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ARTICLE 1
(Objecte)
1. Aquesta Ordenança estableix les normes fonamentals relatives a la convivència ciutadana i a l’ús dels espais públics en el municipi de Tarragona, tot assumint la promoció
d’una convivència cívica regida pels principis de respecte mutu i tolerància, sense perjudici dels drets i obligacions derivats de la resta de l’ordenament jurídic i, en particular,
de la resta de reglaments municipals en allò que no siguin modificats per aquest.
2. Pel que fa als principis generals recollits en aquest títol, aquesta Ordenança serà
d’aplicació general en l’activitat dels poders públics municipals i de les persones que
actuïn en el seu nom.
ARTICLE 2
(Àmbit d’aplicació)
1. Aquesta Ordenança s’aplicarà dintre dels límits del terme municipal de Tarragona,
sense més excepcions que les que ella mateixa prevegi o aquelles que derivin de normes
de rang superior.
2. Els drets i deures recollits en aquesta Ordenança s’atribueixen als ciutadans i ciutadanes de Tarragona, entenent com a tals aquelles persones que estiguin empadronades en
el seu terme municipal. Així mateix, s’atribuiran a totes aquelles persones que es trobin en
el municipi durant el temps que hi romanguin, sempre que no es tracti d’un dret o deure
que, per la seva naturalesa, només hagi de correspondre a aquells ciutadans i ciutadanes.
ARTICLE 3
(Tolerància i respecte mutu)
1. El municipi de Tarragona assumeix com a propi el valor de la tolerància, la qual constituirà un principi fonamental en l’actuació dels poders públics municipals.
2. L’Ajuntament:
a) Promourà el respecte mutu i la tolerància entre la ciutadania a través de polítiques
actives per tal d’aconseguir i mantenir un clima de convivència cívica coherent amb els
principis d’aquesta Ordenança i els valors constitucionals.
b) Difondrà, amb l’objectiu de promoure la convivència ciutadana, el contingut d’aquesta Ordenança a través de mitjans eficaços que permetin tant el compliment d’allò
que s’hi disposa com la promoció dels valors que la informen.
c) ..Vetllarà per l’educació cívica dels ciutadans i ciutadanes de Tarragona, particularment, en l’àmbit escolar i educatiu, tot promovent els valors i principis de convivència
que es recullen en aquesta Ordenança.
3. Els ciutadans i ciutadanes evitaran tota conducta que posi en perill la convivència o
que expressi una manca de respecte cap als altres, així com aquelles que contribueixin
al deteriorament de la ciutat.
4. En la interpretació de les infraccions previstes en aquesta Ordenança i, en general, de
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les previstes en qualsevol norma municipal, es tindrà sempre en compte en la determinació
de la sanció fins a quin punt s’han vulnerat els principis que estableix el paràgraf anterior.
ARTICLE 4
(Llibertat)
1. Tota persona té el dret d’actuar amb llibertat. Només es limitarà aquest dret en cas
que el seu ús dificulti o impedeixi l’exercici dels drets dels altres o sigui contrari a la dignitat de les persones.
2. Les disposicions limitadores de la llibertat que es recullen en aquesta Ordenança i en
la resta de la normativa municipal s’interpretaran de forma restrictiva.
ARTICLE 5
(Democràcia)
1. L’Ajuntament promourà l’establiment de condicions apropiades per promoure els
valors democràtics en el municipi i, en particular, articularà instruments de participació
per facilitar la intervenció activa dels ciutadans i ciutadanes en la política municipal.
2. En la seva activitat quotidiana i en les relacions que mantingui amb altres institucions,
l’Ajuntament actuarà de conformitat amb els valors democràtics i els difondrà entre els
ciutadans i ciutadanes.
ARTICLE 6
(Participació en els afers públics)
1. Els ciutadans i ciutadanes tenen el dret a participar en els afers públics municipals.
D’acord amb el que disposa l’article anterior, l’Ajuntament facilitarà i promourà aquesta participació, individualment i també mitjançant entitats representatives, a través dels
instruments jurídics adequats i podrà ampliar, si escau, els drets de participació reconeguts en la legislació vigent.
2. Aquelles persones residents en el terme municipal que no puguin, d’acord amb la normativa electoral, participar en les eleccions locals tindran el dret a fer conèixer la seva
opinió als poders públics del municipi i a exercir el dret de petició en referència aquelles
qüestions en què s’afecti els seus interessos.
3. Totes les persones tenen el dret a ser informades, d’acord amb el que disposa la legislació vigent, de l’activitat dels poders públics municipals. Només es denegarà, sempre
mitjançant resolució escrita i motivada, l’accés a la informació sol·licitada quan del fet
de proporcionar-la se’n poguessin derivar perjudicis per al dret a la intimitat de les persones o per a l’interès general.
4. L’Ajuntament és obligat a atendre les reclamacions, les denúncies i els suggeriments
dels ciutadans i ciutadanes, així com a exercir les accions que corresponguin en cada cas.
