantalles informatives. 

a) S’entén per tanca publicitària, cartellera o pantalla informativa, als efectes 
d’aquesta Ordenança, el suport estructural fix, de figura regular i mides 
normalitzades, dotat d’un marc, que es destina a la transmissió de 
missatges publicitaris mitjançant la col·locació de cartells o imatges de 
contingut variable en el temps. 

b) La instal·lació de tanques publicitàries, cartelleres i pantalles informatives 
requerirà de la sol·licitud de llicència d’instal·lació de tanques publicitàries i de 
la respectiva llicència urbanística. 

c) La instal·lació de tanques publicitàries en terrenys de titularitat pública es  
sotmetran a concurs públic.  

d) En cas de situar-se dins de zones d’afectació de vies o serveis, caldrà 
autorització de l’administració competent. 

e) S’autoritzarà la instal·lació de tanques publicitàries, quan compleixin les 
següents condicions: 

• Estar situada al costat d’una carretera  

• en sol urbà  

• en una parcel·la superior a 1000 m²  

• i a una distància mínima de separació entre elles de 100 m. 
(distància en el sentit   de circulació) 

f) Cada tanca podrà disposar de dues cares útils. 

g) Els titulars de les llicències tenen l’obligació de mantenir les instal·lacions i 
suports en bon estat de conservació. 

h) Els titulars dels elements publicitaris han de disposar d’una pòlissa 
d’assegurances de responsabilitat civil que cobreixi els possibles danys derivats 
de la col·locació i explotació dels elements i suports. 

i) L’Ajuntament podrà exigir la utilització de materials i sistemes constructius 
determinats per tal de conservar o establir un caire arquitectònic o urbanístic 
específic.  

j) L’ajuntament podrà ordenar la retirada de la instal·lació o activitat publicitària, 
quan aquesta esdevingui incompatible amb l’execució d’obres públiques o per 
raons de seguretat, sense que això generi dret a indemnització. 

k) Es considerarà un suport publicitari, aquella tanca o grup de tanques que en 
sentit horitzontal, inclòs el marc, no superi els 8,30 m, i l’altura els 5,30 
m. En cap cas s’admetrà la superposició vertical de més de dues tanques. 

l) Les llicències de tanques, cartelleres i pantalles informatives en sòl 
privat tindran una vigència de 5 anys. Passat aquest termini s’haurà de 
procedir a la sol·licitud d’una nova llicència o a la seva retirada.  
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4. Pancartes. 

a) S’entén per pancarta el cartell de tela, plàstic o lona, de forma allargada, 
sostingut generalment entre dos punts de fixació, que anuncia un 
esdeveniment. 

b) Per a la col·locació d’una pancarta s’haurà de demanar autorització per escrit a 
l’Ajuntament amb una antelació mínima de quinze dies naturals abans de la 
data de instal·lació. El silenci de l’administració davant la sol.licitud s’entrendrà 
negatiu.  

c) L’Ajuntament podrà autoritzar, a sol·licitud d’associacions, ens públics o  
entitats legalment reconegudes en el Registre Municipal d’Entitats, la 
col·locació de pancartes relacionades amb activitats i esdeveniments de 
caràcter puntual d’interès públic. Les entitats autoritzades s’han de 
comprometre a retirar  aquests elements en un termini de tres dies, comptats 
des de l’acabament  de l’activitat o esdeveniment, excepte quan es renovi 
motivadament i per raons justificades el termini abans de la seva caducitat, fet 
que només podrà produir una vegada.  

d) Només podran penjar pancartes les entitats autoritzades en els llocs habilitats 
amb aquesta finalitat, o bé en el mateix lloc de l’acte o esdeveniment el dia de 
la seva realització. 

e) No es permet instal·lar o retirar els elements publicitaris recolzant escales als 
fanals, semàfors, entre altres. Caldrà utilitzar camions amb cistella, o escales 
de tisora, complint sempre les mesures de seguretat pertinents, descrites en la 
PRL 31/95  

f) Quan les pancartes s’instal·lin per damunt d’una calçada, s’hauran de penjar a 
una alçada mínima de 4.80 m per tal de respectar el gàlib màxim dels vehicles 
establert al Reglament General de Circulació. 

g) Les pancartes hauran de tenir la mida adequada per l’espai on es volen penjar, 
de manera que el sistema de subjecció sigui suficient per a suportar l’acció del 
vent i hauran de disposar dels ullets necessaris per a la seva correcta 
col·locació. 

h) Les pancartes podran estar instal·lades a la via pública un període màxim de 
dues setmanes prèvies a la celebració de l’acte que promocionen i durant la 
seva realització.  

i) En el cas que coincideixin diverses sol·licituds per a un període o per a un lloc 
concrets, les pancartes s’autoritzaran d’acord amb els criteris següents, sense 
que cap d’ells prevalgui especialment per davant d’un altre: 

- peticions efectuades en el termini correcte, per data de sol·licitud 

- tindran preferència les entitats sense ànim de lucre inscrites en el 
Registre Municipal d’Entitats.  

- proximitat de la data de celebració de l’esdeveniment publicitat 

- En el cas que s’hagin demanat dues pancartes pel mateix acte, es podrà 
reduir la petició a una si hi ha manca d’espai disponible. 

j) Les pancartes no podran ser de caràcter comercial, tot i que podran contenir la 
imatge, el logotip o el missatge de l’empresa o empreses patrocinadores de 
l’acte. 
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5. Banderoles, plafons i plafons de peu. 

a) S’entén per banderola el cartell de plàstic o de tela destinat a ser suspès 
verticalment i subjectat per la seva part superior a un pal vertical o fanal amb 
els seus extrems inferiors lliures.  

b) S’entén com a plafó, el panell rígid que serveix de suport per enganxar cartells 
i subjectar-los a elements verticals de la via pública.  

c) S’entén per plafó de peu el panell rígid acoblat a una estructura que servei de 
suport per enganxar cartells, que no es subjecta en cap element de mobiliari 
urbà.   

d) Per a la col·locació de banderoles, plafons i plafons de peu s’haurà de demanar 
autorització per escrit a l’Ajuntament amb una antelació mínima de quinze dies 
naturals abans de la data de col·locació. El silenci de l’administració davant la 
sol.licitud s’entendrà negatiu. 

e) La publicitat comercial en banderoles plafons i plafons de peu, està subjecte al 
pagament de la taxa corresponent. 

f) Només podran penjar banderoles a la via pública les persones o empreses 
autoritzades i les podran col·locar únicament en els fanals que determini 
l’Ajuntament i de manera que el cartell quedi a una alçada superior als 4 m.  

g) Només es podran penjar banderoles, plafons o plafons de peu en els punts 
autoritzats, que seran aprovats per Decret. 

h) No està permès instal·lar o retirar els elements publicitaris recolzant escales als 
fanals, semàfors, entre altres. Caldrà utilitzar camions amb cistella, o escales 
de tisora, complint sempre les mesures de seguretat pertinents, descrites en la 
PRL 31/95  

i) Les banderoles, plafons i plafons de peu s’hauran de retirar de la via pública en 
els tres dies hàbils posteriors a la data de l’acte que anuncien, o a la data final 
autoritzada. 

j) En el cas que la retirada dels elements no es produeixi en el termini indicat, els 
serveis municipals podran retirar els elements de forma subsidiària i les 
despeses d’aquests treballs aniran a càrrec del sol·licitant o responsable de la 
campanya. 

k) En el cas que coincideixin moltes sol·licituds per a un període o per a un lloc 
concrets, s’autoritzaran d’acord amb els criteris següents, sense que cap d’ells 
prevalgui especialment per davant d’un altre: 

- peticions efectuades pel canal correcte i dins de termini 

- tindran preferència les entitats sense ànim de lucre inscrites en el 
Registre Municipal d’Entitats o de la Generalitat  

- data de sol·licitud 

- proximitat de la data de celebració de l’esdeveniment publicitat 

6. Cartells i adhesius. 

a) S’entén per cartell el full manuscrit o imprès col·locat en un lloc visible per a fer 
avinent alguna cosa al públic o amb fins publicitaris. 

b) S’entén per adhesiu el cartell o etiqueta impresa autoadhesiva. 

c) L’ajuntament disposa de plafons i tòtems situats a la via pública, destinats a les 
entitats sense ànim de lucre per difondre els seus actes i activitats per mitjà de 
petits cartells. No cal demanar autorització prèvia. 
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d) En cas de cartells i adhesius en locals comercials, caldrà el vist i plau del titular 
de l’activitat i aquests hauran d’estar col·locats per l’interior del local i en un 
element transparent dins del tancament de l’obertura de façana, sigui porta, 
aparador, tancament fix o mòbil. 

e) En cap cas es permet la col·locació de cartells i adhesius a les façanes dels 
immobles, persianes, intèrfons, portes i altres elements de la via pública com 
contenidors, fanals, papereres, marquesines, etc. 

f) No es permet col·locar  cartells  damunt  d’altres  anuncis  d’esdeveniments  
que  encara  no  hagin finalitzat. 

7. Publicitat en vehicles. 

a) S’entén per publicitat en vehicles tots aquells rètols col·locats a l’interior o 
exterior del vehicle amb fins publicitaris. 

b) Només es permet la col·locació de publicitat a l’interior dels vehicles en el cas 
de la venda del mateix vehicle, sempre que sigui realitzada pel seu propietari.  

c) En el cas de publicitar altres elements, es consideraran responsables de  la  
infracció  el titular del vehicle i l’empresa anunciadora. 

d) No es permet col·locar fulletons als parabrises dels vehicles. Serà  responsable 
de  la  infracció  l’entitat o empresa anunciadora. 

e) Es permet la instal·lació de publicitat a busos i taxis sempre i quan no suposin 
un risc a tercers i no puguin afectar a la visibilitat del vehicle 

8. Repartiment de publicitat. 

a) S’entén per repartiment de publicitat la distribució de fulletons, catàlegs i altres 
publicacions. 

b) La publicitat serà dipositada a l'interior de les bústies i/o en aquells espais que 
els veïns o les comunitats de propietaris hagin disposat per a la seva 
col·locació. Es prohibeix expressament deixar la publicitat al terra dels vestíbuls 
de les vivendes. 

c) Entenent que la bústia és un bé privat, les empreses distribuïdores de material 
publicitari hauran d'abstenir-se de dipositar publicitat en aquelles bústies, els 
propietaris de les quals indiquin expressament la voluntat de no rebre'n.  

d) Es prohibeix escampar i llençar tota mena de fulls volants i materials similars a 
la via pública.  

e) Els serveis municipals procediran a netejar la part de l'espai urbà que s'hagi 
vist afectada per la distribució o la dispersió de fulls volants i imputarà a llurs 
responsables el cost corresponent als serveis prestats, sense perjudici de la 
imposició de les sancions que corresponguin. 

9. Publicitat acústica. 

a) La publicitat sonora o acústica requerirà d’autorització municipal. 
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10. Tràmits. 

a) Autorització de campanya publicitària en el domini públic: Instància adreçada a 
l’Ajuntament amb una antelació mínima de quinze dies naturals abans de la 
data de col·locació, indicant:  

• dades del sol·licitant  

• motiu i tipus de campanya 

• proposta de data de muntatge i de desmuntatge 

• Ubicacions 

• Justificant de pagament de taxa corresponent si s’escau. 

         El silenci de l’administració davant la sol.licitud s’entendrà negatiu. 

b) Llicència d’instal·lació de tanques publicitàries en sòl privat. Sol·licitud 
aportant: 

• Dades del sol·licitant 

• Projecte d’instal·lació de la tanca 

• Autorització del propietari del solar on es vol instal·lar 

• Sol·licitud de llicència urbanística 

• Justificant de pagament de taxa corresponent 

• Assegurança de responsabilitat civil 

 

11. Altres. 

Els casos d’elements publicitaris que no es puguin enquadrar en els diferents 
supòsits que regula aquesta ordenança seran objecte d’estudi particular.  

Les sol·licituds que es presentin seran resoltes en el termini màxim de dos 
mesos.  

L’Ajuntament podrà requerir la presentació de documentació complementària 
que pugui servir per resoldre sobre l’atorgament de la llicència tenint en compte la 
compatibilitat d’aquesta activitat amb la protecció, el manteniment i la millora 
dels valors del paisatge urbà. 

PROPAGANDA 
1. General: 
 

a) S’entén per propaganda les accions de partits polítics i altres col.lectius 
o plataformes per a difondre els seus ideals. 

b) Durant la campanya electoral, qualsevol acte de propaganda 
mitjançant cartells, suports comercials, premsa, ràdio o altres mitjans 
digitals es realitzarà en els espais reservats per aquest propòsit. 

c) L’Ajuntament posarà a disposició de la junta electoral de zona, els 
recintes o espais disponibles per als actes dels partits i serà aquesta 
qui els gestionarà. 

d) Fora d’aquests espais especialment per activitats en espais compartits, 
l’ajuntament pot posar a disposició de tots els partits altres 
emplaçaments disponibles. Aquests espais seran gestionats per 
l’Ajuntament. 

e) Pels actes a la via públlica no regulats per la junta electoral, caldrà 
sol.licitar-ho amb una antelació de 5 dies hàbils a l’Ajuntament. 
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f) Sens perjudici de les competències al respecte que té la Junta Electoral 
de Zona la instal.lació de cartelleres, pancartes i banderoles podrà 
també, per defecte, ser regulat per l’Ajuntament, que configurarà i 
senyalitzarà unes àrees o elements on penjar-les  que sortejarà entre 
els diferents grups interessats. Caldrà respectar els espais assignats a 
cada grup i no es podrà penjar cap element fora d’aquests. A l’hora de 
configurar aquestes zones es tindrà en compte que no hi hagi cap 
cartellera, pancarta o banderola a menys de 100 metres de cap col.legi 
electoral. 

g) En cap cas es permet la instal.lació de propaganda fora dels espais 
regulats, i sobretot en senyals de trànsit o elements que puguin 
dificultar la visibilitat o afectar a la seguretat vial. 

h) Cartelleres, pancartes i banderoles han d’estar col.locades a més de 
2,5 m d’alçada en zones de vianants i a més de 4,50 m en zones de 
circulació de vehicles. 

i) Els espais de la plaça Major-Mercat-Mirador i la Plaça Calissó, es 
consideren emplaçaments protegits en els que només es podran 
instal.lar elements de propaganda coincidint amb l’activitat electoral. 

j) Tot element de propaganda electoral serà retirat en un termini màxim 
de 10 dies des de la data de les eleccions. En el cas que la retirada 
dels elements no es produeixi en el termini indicat, els serveis 
municipals podran retirar els elements de forma subsidiària i les 
despeses d’aquests treballs aniran a càrrec del sol.licitant, partit o 
responsable de la campanya. 

 
 

 

Article 20. Presència d’animals domèstics a la via i als espais públics  

Les condicions de possessió i el comportament dels animals domèstics a la via pública, 
serà la que estableixi en cada cas la normativa en matèria de tinença d’animals 
domèstics de companyia, en particular, l’Ordenança municipal existent sobre la 
mateixa i, de forma més general, el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de protecció d’animals.  

Malgrat això i sens perjudici del que disposi la normativa abans referida, les persones 
propietàries o posseïdores d’animals han d’evitar, en tot moment, que aquests causin 
danys o embrutin tant les vies com els espais públics, així com les façanes dels edificis 
confrontats.  

En especial, tindran la consideració d’infracció les conductes i fets següents:  

a). Rentar o deixar banyar animals a la via i/o espais públics, així com fer-los 
beure aigua amorrats a la boca de les fonts públiques.  

b). L’accés d’animals a l’interior de les instal·lacions i edificis públics, 
especialment a les àrees de jocs infantils i zones de plantació, excepte en els 
espais on expressament se’ls autoritzi l’entrada. Aquestes limitacions i 
restriccions no afecten els gossos pigalls, quan vagin acompanyant persones 
invidents.  

c). L’ensinistrament de gossos per a les activitats d’atac, defensa, guarda i 
similars.  

d). Les deposicions i les miccions d’animals en els parcs infantils o jardins d’ús 
infantil. A la resta de la via pública, les persones propietàries o posseïdores han 
de recollir les deposicions dels animals immediatament i col·locar-les de 
manera higiènicament acceptable dins les bosses adients en els contenidors o 
als llocs que l’Administració municipal destini expressament a aquest efecte.  
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 e). Les miccions dels animals en les façanes dels edificis i en el mobiliari urbà. Les 
persones propietàries o posseïdores han de procedir immediatament a la neteja dels 
elements afectats.  

f). No es podran tenir, des de les 10 hores de la nit fins a les 8 hores del matí, 
en els patis, terrasses, galeries i balcons, o a altres espais oberts o tancats, aus 
o altres animals que amb els seus sons, crits o cants destorbin el descans dels 
veïns. 

També, a les altres hores hauran de ser retirats pels seus propietaris o 
encarregats, quan de manera evident, ocasionin molèsties als altres ocupants 
de l'edifici o edificis veïns.  

En cas d’incompliment del que disposen el dos paràgrafs anteriors, els i les agents de 
l’autoritat municipal requeriran la persona propietària o posseïdora de l’animal perquè 
procedeixi a la neteja dels elements afectats, sens perjudici de la imposició de les 
sancions corresponents.  

Article 21. Veïnatge  

1. Els i les ocupants dels habitatges, per tal d’establir la qualitat de vida adequada 
dins dels mateixos, hauran de mantenir el seu comportament dins dels valors que 
exigeix la convivència ciutadana i el respecte vers les altres persones, no només amb 
relació al veïnat més proper, sinó també amb relació a les activitats a l’exterior i els 
edificis adjacents.  

Per tant, malgrat es desenvolupin en el sí d’un espai particular, s’hauran d’evitar 
aquelles conductes que causin una pertorbació del dret de gaudi del seu respectiu 
espai privat a d’altres veïns i veïnes, i que sovint tenen una incidència important sobre 
les relacions entre persones que configuren la base de la vida en col·lectivitat pròpia 
d’una ciutat, i sobre aquesta col·lectivitat mateixa, com ara el soroll, les condicions de 
neteja, de seguretat i de salubritat de les edificacions, etc.  

2. L’Ajuntament dura a terme actuacions de foment de la conducta cívica a l’àmbit i 
immobles privats i, en exercici de les competències que té atribuïdes, vetllarà pel 
compliment dels preceptes que a l’efecte es prevegin tant en aquesta ordenança com 
a la resta de disposicions municipals vigents.  

  

3. La Policia Local o els Serveis Tècnics Municipals, segons el cas, d'ofici o a 
requeriment de tercers, duran a terme les actuacions de comprovació escaients 
davant l’existència de fets o conductes que puguin constituir l'incompliment del que 
disposa aquesta ordenança. L'apreciació de la infracció es deduirà dels informes que 
s’emetin.  