5. En la presa de decisions que tinguin caràcter discrecional, l’Ajuntament evitarà l’arbitrarietat, actuarà amb transparència, tindrà en compte tots els interessos en presència
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i promourà les condicions perquè aquests puguin manifestar-se.
6. Els ciutadans i ciutadanes tenen el dret d’assistir a les sessions plenàries de l’Ajuntament.
L’alcalde, en exercici de les funcions de policia que li corresponen pel fet de presidir la sessió, podrà limitar i, fins i tot, denegar aquest dret per garantir l’ordre de les sessions.
ARTICLE 7
(Accés als serveis i els béns públics)
1. Els ciutadans i ciutadanes tenen el dret de fer ús dels serveis públics municipals en les
condicions que determini l’ordenament jurídic. L’Ajuntament vetllarà per l’eliminació dels
obstacles que puguin impedir l’exercici d’aquest dret en condicions d’igualtat.
2. Els béns públics municipals han de poder ser aprofitats per la ciutadania. L’Ajuntament
en facilitarà l’accés i el gaudi sempre que això sigui possible, eliminant per això les
barreres urbanístiques, arquitectòniques i de comunicació que ho dificultin.
ARTICLE 8
(Integritat de les persones i els béns)
1. Tothom té el dret que es respecti la seva integritat i la dels seus béns.
2. L’Ajuntament garantirà el dret recollit en l’article anterior i perseguirà, de conformitat
amb la legislació aplicable, les conductes que el violin. Així mateix, col·laborarà amb les
altres administracions per protegir-lo en l’àmbit del terme municipal i promourà una política coordinada de seguretat.
3. La Guàrdia Urbana vetllarà per la seguretat ciutadana i l’ordre públic en el municipi,
la utilització dels espais públics de conformitat amb aquesta Ordenança, particularment
en l’ordenació i la regulació del trànsit, i exercirà les funcions de policia administrativa i
judicial d’acord amb el que prevegi la llei.
ARTICLE 9
(Principis de l’acció municipal)
1. Qualsevol que actuï en nom de l’Ajuntament ho haurà de fer amb el màxim respecte
i deferència cap als drets de les persones i la seva dignitat.
2. Les actuacions que incompleixin el deure previst en el primer apartat d’aquest article
seran sancionades amb el màxim rigor.
3. L’Ajuntament promourà la formació del seu personal en el respecte a la dignitat de les
persones i els seus drets fonamentals, així com en la vocació de servei a la comunitat.
4. L’Administració municipal, de conformitat amb la Constitució i la legislació vigent, serveix l’interès públic amb objectivitat i ha d’actuar d’acord amb criteris d’eficiència, eficàcia i servei als ciutadans i ciutadanes.
5. La potestat sancionadora del municipi s’exercirà d’acord amb els principis de legalitat, irretroactivitat, tipicitat, responsabilitat i proporcionalitat.
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ARTICLE 10
(Política social i econòmica)
1. L’Ajuntament, en exercici de les competències que li són pròpies, prestarà una atenció
especial a les persones menors, les discapacitades, les ancianes i, en general, a totes
aquelles que, per alguna raó, estiguin en una situació de desavantatge. En la mesura que
li sigui possible remourà els obstacles que dificultin la integració social plena de les persones pertanyents a aquests col·lectius.
2. Les autoritats municipals, en la seva actuació, procuraran contribuir a una plena igualtat entre les dones i els homes.
3. L’Ajuntament protegirà les famílies, sigui quina sigui la seva composició, i contribuirà a
la creació de les condicions que permetin el seu benestar, prestant atenció especial a les
situacions de violència en el seu si. En particular, en la mesura que els sigui possible, els
poders públics municipals contribuiran a facilitar a les famílies l’accés a un habitatge digne.
4. Així mateix, en el marc de les seves competències, l’Ajuntament contribuirà a assolir i
preservar les condicions que garanteixin el dret a l’educació i el dret a la salut per a tothom.
5. Les autoritats municipals vetllaran per l’exercici del dret al treball dels ciutadans i ciutadanes, tot duent a terme polítiques d’integració dels col·lectius menys afavorits de la societat.
6. L’Ajuntament promourà la participació dels estrangers residents a la ciutat en el teixit
social que els acull, tot respectant la seva diversitat.
ARTICLE 11
(Inspecció i comprovació municipals).
1. El personal tècnic municipal segons les seves atribucions o el que designi l’alcaldia singularment podrà realitzar en tot moment totes les inspeccions que s’estimin necessàries
per comprovar el compliment del que disposa aquesta Ordenança i les disposicions
legals i reglamentàries que regulin els diferents àmbits de l’actuació municipal.
El personal tècnic efectuarà la comprovació de les activitats, les instal·lacions i les obres
mitjançant el reconeixement d’aquestes. Els titulars d’aquestes i totes les persones afectades hauran de facilitar les tasques d’inspecció municipals.
2. Si de resultes de la inspecció es produeixin fets que representin amenaça de pertorbació greu de la convivència ciutadana o de l’ús dels espais públics, cautelarment, es
podrà ordenar el cessament immediat del funcionament de l’activitat, sense que aquest
cessament pugui tenir mai caràcter sancionador.
3. Constitueixen infraccions greus:
a) la negativa o la resistència a facilitar la labor inspectora o de vigilància de
l’Administració.
b) La negativa o la resistència a subministrar dades o facilitar la informació que demanin les autoritats competents o els seus agents, per complir les seves funcions, i subministrar informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error,
explícitament o implícitament.
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ARTICLE 12
(Definició d’espai públic)
1. Als efectes de l’aplicació de la present Ordenança, es consideraran espais públics les
avingudes, carrers, places, parcs, jardins, ponts i fonts així com els camins públics reconeguts situats al terme municipal de Tarragona.
2. També serà d’aplicació el que s’estableix en aquest títol als passatges interiors d’accés o ús col·lectiu, als vehicles destinats al transport públic i als espais oberts del terme
municipal subjectes a servitud de pas de persones i vehicles.
3. Qualsevol espai del terme municipal anàleg als esmentats en els apartats anteriors tindrà també la consideració d’espai públic als efectes d’aquesta Ordenança quan estigui
obert al pas o a l’estada de persones o vehicles, tant si ho està permanentment com si
ho està només en casos específics.
4. La consideració d’un espai com a públic no impedirà que, atenent a circumstàncies
relatives a l’ordenació del seu ús, particularment, pel que fa a la seguretat o a la higiene, s’hi puguin establir limitacions a l’accés.
ARTICLE 13
(Identificació dels espais públics)
1. Cada espai públic que, per la seva naturalesa, hagi de tenir un nom propi s’ha d’identificar amb una denominació que no coincideixi amb la de cap altre.
2. La denominació dels espais públics es farà d’ofici o a petició dels particulars.
L’Ajuntament, si escau, aprovarà la proposta de denominació de les vies públiques, després que hagi estat sotmesa a informació pública durant un termini de trenta dies.
3. La retolació que identifiqui els espais públics ha de ser ben visible. En el cas dels
carrers o similars, haurà d’haver-hi un rètol identificatiu a cadascun dels extrems de cada
via i, almenys, en una de les cantonades de cada cruïlla. A les places, s’haurà de posar
un rètol a l’edifici preeminent i als principals accessos. En la resta de casos, se seguiran
criteris que permetin al vianant una identificació adequada de l’espai públic corresponent.
4. Tant la retolació com la numeració hauran de tenir unes característiques tals que facilitin perfectament la seva localització, mitjançant un bon contrast del rètol amb el parament en què s’instal·li, i facilitar la lectura amb una tipografia clara de bon contrast figura-fons, i, finalment, amb un tamany que garanteixi adientment la seva visibilitat a llarga distància.
ARTICLE 14
(Numeració)
1. El rètol del número que identifiqui cada adreça en la via pública l’ha de col·locar el
propietari corresponent en un lloc ben visible, seguint les indicacions o els requisits que
fixi l’Ajuntament, i s’ha de conservar, en tot moment, en bon estat.
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2. En el cas d’edificis de nova construcció, la col·locació dels rètols identificadors de la
numeració corresponent a l’immoble en la via pública és a càrrec del promotor.
3. La inexistència en una finca determinada del rètol amb el número corresponent o la
discordança del que hi ha instal·lat amb la numeració oficial vigent donaran lloc a la
col·locació d’un indicador amb la numeració correcta per part dels serveis municipals a
càrrec del propietari de l’immoble.
4. Quan en un solar numerat s’aixequin dues o més cases o quan de la demolició d’una
casa en sorgeixin dues o més, es conservarà l’antic número, amb l’afegit d’una lletra
majúscula seguint l’ordre alfabètic per a cadascuna de les finques que ocupen l’espai
corresponent a l’antic número. La modificació s’anotarà als registres oberts a la secció
corresponent.
5. Quan de dos o més solars numerats o de la demolició de dues o més cases en resulti
l’edificació d’una de sola, s’hi posaran els antics números, els uns a continuació dels
altres i separats per un guionet.
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CAPÍTOL II:
Activitats que afecten a la configuració dels espais públics
Secció primera: Manteniment i conservació de les edificacions
ARTICLE 15
(Condicions de seguretat, salubritat i conservació)
1. Els propietaris d’immobles o, subsidiàriament, els usuaris tenen l’obligació de mantenir-los en les condicions adequades de seguretat, de salubritat i de conservació.
2. Les edificacions hauran de mantenir-se, en els seus tancaments i cobertes, estanques
al pas de l’aigua; comptar amb la protecció de la seva estructura davant l’acció del foc,
i mantenir en bon estat els elements de protecció contra caigudes i accidents. Els elements
de la seva estructura hauran de conservar-se defensant-los dels efectes de la corrosió i
d’agents agressius, així com de les filtracions que puguin lesionar els fonaments.
Igualment, hauran de conservar-se els materials de revestiment de les façanes, de manera que no causin risc a les persones i als béns.