4. Les persones infractores seran requerits a cessar l'activitat pertorbadora objecte de 
la infracció, i la Policia Local farà les actuacions necessàries per cessar la molèstia als 
veïns i veïnes. No seran objecte de denúncia les persones infractores que a 
requeriment de la Policia cessin l'activitat pertorbadora de la convivència. En cas de 
negativa, continuació o reincidència en la molèstia es cursarà la denúncia 
corresponent.  

5. Les condicions i mesures permeses en sorolls i vibracions són les contingudes a 
l'Ordenança municipal per vetllar per la qualitat sonora de la Vila i el medi urbà en el 
marc de la Llei de protecció contra la contaminació acústica.  

Article 22. Estat de manteniment dels immobles  

1. Els propietaris i propietàries dels immobles, ja sigui d’edificis, instal·lacions o solars, 
i, les persones usuàries, estan obligades a mantenir-los en correcte estat de 
conservació, en especial per allò que fa a la seguretat, la salubritat i l’ornat, i 
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particularment aquelles parts visibles o que limitin amb la via pública i les que puguin 
ser causa de molèstia o perillositat per a altres habitatges o per als i les vianants.  

2. La falta de manteniment dels immobles en aquestes condicions podrà donar lloc a 
que l’Ajuntament n’ordeni la seva restauració, mitjançant el procediment previst a 
l’efecte a la normativa en matèria urbanística i en matèria de règim local. En cas de 
desobediència, podrà procedir a l’execució subsidiària dels treballs necessaris amb 
càrrec a les persones propietàries i sens perjudici de la imposició de les sancions 
corresponents.  

Article 23.– Barbacoes  

1. Les barbacoes als espais públics només podran fer-se dins les àrees recreatives 
degudament habilitades a l’efecte, així com a aquells altres emplaçaments que hagin 
estat autoritzats expressament per l’Ajuntament de manera concreta i excepcional.  

Malgrat això, per motius climàtics, quan hi hagi risc d’incendi o contaminació, o com a 
conseqüència de les disposicions d’altres administracions amb competència en la 
matèria, es podran efectuar restriccions a aquests usos. 

2. Es prohibeix l'abocament de cendres incandescents a la via pública i en especial als 
contenidors de recollida de residus i papereres.  

3.- Les barbacoes en espais privats hauran de ser utilitzades d’acord als principis de 
convivència ciutadana, respecte i bon veïnatge. 

Article 24.- Consum de begudes alcohòliques 

1. Es prohibeix el consum, la venda i la distribució de begudes alcohòliques als espais 
públics, incloent-hi la realitzada mitjançant màquines autoritzades, fora dels àmbits i 
dates expressament autoritzats per l’Ajuntament, com ho poden ser, a títol enunciatiu, 
les terrasses de bar, els vetlladors i els envelats de les festes municipals i d’altres 
actes públics, així com la seva promoció pública i tota distribució de mostres.  

2. Els establiments on sigui permès el consum o la venda de begudes alcohòliques no 
podran disposar d’espai per a la seva venda directa a l’exterior.  

3. És prohibeix, així mateix, el consum de begudes alcohòliques als transports públics.  

4. La responsabilitat de les persones que infringeixin els preceptes anteriors es veurà 
agreujada si va acompanyada d’alguna de les circumstàncies següents:  

a). Quan qualsevol de les conductes indicades als punts anteriors es dugui a 
terme en llocs caracteritzats per l’afluència o presència d’infants i adolescents.  

b). Quan el consum de begudes alcohòliques s’exterioritzi de manera denigrant 
per als vianants o per a la resta d’usuaris dels espais públics.  

c). Quan, com a resultat de l’acció de consum, la via pública presenti residus.  

d). Quan, com a resultat de l’acció de consum, es deteriori la convivència 
ciutadana i la tranquil·litat de l’entorn, o es provoquin situacions d’insalubritat o 
perjudicis per a l’entorn i als seus elements configuradors.  

 5. Els agents de l’autoritat, sens perjudici de les conseqüències sancionadores per a 
les persones que incorrin en conductes infractores dels preceptes anteriors, els podran 
retirar o intervenir les begudes alcohòliques per a la seva destrucció ulterior.  

Article 25. Consum de drogues  

Per estar aquesta matèria regulada de manera específica, a nivell penal i 
administratiu, per normatives superiors, a les quals es remet la present ordenança, es 
prohibeix amb referència als espais i serveis públics en general, el següent: 

a) El consum de drogues, estupefaents o substàncies psicotròpiques 
considerades il·legals per la legislació vigent.  
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b) L’abandonament dels estris utilitzats per al consum de drogues, 
estupefaents o substàncies psicotròpiques.  

c) La preparació, manipulació o tinença de drogues, estupefaents o substàncies 
psicotròpiques considerades il·legals per la legislació vigent.  

d) L’administració d’injectables de qualsevol tipus, excepte els administrats per 
personal sanitari en casos d’urgència o força major. 

Art. 26. Mesures assistencials municipals  

1. L’Ajuntament de Castellar del Vallès considera que l’ostentació pública de 
l’embriaguesa i la drogoaddicció, i les seves conseqüències a l’espai públic, és 
contrària a les normes bàsiques de salut pública i de convivència ciutadana, alhora 
que constitueix un referent perjudicial per al veïnat, en especial per als i les menors 
d’edat. Per tant, intentarà evitar aquests comportaments, en els termes dels articles 
precedents, i a més promourà les iniciatives ciutadanes destinades a la reorientació 
d’aquestes conductes i les hi donarà suport.  

2. L’administració municipal fomentarà i donarà prioritat al compliment per part de la 
persona infractora dels tractaments de deshabituació, quan siguin necessaris, que 
commutin totalment la sanció de caràcter administratiu, sens perjudici de les mesures 
de caràcter penal que, en el seu cas, pugui dictar l’autoritat judicial competent.  

Article 27 .- Jocs i juguesques  

1. La pràctica de jocs de pilota, monopatí o similars a les vies i espais públics no podrà 
privar ni limitar el seu ús per la resta d’usuaris i usuàries, així com tampoc pertorbar 
la seva tranquil·litat ni, en cap cas, suposar un risc per a aquestes o per les mateixes 
persones practicants, ni donar com a resultat el dany o deteriorament dels béns 
públics ni privats.  

2. En casos determinats, l’autoritat municipal o els seus i les seves agents i empleats, 
degudament habilitats per fer-ho, podran restringir jocs i usos als espais públics. 

3. No es permet a la via i als espais públics la pràctica de juguesques amb diners o 
béns, a excepció de les rifes que organitzin associacions del municipi, que constin en 
el registre municipal d’entitats, per tal de recaptar diners per a activitats sense ànim 
de lucre, dins d’un context determinat.  

Article 28.- Conductes que adopten formes de mendicitat als espais públics  

1. No es permet l’exercici de la mendicitat pública en el terme municipal de Castellar 
del Vallès.  

2. El concepte de mendicitat pública comprèn:  

a). La petició expressa d’almoina a la via pública.  

b). Aquelles altres conductes que de manera insistent, intrusiva o agressiva, bé 
sigui de manera directa o encoberta sota la prestació de petits serveis no 
sol·licitats o de l’exercici d’activitats pseudomercantils o pseudolaborals al 
carrer (venda de mocadors de paper, neteja de parabrises, etc.), tenen per 
finalitat l’obtenció de fons de les persones usuàries de la via o dels espais 
públics.  

c). Qualsevol altra activitat o conducta, la finalitat de la qual sigui l’obtenció de 
fons de les persones usuàries de la via o dels espais públics.  

  3. Els i les agents de la Policia Local identificaran a les persones que practiquin la 
mendicitat pública i adoptaran, en cada cas, les mesures que siguin adients, en 
coordinació amb els serveis socials municipals o, si s’escau, amb altres institucions 
públiques o privades.  
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4. Els i les agents de la Policia Local podran requisar els elements que siguin utilitzats i 
el material objecte de la pseudovenda o pseudoactivitat comercial desenvolupada, els 
quals quedaran dipositats a les dependències municipals corresponents, fins que se 
n’hagi adoptat la resolució escaient en relació amb la infracció comesa.  

5. Es considerarà especialment greu qualsevol forma de mendicitat que, de manera 
directa o indirecta, utilitzi menors com a reclam o acompanyin la persona que exerceix 
aquesta activitat.  

6. La responsabilitat administrativa de les infraccions que puguin cometre menors com 
a conseqüència de l’exercici de la mendicitat, recaurà en els pares, mares o tutors o 
tutores. Tot això sens perjudici que aquestes conductes puguin ser objecte d’altres 
responsabilitats, per constituir infraccions a altra normativa aplicable.  

7. Els i les menors que estiguin exercint les activitats ja esmentades, encara que ho 
facin en companyia de persones adultes, es posaran a disposició dels serveis socials 
municipals, alhora que es donarà compte a la fiscalia o als òrgans jurisdiccionals 
competents.  

8. L’administració municipal fomentarà el desús de la mendicitat i incentivarà els 
mecanismes necessaris per substituir-la per la justícia social, com a mitjà per 
eliminar-la i per socórrer i/o ajudar a les persones que la practiquen, en allò que li 
sigui possible.  

9. Els agents de la Policia Municipal davant la situació de persones que practiquin la 
mendicitat adoptaran, en cada cas, les mesures que siguin adients, en coordinació 
amb els serveis socials municipals, amb la finalitat de socórrer i/o ajudar la persona 
que ho necessiti en allò que sigui possible. 

Article 29.- Objectes trobats  

1. Qui trobi un objecte personal o de valor a la via pública té l'obligació de dipositar-lo 
a les dependències de la Policia Municipal de l'Ajuntament. La Policia Municipal ha de 
tenir un llibre de registre on figuri la data, l'objecte i la persona que el lliura. A 
continuació, i de manera immediata, s'ha de fer pública la troballa al tauler d'anuncis 
de l'Ajuntament i s'ha d'intentar localitzar-ne el propietari. 

2. En el cas que no sigui possible el lliurament al propietari, per ser desconegut o 
d'impossible localització, transcorreguts dos anys des de la publicació de la troballa es 
lliurarà el bé a la persona que el va dipositar. Quan el bé hagi estat dipositat pel 
personal al servei de l'Ajuntament, passarà a ser de titularitat municipal.  

3. Si transcorregut un mes des de la comunicació a la persona que va lliurar l'objecte 
en el seu moment, aquesta persona no el reclama, aquest bé passarà a ser de 
titularitat municipal.  

4. En qualsevol cas el propietari, en el moment de la recuperació, resta obligat a 
abonar les despeses que el dipòsit del bé hagi originat.  

Article 30. Armes  

1. És prohibeix portar armes a la via i als espais públics, així com també la circulació 
amb estris que siguin susceptibles d’ésser utilitzats com a armes quan siguin esgrimits 
amb perill o actitud amenaçadora, llevat dels casos que sigui imprescindible el seu 
transport des del lloc on estan dipositades i/o guardades per realitzar activitats lícites, 
i sempre que hom disposi de les autoritzacions corresponents i es dugui a terme 
d’acord amb la normativa vigent en la matèria.  

2. La tinença o transport d’armes, fins i tot de les que es portin amb llicència o permís, 
o d’estris susceptibles d’ús com a armes sense respectar les anteriors condicions o les 
que s’estableixin a la normativa sectorial corresponent, donarà lloc al seu decomís per 
part de la Policia Local. Tot això sens perjudici de les sancions que s’escaiguin d’acord 
amb la legislació d’armes.  
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3. Les persones membres dels cossos de seguretat s’atindran a la normativa pròpia 
sobre armes.  

Article 31. Menors  

1. Els i les agents de l’autoritat hauran de protegir els nens i nenes abandonats o 
perduts i, en cas d’absència en horari lectiu, conduir-los al seu centre escolar o al seu 
domicili, comunicant-ho als Serveis socials municipal perquè estudiïn el cas i, si cal, 
cerquin les solucions més adients.  

2. En cas d’abandonament o absència escolar, es responsabilitzarà als pares, mares o 
tutors, tutores dels i les menors i es podran imposar les sancions que preveu la 
normativa aplicable.  

3. En cas de reiteració, el fet es posarà en coneixement de les autoritats judicials 
competents, als efectes que procedeixin.  

 

CAPÍTOL III. USOS ESPECIAL I PRIVATIU  

Secció 1. Règim general d'atorgament de llicències  

Article 32.- Subjecció a llicència  

1. Totes les activitats que impliquin un ús especial o privatiu que es desenvolupi a la 
via pública o als espais públics resten subjectes a autorització administrativa expressa 
i serà requisit imprescindible que compleixin la normativa legal que els sigui 
d'aplicació.  

2. A aquests efectes, les autoritzacions s'han de demanar mitjançant una sol·licitud, 
que es pot presentar a qualsevol registre de l'Ajuntament. S'hi ha d'adjuntar la 
documentació justificativa relativa a cadascun dels extrems exigibles.  

Article 33.- Dipòsit de fiança  

1. A l'atorgament de les llicències es pot exigir, en els casos en què les 
característiques de l'ús així ho aconselli, la constitució d'una fiança, l'import de la qual 
l'ha d'assenyalar prudencialment l'Ajuntament, a fi de garantir el compliment de les 
obligacions inherents a l'ús i el ressorgiment dels danys que es puguin produir en els 
elements de la via pública.  

2. En el cas de les llicències d’obres majors, s’exigirà de manera prèvia el seu 
atorgament, aval en concepte de garantia per la reposició i millora d’elements 
d’urbanització i mobiliari urbà a la via pública. No obstant si l’obra major no té cap 
incidència a la via pública, es podrà atorgar la dispensa d’aquest aval.  

3. La reposició dels elements urbans que es facin a l’empara de l’apartat anterior, 
s’hauran d’adequar als requisits de millora de serveis, paviments, senyalització i 
mobiliari que siguin d’aplicació en aquell moment a la zona o que hagin de respondre 
a l’increment de necessitats dels propis veïns usuaris d’aquella llicència d’obra, podent 
l’Ajuntament incrementar els elements urbans o de servei per tal de respondre a les 
noves necessitats de l’immoble, especialment els contenidors de recollida 
d’escombraries, siguin convencionals o soterrats.  

4. Els avals referenciats tindran els següents imports, quantitats que seran també el 
límit per les exigències degudes a millores:  

- parcel·les amb llargada de façana(s) inferior a 10 metres: 900 €/ml de façana(s), 
amb un màxim de 8.000 €.  

− parcel·les amb llargada de façana(s) igual o superior a 10 metres: 730 €/ml de 
façana(s), amb un mínim de 8.100 €  
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− implantació de contenidors de deixalles: es valorarà en cada cas l’import de l’aval a 
afegir als descrits anteriorment, en funció de les necessitats de contenidors i de les 
llicències d’obres implicades  

Revisió dels imports dels avals: els imports tipus esmentats es revisaran anualment en 
Junta de Govern Local  

Article 34.- Modificació de les condicions de l'exercici de la llicència  

L'Alcalde/ssa, o persona a qui delegui, pot disposar les modificacions de la llicència 
que s'escaiguin pel que fa a la ubicació de les instal·lacions o a la intensitat de l'ús 
autoritzat en ordre a adaptar-les a les necessitats de la ciutat. Aquestes modificacions 
no comporten indemnització.  

Article 35.- Condicions generals de les llicències. Responsabilitats  

1. La llicència atorgada per a un ús especial o privatiu i la concessió d'ús privatiu no 
empara els actes particulars portats a terme per la persona o entitat autoritzada, de 
forma que aquesta n'és plenament responsable davant l'Ajuntament i davant tercers.  

2. Els titulars de les llicències han de respectar, en el desenvolupament de les 
activitats, els horaris d'inici i acabament fitxats pels serveis tècnics municipals i, en tot 
cas, han de vetllar per la qualitat sonora del medi urbà.  

3. És a càrrec dels titulars de les llicències la gestió relativa a l'autorització de les 
companyies de subministraments, en cas que necessiti qualsevol tipus de connexió per 
tal de dur a terme l'activitat.  

4. En cas que es detecti que es sobrepassen els nivells establerts, els serveis 
municipals advertiran els titulars perquè prenguin les mesures correctores oportunes. 
Si aquestes mesures no s'adoptaven en el termini establert, es podria retirar la 
llicència.  

5. El titular de la llicència és el responsable de mantenir l'espai afectat, les 
instal·lacions i la seva zona d'influència en bones condicions de neteja, salubritat, 
seguretat i estètica.  

6. L'Ajuntament pot exigir en qualsevol moment als titulars de les llicències i 
concessions la instal·lació de papereres o contenidors, els quals s'han d'encarregar del 
manteniment, fins l’acabament de la llicència o de l’extinció de la concessió.  

7. Els elements i les estructures no permanents i desmuntables, com tarimes, 
envelats, carpes, circs, atraccions mecàniques o qualsevol altra anàloga que s'instal·lin 
a la via pública o a l'aire lliure, han de complir les condicions de seguretat, higiene i 
comoditat per als espectadors i executants, que són assimilables a les exigides a una 
instal·lació fixa per les normatives vigents.  

8. En aquest sentit, no s'autoritzarà la instal·lació de cap estructura desmuntable, com 
ara carpes, circs, atraccions mecàniques o qualsevol altra anàloga, si no s'acredita 
davant l'Ajuntament, la següent documentació:  

a) Els plànols i alçats de la instal·lació, com també els seus manuals, si s'escau 
segons la naturalesa de l'element.  

b) Les certificacions tècniques específiques corresponents als muntatges i 
instal·lacions efectuades a l'emplaçament per part dels tècnics dels propietaris 
d'aquestes, en les quals es faci constar que el conjunt funciona correctament.  

c) El butlletí de la instal·lació elèctrica.  

d) El rebut acreditatiu de la revisió anual dels extintors.  

e) Pòlissa d'assegurança que cobreixi de manera suficient el risc de 
responsabilitat civil, com també l'últim rebut acreditatiu d'estar al corrent de 
pagament.  
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f) Qualsevol altra document que es consideri necessari a criteri de 
l'Ajuntament.  

9. Els tècnics municipals han de verificar la seguretat exterior i global d'aquestes 
instal·lacions.  

10. L'ocupació del domini públic s'ha de fer de manera que sempre es preservi un 
espai lliure de 90 cm, com a mínim, sense invasió de pals o altres impediments, per 
tal de garantir el pas dels vianants i ciclistes, que a els vies o trams de gran afluència 
de vianants és d'1,50 m i de forma que la ubicació no envaeixi els passos de vianants i 
no impedeixi l'accés al mobiliari o als serveis públics. No obstant, prevaldrà el pla 
d’accessibilitat si en algun moment hi entra en contradicció.  

11. En cas de fer l'ocupació de manera pròxima a marquesines o pals de parada 
d'autobús, s'ha de respectar, d'una banda, a la part davantera d'aquests una distància 
de 1,5 metres per tal de facilitar l'accés i l'obertura dels caixons publicitaris, i d'altra 
banda, un espai de 1,5 metres per tal de facilitar la baixada dels usuaris de l'autobús.  