3. Les xarxes de servei hauran de mantenir-se en bon estat, de manera que es garanteixi la seva aptitud per a l’ús. Es mantindran tant l’edifici com els espais lliures en unes condicions de neteja que impedeixin la presència d’animals que puguin ser causa d’infeccions o perill per a les persones. Es conservaran en bon estat de funcionament els elements de reducció i control d’emissions de fums, partícules i sorolls.
ARTICLE 16
(Preservació de les edificacions)
1. L’obligació de manteniment i conservació inclou: les façanes, els terrats i les cobertes,
les parets mitgeres descobertes, els rètols i la numeració de carrers, la identificació
comercial, els accessos, els espais lliures o enjardinats i les instal·lacions complementàries dels immobles, com també els portals profunds que es deixen veure a través de reixes o des de la façana, i, en general, totes les parts dels immobles que siguin visibles des
de la via pública.
2. Els propietaris estan obligats, de forma permanent i immediata, a realitzar els treballs
de manteniment, neteja, arrebossat, pintura o revestiment, quan siguin necessaris per
motius de seguretat, salubritat o conservació.
3. Els propietaris també tenen l’obligació de mantenir netes xemeneies, dipòsits, celoberts, conduccions d’aigua, gas i electricitat, desguassos, parallamps, antenes de televisió i qualsevol altra instal·lació complementària dels immobles. I garantir que plantes o
arbres de la seva propietat no envaeixin la via pública, amb els risc que pot comportar
pels vianants. Tampoc no es podrà instal·lar elements ornamentals, veles o mobiliari que
envaeixi les voreres ni zones de pas de vianants.
4. L’Ajuntament podrà requerir els propietaris perquè duguin a terme les obres, la neteja o les actuacions de conservació necessàries o aquelles que calguin per reparar el mal
estat observat en una finca o immoble.
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5. Quan les circumstàncies ho aconsellin i per obtenir millores d’interès general,
l’Ajuntament pot efectuar les obres i les operacions de conservació o de neteja a què es
refereix aquest article, repercutint-ne el cost als propietaris en tot allò que es refereixi al
deure de conservació que els correspon.
6. Resten expressament prohibides les actuacions parcials que alterin les façanes amb
aplacats i afegits aliens a l’arquitectura de l’edifici. Les restauracions parcials seran
admeses quan les obres no dificultin o impedeixin una posterior restauració completa i
respectin íntegrament els atributs formals i les qualitats de l’edifici.
7. L’incompliment per part dels propietaris de les obligacions recollides en aquest article
tindrà la consideració de falta greu, llevat dels casos en què s’hagi generat una situació
de perill, en què es considerarà falta molt greu.
ARTICLE 17
(Certificat de solidesa)
1. Totes les edificacions amb una antiguitat superior als vint anys hauran de disposar
d’un certificat de solidesa, que informarà de l’estat de seguretat, salubritat i conservació.
L’Ajuntament determinarà el procediment d’expedició d’aquest certificat.
2. Una vegada atorgat, el certificat s’haurà de renovar cada deu anys, llevat del cas que
per qualsevol circumstància s’hagi produït una modificació substancial de l’estat de l’edifici segons criteri dels serveis tècnics competents.
3. El certificat podrà ser substituït pel dictamen tècnic previst per la normativa vigent.
ARTICLE 18
(Cèdula d’habitabilitat)
1. Tot habitatge haurà de disposar de la cèdula d’habitabilitat corresponent.
2. L’Ajuntament podrà comprovar en qualsevol moment que es respecta el grau d’ocupació màxima determinat en la cèdula d’habitabilitat.
3. La manca de cèdula d’habitabilitat serà considerada falta greu, mentre que la infracció del que disposi, particularment, en relació amb l’excés d’ocupació, serà considerada
falta molt greu.
ARTICLE 19
(Reparació dels edificis i instal·lacions de serveis)
1. En el cas d’obres de reparació, els propietaris han de vetllar pel manteniment de la
composició arquitectònica de la façana. Les baranes, persianes i tendals d’una mateixa
unitat constructiva, sigui en façana interior o exterior, han de mantenir l’homogeneïtat
prevista en el projecte constructiu o acordada per la propietat o comunitat de propietaris. L’exigència d’homogeneïtat afecta tant el cromatisme com el material, les textures i la
morfologia dels elements. Queda prohibida l’alteració d’aquesta composició arquitectònica, exceptuant el cas d’actuacions destinades a restituir l’ordre arquitectònic alterat.
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2. No es podran col·locar instal·lacions o conduccions de cap tipus sobre les façanes, tret
de les expressament autoritzades, i amb les condicions i en els àmbits permesos.
3.Les companyies de subministrament són responsables del manteniment, seguretat i conservació d’aquestes instal·lacions.
4. La infracció de les obligacions contingudes en aquest article tindrà la consideració de
falta greu, llevat dels casos en què s’hagi generat una situació de perill, en què es considerarà falta molt greu.