Article 36.- Obligacions del titular a l'extinció de la llicència  

1. Un cop extingida la llicència, el seu titular té l'obligació de cessar en l'ús o 
l'ocupació autoritzada i procedir a la retirada de les instal·lacions, a la neteja l'espai 
públic afectat i al tractament dels residus segons els criteris dels serveis tècnics 
municipals. En cas d'incompliment, es procedirà de conformitat amb l'article següent.  

2. A més, en cas que s'hagin produït danys als elements de la via pública, s'hauran de 
reposar els elements afectats, prèvia autorització municipal i sota la inspecció dels 
serveis tècnics corresponents.  

Article 37.- Efectes de no posseir llicència. Retirada i confiscació d'objectes  

1. Quan esdevinguin usos, ocupacions o aprofitaments de la via pública sense la 
preceptiva llicència d'ocupació, sense perjudici de la sanció que pertoqui, els agents de 
l'autoritat han d'ordenar verbalment o per escrit a l'interessat l'aturada immediata de 
l'activitat o ocupació i la retirada dels objectes existents a la via pública, en el termini 
de temps que les circumstàncies del cas requereixin.  

2. En els supòsits de desobediència o impossibilitat d'identificar o localitzar en el 
mateix moment el propietari, es podrà procedir a l'execució subsidiària de l'ordre i a la 
recollida dels béns, materials i instal·lacions, els quals seran duts als dipòsits 
municipals.  

3. En el cas que els béns procedeixin de la intervenció cautelar de gènere per la 
pràctica de la venda ambulant, serà requisit previ a la retirada del dipòsit l’acreditatiu 
mitjançant factura de l'adquisició del gènere.  

4. Les despeses de trasllat i custòdia seran a càrrec de llurs propietaris i posseïdors i 
es fixaran d'acord amb les ordenances fiscals reguladores o, si és el cas, amb el seu 
cost real.  

5. Transcorregut el termini d'un mes sense que el titular hagi comparegut a recuperar 
els béns, s'entén que renuncia a la seva titularitat i en fa cessió a favor de 
l'Ajuntament, que procedirà a la seva destrucció o utilització, segons escaigui.  

6. Els béns o objectes fàcilment periples que no siguin retirats pels seus amos en un 
temps prudencial seran lliurats a institucions de caràcter social o, si s'escau, destruïts.  

Article 38.- Convenis  

En els casos en què l'activitat sol·licitada sigui d'interès públic, l'autorització 
d'ocupació per usos especials o privatius pot ser atorgada per conveni entre 
l'Ajuntament i el titular o titulars d'aquella.  

Article 39.- Contraprestació pecuniària  
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1. Els usos comuns especials i els privatius subjectes a llicència donaran lloc a la 
percepció de les taxes, previstes a l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
l'ocupació temporal del domini públic mitjançant la instal·lació de fires tradicionals o 
culturals, parades, contenidors, taules i cadires, vendes temporals, tanques 
publicitàries o elements similars i d'altres aprofitaments especials.  

2. En cas que l'ocupació comporti la incorporació o la supressió d'elements de mobiliari 
urbà o zones d'aparcament de pagament, si aquests es fan per part de l'Ajuntament, 
es repercutirà el cost derivat al titular de la llicència d'ocupació i si, per contra, les du 
a terme el contractista, en tenir-ne prou aptitud, amb la supervisió dels tècnics 
municipals (en els casos de supressió i posterior col·locació), es dipositarà amb 
caràcter previ la corresponent fiança.  

Secció 2. Ús comú especial  

Article 40.- Definició  

1. L'ús comú especial és aquell en el qual concorren circumstàncies singulars de 
perillositat, intensitat d'ús o d'altres similars.  

2. Els supòsits d'ús especial han de complir a més de les condicions genèriques 
establertes en aquesta ordenança, les especifiques que es detallen en els articles 
següents.  

Article 41.- Supòsits d'ús especial  

Es consideren supòsits d'ús especial:  

a)  Les terrasses i vetlladors.  

b)  La instal·lació de taulells, tancs, taquilles, expositors de mercaderies o altres 
elements que ocupin alguna porció de l'espai públic, quan siguin replegables i 
l'ocupació sigui transitòria.  

c) La instal·lació de màquines de venda automàtica, atraccions infantils, caixers 
automàtics.  

d) Parades, taules, casetes per a la venda ocasional d'articles.  

e) Els espectacles i activitats recreatives.  

f) Focs i activitats de pirotècnia.  

g) Tanques de protecció, bastides i altres elements d'obres en edificis en 
construcció que ocupin l'espai públic.  

h) Sacs i contenidors  

i) Obres a la via pública.  

J) Qualsevol altre ús o instal·lació de característiques anàlegs 

Article 42.– Terrasses i vetlladors  

1. Tenen la consideració de terrasses els espais d'ús públic de titularitat pública o 
privada degudament senyalitzats, on s'ubiquen taules, cadires i para-sols per a ús 
públic. Són vetlladors les terrasses que compten amb proteccions a la coberta.  

2. Les llicències per a la col·locació de taules i cadires i vetlladors a la via pública, 
poden tenir una durada de dies, d’estiu i anual. A aquest efecte, s’estableixen dues 
temporades:  

- Temporada A, de l’1 de maig al 30 de setembre.  

- Temporada B, de l’1 d’octubre al 30 d’abril.  

3. Les llicències de terrasses es regiran per mòduls tipus, format pel conjunt d’una 
taula i quatre cadires. Als efectes de superfície i ocupació s’assimila al concepte fiscal 
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de 1,50*1,50 = 2,25 m2, per la qual cosa no es podran autoritzar més mòduls que els 
que resultin de dividir la superfície autoritzada per 2,25. (exceptuant terrasses en àrea 
d’aparcament que es podrà ajustar el modulat a les places) 

4. Per sol·licitar la llicència caldrà presentar la documentació següent:  

a) Nom, cognom, adreça i dades del document nacional d’identitat de 
l’interessat, quan es tracta de persones físiques i, quan el sol·licitant sigui una 
persona jurídica, dades del número d’identificació fiscal. 

b) Quan el signant actuï per representació, nom, cognom, adreça i dades del 
document nacional d’identitat en què obra el signant. 

c) Títol de propietat o qualsevol altre que acrediti l'ocupació o utilització del 
local.  

d) Plànol d’emplaçament, a escala 1:500 o 1:100, amb indicació de la 
superfície a ocupar i número de mòduls tipus de terrassa, constituïts per una 
taula i quatre cadires cada un d’ells, a instal·lar. El plànol s’haurà d’assenyalar 
el conjunt de mobiliari urbà que pogués existir en la zona d’influència de la 
terrassa. 

e) Tipus de terrassa a instal·lar: Amb para-sols, de muntatge obert amb 
tendals o vetllador. En el cas de tendals i vetlladors s’hauria d’aportar plànol de 
planta alçats i secció, a escala 1:50 o 1:20, de la terrassa. En ambdós casos: 
memòria descriptiva dels materials, textures i colors emprats. En el cas de ser 
un element no estandarditzat fet a mida, caldrà que un tècnic acreditat signi la 
documentació i supervisi el muntatge.  

f) Fixació de la durada de l’ocupació indicant la temporada. 

g) Document de compromís de finalització del desmuntatge de la totalitat de la 
instal·lació i de reposició dels elements de mobiliari urbà afectats, en els tres 
dies següents al darrer dia del període autoritzat. 

h) Llicència de l'activitat que es desenvolupa.  

5. Les terrasses i vetlladors s'han d'ajustar a les condicions especials següents:  

a) La cobertura de les terrasses pot ser de les tipologies següents: 

- Tendal senzill: format per una estructura vertical fixada al terra que 
suporta un tendal i una cortina vertical. Tots els elements seran arreplegables 
quedant a la via púbica l’estructura vertical amb els elements aplegats.  

- Tendal dobles: format per una estructura vertical fixada al terra que 
suporta dos tendals. Tots els elements seran arreplegables quedant a la via 
púbica l’estructura vertical amb els elements aplegats. 

- Para-sol de planta quadrada plegable i sobre peus estables. 

b) En qualsevol dels casos només podrà tenir dos laterals tancats amb 
elements plegables i transparents. 

c) La cobertura horitzontal serà de loneta de color blanc o cru i només podran 
portar el nom de l’establiment. La resta de mobiliari serà d’un sol color i 
s’hauran d’integrar amb l’entorn.  

d) En el cas d’instal·lació de la terrassa en una àrea d’estacionament, aquesta 
no podrà estrangular o envair l’espai lliure de la vorera, facilitant així la 
circulació de vianants. 

e)L’alçada dels para-sols o vetlladors estaran dins els marges següents: 

- Part baixa, mínim 2,10 metres i màxim 2,20 metres. 
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- Part alta, mínim 2,50 metres i màxim 2,70 metres. 

- Part volada (cap a la vorera), màxim 0,25 metres de la línia perimetral 
de la superfície autoritzada. 

f) Quan les terrasses estiguin instal·lades en zones d’estacionament i no 
estiguin protegides per vorera caldrà obligatòriament que s’instal·lin elements 
mòbils de jardineria per tal de protegir els usuaris i vianants. 

g) L'alineació de les taules i cadires seguirà una línia lògica i ordenada, de 
manera que es respecti una zona lliure de pas i que no serà en cap cas inferior 
a 1,50 metres.  

h) Davant dels establiments on l’amplada de la vorera, un cop col·locada la 
terrassa ,no permeti que el pas de vianants sigui igual o superior a 1,50 
metres, l’Ajuntament podrà autoritzar la instal·lació d’aquests ocupant part de 
la calçada destinada a estacionament. En el cas que sigui una zona on no es 
permet l’estacionament, no s’atorgarà l’autorització.  

i) En aquests casos, previ informe favorable de la Policia Local, s’haurà 
d’instal·lar una tarima entre la vorada i la calçada ocupada, de manera que no 
hi hagi graó entre ambdues superfícies.  

j) El titular de la llicència, i a càrrec seu, haurà de senyalitzar amb pintura 
blanca el perímetre de la terrassa o vetllador sobre la vorera i l'espai públic 
amb el pintat dels vèrtex o amb una línia d'amplada com a màxim de 15 cm de 
longitud, seguint les indicacions del tècnic municipal.  

k) Les delimitacions de la superfície ocupada podran fer-se mitjançant 
jardineres o similars en tots aquells casos que l’Ajuntament consideri 
convenient i amb el número que es determini. En cap cas podran instal·lar-se 
de manera fixe.  

l) La longitud màxima de la franja que ocupin les terrasses o els vetlladors ha 
de ser de la façana de l'establiment, a excepció de les situades a les places. 
Tanmateix, l'Ajuntament podrà autoritzar una longitud major quan consideri 
que no provoca dificultats a les àrees de l'entorn.  

m) No es permet la instal·lació de terrasses o vetlladors al davant d'edificis i 
locals de pública concurrència o sortides d'emergència.  

n) Les taules, cadires i els altres elements auxiliars de les terrasses o els 
vetlladors han d'harmonitzar entre si i amb l'entorn en el cromatisme, els 
materials, el disseny i la il·luminació i han d'estar fabricats amb materials no 
contaminants, reciclables i duradors.  

o) L'únic missatge d'identificació permès és la raó social de l'establiment, 
concessionari o nom comercial autoritzat. No s'admet la incorporació de 
marques, ni codis ni productes ni cap altre tipus de publicitat. La identificació 
ha de ser impresa, serigrafiada o pintada sobre el material que constitueix el 
para-sol o els respatllers de les cadires i, en qualsevol cas, haurà de ser 
unitària per tota la instal·lació.  

p) A cada terrassa o vetllador, hi haurà com a mínim dues papereres, una a 
cada extrem, la conservació i manteniment de les quals anirà a càrrec del 
titular de la llicència.  

q) L'horari màxim de tancament de les terrasses, amb caràcter general, 
inicialment es fixa entre les 22 i les 24 h els dies feiners i fins a la 1 de la 
matinada, les vigílies de festius. No obstant això, en els supòsits de terrasses 
en què la incidència de les molèsties als edificis limítrofs per sorolls pugui ser 
mínima, aquest horari podrà ser objecte d'ampliació fins a l'horari màxim de 
tancament de l'establiment. Els horaris es poden modificar per resolució de 
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l'alcaldia o a través del regidor delegat. L'incompliment de l'horari serà motiu 
de sanció i, en cas de reiteració es podrà retirar l'autorització concedida.  

r) Diàriament, havent acabat, les taules i cadires seran retirades de la via 
pública i es procedirà a la neteja de tot l’espai ocupat. Quan l’establiment 
estigui tancat o amb la terrassa sense ús, caldrà tenir l’espai obert, amb els 
tendals i el mobiliari recollit.  

s) Resta prohibida expressament, la instal·lació o el funcionament de qualsevol 
aparell de reproducció audiovisual i megafonia, així com la música o espectacle 
en viu. Els autoritzats podran sol·licitar, per a casos concrets i específics, la 
corresponent autorització municipal. En cas de concedir-se aquesta 
autorització, sempre serà per una data concreta i un horari determinat.  

t) La il·luminació dels elements correrà a càrrec sempre del sol·licitant, prèvia 
sol·licitud i aprovació dels serveis tècnics corresponents. Cal que aquesta 
estigui executada segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

u) Fora de l’àmbit de la terrassa autoritzada no hi podrà haver objectes ni 
obstacles no definits en la llicència i que puguin suposar impediments a la via 
pública 

v) Els vetlladors només es podran instal·lar a zones d’aparcament que tinguin a 
més una vorera igual o superior a 2 metres. 

w) En el cas de baixa de l’activitat, caldrà desmuntar i retirar qualsevol element 
ubicat a la via pública. En cas d’incompliment, l’ajuntament podrà ordenar la 
retirada subsidiària dels esmentats elements a càrrec del titular. 

6. Els titulars de les autoritzacions seran responsables del comportament dels usuaris 
de les terrasses, restaran obligats a impedir la producció de sorolls, cants, crits o 
aldarulls per la seva part. Si els usuaris no atenguessin les indicacions del titular de 
l’establiment, aquest haurà d’abstenir-se de servir-los més beguda i donarà avís a la 
Policia Local. L’incompliment d’aquesta norma podrà comportar la tramitació 
reglamentària del corresponent procediment sancionador. La reiteració de denúncies o 
d’expedients o d’advertiments donarà lloc a la caducitat de l’autorització o a la 
denegació de la sol·licitud per una altra temporada, pel mateix establiment.  

7. Les llicències de vetlladors existents tindran una moratòria d’adaptació a la nova 
ordenança de fins a quatre anys. En el cas de canvi de titularitat de l’establiment, 
aquest haurà d’adaptar la terrassa i/o vetllador a aquesta normativa en el moment de 
sol·licitar el canvi de titular. 

Article 43.- Taulells, tancs, taquilles, expositors de mercaderies o altres 
elements que ocupin alguna porció de l'espai públic, quan siguin relegables i 
l'ocupació sigui transitòria  

1. Únicament s'autoritzarà la disposició de mercaderies fora dels establiments 
comercials de fruites i verdures en els casos que, segons inspecció, es permeti un pas 
de vianants adequat en funció del tipus de via, afluència de vianants i altres criteris 
relacionats amb l'ús general de la via pública i l'interès general.  

2. En aquest cas, les fruites i verdures han d'estar protegides contra qualsevol focus 
de contaminació i de la presència d'insectes i altres animals. S'han de col·locar de 
forma que quedi preservat i garantit el seu perfecte estat per al consum, utilitzant 
caixes de materials que resultin adequats des del punt de vista higiènic sanitari 
aquells aliments que per la seva naturalesa no sigui necessari pelar-los per al consum.  

3. L'expositor estarà situat com a mínim a 20 cm. de la línia de la vorada si no es 
permet l’estacionament o a 1m. si aquest es permet, havent de quedar com a mínim 
un pas 1,50 metres entre l’expositor i la façana de l'establiment. L’expositor, a més, 
tindrà una longitud màxima d'1 metre de fondària i disposat de manera que no 
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sobresurti cap element al voltant de la superfície i els suports en projecció cap el 
terra.  

Article 44.- Màquines de venda automàtica, atraccions infantils, caixers 
automàtics o qualsevol altre element anàleg  

1. Les màquines de venda automàtica han de ser objecte d'homologació prèvia i s'hi 
han de fer constar els advertiments que amb caràcter obligatori estableix la normativa 
d'ordenació del comerç minorista.  

2. De conformitat amb la normativa relativa a la prevenció i assistència en matèria de 
substàncies que poden generar dependència, no és permesa la instal·lació de 
màquines de venda automàtica de tabac o begudes alcohòliques a la via pública o en 
llocs accessibles des d'aquesta.  

3. Les atraccions infantils han de reunir les condicions previstes en aquesta 
ordenança.  

Article 45.- Parades, taules, casetes per a la venda ocasional d'articles  

1. La venda ambulant a la via pública comprèn únicament els articles autoritzats per la 
llicència corresponent, què és preceptiva sempre amb caràcter previ.  

2. No es permet la venda ambulant d’aliments i begudes sense autorització municipal 
expressa, per a l’atorgament de la qual caldrà tenir en compte les limitacions 
establertes a l’article 24 en relació amb les begudes alcohòliques.  

3. Tampoc es permet la venda ambulant de productes pirotècnics, ja sigui en casetes, 
vehicles, etc.., venda que només es podrà autoritzar en els locals que disposin de 
l’oportuna autorització. 

4. La venda ambulant es regirà per la normativa vigent i les ordenances municipals, 
tenint en compte el següent:  

a). L’autorització d’establiments de venda no sedentària té caràcter 
excepcional. Les sol·licituds que s’hi presenten es valoraran segons la utilitat 
pública de l’activitat que s’hi porti a terme, la compatibilitat amb els usos i les 
activitats de la zona i l’adequació de l’estètica de la instal·lació a l’entorn.  

b). Es podran autoritzar establiments de venda no sedentària consistent en 
taulells desmuntables, casetes, vehicles o similars amb caràcter puntual 
coincidint amb la celebració d’una festa o esdeveniment especial.  

c). També es podran autoritzar les instal·lacions de venda no sedentària de 
loteries per a persones discapacitades en les condicions que assenyalarà la 
llicència.  

d). Les llicències per a establiments de venda no sedentària són a precari i 
revocables per motius d’interès públic, sense dret a indemnització. El termini 
màxim de les llicències de venda no sedentària és d’un any.  

5. L’Administració municipal pot aprovar models de llocs de venda no sedentària a la 
via pública i establir els emplaçaments més idonis per a la seva ubicació, a fi que les 
sol·licituds de llicència dels interessats i de les interessades s’hi ajusti, a excepció de 
les variacions permeses en cada cas.  