ARTICLE 20
(Antenes)
1. A l’exterior del volum edificat dels immobles únicament s’admetrà la instal·lació d’una
antena o equip terminal (parabòlica, convencional per a la captació d’ones electromagnètiques o altres) per cada edifici i per cada funció no susceptible tecnològicament d’integració amb d’altres en una mateixa antena. Caldrà adoptar en el moment de la instal·lació les mesures adients per impedir la producció de danys no imprescindibles sobre
els elements comuns dels edificis.
2. Quan la instal·lació d’antenes tingui lloc a la coberta dels edificis, caldrà triar la ubicació que, essent compatible amb la seva funció, millor les amagui de ser vistes des dels
espais públics veïns. En qualsevol cas, caldrà tenir en compte la seguretat de les persones i els riscos que puguin produir-se en relació amb la seva salut.
3. No es podran instal·lar antenes de cap mena a les obertures, finestres, balconades,
façanes i paraments del perímetre dels edificis, tret que, d’acord amb la normativa urbanística vigent, sigui possible protegir-les de ser vistes des de qualsevol via o espai d’us
públic o caràcter comunitari, mitjançant els elements constructius permanents adients.
4. Quan les antenes s’instal·lin infringint les normes assenyalades en els apartats anteriors, l’Ajuntament podrà instar els responsables perquè en corregeixin les deficiències o,
en cas que no ho facin, ordenar-ne la seva retirada, els costos de la qual es repercutiran
en els titulars.
5. L’incompliment dels anteriors apartats serà considerat falta greu.
Secció segona: Obres, conduccions i canalitzacions
ARTICLE 21
(Obres en els espais públics)
1. La realització de qualsevol obra en els espais públics requerirà una autorització municipal prèvia en la qual es fixaran els dies, els horaris i les condicions a les quals obligatòriament es trobaran subjectes els sol·licitants.
2. La realització d’obres en un espai públic pot justificar una limitació total o parcial de
la circulació rodada o de vianants, que, en qualsevol cas, haurà se senyalitzar-se oportunament, seguint les instruccions de la Guàrdia Urbana i fent-ne constar el motiu.
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ARTICLE 22
(Preservació dels espais públics en cas de realització d’obres)
1. Per evitar la brutícia i per raons de seguretat, els qui facin obres als espais públics les
han de protegir mitjançant la col·locació d’elements adequats al voltant dels enderrocs,
les terres i la resta de materials sobrants de l’obra, de manera que s’impedeixi l’escampada i l’abocament d’aquests materials fora de la zona estrictament afectada pels treballs, d’acord amb l’autorització municipal corresponent.
2. Les superfícies immediates als treballs de rases, de canalitzacions i de connexions que
es duguin a terme en un espai públic s’han de mantenir sempre netes i lliures de tota
mena de materials residuals. En aquest cas, les terres extretes s’hauran de protegir, en tot
cas, d’acord amb el que disposa el paràgraf anterior.
3. Quan es realitzin obres en espais públics o confrontants, s’hi hauran d’instal·lar tanques, elements de protecció i senyalització adequats també a les persones amb discapacitats, així com tubs per carregar i descarregar els materials i els productes d’enderroc,
els quals hauran de reunir les condicions necessàries per impedir que s’embrutin els
espais públics, que es generi pols en excés, que es produeixin danys a persones o coses,
o, en general, que es produeixin molèsties a tercers. En finalitzar les obres s’hauran de
reposar els elements afectats o deteriorats, d’acord amb les indicacions dels tècnics municipals, així com netejar els espais utilitzats.
4. Els vehicles destinats als treballs de construcció han de complir les prescripcions que
s’estableixen en aquesta Ordenança sobre transports i abocaments de terres i runes i
hauran de circular amb la preceptiva protecció. A més, hauran d’evitar deixar rastres de
les roderes en els espais públics, els quals, en cas de ser inevitables, hauran de ser netejats o reparats de manera immediata.
5. L’incompliment de les obligacions consignades en els paràgrafs anteriors serà considerat falta lleu.
ARTICLE 23
(Aplicació de la normativa d’edificació i circulació)
El transport, la càrrega i la descàrrega de qualsevol material que sigui susceptible d’embrutar a la via pública, amb independència del que prescriuen els articles precedents,
han de subjectar-se a allò que s’estableix a les normatives d’ordenació de l’edificació i
de circulació.
ARTICLE 24
(Canalització de les aigües pluvials)
Els propietaris de solars i edificis conduiran les aigües pluvials a la calçada per sota de
la vorera, i la conducció haurà d’estar encastada als edificis els tres primers metres d’alçada. L’incompliment d’aquesta obligació serà considerat com a falta greu.
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ARTICLE 25
(Reparació i conservació dels espais públics)
1. Correspon a l’Ajuntament la realització dels treballs de reparació i conservació dels
espais públics de titularitat municipal i dels elements que els conformen.
2. Resten sotmesos a autorització municipal l’execució o encàrrec de qualsevol obra o
actuació que comporti modificacions dels espais públics o del seu mobiliari.
3. Les autoritzacions per a fer obres en els espais públics o per a ocupar-los a fi d’efectuar-ne les reparacions adients comportaran la obligació de reposar els elements afectats o deteriorats d’acord amb les indicacions dels tècnics municipals. Les autoritzacions
esmentades només es podran concedir una vegada dipositada la fiança fixada en cada
cas per l’Ajuntament.
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CAPÍTOL III: Ocupació dels espais públics i circulació

Secció primera: Disposicions generals relatives a l’ocupació d’espais públics
ARTICLE 26
(Obligacions generals)
1. Qualsevol activitat o ocupació de la via pública que incideixi en la seva utilització per
a altres usos comuns requerirà l’autorització municipal. La manca d’autorització serà
considerada una falta greu, que comportarà, a més de la sanció corresponent, la interrupció immediata de l’activitat, així com la retirada a càrrec de l’infractor dels obstacles
que s’haguessin col·locat en els espais públics. La Guàrdia Urbana actuarà d’ofici i
podrà demanar la col·laboració d’altres serveis municipals per a l’execució d’aquestes
operacions.
2. Els responsables de les activitats autoritzades que constitueixin una ocupació de la via
pública, hauran d’adoptar les mesures necessàries per evitar embrutar-la o deteriorar-la,
i procediran a netejar la part de la via utilitzada en cas que fos necessari. L’incompliment
d’aquesta obligació serà considerat falta greu.
3. Quan l’ocupació de la via pública consisteix a col·locar mercaderies o altres objectes
a l’exterior dels establiments o de manera que sobresurti de la seva línia de façana, la
manca de llicència serà considerada falta lleu.
4. Davant de l’incompliment de les obligacions consignades en aquest article,
l’Ajuntament podrà executar-les de forma subsidiària i a càrrec de l’infractor.
ARTICLE 27
(Activitats subjectes a autorització)
Sense perjudici del que disposa l’article anterior, es consideraran, en qualsevol cas, ocupacions de la via pública subjectes a autorització municipal les activitats següents: les
actuacions musicals; les actuacions teatrals; la instal·lació d’atraccions i fires; la
instal·lació de quioscos, parades o barraques; la col·locació de terrasses; la col·locació
de tanques, bastides, materials de la construcció, grues o sacs de residus; l’aturada de
vehicles de mudances en servei, les accions de càrrega i descàrrega, i altres ocupacions
que es puguin produir. Caldrà tenir en compte, en relació amb aquestes activitats, el que
disposin les normes especials que les regulin. Aquestes ocupacions tindran sempre caràcter temporal
ARTICLE 28
(Venda ambulant)
1. Té caràcter de venda ambulant la realitzada fora d’un establiment comercial permanent, de manera habitual, ocasional, periòdica o continuada, en els perímetres i en els
llocs degudament autoritzats.
2. Per a exercir la venda ambulant els comerciants hauran de complir els següents requisits:
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a) Estar donat d’alta fiscal
b) Estar donats d’alta al règim de la Seguretat Social
c) Complir els requisits establerts per les reglamentacions específiques d’aplicació als
productes disposats a la venda.
d) Disposar de les autoritzacions municipals
e) Satisfer els tributs que les ordenances municipal estableixin per a l’exercici de l’activitat.
3. Els comerciants estrangers hauran de posseir el permís de residència i de treball per
compte pròpi.
4. L’autorització municipal és personal i intransferible, però podran exercir l’activitat en
nom del comerciant, el seu cònjuge i els seus fills, com també els empleats que estiguin
donats d’alta a la Seguretat Social per compte del titular comercial. A l’autorització hi ha
de constar l’indret precís on s’exerceix l’activitat, així com també els productes concrets
per als quals és vàlida, els dies permesos d’activitat i les dates d’expedició i caducitat.
Les autoritzacions concedides tenen una validesa de, com a màxim, un any, renovable.
5. Els llocs de venda han de complir les condicions de seguretat i d’higiene exigides per
la normativa específica vigent.
6. L’Ajuntament vigilarà i garantirà que els titulars de les autoritzacions compleixin tot
allò que estableix la Llei, i podran arribar, com a mesura cautelar, en cas de presumpta
infracció, a intervenir els productes exhibits pel venedor, sense perjudici de les sancions
que, si s’escau, correspongui imposar legalment al presumpte infractor.
7. Quan els productes intervinguts siguin peribles o estigui prohibida la seva venda en
aquesta modalitat, així com en els casos de productes de poc valor o de naturalesa
il·legal, es procedirà a la seva destrucció o lliurament a institució benèfica, restant en els
altres casos a disposició del que disposi la instrucció del corresponent expedient sancionador, el qual resoldrà el que procedeixi en el termini màxim de 15 dies. Transcorregut aquest
termini sense adopció de cap resolució respecte al destí que s’ha de donar a les mercaderies intervingudes, es procedirà a la seva destrucció o lliurament a institució benèfica.
8. L’Ajuntament, excepte en el supòsit dels mercadets periòdics que es trobin degudament
reglamentats i autoritzats, només concedeix autoritzacions per a aquest tipus de venda
amb caràcter excepcional i en llocs i dates molt característiques.