6. També resten excloses les activitats que tenen per objecte la promoció i la 
protecció de manifestacions de caràcter artesanal, sempre que es compleixin les 
previsions del Decret 252/2000, de 24 de juliol, sobre l'activitat artesanal a Catalunya 
o norma que la substitueixi.  

7. Els emplaçaments autoritzables, a més de les condicions generals per a qualsevol 
tipus d'element urbà, han de reunir les característiques següents:  
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a)Que no hi hagi cap establiment comercial permanent per a la venda de 
productes que es vulguin comercialitzar dins d'un radi de 100 metres o que el 
titular manifesti per escrit la seva conformitat amb l'emplaçament.  

b) Que la seva ubicació no obstaculitzi la visibilitat o l'accés a cap establiment 
permanent, o que el titular d'aquest manifesti per escrit la seva conformitat 
amb l'emplaçament.  

c) Quan els productes a la venda siguin aliments, a més han de complir les 
condicions sanitàries que preveu la legislació vigent.  

8. L'autorització que habiliti per exercir la venda no sedentària és personal i 
intransferible. Aquesta autorització ha de ser aportada i exhibida a requeriment dels 
agents de la autoritat que ho sol·licitin. Igualment, és obligació exhibir les factures i 
els documents que acreditin la procedència de les mercaderies.  

9. En ordenar-se la retirada dels articles objecte de venda, es tindrà en consideració el 
que preveu l'article 36 d'aquesta Ordenança.  

 

Article 46. Espectacles i actes amb concurrència pública a la via o als espais 
públics  

1. Els espectacles són les representacions, les actuacions, les exhibicions, les 
projeccions, les competicions o les activitats d'altre tipus adreçades a l'entreteniment 
o esbarjo, realitzades davant el públic, ofertes per una persona física o jurídica 
constituïda legalment, com, entre d'altres, els organismes, les entitats, les societats, 
les associacions o els clubs, i dutes a terme per artistes, esportistes o executants que 
intervenen per compte d'aquesta. 

2. Les persones organitzadores o promotores dels espectacles amb concurrència 
pública, les festes, revetlles, actes i altres formes de manifestació popular són 
responsables del compliment de les condicions establertes per l’Administració 
municipal, d’adoptar les mesures adients per vetllar pel bon ús del recinte o espai 
públic i dels elements i béns públics que hi hagi instal·lats, així com, en el seu cas, de 
la reposició de la via pública a les condicions de conservació i neteja anteriors a la 
celebració de l’acte i de qualsevol dany o desperfecte que s’hagi pogut causar a l’espai 
públic o al mobiliari o arbrat urbà com a conseqüència de la celebració del mateix.  

3. No es podrà servir ni vendre cap tipus d’aliment o beguda a la via pública, ni als 
esdeveniments que a la mateixa es celebrin, sense l’autorització expressa, específica i 
prèvia de l’Ajuntament.  

3. Pel que fa al soroll que alteri la tranquil·litat ciutadana, caldrà complir quan 
s’estableix als articles 86 i següents en matèria de contaminació acústica.  

4. Els espectacles en els quals intervinguin animals s'han de realitzar d'acord amb el 
que disposi la normativa específica.  

5. Els ciutadans i ciutadanes han de respectar les indicacions dels organitzadors per a 
l'accés als espectacles públics, com també les indicacions dels serveis de seguretat i 
ordre que hi hagi o que estiguin autoritzats a l'efecte.  

6. Les instal·lacions objecte d’aquest precepte i els actes que s’hi desenvolupin caldrà 
que es duguin a terme d’acord amb les condicions que en cada moment estableixi la 
normativa sectorial en matèria de seguretat, protecció de les persones i de prevenció 
d’incendis.  
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Article 47. Instal�lacions temporals per a la celebració d’espectacles als 
espais públics  

1. Els barracons o pavellons per a instal·lacions temporals de circs, teatres, cinemes, 
diversions pròpies de fires, envelats per a balls i d’altres instal·lacions similars 
s’emplaçaran als llocs degudament habilitats per l’administració municipal, que fixarà 
la corresponent llicència o autorització municipal, i s’instal·laran d’acord amb les 
condicions que aquesta autorització estableixi.  

2. Qualsevol alteració dels emplaçaments prèviament autoritzats per l’Ajuntament 
requerirà també d’autorització expressa.  

3. Si s’instal·la més d’un pavelló o barracó alhora i al mateix emplaçament, caldrà que 
existeixi una separació mínima de dos metres entre cadascun d’ells i la resta.  

4. Les instal·lacions objecte d’aquest precepte i els actes que s’hi desenvolupin caldrà 
que es duguin a terme d’acord amb les condicions que en cada moment estableixi la 
normativa sectorial en matèria de seguretat, protecció de les persones i de prevenció 
d’incendis.  

Article 48. Activitats recreatives  

1. Es consideren activitats recreatives aquelles en què una persona física o jurídica 
constituïda legalment, com, entre d'altres, els organismes, les entitats, les societats, 
les associacions o els clubs, ofereix al públic la possibilitat de participar en algun acte 
organitzat o d'utilitzar les seves màquines o aparells, amb la finalitat d'esbarjo o 
diversió.  

2. Les activitats recreatives es classifiquen en:  

a) Activitats esportives.  

b) Activitats musicals amb possibilitat de ballar.  

c) Atraccions.  

d) Festes majors i revetlles populars.  

e) Trobades, romeries i similars.  

Article 49. Focs i activitats pirotècniques  

1. És prohibit d'encendre foc i fer activitats pirotècniques (fogueres de Sant Joan, Sant 
Pere, castells de focs, correfocs i similars) a la via pública i als espais públics i en 
especial a les zones arbrades i espais naturals, sense la corresponent autorització, que 
podrà ser atorgada amb motiu de manifestacions de cultura popular sempre que 
aquest permís no entri en conflicte amb disposicions de rang superior.  

2. Respecte dels castells de focs, l'organitzador ha de presentar una pòlissa 
d'assegurança que cobreixi, de manera suficient, el risc de responsabilitat civil, així 
com l'últim rebut acreditatiu d'estar al corrent del pagament.  

3. L’Ajuntament, per concedir l’autorització per encendre fogueres, valorarà els 
elements següents:  

a). Que el seu emplaçament no obstrueixi el pas de vehicles o vianants.  

b). Que no es trobi a prop d’elements o xarxes de subministrament i 
comunicació penjats enlaire.  

c). Que es trobin a més de 20 metres dels cotxes aparcats i de les façanes de 
les cases, així com dels establiments fixes o temporals de venda de productes 
pirotècnics.  

d). Que el període s’adigui amb els que permet l’administració de la Generalitat 
de Catalunya, en tots els termes forestals i la franja de 400 metres que els 
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envolta. Fora d’aquest període només es podrà encendre foc en llocs prevists i 
dotats d’instal·lació especial, amb l’obligació d’apagar-lo en abandonar el lloc i 
de deixar neta i endreçada la instal·lació.  

e). Que no s’emprin elements de combustió que puguin generar efectes tòxics 
o contaminants, o materials susceptibles d’explotar.  

f). Les condicions meteorològiques que pugin significar risc.  

g). Les molèsties o perjudicis que pugui ocasionar envers al veïnatge.  

4. L’autorització podrà ser revocada, sense que això atorgui cap dret d’indemnització a 
la persona titular, per raons sobrevingudes d’interès públic o com a conseqüència de 
disposicions d’altres administracions amb competència en la matèria.  

5. El desenvolupament d’activitats pirotècniques a la via o als espais públics 
necessàriament s’haurà de dur a terme de conformitat amb els criteris de seguretat 
adients. En aquest sentit, resta prohibit:  

a). La venda de productes pirotècnics a nens i nenes de menys de catorze 
anys, si no van acompanyats o acompanyades per una persona adulta.  

b). Llençar o dirigir petards o d’altres productes pirotècnics contra les persones 
o béns, de manera que signifiqui un risc per a la seva integritat, i també 
col·locar-los sobre el mobiliari urbà o béns privats.  

c). Llençar coets a una distància de menys de 500 metres del bosc o zones amb 
arbres que, per les seves circumstàncies, siguin susceptibles de combustió.  

d). Fer servir productes pirotècnics dins d’elements d’explosió dels quals es 
pugui provocar la dispersió d’objectes amb risc per a les persones o béns.  

e). No respectar les distàncies màximes de seguretat establertes en 
espectacles pirotècnics.  

4. Quan les activitats prohibides en el punt anterior hagin estat desenvolupades per 
menors d’edat, se’ls confiscarà el material i els productes pirotècnics de què disposin i 
es dipositarà a la Prefectura de la Policia Local, en espera de fer-ne lliurament als seus 
pares, mares o tutors o tutores. 

5. L'ús a la via pública de la resta de material pirotècnic catalogat com a classe I, II i 
III sempre es durà a terme sota la responsabilitat, el respecte i la seguretat de les 
persones i de les coses, podent l’Ajuntament fixar llocs i horaris. En tot cas, restarà 
prohibit el seu ús especialment en les zones destinades a parcs infantils.  

6. Els agents de la Policia Municipal, de donar-se les circumstàncies de l'apartat 
anterior, podran intervenir el material pirotècnic. 

Article 50. Ocupació de la via pública amb ocasió de la realització d'obres  

1. Per ocupar la via pública mitjançant elements auxiliars de les obres, els 
responsables, a banda de la llicència d'obres corresponent, han de sol·licitar 
l'autorització administrativa relativa a l'ocupació al departament de la Policia Local.  

2. Respecte a les condicions específiques d'ocupació en aquest apartat, regeixen les 
contingudes en les ordenances municipals reguladores de l’edificació i d’obres a la via 
pública, d’acord amb la normativa reguladora de la promoció de l’accessibilitat i 
supressió de les barreres arquitectòniques.  

3. En els supòsits de càrrega i descàrrega de materials i interrupció de la circulació 
caldrà demanar la corresponent autorització a la policia local.  

4. En tot cas, resta prohibit l'ús de la via pública com espai d'emmagatzematge de 
material. En el cas que fos imprescindible l'ocupació parcial de la via pública s'hauria 
d'obtenir l'autorització expressa de la Policia Local a fi de garantir la seguretat viària.  
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5. Quan les obres ocupin la calçada de manera que afectin el pas normal de vehicles, i 
especialment als encreuaments de carrers, sempre serà necessari avisar la Policia 
Local que fixarà la forma i els terminis per realitzar els treballs. Els treballs, en tot cas, 
es desenvoluparan de forma que les incidències en el trànsit siguin les menys 
possibles. En cas que s'incompleixin les condicions fixades per la Policia Local es podrà 
procedir a la sanció oportuna en matèria de circulació.  

6. Si hi ha arbres o altres elements de jardineria, serà necessari respectar una 
distància mínima de protecció respecte d'aquests, la qual serà fixada pel departament 
d’urbanisme.  

7. Si es preveu afectar altres serveis (municipals o privats) o bé si durant les obres 
aquests resultessin afectats, aquest serveis es descobriran i protegiran 
convenientment fins que el responsable del servei indiqui com s'han de tractar per 
poder realitzar els treballs previstos.  

8. Les obres, i especialment, les rases i els forats, han de restar protegides i tancades 
en tot el seu perímetre amb tanques i cintes de delimitació. En el cas de les rases i 
forats, de nit hauran d’estar il·luminades de forma suficient. En els encreuaments es 
disposaran sobre les rases planxes metàl·liques prou rígides per al pas de vehicles o 
vianants.  

9. Queda prohibit abocar restes de l'elaboració del formigó a via pública o la xarxa de 
clavegueram.  

Article 51. Guals i reserves de via pública  

L’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via pública, com a ús comú especial 
de béns de domini públic, es regularà per l’ordenança de circulació de vianants i 
vehicles.  

Secció 3. Ús privatiu  

Article 52. Definició 

1. L'ús privatiu és el que comporta l'ocupació directa o immediata dels espais o les 
instal·lacions públiques, de forma que els altres usos queden limitats o exclosos. 

2. L'ús privatiu de vies o espais públics queda sotmès a llicència, que s'ha d'atorgar 
tot ponderant discrecionalment la utilitat pública de l'ocupació que se sol·licita i el 
perjudici que hom causa als altres usos o activitats.  

3. L'ús privatiu que comporta l'afectació del domini públic a una activitat o bé la seva 
transformació o modificació resta sotmès a concessió. 

Article 53. Supòsits d'ús privatiu  

1. Es consideren d'ús privatiu les activitats, ocupacions i aprofitaments següents: 

a) Quioscos fixos i permanents.  

b) Columnes i plafons d'anuncis.  

c) Qualsevol d'altres anàlegs.  

2. La instal·lació d’aquest elements a la via pública s’haurà de fer d’acord als criteris 
dels serveis tècnics municipals, com a requisit previ a la corresponent autorització 
municipal.  

 

TITOL III. ENTORN URBÀ  

Capítol I. Normes generals  

Article 54. Disposicions generals  
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1. Tothom resta obligat a observar una conducta encaminada a evitar i prevenir el 
deteriorament i/o perjudici al medi ambient de la ciutat.  

2. En aquest sentit, es prohibeix qualsevol ús o activitat en l’àmbit objectiu d’aquesta 
Ordenança que ocasioni un perjudici o una agressió a l’entorn urbà i al medi ambient 
de la ciutat.  

Capítol II. Contaminació i degradació visual de l’entorn urbà  

Article 55. Fonament de la seva regulació.  

La regulació continguda en aquest Capítol es fonamenta en el dret a gaudir del 
paisatge urbà de la ciutat, que és indissociable del deure correlatiu de mantenir-lo en 
condicions de neteja, polidesa i ornat.  

Els grafits, les pintades i d'altres conductes d'embrutiment i enlletgiment no només 
devaluen el patrimoni públic o privat, palesant llur deteriorament, sinó que 
principalment provoquen una degradació visual de l'entorn, tot afectant la qualitat de 
vida dels veïns o veïnes i de les persones visitants.  

El deure d'abstenir-se d'embrutar, tacar i deslluir l'entorn troba el seu fonament en la 
necessitat d’evitar la contaminació visual, i és independent i per tant compatible amb 
altres expressions gràfiques, com poden ser els murals artístics visibles des de la via 
pública que es realitzin en llocs prèviament determinats, sempre amb el vist i plau o 
autorització municipal.  

Article 56. Neteja de grafits i pintades  

1. L’Ajuntament, amb el consentiment previ de les persones titulars dels béns 
afectats, podrà netejar o reparar els danys efectuats per les pintades o els grafits.  

2. Malgrat això, es podrà procedir d’ofici quan el missatge de la pintada tingui 
connotacions que atemptin contra els drets fonamentals i els valors reconeguts per 
l’ordenament jurídic vigent.  

3. Si amb motiu d’una activitat lúdica o esportiva autoritzada, es produeix un 
deslluïment per pintada a qualsevol lloc de la via pública, les persones organitzadores 
dels actes en seran responsables i restaran obligades a restablir l’estat original del bé 
concret.  

4. Quan el bé en el que s’han dut a terme pintades sigui de titularitat municipal, 
l’Ajuntament podrà rescabalar de les persones responsables les despeses en neteja 
que origini, sense perjudici de les sancions corresponents.  

5. A banda de les sancions econòmiques, l’autoritat municipal es reserva el dret 
d’imposar a la persona infractora la realització d’actes de neteja de les pintades 
pròpies o, fins i tot, alienes.  

 

Capítol III. Contaminació per residus i neteja  

Secció I. Normes generals  

Article 57. Concepte de residus  

Als efectes d’aquesta Ordenança i d’acord tant amb la Llei estatal 10/1998, de 21 de 
juny, de residus, com el text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat 
mitjançant Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, s’entén per:  

1. Residu: Qualsevol substància o objecte de què la persona posseïdora es desprengui 
o tingui la intenció o l’obligació de desprendre-se’n.  

2. Residus municipals: Els residus generats als domicilis particulars, els comerços, les 
oficines i els serveis, i també els que no tenen la consideració de residus especials i 
que per llur naturalesa o composició es poden assimilar als que es produeixin en els 
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dits llocs o activitats. Tenen també la consideració de residus municipals els residus 
procedents de la neteja de les vies públiques, zones verdes i àrees recreatives ; els 
animals domèstics morts; els mobles, els estris i els vehicles abandonats; els residus i 
els enderrocs procedents d'obres menors i reparació domiciliària.  

3. Residus industrials: Són els residus que no poden ésser considerats assimilables als 
municipals i que no són objecte de regulació específica a través d'aquesta ordenança.  

Article 58. Classificació del residus municipals  

Els residus municipals es classifiquen en:  

1. Residus ordinaris: Són els residus produïts per l'activitat domèstica, de comerços, 
oficines, serveis i altres generadors singulars, assimilables als municipals, així com els 
procedents de la neteja viària i dels espais verds.  

2. Residus sectorials: Són els que no poden ser evacuats per mitjans convencionals de 
recollida degut a la seva envergadura, com són els voluminosos, així com aquells 
altres que no tenen la consideració de residus especials, com poden ser els vehicles 
fora d’ús o abandonats, els cadàvers d’animals domèstics i els residus i enderrocs 
procedents de reparacions domiciliàries. El seu sistema de recollida és a través de les 
deixalleries o el que determini l'Ajuntament, informant-ne a la ciutadania.  

 3. Residus especials: Tenen el mateix origen que els residus ordinaris, però a causa 
de la seva composició són gestionats de manera diferent perquè poden comprometre 
el tractament biològic o la recuperació d'altres fraccions, i poden comportar un risc per 
al medi o per a la salut de les persones.  

Article 59. Altres conceptes i definicions en matèria de residus  

S’entén per:  

1. Deixalleria: Centre de recepció, emmagatzematge i selecció de residus municipals, 
que no són objecte de recollida domiciliària.  

2. Contenidor de runes: Recipient metàl·lic, reutilitzable, de forma prismàtica 
trapezoïdal o rectangular, equipat amb tapa i dispositius que permeten la càrrega i 
descàrrega mecanitzada des de vehicles adaptats exclusivament al seu transport amb 
la intervenció d’una persona operària.  

3. Sac de runes: Recipient de teixits de materials tèxtils o plàstics, de forma cúbica o 
prismàtica rectangular, equipat amb tapa, dotat de dispositius de suspensió que 
permeten la càrrega i descàrrega des de vehicles amb caixa de càrrega dotats dels 
elements d’elevació adients, amb la intervenció d’una sols operària.  

4. Titular del contenidor o del sac: La persona, física o jurídica, promotora de l’obra o, 
si escau, la persona titular de la llicència d’obres.  

5. Transportista del contenidor o del sac: La persona, física o jurídica, coincident o no 
amb la persona responsable del contenidor o sac, degudament inscrita en el Registre 
de Transportistes de la Junta de Residus i responsable de la recollida i disposició un 
cop ple.  

Article 60. Sistemes de recollida de residus  

1. L'Ajuntament pot establir i implantar diferents sistemes de recollida de residus 
adaptats a les diferents tipologies urbanes de la ciutat, ja sigui mitjançant contenidors 
soterrats o no, ubicats als carrers i espais públics, ja sigui mitjançant la implantació de 
sistemes de recollida pneumàtica.  

2. En els àmbits de la ciutat on s'efectuï la recollida ordinària amb contenidors al 
carrer, les persones usuàries del servei hauran de complir amb les següents normes:  

a). Respectar l'horari per dipositar les bosses d'escombraries que a tal efecte 
pugui establir l'Ajuntament.  
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b). Tirar les escombraries en bosses homologades i ben tancades.  

c). No barrejar els residus valoritzables (vidre, paper, envasos lleugers de 
plàstic i metàl·lics) amb els no valoritzables o de rebuig.  

d). No dipositar a les bosses d'escombraries materials o productes de 
característiques especials que puguin comprometre el futur tractament del 
residu en les plantes de destinació.  

e). Respectar la separació de la matèria orgànica en cas que s'hagi implantat a 
la zona un sistema de recollida selectiva en origen de la fracció orgànica o 
contenidor diferenciat.  

f). No abandonar cap tipus de residu al voltant dels contenidors.  

 3. Recollida amb contenidor al carrer per a residu paper, vidre i envasos lleugers.  

 4. En les àrees d'aportació selectiva de residus (punts d'escombraries netes) s'hauran 
de respectar les següents normes d'utilització:  

a). Dipositar els residus de paper i cartró dins dels contenidors identificats a 
l'efecte (sense bosses de plàstic) i doblant les capses de cartró.  

b). Dipositar els envasos de vidre buits, sense taps ni xapes, dins dels 
contenidors identificats a l'efecte (sense bosses). No dipositar el residu en 
horari nocturn, després de les 22 hores.  

c). Dipositar, prèviament doblegats i/o aixafats, els envasos de plàstic i metall 
buits dins dels contenidors identificats a l'efecte.  

d). No abandonar cap tipus de residu al voltant dels contenidors.  

 5. Limitacions relatives a la seva utilització. Es prohibeix estacionar vehicles davant 
de la zona senyalitzada per a la ubicació del contenidor, així com moure o desplaçar 
els contenidors dels seus emplaçaments.  

Secció II. Residus municipals ordinaris  

Article 61. Contenidors i recollida  

1. Els ciutadans i les ciutadanes de Castellar del Vallès tenen l’obligació de dipositar 
els residus que generin dintre de les papereres i els contenidors corresponents més 
propers als seus domicilis i en l’horari establert. Si l’esmentat contenidor es trobés 
totalment saturat, la ciutadania té l’obligació de dipositar els seus residus dins del 
corresponent contenidor buit més proper.  

2. A les papereres només es podran dipositar deixalles sòlides de format petit com 
papers, embolcalls i similars.  

3. Com a regla general, el dipòsit de residus municipals ordinaris haurà de fer-se als 
contenidors instal·lats en la via pública, en llocs especialment reservats i 
específicament destinats a aquest efecte.  

4. Les fraccions orgànica es dipositaran al compartiment assenyalat a aquest efecte, el 
qual està perfectament diferenciat i separat del compartiment destinat a la fracció de 
rebuig.  

a) Aquestes fraccions orgànica i de rebuig s’introduiran en bosses de plàstic 
que tinguin característiques d’impermeabilitat i que siguin difícilment 
esquinçables, les quals, un cop tancades correctament, hauran de ser 
col·locades dins els contenidors estàtics que correspongui, de tal manera que 
no es produeixin abocaments de residus durant l’operació.  

b) Si com a conseqüència d’un deficient dipòsit, es produeixen aquests 
abocaments, la persona usuària causant serà responsable directa de la brutícia 
ocasionada a la via pública.  
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 5. És prohibit el lliurament de residus en paquets, caixes i similars o sense envasar i 
l’abandonament dels residus als voltants de les zones habilitades per als contenidors.  

Secció III. Residus sectorials  

Article 62. Recollida de residus voluminosos  

1. L’Ajuntament, prèvia sol·licitud de la persona interessada, posa a disposició de les 
persones usuàries un servei de recollida de mobles, estris, trastos i similars, sempre 
que el seu origen sigui domèstic. Aquests residus hauran de ser dipositats per les 
persones usuàries als punts de recollida que fixi l’empresa o el personal responsable 
del servei, els quals seran traslladats, per al seu dipòsit o eliminació, segons els casos, 
als llocs o equipaments previstos per l’Ajuntament pel que fa al cas.  

2. És potestat dels serveis municipals retirar els mobles i estris abandonats a la via 
pública sense haver-se fet l’avís previ als serveis municipals, especialment quan 
dificultin el pas o la lliure circulació, o quan afectin la neteja o l’estètica de la via 
pública.  

Article 63. Recollida de vehicles abandonats i fora d’ús  

1. És prohibit l’abandonament de vehicles en la via pública, estiguin o no fora d’ús, 
sent responsabilitat de les persones propietàries la recollida i el tractament de les 
seves restes.  

2. En aplicació de l’article 71.1.a) del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, 
pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de 
motor i seguretat vial, es presumirà racionalment l’abandonament dels vehicles en els 
casos següents:  

a) Quan el vehicle estigui estacionat per un període superior a un mes en el 
mateix lloc i/o presenti desperfectes que facin impossible el seu desplaçament 
pels propis mitjans o li manquen les plaques de matriculació. En aquest cas 
tindrà el tractament de residu sòlid urbà d’acord amb la normativa ambiental 
corresponent.  

b) Quan transcorren més de dos mesos des que el vehicle hagi estat dipositat 
després de la retirada de la via pública per l’autoritat competent, prèvia 
notificació de tal circumstància al titular. 

 3. L’assumpció del caràcter residual implica que l’Ajuntament pot adquirir facultats de 
disposició sobre els vehicles objecte d’abandonament en els casos següents:  

a) Quan el vehicle, per la seva aparença, faci presumir que es troba en situació 
d’abandonament segons el parer dels serveis municipals competents i es 
compleixin els terminis i les disposicions legals establerts.  

b) Quan la persona propietària del vehicle fora d’ús el declari residual, fet que 
implica la renúncia a favor de l’Ajuntament.  

Article 64. Recollida de residus i enderrocs procedents de reparacions 
domiciliàries  

1. El dipòsit i la recollida de terres, runes, enderrocs i altres residus de la construcció 
procedents de reparacions domiciliàries s’ha d’efectuar per mitjà de contenidors 
metàl·lics o de sacs degudament autoritzats i prèvia llicència municipal. No obstant 
això, el dipòsit i la recollida de runes, enderrocs i altres residus de la construcció, 
procedents de demolicions de teulades de fibrociment o d’altres elements constructius 
de plaques ondulades de fibrociment que continguin amiant, es realitzarà de 
conformitat amb la corresponent normativa sectorial de tractament d’aquest tipus de 
residus, i no podran tractar-se, per tant, com la resta de runes.  

2. A l’efecte d’aquesta ordenança es designaran amb el nom de contenidors per a 
obres de recipients normalitzats, especialment dissenyats per a ésser carregats i 
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descarregats sobre vehicles de transport especial i destinats a la recollida dels 
materials residuals que s'especifiquen anteriorment. 

3. Els contenidors per a obres solament podran ser utilitzats pels titulars de la llicència 
corresponent. 

4. Hom no pot efectuar abocaments de cap mena al contenidor si no té autorització 
del titular de la llicència. Els infractors seran sancionats. 

5. Els contenidors per obres podran ser de diferents tamanys segons el volum de la 
runa que es prevegi abocar. 

6. Els contenidors per a obres, que hauran de ser pintats de colors que destaquin llur 
visibilitat, han de presentar en tot moment al seu exterior de manera perfectament 
visible: 

a) El nom o raó social i el telèfon del propietari de l'empresa responsable. 

b) L'indicatiu municipal corresponent al pagament de la taxa municipal. 

7. Un cop plens, els contenidors per a obres hauran d'ésser tapats immediatament de 
forma adequada, a fi que no produeixin abocament a l'exterior de materials residuals. 

8. Així mateix, és obligatori tapar els contenidors en acabar l'horari de treball, sense 
perjudici del que s'indica a l’apartat 17, r), punts 12, 13 i 14 d’aquest article. 

9. Les operacions d’instal·lació i retirada dels contenidors per a obres hauran de 
realitzar-se de forma que no causin molèsties als ciutadans. 

10. Els contenidors d'obres hauran d'utilitzar-se de manera que llur contingut no 

s'aboqui a la via pública o no pugui ser aixecat o escampat pel vent. 

11. En cap cas, el contingut de materials residuals no excedirà del nivell més baix de 
llur límit superior. 

12. En retirar el contenidor, el titular de la llicència d'obres haurà de deixar en 
condicions perfectes de neteja la superfície de la via pública ocupada. 

13. El titular de la llicència d'obres serà responsable dels danys causats al paviment de 
la via pública haurà de comunicar-los, immediatament, als serveis municipals 
corresponents en cas d'haver-se produït. 

14. Els contenidors se situaran, si és possible, a l'interior de la zona tancada d'obres i, 
altrament, a les voreres de les vies públiques quan tinguin 3 o més metres d'amplada. 
En cas contrari, se sol·licitarà l'aprovació de la situació proposada. 

15. Quan al lliurament i l'abocament de terres i runes, es prohibeix: 

a) Dipositar als contenidors d'obra residus que continguin matèries inflamables, 
explosives, nocives i perilloses; susceptibles de putrefacció o de produir olors 
desagradables i tota mena de materials residuals que per qualsevol causa 
puguin ocasionar molèsties als veïns o als usuaris de la via pública. 

b) Dipositar mobles, estris vells i qualsevol material residual similar, als 

contenidors d'obra. 

c) Abocar-los en terrenys de domini públic municipal que no hagin estat 

expressament autoritzats per a tal fi. 

d) Abocar-los en terrenys de propietat particular o pública, llevat de quan es 
disposi d'autorització expressa del titular del domini, la qual haurà d'acreditarse 
davant l'autoritat municipal. 

16. Als terrenys de propietat particular o pública a què es feia referència anteriorment 
es prohibirà l'abocament, encara que es disposi d'autorització del titular quan: 
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a) Puguin produir-se alteracions substancials de la topografia del terreny llevat 
que s'hagi atorgat llicència municipal prèvia. 

b) Puguin produir-se danys a tercers o al medi ambient o afecti la higiene 
pública o l'ornament de la vila, com a conseqüència de les operacions de 
descàrrega i abocament d'aquests materials. 

17. Les operacions d’instal·lació i de retirada dels contenidors i sacs de runes s’han de 
fer sota les següents prescripcions:  

a) Es situaran preferentment davant l'obra a què serveixin o tan a prop com 
sigui possible. 

b) Hauran de situar-se de manera que no impedeixin la visibilitat dels vehicles, 
especialment a les cruïlles, respectant les distàncies establertes per als 
estacionaments pel Reglament General de Circulació. 

c) No podran situar-se als passos de vianants ni davant d'ells, ni a guals ni 
reserves d'estacionaments i parada, llevat quan aquestes reserves hagin estat 
sol·licitades per a l'obra mateixa; tampoc no podran situar-se a les zones de 
prohibició d'estacionament. 

d) En cap cas no podran ésser col·locats totalment o parcial sobres les tapes 
d'accés de serveis públics, sobre boques d'incendi, escossells dels arbres ni, en 
general, sobre cap element urbanístic, la utilització del qual pogués ésser 
dificultada en circumstàncies normals o en cas d'emergència. 

e) Tampoc no podran situar-se sobre les voreres l'amplada de les quals, tret de 
l'espai ocupat per les tanques (si n'hi ha), no permeti una zona de pas lliure 
d'un metre com a mínim, un cop col·locat el contenidor, ni a les calçades quan 
l'espai que quedi lliure sigui inferior a 2'75 metres en vies d'un sol sentit de 
circulació, o de 6 metres en vies de doble sentit. 

f) Seran col·locats, en tot cas, de manera que llur costat massa llarg estigui 
situat en sentit paral·lel a la voravia. 

g) Quan els contenidors estiguin situats a la calçada hauran de col·locar-se a 
0'20 metres de la voravia, de manera que no impedeixin que les aigües 
superficials assoleixin i discorrin per l'escorredora fins a l’ embornal més proper 
i haurà de protegir-se cada contenidor, com a mínim, per tres cons de trànsit 
col·locats a la via pública en línia obliqua pel costat del contenidor més proper 
al de la circulació. 

h) Quan els contenidors hagin de romandre al carrer durant la nit hauran de 
dur incorporats els senyals reflectors o lluminosos suficients per fer-los 
identificables, a més de ser pintats de colors que destaquin llur visibilitat. 

i) Els contenidors per a obres seran retirats de la via pública: 

1. En acabar el termini de la concessió de la llicència d'obres. 

2. En qualsevol moment, a requeriment dels agents de l'autoritat 
municipal. 

3. Quan siguin plens, per procedir a llur buidatge i sempre el mateix dia 
que s'hagi produït l'ompliment. 

4. Des del migdia del dissabte fins a les 7 hores del dilluns següent, 
llevat d'autoritzacions especials dels serveis municipals corresponents. 

j) El lliurament de terres i runes per part dels ciutadans podrà efectuar-se de 
les següents maneres: 

1. Directament als contenidors d'obres col·locats a la via pública, 
contractats a llur càrrec, amb les següents condicions: 
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1.1. La col·locació de contenidors per a obres és subjecte a 
llicència municipal, que serà atorgada pels serveis municipals 
corresponents mitjançant el pagament de la taxa oportuna. 

1.2. Els contenidors per a obres situats a l'interior delimitat de 
zones d'obres no necessitaran llicència. No obstant això, la resta 
de requisits hauran d'ajustar-se a les disposicions d'aquestes 
ordenances. 

2. Directament als llocs d'abocament definitiu habilitats pels serveis 
supramunicipals i/o municipals ja siguin aquests materials residuals 
procedents d'obres majors, mitgeres o menors. En tots els lliuraments 
de terres i runes a què fa referència el número 1 anterior, el promotor 
de l'obra serà responsable de la brutícia que s'ocasioni a la via pública, 
restant obligat a deixar net l'espai urbà afectat. 

k) El no compliment d'allò establert als números 1 i 2 anteriors donarà lloc a la 
sanció pertinent. 

l) Les persones promotores de les obres, titulars de la llicència i transportistes, 
solidàriament, estan obligades a procedir a la neteja immediata del tram de la 
via pública que s’hagi embrutat com a conseqüència de les operacions de 
càrrega, transport i descàrrega, o dels possibles abocaments accidentals.  

m) Els i les transportistes també estan obligats a retirar les terres i runes que 
hagin abocat en llocs no autoritzats, sens perjudici de la imposició de les 
sancions corresponents.  

n) Els serveis municipals procediran, subsidiàriament, a la neteja de la via 
pública afectada i a la retirada dels materials abocats, en els casos als quals es 
fa referència en els paràgrafs anteriors, amb càrrec de les esmentades 
persones responsables. 

o) A l'efecte d'aquesta ordenança tindran la consideració de terres i runes els 
materials residuals següents: 

1. Les terres, les pedres i els materials auxiliars provinents 
d'excavacions. 

2. Els residus resultants de treballs de construcció, demolició, enderroc 
i, en general, tots els sobrants d'obres majors i menors. 

3. Qualsevol material residual assimilable als anteriors i als que, en 
circumstàncies especials, determini l'Alcaldia. 

p) La intervenció municipal, en matèria de terres i runes, tindrà com a objecte 
evitar que, com a conseqüència de les activitats expressades, es produeixi: 

1. L'abocament incontrolat d'aquests materials o efectuat de forma 
inadequada. 

2. L'abocament en llocs no autoritzats. 

3. L'ocupació indeguda de terrenys o béns de domini públic. 

4. El deteriorament dels paviments i dels restants elements estructurals 
de la vila. 

5. La brutícia de la via pública i altres superfícies de la vila i del terme 
municipal. 

q) L'Ajuntament fomentarà que l'abocament de terres i runes s’efectuí en llocs 
convenients per a l'interès públic i de forma que possibiliti la recuperació 
d'espais denudats. 
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r) El que es disposa en aquesta ordenança s’entén sense perjudici del deure 
dels transportistes de complir el que disposin les normatives específiques de 
circulació i transport i, en tot cas, observant el següent: 

1. Els vehicles en què s'efectuï el transport de terres i runes reuniran les 
condicions degudes per evitar l'abocament de llur contingut a la via 
pública. 

2. A la càrrega dels vehicles s'adoptaran les precaucions necessàries per 
impedir que s'embruti la via pública. 

3. No és permès que els materials transportats en sobrepassin els 
extrems superiors. No és permesa tampoc la utilització de suplements 
addicionals no autoritzats per augmentar les dimensions o la capacitat 
de càrrega de vehicles i contenidors. 

4. Els materials transportats hauran d'ésser coberts o protegits de 
manera que no se'n desprengui pols ni s'hi produeixin abocaments de 
materials residuals. 

5. Els transportistes de terres i runes estan obligats a procedir a la 
neteja immediata del tram de la via afectada, en el supòsit que la via 
pública s'embrutés com a conseqüència de les operacions de càrrega i 
transport. 

6. També queden obligats a retirar, en qualsevol moment, i sempre que 
siguin requerits per l'autoritat municipal, les terres i les runes abocats 
en llocs no autoritzats. 

7. Els serveis municipals podran procedir a la neteja de la via afectada i 
a la retirada dels materials abocats a què fan referència els números 5 i 
6 anteriors i seran imputats als responsables els costos corresponents al 
servei prestat, sense perjudici de la sanció corresponent. 

8. Quant al que disposa el número 7 anterior, en seran responsables 
solidaris els empresaris i els promotors de les obres i els treballs que 
hagin originat el transport de terres i runes. 

9. La responsabilitat sobre el destí últim de les terres i les runes acaba 
en el moment en què aquests materials siguin rebuts i descarregats als 
equipaments autoritzats a aquest efecte pels serveis municipals o per 
organismes supramunicipals. 

10. La concessió de la llicència d'obres comportarà, quant a la producció 
de terres i runes, l'autorització corresponent per: 

10.1.Produir les runes. 

10.2.Transportar les terres i les runes per la vila, en les 
condicions establertes en els apartats anteriors de la present 
ordenança. 

10.3.Descarregar aquests materials al lloc permès d'acumulació o 
abocament final de residus, i en serà productor qui aboni els 
costos d'eliminació, si n'hi ha. 

13. L'abocament de terres i runes als contenidors es farà durant les 
hores en què no causin molèsties al veïnat. 

14. Es prohibeix la permanència al carrer dels contenidors per a obres 
des del migdia del dissabte fins a les 7 hores del dilluns següent. 
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15. Seran sancionats els infractors que incompleixin algun dels apartats 
anteriors, llevat que, davant circumstàncies excepcionals, haguessin 
obtingut autorització expressa dels serveis municipals corresponents. 