ARTICLE 29
(Esdeveniments especials)
1. La realització de revetlles, festes, balls i altres celebracions populars, així com d'actes
culturals, esportius o recreatius, es troba subjecta a autorització municipal, que determinarà les condicions i l’itinerari en què s’han d’efectuar. L’Ajuntament podrà imposar condicions per a la seva celebració en relació amb la possible generació de sorolls i la preservació de la via pública, així com per motius de seguretat i salubritat.
2. Es podrà fixar i limitar l’horari d’aquestes celebracions acomodant-se, en la mesura
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del possible, als usos i costums de la ciutat.
3. La realització d’una activitat de les esmentades en aquest article sense l’autorització
corresponent o incomplint les condicions que aquesta fixi serà considerada falta greu i
comportarà la seva suspensió immediata.
Secció segona: Càrrega i descàrrega
ARTICLE 30
(Normes generals d’aplicació a les operacions de càrrega i descàrrega)
1. Les operacions de càrrega i descàrrega es realitzaran per mitjà de vehicles autoritzats
destinats al transport de mercaderies i hauran de complir estrictament les disposicions
corresponents de la normativa vigent en matèria de circulació, així com aquelles de l’ordenança present relatives a horaris, llocs habilitats i estada i parada en aquests.
2. S’entén per reserva de càrrega i descàrrega aquella limitació d’espai sobre la via
pública amb la finalitat de realitzar les operacions de càrrega i descàrrega.
3. Als efectes d’aquesta Ordenança, s’entendrà com a “pes total” el pes total màxim
autoritzat (tara més càrrega màxima) d’un vehicle que figura en el seu permís de circulació, independentment que vagi o no carregat en part o en la seva totalitat.
4. Als efectes d’aquesta Ordenança s’entendran com a mercaderies perilloses les que
així es defineixin en la legislació corresponent i aquelles que, no estant-hi expressament
esmentades, hi siguin anàlogues.
ARTICLE 31
(Creació de reserves de càrrega i descàrrega)
1. Els serveis tècnics de l’Ajuntament instal·laran i senyalitzaran a la via pública totes les
reserves d’estacionament que siguin necessàries per tal que, atenent a una adequada
ordenació i concentració d’aquestes operacions, quedi satisfeta suficientment la demanda existent en cada zona. L’Ajuntament es reservarà la facultat de limitar-les o, fins i tot,
suprimir-les en qualsevol moment, quan sigui necessari des del punt de vista de l’interès
general, i tot això d’acord amb el següents criteris:
a) Densitat: quan les operacions de càrrega i descàrrega a realitzar, atesa la densitat
d’establiments comercials, instal·lacions industrials o magatzems existents a la zona,
siguin nombroses.
b) Dimensió: quan el volum de les operacions que es realitzin sigui considerat suficientment important, independentment del fet que es tracti o no d’una zona d’especial
densitat.
c) Vialitat: quan, com a conseqüència de l’anàlisi del trànsit de la zona, es consideri
aconsellable per facilitar la seguretat vial; o quan existeixi una àmplia zona afectada
per disposicions municipals que prohibeixin l’estacionament o la detenció de vehicles, o
bé quan ho aconselli la proximitat a illes de vianants tancades a la circulació de vehicles.
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2. Les reserves d’ús exclusiu només s’atorgaran amb motiu de l’execució d’obres que
comptin amb l’autorització municipal preceptiva, durant el temps que durin i només en
el cas que aquestes operacions no puguin realitzar-se en el mateix solar. En cap cas s’atorgaran a particulars per a qualsevol altra finalitat.
ARTICLE 32
(Senyalització de les reserves de càrrega i descàrrega)
1. Quan les reserves de càrrega i descàrrega se senyalitzin amb placa d’estacionament
reservat, inclouran el text “Càrrega i descàrrega”, així com l’horari, entenent-se que la
reserva serà vigent de dilluns a dissabte (ambdós inclosos), excepte festius. En aquest
cas, queda permès l’estacionament de turismes tant a les hores no indicades a la plaqueta, com en els dies festius.
2. Quan es tracti de senyalitzar una reserva de càrrega i descàrrega en zona en què
està prohibit estacionar, se senyalitzarà amb el senyal d’estacionament prohibit amb plaqueta que indiqui “Excepte càrrega i descàrrega” i l’horari en què regeix la dita excepció. Quedarà prohibit en tot moment l’estacionament, així com la càrrega i descàrrega
en l’horari en què no regeix l’excepció. Les senyals de reserves d’estacionament s’acompanyaran amb caràcter general de marques vials reglamentàries.