Secció IV. Residus comercials  

Article 65. Recollida  

1. Les persones titulars de les indústries i comerços tenen l’obligació de fer-se càrrec 
de la gestió dels residus, d’acord amb la normativa sectorial vigent, i han de 
comunicar a l’Ajuntament el sistema de gestió.  

2. En cas que les persones titulars de les indústries i els comerços no es facin càrrec 
de la gestió dels seus residus, l’Ajuntament podrà actuar de forma subsidiària, amb 
càrrec a aquelles de totes les despeses causades, sens perjudici de la imposició de les 
sancions corresponents.  

3. Els locals o centres comercials, tant públics com privats, hauran de dipositar els 
residus en l’horari que es pugui establir.  

Secció V. Residus especials  

Article 66. Recollida  

Els residus especials hauran de ser dipositats als punts de recollida establerts per 
l’Ajuntament, els quals poden ser consultats mitjançant l’Oficina d’Atenció Ciutadana.  

Secció VI. Obligacions generals i limitacions o prohibicions en matèria de 
residus i neteja  

Article 67. Obligacions municipals i propietat dels residus  

1. Els serveis municipals són responsables de mantenir els espais públics del terme 
municipal en condicions de neteja i salubritat. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament 
prestarà el servei públic corresponent amb la intensitat necessària i exercirà les 
facultats de vigilància i policia que s’esmenten en aquesta Ordenança i en la legislació 
aplicable.  

2. A partir del moment que s’hagin dipositat les deixalles i els residus al carrer, dins 
dels elements de contenció autoritzats, tot esperant de ser recollits pels serveis 
municipals, aquells adquiriran el caràcter de propietat municipal, d’acord amb el que 
disposen la Llei estatal 10/1998, de 21 de juny, de residus, i el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus a Catalunya.  

Article 68. Obligacions generals dels ciutadans i de les ciutadanes  

1. Totes les persones que romanen al terme municipal de Castellar del Vallès tenen 
l’obligació d’evitar i prevenir l’embrutiment del municipi en general i els espais públics 
en particular.  

2. Es prohibeixen totes les actuacions que puguin embrutar o deslluir, per qualsevol 
mètode, la via o espais públics o que siguin contràries a la neteja, a l’estètica, a la 
integritat física i al valor econòmic dels elements de propietat pública instal·lats a la 
via o als espais públics sigui quin sigui el lloc on es duguin a terme i sens perjudici de 
les llicències o les autoritzacions que en cada cas siguin procedents, les quals 
exigeixen de les persones titulars l’obligació d’adoptar les mesures necessàries per 
evitar al màxim possible que s’embruti la via pública, com també netejar-ne les parts i 
els elements urbans que hagin estat afectats i retirar els materials residuals 
resultants.  

3. Els serveis municipals i els agents han d’exigir, en tot moment, el compliment de 
les obligacions dels i les particulars en matèria de neteja, tot requerint la immediata 
reparació, sens perjudici de cursar la corresponent denúncia i de la imposició de les 
sancions corresponents.  
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4. Correspon a les persones propietàries i/o llogateres, si escau, netejar els passatges 
particulars, els patis interiors privats d’illes de cases, els solars i/o immobles, els 
espais lliures particulars, les galeries comercials i similars, així com els espais 
comunitaris de titularitat privada i ús públic. En cas de copropietat dels esmentats 
elements, la responsabilitat de netejar correspon solidàriament a totes les persones 
titulars.  

5. Les persones propietàries dels edificis o els solars, titulars de comerços situats a les 
plantes baixes i contractistes de les obres també són responsables directes de la 
neteja de les voreres corresponents a les respectives façanes i de la retirada de la 
brossa si com a conseqüència de qualsevol obra, treball o dipòsit de material provinent 
del seu immoble, aquest espai públic s’embruta en excés, en particular, si el fet 
causant es produeix un cop prestat el servei de neteja o recollida corresponent.  

6. Les persones responsables de qualsevol activitat feta a la via pública o que afecti a 
aquesta, també són responsables de la seva neteja, especialment els establiments 
comercials i bars.  

7. L’Ajuntament pot fer, subsidiàriament, els treballs de neteja que, segons aquesta 
Ordenança, ha d’efectuar la ciutadania, després de requerir-ho als respectius o 
respectives responsables, amb càrrec de les despeses del servei i sens perjudici de la 
imposició de les sancions corresponents.  

Article 69. Prohibicions  

1. En general, es prohibeix llençar o abandonar a la via i espais públics tota mena de 
productes, sigui quin sigui l’estat físic, o portar a terme actuacions que tinguin l’efecte 
d’embrutar, deslluir, degradar o contaminar els béns i/o els espais públics.  

2. En particular, tindran la consideració d’infracció els actes següents:  

a). Escopir o fer necessitats fisiològiques.  

b). Llençar xiclets sobre el paviment o el terra, deixar-los al mobiliari o altres 
elements de la via pública, llevat de les papereres.  

c). Llençar burilles de cigars, cigarretes o similars.  

d). Llençar qualsevol deixalla, tant des de terra, com des de vehicles, aturats o 
en marxa.  

e). Utilitzar trituradors domèstics que evacuïn els productes a la xarxa pública 
de sanejament.  

f). Dipositar a l’interior de les papereres o contenidors residus de naturalesa 
líquida.  

g). Abandonar mobles, estris i similars a la via pública i als espais oberts sense 
edificar, tant públics com privats.  

h). Netejar i reparar vehicles i maquinària a la via pública, així com efectuar 
canvis d’olis o altres líquids, llevat actuacions puntuals d’emergència 
degudament acreditades, i, en tot cas, s’haurà de procedir a la neteja de la 
zona afectada.  

i). Netejar aparadors i altres elements exteriors d’establiments comercials i 
edificis fora de l’horari comprès entre les 7 i les 10 hores i entre les 20 i les 22 
hores, tenint cura de no embrutar la via pública.  

j). Buidar, abocar o dipositar qualsevol mena de residu a la via pública 
(calçada, voreres, escocells, xarxa pública de clavegueram, etc.) i als espais 
oberts sense edificar, tant públics com privats, excepte en els casos que 
existeix autorització municipal prèvia o quan, per causa d’emergència, ho 
ordeni l’autoritat.  
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k). Abocar qualsevol matèria o residu líquid (aigua bruta, olis, greixos o 
productes similars) a la via pública i als espais oberts sense edificar, tant 
públics com privats. No obstant això, s’autoritza l’abocament d’aigua bruta 
procedent de la neteja dels elements comuns dels immobles (accessos, escales, 
etc.) directament als desguassos de la xarxa pública de clavegueram.  

l). Abocar qualsevol mena de residu industrial líquid, sòlid o solidificable, que, 
per la seva naturalesa, sigui susceptible de produir danys als paviments o 
afectar la integritat i la seguretat de les persones i de les instal·lacions 
municipals de sanejament.  

m). Abocar en contenidors o sacs col·locats a la via pública residus que siguin 
caracteritzables com especials, d’acord amb allò que disposa el Catàleg de 
Residus de Catalunya.  

n). Dipositar els residus municipals, tant domiciliaris com comercials, en 
contenidors diferents dels expressament designats en cada cas, especialment 
els objectes metàl·lics com estufes, termos o similars que puguin produir 
avaries en el sistema mecànic dels vehicles utilitzats per la seva recollida.  

o). Pintar o manipular incorrectament les papereres o qualsevol tipus de 
contenidor, així com qualsevol altra acció que hi ocasioni danys.  

p). Cremar papereres o qualsevol tipus de contenidor.  

q). Desplaçar qualsevol tipus de contenidor del lloc designat pels serveis tècnics 
corresponents i utilitzar els esmentats contenidors per a ús privat.  

r) Fer cops als arbres, trencar branques, gravar o raspallar l'escorça.  

s) Trepitjar la gespa quan hi hagi senyalització de prohibició.  

t) Banyar-se als estancs i les fonts o utilitzar-les per tal de rentar objectes o 
roba, o recollir aigua per donar-li un ús diferent del previst inicialment.  

Secció VII. Contaminació de les aigües  

Article 70. Disposicions generals  

1. L’objectiu és protegir la qualitat ambiental i sanitària de les aigües superficials i 
subterrànies, com també la xarxa de clavegueram, les estacions depuradores i altres 
instal·lacions del sistema de sanejament, tant en la seva integritat estructural com en 
el seu funcionament.  

2. Totes les edificacions i els establiments de nova construcció o que resultin obligats 
per la normativa sectorial aplicable, han d’abocar les aigües residuals a la xarxa de 
clavegueram, mitjançant l’adequada connexió i autorització.  

3. Pel seu adequat ús i compliment, caldrà atenir-se a les normes vigents sobre 
aquesta matèria específica, tant a nivell estatal com autonòmic, així com a la regulació 
continguda en l’Ordenança municipal de clavegueram i en el Reglament metropolità 
d’abocament d’aigües residuals.  

Article 71. Abocaments limitats  

No es poden fer a la xarxa municipal de clavegueram, a la xarxa metropolitana 
d’evacuació i sanejament d’aigües residuals, ni directament a la llera pública, 
abocaments que, en qualsevol moment, tinguin característiques o concentracions de 
contaminants iguals o superiors a les expressades en la normativa sectorial vigent.  

Article 72. Abocaments prohibits  

1. És prohibit abocar a la xarxa municipal de clavegueram, a la xarxa metropolitana 
d’evacuació i sanejament d’aigües residuals i a la llera pública tota classe de matèries 
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o productes procedents d’usos domèstics, industrials, sanitaris, comercials, de la 
construcció o de qualsevol altre ús.  

2. És prohibit, en particular, l’abocament tant de pintures, vernissos, dissolvents, olis 
minerals i de cuina cremats, així com de barreges aquoses de materials de 
construcció, com ciment, guix, vorada, etc.  

3. Les relacions esmentades en els dos paràgrafs precedents, les quals han de ser 
objecte de revisió periòdica, no són exhaustives, sinó simplement enumeratives.  

4. Les matèries i els productes abans esmentats seran dipositats als punts de recollida 
establerts per l’Ajuntament, els quals poden ser consultats a través de l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana.  

Secció VIII. Contaminació lumínica  

Article 73. Definició  

S’entén per contaminació lumínica l’emissió de flux lluminós de fonts artificials 
nocturnes en intensitats, direccions o rangs espectrals innecessaris per a la realització 
de les activitats previstes en la zona que s’han instal·lat els llums.  

Article 74. Disposicions generals  

1. L’Ajuntament fomentarà el diàleg amb les empreses i particulars perquè en la 
il·luminació de recintes privats exteriors, façanes i rètols publicitaris s’atenguin, en la 
mesura que sigui possible, les normes de reducció de la contaminació lumínica 
nocturna, els criteris d’eficiència del consum energètic i l’estètica urbana d’integració a 
les façanes i als seus elements arquitectònics.  

2. L’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, ha de vetllar perquè:  

a). Els llums utilitzats siguin tancats o apantallats.  

b). Els enllumenats exteriors que s’instal·lin tinguin, preferentment, acreditada 
llur qualitat per a evitar la contaminació lumínica i estalviar energia.  

c). Els components dels enllumenats s’ajustin adequadament a les 
característiques dels usos i de la zona enllumenada i emetin preferentment en 
la zona de l’espectre visible de longitud d’ona llarga.  

d). Els enllumenats estiguin connectats només quan calgui, mitjançant cèl·lules 
fotoelèctriques o temporitzadors, si escau.  

e). Els enllumenats es mantinguin apagats, quan no siguin necessaris.  

f). Les instal·lacions i els aparells d’enllumenament siguin sotmesos al 
manteniment adequat per a la conservació permanent de llurs característiques.  

3. Pel seu adequat ús i compliment, caldrà atenir-se a les normes vigents sobre 
aquesta matèria específica, concretament, la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació 
ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, i el Decret 
82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 
6/2001, abans esmentada.  

 

TÍTOL IV. DE LES ZONES NATURALS I ELS ESPAIS VERDS. 

CAPÍTOL I. OBJECTIUS I ÀMBIT D'APLICACIÓ. 

Article 75. Objecte 

1. És objecte d'aquest Títol la regulació de la defensa del patrimoni verd urbà en el 

sentit més ampli, que comprèn tant les plantacions realitzades sobre el sòl de 

propietat municipal com sobre els terrenys particulars que estiguin afectats com a 
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zona verda en els plans urbanístics vigents. 

2. El present Títol regula també l'ús dels espais verds públics i els elements que hi són 
instal·lats així com les plantacions, principalment d'arbrat, existents a les vies 

públiques i a les places de la vila. 

3. Compren, per últim, la regulació de les condicions higièniques i sanitàries que han 
d'acomplir totes la plantacions als jardins o espais privats. 

 

CAPÍTOL II. CONSERVACIÓ I DEFENSA DELS ESPAIS VERDS PÚBLICS I LES 
PLANTACIONS URBANES. 

Article 76. Construccions i instal�lacions 

Per una millor protecció i conservació dels espais verds públics, no s'autoritzarà cap 
tipus de construcció o instal·lació que sigui aliena a les finalitats estètiques, 
recreatives o culturals del parc o jardí en qüestió, especialment les de contingut 
publicitari. 

Article 77. Rases i reposició d’elements vegetals 

1. Les obres d'obertura de rases a la via pública, tant si són per a cales o de voreres 
iguals, es faran de forma i en els llocs que ocasionin els menors danys possibles a 
l'arbrat i altres plantacions de la via pública. 

2. En totes les obres esmentades en el paràgraf anterior serà obligatòria per als 
interessats la reposició dels arbres i les plantacions afectades. 

3. A aquest efecte se'ls exigirà, abans de ser concedides les llicències corresponents, 
la constitució d'un dipòsit de garantia (penyora) per l'import estimat de la referida 
reposició, segons la valoració efectuada pels serveis tècnics municipals pertinents. 

4. Si aquests serveis ho estimen oportú, prèviament a la realització de les obres, 
seran traslladats a un altre indret, a càrrec de l'interessat, els arbres o els altres 
elements afectats. 

Article 78. Obres particulars 

1. En els projectes d'edificacions particulars, les entrades i les sortides de vehicles 
s'hauran de preveure en llocs que no afectin l'arbrat o les plantacions existents a la 
via pública. A aquest efecte, en els projectes de les obres s'hauran d'assenyalar els 
elements vegetals afectats que seran traslladats, a càrrec de l'interessat, a un altre 
lloc. 

2. Quan excepcionalment sigui inevitable la supressió d'algun arbre o plantació en 
compensació a l'interès públic pertorbat, els interessats hauran d'abonar una 
indemnització equivalent al triple del valor dels elements vegetals que resultin afectats 
segons estimació dels serveis tècnics municipals pertinents. 

Article 79. Deure genèric de conservació 

1. Hom respectarà l'arbrat i les plantacions de tota mena de la vila i les instal·lacions 
complementàries en els parcs i els jardins públics, tals com jocs d'infants, estàtues, 
reixats, proteccions, fanals pilars, tanques i altres elements destinats a llur 
embelliment o utilitat, abstenint-se de qualsevol acte que els pugui perjudicar, 
enlletgir o embrutar. 

2. Es prohibeix sacsejar els arbres, trencar branques i fulles, gravar o raspar 
llurescorça, abocar tota mena de líquids, malgrat que no siguin perjudicials, en 
lesproximitats de l'arbre i en els clots i els sots i, també llençar-hi escombraries, runes 
o residus. 
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CAPÍTOL III. ÚS DELS PARCS I ELS JARDINS. 

Article 80. Prohibicions 

1. Els visitants dels jardins i els parcs de la vila hauran de respectar les plantes i llurs 
instal·lacions complementàries, evitant tota mena de desperfectes i brutícies, guardar 
la deguda conducta i atendre les indicacions contingudes als oportuns rètols i avisos i 
les que puguin formular els vigilants i els guardes. 

2. Està especialment prohibit: 

a) Passar per sobre de talussos, parterres i plantacions i tocar les plantes i les 
flors, llevat de les zones de gespa expressament autoritzades per a ser 
trepitjades. 

b) Pujar els arbres. 

c) Perjudicar l'arbrat i les plantacions de qualsevol altra manera. 

d) Collir flors, plantes i fruits. 

e) Caçar o matar ocells. 

f) Llençar papers o deixalla fora de les papereres oportunament establertes i 
embrutar el recinte de qualsevol altra manera. 

g) Jugar a la pilota i practicar exercicis físics fora dels espais o recintes 

destinats a aquest fi. 

h) Encendre o mantenir foc. 

i) Romandre en el parc o jardí un cop donat el senyal de tancament. 

j) Banyar-se o pescar dins dels estanys. 

k) Abeurar o rentar animals a les fonts o estanys o llençar-los i nedar-hi. 

l) Permetre la circulació de gossos sense control en cap dels parcs i els jardins 
públics. 

m) Que els animals deposin les seves dejeccions en els parcs i els jardins 
públics. 

n) Exercir qualsevol indústria o comerç a l'interior dels parcs i jardins, així com 
la seva utilització, per a fins particulars de cap porció o element sense 
autorització municipal. 

3. Es prohibeix als genets en particular: 

a) Passar pels llocs destinats als vianants, o pels parterres. 

b) Saltar per damunt de les instal·lacions o els elements vegetals. 

c) Abeurar les cavalleries a les fonts i estanys no autoritzats a tal fi. 

 

CAPÍTOL IV. ZONES FORESTALS I ESPAIS LLIURES. 

Article 81. Definició 

1. S'entendrà per parcs forestals els qualificats com a tals en el pla general 
vigent, que queden subjectes a la protecció de l'Ajuntament, per raó d'interès 
públic o per llur repoblació forestal. 

2. S’entendrà per espai lliure tota aquella zona que urbanísticament estigui 
considerada com a tal. 

Article 82. Deures dels propietaris 
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1. Als parcs forestals i als espais lliures la propietat estarà obligada a: 

a) Desbrossar i netejar el terreny com a mesura de prevenció dels incendis. 

b) Col·locar cartells d'advertiment del perill d'incendis. 

2. Amb independència d'allò que disposen les normes urbanístiques vigents, en ordre 
a les edificacions admeses en els parcs forestals, d’entendre prohibida la construcció 
de barraques, cabanyes, rafals, coberts i obres semblants amb l'excepció d'aquelles 
autoritzades per l'Ajuntament per considerar-les d'interès públic. 

Article 83. Deures dels visitants 

Els visitants dels parcs forestals hauran de respectar les plantacions i instal·lacions 
complementàries de la mateixa manera que en els parcs i els jardins de la vila, evitant 
tota mena de desperfectes, desordres i danys. 

Article 84. Prohibicions 

1. En especial està prohibit: 

a) Caçar, tallar o arrencar plantes, branques, fer llenya de qualsevol manera 

sense l'autorització corresponent. 

b) Encendre foc sense autorització prèvia i llençar llumins o puntes de 
cigarretes enceses. 

c) Elevar globus, llençar coets o disparar focs artificials en zones diferents de 
les de protecció del bosc que s'assenyalin. 

d) Llençar brossa o deixalles de tota mena fora dels llocs destinats a aquest 
efecte. 

e) Exercir qualsevol pràctica ramadera sense la corresponent autorització 
municipal. 

2. Quan la infracció sigui susceptible d'ésser qualificada com a delicte es denunciarà 
davant la jurisdicció penal. 

 

CAPÍTOL V. ELS ESPAIS VERDS I LES PLANTACIONS PRIVADES. 

Article 85. Regulació genèrica 

1. Els jardins i les plantacions privades, els espais lliures i els terrenys no urbanitzats 
els mantindran llurs propietaris, en el degut estat de neteja i en condicions fito-
sanitàries adequades, tenint cura, en especial, de llur desbrossament i de l'esporga de 
l'arbrat, especialment quan incideixi a la via pública i a les instal·lacions generals. 

2. Cas de manifesta negligència en la conservació dels espais lliures, l'Ajuntament 
podrà: 

a) Imposar sancions dins els límits legals. 

b) Procedir a l'execució subsidiària, tot exigint als propietaris totes les espeses 
que ocasioni. 

3. La tala d'arbres als jardins i a les plantacions privades, llevat de les plantacions 
d'explotació agrícola, requereixen llicència municipal. 

4. L'Ajuntament elaborarà un catàleg on figuraran els arbres o plantacions que, per les 
seves característiques peculiars de bellesa, antiguitat, història o raresa, mereixin 
d'ésser conservats. El propietari del terreny no podrà procedir a la supressió d'arbres o 
plantacions inclosos a l'esmentat catàleg, sense l'autorització municipal corresponent. 
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5. Serà d'aplicació quan a les edificacions en aquests espais el que preveu l'article 
108.2. 

 

CAPÍTOL VI. ESPAIS NATURALS, ARBRAT PÚBLIC, PARCS, JARDINS I FONTS  

Article 86. Disposicions Generals  

1. És objecte d’aquest capítol la protecció, la conservació i la defensa del patrimoni 
natural del municipi, i, de manera especial, dels espais d’ús públic que incloguin 
qualsevol mena de vegetació o arbrat, bé sigui en parcs, jardins o en les plantacions 
en vies i places públiques.  

2. La regulació continguda en aquest capítol és complementària de la normativa 
municipal en matèria d’espais naturals, conjuntament amb la qual es determina i 
normalitza el règim dels espais lliures i zones verdes que ha de regir dins del terme 
municipal.  

3. Per la seva importància ambiental, els espais i les zones esmentades a l’apartat 
primer gaudeixen d’una protecció genèrica per evitar-ne la degradació o desaparició.  

4. S’ha de respectar l’arbrat i les plantacions de tota mena existents en la ciutat i les 
instal·lacions complementàries existents en els parcs i jardins públics, com parcs 
infantils, estàtues, reixats, proteccions, fanals, pilars, tanques i altres elements 
destinats a embellir-los o que siguin d’utilitat, evitant-se qualsevol acte que pugui 
perjudicar-los, enlletgir-los o embrutar-los.  

5. L’Ajuntament ha de promoure les mesures necessàries per a la conservació i 
l’ampliació dels espais verds del terme municipal i sancionar les actuacions que els 
malmetin.  

6. És competència municipal la instal·lació i el manteniment de parcs, jardins i 
plantacions de tota mena a la via pública, tant pel valor mediambiental que els 
ecosistemes urbans aporten al municipi, com per ornament, benefici i esbarjo dels 
seus habitants, sens perjudici dels elements arboris i vegetals existents en finques 
particulars, quan afectin la via pública.  

Article 87. Utilització de l’arbrat públic i dels parcs i jardins  

1. L’ús dels parcs i jardins públics de la ciutat és lliure i l’accés gratuït. Tanmateix, 
l’Ajuntament pot fixar excepcions en casos concrets i per períodes temporals breus, 
amb l’objectiu de preservar-los o per destinar-los a una finalitat especial. També podrà 
optar per delimitar amb tanques determinats espais lliures objecte de protecció 
especial, els qual restaran oberts durant l’horari fixat per l’Ajuntament.  

2. Amb motiu de fires i festes tradicionals l’Ajuntament podrà autoritzar la realització 
d’actes públics i/o de lleure organitzats per entitats municipals i/o privades en parcs i 
jardins públics. L’autorització municipal s’atorgarà amb l’informe previ favorable dels 
serveis tècnics/ques municipals.  

3. Per subjectar cables, pancartes i qualsevol altre element als arbres, es requereix 
autorització municipal, que haurà d’efectuar-se en les condicions que, en cada cas, 
s’assenyalin per l’Ajuntament.  

4. Les persones usuàries de parcs i jardins del municipi hauran de respectar l’arbrat, 
plantacions i instal·lacions existents a les vies públiques, als parcs i jardins del terme 
municipal i s’han d’abstenir de realitzar qualsevol acció o activitat que els pugui 
malmetre, perjudicar o afectar.  

D’igual manera, les persones usuàries dels parcs i jardins hauran d’atendre les 
indicacions contingudes en els rètols informatius i avisos corresponents i les que 
puguin formular les persones gestores, guardes i agents de l’autoritat.  
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5. És prohibit, en general, qualsevol acte que pugui danyar, enlletgir o embrutar les 
zones verdes, l’arbrat, les plantacions de tota mena i les instal·lacions 
complementàries com escultures, fonts, instal·lacions d’enllumenat i de joc, tanques, 
papereres i resta de mobiliari urbà, així com altres elements destinats a l’embelliment 
o utilitat dels espais públics; i en particular:  

a). Trepitjar els talussos, els parterres i les plantacions i maltractar les plantes i flors, 
llevat de les zones de gespa expressament autoritzades.  

b). Pujar als arbres, sacsejar-los, trencar les branques i fulles i gravar o raspar 
l’escorça.  

c). Talar arbres o realitzar qualsevol actuació que condueixi a la mort de qualsevol 
arbre.  

d). Utilitzar l’arbrat per clavar-hi cartells.  

e). Abocar tota mena de líquids perjudicials en les proximitats dels arbres i en els 
escocells.  

f). Llençar escombraries, runes o residus en les proximitats dels arbres i en els 
escocells.  

g). Extreure molsa, matolls, pedres, sorra, plantes o productes anàlegs en les 
proximitats dels arbres i en els escocells.  

h). Malmenar o sostreure elements de jardineria.  

i). Causar qualsevol mena de dany a l’arbrat, plantacions i vegetació natural.  

j). Agafar flors, fruits o plantes.  

k). Encendre foc excepte en les àrees autoritzades.  

l). Llençar papers o deixalles fora de les papereres i embrutar l’espai de qualsevol altra 
manera.  

m). Si es tracta d’un espai tancat sotmès a regulació d’obertura i tancament, 
romandre-hi fora de l’horari especialment autoritzat.  

n). Ocupar, per fer àpats, espais fora dels degudament indicats com a zones de pícnic.  

o). Circular a cavall o en qualsevol vehicle de motor per llocs destinats als i les 
vianants o pels parterres, així com saltar per sobre d’arbusts o altres instal·lacions.  

p). Acampar, sense autorització expressa, en tot el terme municipal, ja sigui amb 
caravanes remolcades o autopropulsades, tendes de campanya, furgons o altres 
variants.  

  

Article 88. Fonts i espais aquàtics públics  

1. Tenen la consideració de fonts, estanys i d’altres espais aquàtics públics, tant si són 
de caràcter ornamental, com natural o de subministrament d’aigua potable o no 
potable, aquells que estiguin emplaçats a la via o als espais públics i siguin 
susceptibles d’ús i aprofitament comú.  

2. A les fonts i la resta d’espais aquàtics públics no es permet i, per tant, tindrà la 
consideració d’infracció:  

a). Rentar robes i objectes de qualsevol classe, així com banyar-se i rentar-se, 
excepte en els espais autoritzats expressament. Així mateix rentar fruites i 
verdures, excepció feta d’aquells supòsits en què, de forma concreta i puntual, 
es faci pel consum i ús particular, respectant sempre la normativa sanitària i 
sense produir cap tipus de limitació d’ús per part de la resta de la ciutadania.  
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b). Rentar vehicles de motor, remolcs i/o qualsevol altre vehicle de transport.  

c). Banyar gossos o altres animals o deixar-los nedar.  

d). Abeurar cavalleries, bestiar i animals domèstics.  

e). Llençar a l’interior dels espais aquàtics qualsevol matèria líquida o sòlida.  

f). Abandonar sota raig cubells o qualsevol altre vas o recipient.  

g). Arreplegar una quantitat superior a 5 litres d’aigua dels espais aquàtics per 
dirigir-la a un ús privat, sempre que no estigui justificat per tall de 
subministrament o similar.  

h). Deixar jugar els nens i les nenes amb barquetes o objectes anàlegs en els 
espais aquàtics, llevat dels que estiguin especialment destinats a aquesta 
finalitat.  

  

TÍTOL V. INFRACCIONS I SANCIONS. 

Capítol I. Inspecció, control i revisió  

Article 89. Disposicions generals  

1. Els serveis municipals corresponents han de vetllar pel manteniment de l’ordre 
públic i pel compliment del que disposa en aquesta Ordenança, per la qual cosa, totes 
les activitats regulades en aquesta queden subjectes a l’acció inspectora de 
l’Ajuntament, la qual es podrà dur a terme, en qualsevol moment, sens perjudici de 
les accions específiques de control de les activitats i de revisió de les autoritzacions i 
de les llicències municipals.  

2. És competència municipal la vigilància i inspecció, així com la sanció de les 
infraccions comeses contra aquesta Ordenança, sense perjudici de les competències 
que puguin correspondre a altres autoritats en aplicació de la normativa vigent.  

3. El personal al servei d’aquesta Corporació, en l’exercici de les funcions d’inspecció 
derivades d’aquesta Ordenança, tindrà, en cas que hagi estat atribuïda legalment, el 
caràcter de l’ o el agent de l’autoritat, prèvia acreditació de la seva identitat, i les 
persones assenyalades en l’article 4 d’aquesta Ordenança, seran obligades a facilitar la 
tasca inspectora, subministrant tota la informació requerida, tant verbalment, com 
documentalment.  

 Article 90. Elements probatoris dels agents de l'autoritat  

1. En els procediments sancionadors que s'instrueixin en aplicació d'aquesta 
Ordenança, els fets constatats pels i per les agents de l'autoritat tenen valor probatori, 
d'acord amb la normativa aplicable a l'efecte i sens perjudici de les proves que puguin 
aportar o fer servir els interessats o interessades.  

2. Als expedients sancionadors que s'instrueixin, i amb els requisits que corresponguin 
d'acord amb la legislació vigent, s'hi podran incorporar imatges dels fets denunciats, 
ja sigui en fotografia, filmació digital o altres mitjans tecnològics, que permetin 
acreditar els fets recollits a la denúncia formulada d'acord amb la normativa aplicable. 
En tot cas, la utilització de videocàmeres requerirà, si s'escau, les autoritzacions 
previstes en la legislació aplicable, així com el seu ús d'acord amb el principi de 
proporcionalitat.  

Article 91. Denúncies ciutadanes  

1. Sens perjudici de l'existència d'altres interessats/des a part del presumpte infractor 
o infractora, qualsevol persona, en compliment del deure de col·laboració, pot 
presentar denúncies per posar en coneixement de l'Ajuntament l'existència d'un 
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determinat fet que pugui ser constitutiu d'una infracció de l'establert en aquesta 
Ordenança.  

2. Les denúncies hauran d'expressar la identitat de la persona o persones que les 
presenten, el relat dels fets que poguessin constituir infracció, la data de la seva 
comissió i, quan sigui possible, la identificació de les persones presumptament 
responsables.  

3. Quan la denúncia vagi acompanyada d'una sol·licitud d'iniciació del procediment 
sancionador, l'Ajuntament haurà de comunicar al o la denunciant la iniciació o no de 
l'esmentat procediment i, en el seu cas, la resolució que hi recaigui.  

4. Prèvia ponderació del risc per la naturalesa de la infracció denunciada, l'instructor/a 
podrà declarar confidencials les dades personals de la persona denunciant, tot 
garantint l'anonimat d'aquesta en el transcurs de la tramitació de l'expedient 
administratiu. Aquesta confidencialitat serà declarada quan ho sol·liciti la persona 
denunciant.  

 

Capítol II. Règim sancionador  

Secció 1. Normes generals  

Article 92. Potestat administrativa  

En aplicació del que estableix l’article 139 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, l’Ajuntament de Castellar del Vallès, per a l’adequada 
ordenació de les relacions de convivència d’interès local i de l’ús dels serveis, 
equipaments, infrastructures, instal·lacions i espais públics, estableix, en defecte de 
normativa sectorial específica aplicable, ja sigui estatal, autonòmica o local, els tipus 
de les infraccions i d’imposició de sancions per l’incompliment dels deures, 
prohibicions o limitacions continguts en aquesta Ordenança, d’acord amb els criteris 
establerts en la legislació aplicable.  

Article 93. Definició i classificació de les infraccions  

1. Constitueixen infracció administrativa els fets o conductes, per acció o omissió, que 
impliquin l’incompliment o la vulneració, total o parcial, de les disposicions i 
prohibicions que s’estableixin en aquesta Ordenança, com també aquelles altres que 
estiguin tipificades a la normativa sectorial aplicable, ja sigui estatal, autonòmica o 
local, sens perjudici que els preceptes d’aquesta Ordenança puguin contribuir a una 
més correcta identificació de les conductes i a una determinació més precisa de les 
sancions, introduint les corresponents especificacions i graduacions.  

2. No obstant això, les infraccions i les sancions que hi són tipificades, seran 
d’aplicació en defecte de regulació per la legislació sectorial aplicable, ja sigui estatal, 
autonòmica o local.  

3. Les infraccions d’aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus o molt greus.  

  

Article 94. Normes generals per a la classificació de les infraccions  

1. Tindran la consideració de molt greus les infraccions següents:  

a). Les que rebin expressament aquesta qualificació en aquesta Ordenança o 
en la legislació sectorial aplicable.  

b). Les que es realitzin de forma conscient i deliberada, sempre que es 
produeixi un dany greu.  

c). Les que siguin concurrents amb altres infraccions sanitàries o ambientals, 
greus, o hagin servit per facilitar o encobrir la comissió.  
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d). L’incompliment reiterat dels requeriments específics formulats per 
l’Ajuntament.  

e). La negativa o resistència a la tasca inspectora i de control de l’Administració 
i els o les agents en el compliment de les funcions, així com el subministrament 
d’informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error 
de manera explícita o implícita.  

f). La coacció, amenaça, represàlia, desacatament o qualsevol altra pressió 
exercida sobre les autoritats o els i les agents municipals.  

g). Les que suposen una pertorbació rellevant de la convivència que afecti, de 
manera greu, immediata i directa, la tranquil·litat o l’exercici de drets legítims 
d’altres persones, el normal desenvolupament d’activitats de tota mena d’acord 
amb la normativa aplicable o a la salubritat o ornat públics, sempre que es 
tracti de conductes no subsumibles en els tipus previstos en el Capítol IV de la 
Llei 1/1992, de 21 de febrer, de protecció de la seguretat ciutadana.  

h). Les que suposen l’impediment de l’ús d’un servei o espai públic per una 
altra o unes altres persones amb dret a la seva utilització.  

i). Les que suposen l’impediment o la greu i rellevant obstrucció al normal 
funcionament d’un servei públic.  

j). Els actes de deteriorament greu i rellevant d’equipaments, infrastructures, 
instal·lacions o elements d’un servei públic.  

k). Els actes de deteriorament greu i rellevant d’espais públics o de qualsevol 
de les instal·lacions i elements, siguin mobles o immobles, no derivats 
d’alteracions de la seguretat ciutadana.  

l). La reincidència en la comissió d’infraccions greus.  

m). La reiteració en la comissió d’infraccions greus en els darrers cinc anys.  

n). Les que, per raó dels criteris emprats en aquest article, mereixin la 
qualificació de molt greus o que no sigui procedent la seva qualificació com a 
infraccions lleus o greus.  

 2. Tindran la consideració de greu les infraccions següents:  

 a). Les que rebin expressament aquesta qualificació en aquesta Ordenança o en la 
legislació sectorial aplicable.  

  

b). Les que es produeixen per manca de controls i precaucions exigibles en 
l’activitat, servei o instal·lació de què es tracti.  

c). Les que siguin concurrents amb altres infraccions sanitàries o ambientals, 
lleus, o hagin servit per facilitar-les o encobrir-les.  

d). L’incompliment dels requeriments específics que formuli l’Ajuntament, 
sempre que es produeixi per primera vegada.  

e). La reincidència en la comissió d’infraccions lleus.  

f). La reiteració en la comissió d’infraccions lleus en els darrers tres mesos.  

g). Aquelles altres que, per raó dels criteris emprats en aquest article, mereixin 
la qualificació de greus o que no sigui procedent la seva qualificació com a 
infraccions lleus o molt greus.  

 3. Tindran la consideració de lleu les infraccions següents:  
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 a). Les simples irregularitats en l’observació de les normes contingudes en aquesta 
Ordenança i en la legislació sectorial que no tinguin transcendència directa per al medi 
ambient ni per a la salut pública.  

b). Les comeses per simple negligència, sempre que l’alteració o risc per al 
medi ambient o la salut pública siguin d’escassa entitat.  

c). Aquelles altres que, segons els criteris emprats en aquest article, mereixin 
la qualificació de lleus o que no sigui procedent la seva qualificació com a 
infraccions greus o molt greus.  

 4. La tipificació general d’infraccions dels paràgrafs anteriors s’estableix sens perjudici 
de les tipificacions específiques que, amb relació a les accions o omissions contràries a 
aquesta Ordenança, es regulen en la corresponent legislació sectorial aplicable i en la 
secció següent de l’esmentada Ordenança.  

5. Si es donés el cas que una mateixa infracció aparegués tipificada en dos o més 
preceptes d’aquesta Ordenança, es tindrà en consideració aquella que s’ajusti més al 
cas concret.  

Article 95. Graduació general de les sancions  

1. Les sancions tipificades en aquesta Ordenança que no tinguin regulació de la seva 
graduació en la normativa sectorial aplicable, es graduaran tenint en compte el seu 
caràcter de molt greu, greu o lleu, que serà determinat en funció dels criteris 
següents, els quals podran ser valorats conjuntament o separadament:  

a). L’afectació del medi ambient o la salut de les persones.  

b). L’alteració social a causa del fet infractor.  

c). La possibilitat de restabliment del bé afectat o malmès.  

d). El fet que l’objecte de la infracció sigui o no legalitzable.  

e). El benefici derivat de l’activitat infractora.  

f). El grau d’intencionalitat de la persona infractora.  

g). El grau de participació en el fet per títol diferent de l’anterior.  

h). La capacitat econòmica de la persona infractora.  

i). La reiteració en la comissió d’infraccions del mateix tipus.  

j). La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció 
de la mateixa naturalesa, quan així hagi estat declarat per resolució ferma.  

 2. En la fixació de les multes, es tindrà en compte que, en tot cas, la comissió de la 
infracció no resulti més beneficiosa per a la persona infractora que el compliment de 
les normes infringides.  

Article 96. Sancions generals  

1. D’acord amb l’article 141 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, les sancions corresponents, amb caràcter general, per les infraccions 
comeses a aquesta Ordenança seran les següents:  

a). Sanció principal  

a.1). Per la comissió d’una infracció lleu: multa de fins 750,00 euros.  

a.2). Per la comissió d’una infracció greu: multa de 750,01 a 1500,00 euros. 

a.3). Per la comissió d’una infracció molt greu: multa de 1500,01 a 3000,00 euros.  

b). Sancions accessòries  

b.1). Infraccions molt greus:  



 

O_033 Ordenança per la convivència i el civisme (3a  modif Ple 28-03-17) Pàg. 60 / 65 

b.1.1). Suspensió temporal o revocació definitiva de la llicència o autorització 
municipal.  

b.1.2). Confiscació, comís, esterilització o sacrifici d’animals potencialment perillosos. 

b.1.3). Clausura d’establiments.  

b.1.4). Suspensió temporal de l’activitat.  

b.1.5). Precinte de focus emissors.  

b.2). Infraccions greus:  

b.2.1). Suspensió temporal de l’activitat.  

b.2.2). Precinte de focus emissors.  

2. Les sancions generals descrites en els paràgrafs anteriors s’estableixen sens 
perjudici de les sancions específiques que es regulen en la corresponent legislació 
sectorial aplicable, per la qual cosa, en els casos que l’esmentada legislació sectorial 
estableixi sancions, tant principals com accessòries, diferents, seran d’aplicació les 
establertes a la reiterada legislació sectorial, dins dels límits que s’atribueixin a la 
competència local.  

3. La declaració de responsabilitat i la imposició de la corresponent sanció 
administrativa són compatibles amb el següent:  

a). L’exigència a l’infractor o infractora de la reposició de la situació alterada 
per ell mateix al seu estat originari.  

b). La possible responsabilitat civil de la persona sancionada.  

c). La corresponent indemnització que se’ls pugui exigir pels danys i perjudicis 
causats.  

Article 97. Mesures cautelars  

1. Quan així estigui previst en aquesta Ordenança o en les lleis sectorials 
corresponents, es podrà procedir, mitjançant acord motivat, a l’adopció de mesures de 
caràcter provisional que garanteixin l’eficàcia de la resolució final que pugui recaure.  

2. En la resolució del corresponent procediment sancionador s’adoptaran, si escau, les 
mesures cautelars necessàries per garantir la seva eficàcia mentre no sigui executiva.  

Article 98. Acumulació de sancions  

1. Incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les quals hi 
hagi relació de causa-efecte, s’imposarà només la sanció que resulti més elevada.  

2. Quan no es doni la relació de causa-efecte a la qual es refereix el paràgraf anterior, 
a les persones responsables de dues o més infraccions se’ls imposaran les sancions 
corresponents a cadascuna de les infraccions comeses.  

Article 99. Responsabilitats generals  

1. Les accions o omissions que contravinguin allò que regula aquesta Ordenança 
generaran responsabilitat de naturalesa administrativa, sens perjudici de la que pugui 
ser exigible en via penal o civil, respectant sempre el principi non bis in idem.  

2. A més a més de les responsabilitats derivades de la corresponent legislació sectorial 
i de les ja definides en altres preceptes d’aquesta Ordenança, seran responsables e les 
persones següents:  

a). Responsables directes:  

a.1). Les persones autores materials de les infraccions, sigui per acció o 
per omissió, tret dels supòsits que aquestes siguin menors d’edat o 
concorri en elles alguna causa legal d’inimputabilitat, cas en què seran 
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responsables directes els pares, mares, tutors, tutores, guardadors/res 
legals o aquelles persones que posseeixin la seva custòdia legal.  

a.2). Les persones titulars o propietàries de vehicles amb els quals s’ha 
comès la infracció, sempre que aquestes siguin les que condueixin en el 
moment de la comissió de la infracció.  

a.3). La persona propietària o posseïdora de l’animal i la que, per acció 
o omissió, haguessin participat en la comissió de la infracció, d’acord 
amb la normativa del Codi civil i dels animals domèstics o de companyia 
i dels animals considerats potencialment perillosos.  

a.4). Les persones titulars de les llicències o autoritzacions municipals.  

a.5). Les persones titulars dels establiments i organitzadores 
d’espectacles, en cas de no tenir concedida la llicència o autorització 
municipal corresponent.  

a.6). Totes aquelles persones que apareguin com a responsables 
directes en les disposicions d’aquesta Ordenança.  

 b). Persones responsables subsidiàries:  

b.1). Les persones titulars o propietàries de vehicles amb què s’ha 
comès la infracció, sempre que aquestes no siguin les conductores en el 
moment de la comissió de la infracció.  

b.2). Les persones propietàries dels animals, sempre que no estiguin 
presents en el moment de la comissió de la infracció.  

 c). Persones responsables solidàries: quan el compliment de les obligacions previstes 
en aquesta Ordenança correspongui a diverses persones conjuntament i no sigui 
possible determinar el grau de participació de cada una d’elles en la comissió de la 
infracció, aquestes respondran solidàriament tant de les infraccions que en cometin 
com de les sancions que s’imposen.  

3. Les responsabilitats derivades de l’incompliment de les obligacions assenyalades en 
aquesta Ordenança seran exigibles, no sols pels actes propis, sinó també pels actes 
d’aquelles persones de qui s’hagi de respondre en aplicació de l’especificat a l’efecte 
en la legislació vigent i en aquesta Ordenança.  

  

Article. 100. Responsabilitat per conductes contràries a l'ordenança comeses 
per menors d'edat. 

1. Quan les persones infractores siguin menors, i amb la finalitat de protegir els drets 
de l’infants o adolescent, el seu desenvolupament i formació, es podran substituir les 
sancions pecuniàries per mesures correctores, com ara l'assistència a sessions 
formatives, treballs per a la comunitat, o qualsevol altre tipus d'activitat de caràcter 
cívic. Aquestes mesures s'adoptaran de manera motivada en funció del tipus 
d'infracció, i seran proporcionades a la sanció que rebi la conducta infractora. A aquest 
efecte, se sol·licitarà l'opinió dels pares o mares o tutors o tutores o guardadors o 
guardadores, que serà vinculant.  

2. Els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores seran responsables 
civils subsidiaris/es dels danys produïts per les infraccions comeses pels i les menors 
d'edat que depenguin d'ells i d’elles.  

3. Així mateix, en aquells casos en què es prevegi expressament en aquesta 
Ordenança, els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores seran 
també responsables directes i solidaris de les infraccions comeses pels i les menors 
d'edat, sempre que, per la seva part, consti dol, culpa o negligència tot incloent-hi la 
simple inobservança.  
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4. En tot cas, qualsevol denúncia, incoació d'un expedient sancionador o eventual 
imposició d'una sanció a un o una menor serà també notificada als seus pares o mares 
o tutors o tutores o guardadors o guardadores.  

Article. 101. Procediment administratiu i competències generals  

1. En l’exercici de la seva potestat sancionadora i d’acord amb les seves competències, 
l’Ajuntament sancionarà les accions i conductes contràries a aquesta Ordenança i a la 
respectiva legislació sectorial, mitjançant el corresponent procediment sancionador, 
amb la finalitat de prevenir l’incompliment o anormal compliment de les activitats que 
regula.  

2. Aquest procediment administratiu sancionador s’ajustarà a les regles i als principis 
generals establerts al Títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, serà d’aplicació 
el procediment sancionador establert en la corresponent legislació sectorial i, 
supletòriament, el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment 
sancionador d’aplicació en els àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya i 
el Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del 
procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora.  

3. Quan l’autoritat municipal pressuposi, en qualsevol moment del procediment 
administratiu sancionador, que els fets o conductes originadors d’infraccions 
administratives puguin derivar en il·lícits penals, ho posarà immediatament en 
coneixement de l’òrgan competent de l’Administració de Justícia, als efectes 
d’exigència de responsabilitats penals en què hagin pogut incórrer les persones 
infractores, sol·licitarà testimoni de totes les actuacions practicades pel que fa al cas i 
suspendrà l’esmentat procediment fins que es resolgui la via penal.  

4. No obstant això, aquest Ajuntament, en compliment de l’establert a la Llei orgànica 
5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels i les menors i al 
vigent Reial decret 690/1996, de 26 d’abril, o normes que els substitueixen, intentarà 
formalitzar un conveni amb l’Administració de Justícia amb la finalitat d’establir les 
circumstàncies d’execució de les penes de treballs en benefici de la comunitat.  

5. Les infraccions de les normes d’aquesta Ordenança seran sancionades per 
l’alcalde/ssa o per altres òrgans municipals, en virtut de les competències que 
específicament els atribueixi la corresponent legislació sectorial o una altra normativa 
municipal, les quals tinguin atribuïdes per desconcentració, o l’exercici de les quals els 
hagin estat confiades per delegació.  

Article. 102. Obligacions de reposició i restauració  

1. Sens perjudici de les sancions corresponents que es puguin imposar a les persones 
responsables de les infraccions a aquesta Ordenança, aquestes estan obligades a la 
reposició i restauració de la realitat física alterada a l’estat en el qual trobava amb 
anterioritat a la comissió de la infracció.  

2. L’exigència de les mesures de reposició o restauradores es podrà fer en el mateix 
procediment sancionador o, si resulta necessari, en un altre de complementari.  

Article. 103. Reparació dels danys i execució subsidiària 

1. Amb independència de les sancions corresponents que es puguin imposar a les 
persones responsables de les infraccions a aquesta Ordenança, l’autoritat municipal 
exigirà a aquestes la reparació dels danys causats.  

2. L’Ajuntament podrà realitzar subsidiàriament els treballs que, segons aquesta 
Ordenança, hagin d’efectuar les persones responsables, amb càrrec a aquestes de les 
despeses originades pels esmentats treballs, degudament justificats, sens perjudici de 
la imposició de les sancions corresponents.  

Article. 104. Via de constrenyiment 
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Les quantitats, en concepte de multes, que s’endeuten a l’Ajuntament, tant per les 
sancions imposades com per qualsevol altre concepte, s’exigiran per la via de 
constrenyiment.  

Article. 105. Prescripció general d’infraccions i sancions 

1. Les infraccions i sancions tipificades en aquesta Ordenança que no tinguin un 
termini específic de prescripció en la normativa sectorial aplicable, prescriuran en els 
terminis establerts en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú; és a dir:  

a) Infraccions: comptades des de la data de la comissió de la infracció:  

a.1). Molt greu: als 3 anys  

a.2). Greu: als 2 anys  

a.3). Lleu: als 6 mesos  

b) Sancions: comptades des del dia següent a aquell en què adquireix fermesa la 
resolució sancionadora:  

b.1). Per infraccions molt greus: als 3 anys  

b.2). Per infraccions greus: als 2 anys  

b.3). Per infraccions lleus: a l’any  

2. Interromp la prescripció de les infraccions la iniciació, amb coneixement de la 
persona interessada, del procediment sancionador, es reprèn el termini de prescripció 
si l’expedient sancionador estigués paralitzat durant més d’un mes per causa no 
imputable a la presumpta persona responsable.  

3. Interromp la prescripció de les sancions la iniciació, amb coneixement de la persona 
interessada, del procediment d’execució, es reprèn el termini de prescripció si aquell 
esta paralitzat durant més d’un mes per causa no imputable a la persona infractora.  

Secció 2. Fórmules alternatives  

Article. 106. Reconeixement voluntari de responsabilitat  

1. Les persones responsables de les infraccions regulades en aquesta Ordenança 
podran reconèixer la seva responsabilitat en qualsevol moment de la tramitació de 
l’expedient administratiu sancionador.  

2. Com a formula alternativa, sempre que legalment sigui possible i prèvia conformitat 
de l’infractor/a, les sancions de caràcter econòmic que s’imposin per la comissió de 
fets o actes contraris a aquesta Ordenança, podran ser substituïdes per altres mesures 
sancionadores, encaminades a la reparació del dany causat, amb la finalitat de 
contribuir, pel seu caràcter, a fomentar la conducta cívica entre la ciutadania. Per a la 
seva substitució caldrà, necessàriament, que l’instructor/a de l’expedient sancionador 
es pronunciï en aquest sentit, determinant i concretant en la proposta de resolució que 
faci a l’òrgan que finalment ha de resoldre l’expedient, el tipus de fórmula alternativa 
a imposar com a sanció l’abast de la qual ha de permetre, com a mínim, fer efectiva la 
reparació del dany causat i, alhora, el perjudici que la conducta antijurídica de 
l’infractor/a hagi produït als béns jurídics objecte de protecció.  

Article. 107. Treballs voluntaris per a la comunitat i tasques socioeducatives  

1. El reconeixement de la responsabilitat, quan vagi acompanyat de l’oferiment de dur 
a terme accions educatives, possibilitarà, quan legalment sigui possible, i amb les 
finalitats de generar conductes cíviques, reparar, en la mesura del possible, els danys 
ocasionats a la resta de la ciutadania com a conseqüència d’una conducta incívica i 
evitar la comissió de futures conductes incíviques, que la persona instructora del 
corresponent expedient administratiu sancionador proposi a l’òrgan competent per a la 



 

O_033 Ordenança per la convivència i el civisme (3a  modif Ple 28-03-17) Pàg. 64 / 65 

seva resolució, la substitució de la corresponent sanció econòmica per la realització de 
treballs voluntaris per a la comunitat o de tasques socioeducatives en general, sempre 
que la persona infractora hagi acreditat, si escau, haver reparat el dany material 
ocasionat, llevat del cas que el treball voluntari per a la comunitat consisteixi 
precisament en la reparació de l’esmentat dany i dels prejudicis que se’n derivin.  

2. L’esmentada mesura de substitució també podrà ser adoptada, si escau, amb 
posterioritat a la resolució de l’expedient sancionador, prèvia sol·licitud de la persona 
interessada i reconeixement de la seva responsabilitat, dintre del termini d’un mes, 
comptat des del següent dia hàbil a la notificació de l’esmentada resolució. En tot cas, 
serà facultat exclusiva de l’òrgan competent resoldre sobre l’adopció de la sanció 
econòmica o mesura de substitució que consideri convenient imposar o aplicar.  

3. Aquesta mesura de substitució no serà possible quan l’Administració tingui 
coneixement d’una conducta reiterada o reincident en la comissió d’infraccions a 
aquesta Ordenança per part de la persona infractora, llevat que aquesta sigui menor 
d’edat.  

4. Atès el caràcter voluntari d’aquestes accions educatives, no seran considerades com 
a sanció.  

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS  

PRIMERA. L’establert per aquesta Ordenança s’entén sens perjudici de les 
intervencions que corresponguin fer a altres organismes de les administracions en 
l’àmbit de les seves respectives competències.  

SEGONA. Aquesta Ordenança serà d’aplicació conjuntament amb la resta de 
normativa estatal i/o autonòmica directament aplicable, en totes aquelles matèries 
que aquí són objecte de regulació concreta i específica.  

TERCERA. Tanmateix, els preceptes d’aquesta Ordenança, que, per sistemàtica 
normativa, incorporen aspectes de la normativa de rang superior directament 
aplicables sobre la mateixa matèria, s’entén que són automàticament modificats en el 
moment en que se’n produeixi la modificació o derogació de l’esmentada normativa. 
En tot cas, per tal de mantenir la seva vigència, l’Ajuntament analitzarà, anualment, 
les incidències i proposarà, si es considera adient, l’adequació de la mateixa.  

QUARTA. Actualització de sancions. Les quanties de les sancions establertes en 
aquesta Ordenança s’actualitzaran i/o adequaran, per acord de la Junta de Govern 
Local, als imports límits que amb posterioritat s’estableixin legalment, i sense 
necessitat de tramitar i aprovar la seva modificació ulterior.  

 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA  

• Els expedients sancionadors incoats per infraccions comeses abans de l’entrada en 
vigor d’aquesta Ordenança es regiran, en allò que no perjudiqui la persona 
imputada, pel règim sancionador vigent en el moment de cometre’s la infracció.  

• Les instal·lacions publicitàries existents que no tinguessin l’oportuna llicència i 
siguin manifestament il·legalitzables hauran d’esser retirades en el termini màxim 
de 6 mesos, comptats des de la data d’entrada en vigor de la present modificació 
de l’ordenança de civisme, amb càrrec al promotor, previ requeriment formal en 
els casos legalment procedents. 

• Les tanques publicitàries amb llicència a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, 
tindran una vigència màxima de 3 anys. Exhaurit el termini podran renovar la 
llicència, amb la respectiva sol·licitud, o del contrari s’haurà de retirar la tanca. 
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• Quan es tracti de suports publicitaris en el domini públic que no tinguin cap 
identificació, es considerarà a tots els efectes com una instal·lació anònima i, per 
tant, sense titular. L'Ajuntament en aquest cas les pot retirar immediatament 
sense necessitar fer cap més tràmit. 

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  

Amb l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, queden derogades expressament les 
ordenances municipals següents:  

1.- Ordenança municipal sobre publicitat directa a les bústies de Castellar del 
Vallès, aprovada per l’Ajuntament Ple, en sessió del dia 24 de setembre de 
1996, i publicada al BOP número 291, de 04/12/1996. 

2..- Ordenança municipal de neteja de la via pública i espais verds, aprovada 
per l’Ajuntament Ple, en sessió del dia 24 de setembre de 1996, i publicada al 
BOP número 291, de 04/12/1996. 

3.- Ordenança municipal reguladora dels usos de les vies i espais públics de 
Castellar del Vallès, aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió del dia 30 de maig 
de 2006, i publicada en el BOP número 177 de 26/07/2006.  

 

DISPOSICIÓ FINAL  

La present Ordenança entrarà en vigor, una vegada aprovada definitivament per 
l’Ajuntament i publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, quan 
hagi transcorregut el termini que preveu l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, i regirà de forma indefinida fins que quedi 
derogada o modificada de forma expressa.  

En el supòsit de modificació normativa, continuaran sent vigents els preceptes de la 
mateixa que són compatibles o permeten una interpretació harmònica amb els nous 
principis de la normativa modificada, mentre no hi hagi adaptació expressa d’aquesta 
Ordenança. 

 