3. L’espai d’horari previst en aquest tipus de reserves serà el que més endavant es defineix com a intensiu.
ARTICLE 33
(Modalitats de les operacions de càrrega i descàrrega)
Les operacions de càrrega i descàrrega es diferenciaran als efectes d’aquesta
Ordenança en les següents modalitats:
a) Segons el pes total màxim autoritzat (PTMA) del vehicle: vehicles dels quals el PTMA
és menor o igual de 16 tones i vehicles dels quals el PTMA és major de 16 tones.
b)Segons la zona del centre urbà on es realitza l’operació: vies de circulació ràpida o
molt densa i resta de la ciutat.
c)Segons l’hora en què s’efectua l’operació: horari de circulació intensa (de 8 a 13 hores
i de 16 a 20 hores) i horari de circulació fluïda (de 20 a 8 hores i de 13 a 16 hores).
ARTICLE 34
(Limitacions de les operacions de càrrega i descàrrega en horari de circulació intensa)
1.Durant l’horari de circulació fluida, les operacions de càrrega i descàrrega s’efectuaran lliurement, respectant les limitacions fixades en aquesta Ordenança en relació a l’estacionament.
2. En horari de circulació intensa, caldrà distingir entre les vies de circulació ràpida o
molt densa i la resta de vies.
3. Durant aquestes hores i en les vies de circulació ràpida o molt densa, els vehicles el
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PTMA dels quals sigui superior a 16 tones tindran absolutament prohibit realitzar aquest
tipus d’operacions, llevat que comptin amb autorització municipal expressa, que se
sol·licitarà almenys amb setanta dues hores d’antelació. La resta de vehicles utilitzaran
les reserves senyalitzades per a aquesta finalitat.
4. En la resta de vies, els vehicles el PTMA dels quals superi les 16 tones tindran prohibida la realització d’operacions de càrrega i descàrrega, excepte les que es realitzin a
polígons industrials.
ARTICLE 35
(Casos particulars)
1. Totes les operacions que es realitzin a la zona compresa al conjunt historico-artístic de
la ciutat es desenvoluparan amb vehicles el PTMA els quals no superin les 3,5 tones.
2. Caldrà un permís municipal, que, en qualsevol cas, se sol·licitarà amb setanta dues
hores d’antelació, en els casos següents:
a) Quan la càrrega transportada o el pes màxim total autoritzat del vehicle objecte de
l’operació superin els límits determinats en els senyals establerts.
b) Quan amb motiu de realitzar una operació de càrrega i descàrrega sigui necessari
interrompre el trànsit d’un determinat carrer. En aquest cas, el permís es concedirà preferentment per a l’horari comprès entre les 20.30 h. i les 7.30 h.
c) Quan s’hagin d’efectuar operacions amb vehicles definits per la normativa corresponent com a especials.
d) Quan per motius especialment justificats sigui necessari situar el vehicle davant de la
finca objecte de les operacions.
ARTICLE 36
(Execució d’operacions de càrrega i descàrrega)
1. Els vehicles hauran de ser estacionats als llocs no prohibits per aquesta Ordenança i
en la forma més idònia per al ràpid compliment del seu objectiu i de manera que no obstaculitzin la circulació.
2. Els articles o materials que siguin objecte de càrrega i descàrrega no seran dipositats
a terra, excepte autorització especial.
3. Durant les operacions, el vehicle s’estacionarà en general de forma paral·lela a la
vorera i en el sentit de la circulació general, llevat que estigui expressament autoritzat
l’estacionament en bateria en aquest indret.
4. Les operacions de càrrega i descàrrega hauran de fer-se amb el menor soroll possible i amb l’obligació de deixar netes la vorera i la calçada quan haguessin quedat brutes com a conseqüència de les operacions practicades.
5. Les mercaderies es carregaran o descarregaran cap al costat que quedi més proper a
la vorera.
6. El vehicles de transport de mercaderies solament podran estacionar-se en les zones de
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càrrega i descàrrega durant el temps que duri aquesta activitat, que no podrà excedir
els quinze minuts.
ARTICLE 37
(Infraccions)
Es consideraran faltes lleus les infraccions de les disposicions d’aquesta secció que impliquin negligència i les seves conseqüències no afectin la seguretat vial. Seran faltes greus
les que constitueixin reincidència en les faltes lleus, o les que, implicant negligència, afectin la seguretat vial. Seran faltes molt greus les que constitueixin reincidència en les faltes greus o aquelles que posin en greu perill la seguretat en el trànsit.
Secció tercera: Guals
ARTICLE 38
(Disposicions generals)
1. S’entén per gual el dret del pas per permetre l’accés de vehicles als immobles, comporti o no la modificació de l’estructura de la vorera. En tot cas, el gaudi del gual restarà sotmès a autorització municipal
2. Els guals podran concedir-se amb caràcter indefinit o amb durada prefixada. Així
mateix, podran ser d’ús permanent o d’horari parcial.
3. Durant l’horari autoritzat, no es podrà estacionar cap vehicle al seu davant.
4. El que disposa el paràgraf anterior no impedirà la detenció de vehicles davant dels
guals durant un període breu de temps, sempre que es trobi present el conductor, que
haurà de desplaçar-lo quan sigui necessari.
ARTICLE 39
(Llicència del gual)
1. Podran ser titulars de la llicència del gual els propietaris i/o arrendataris de la finca
per a l’accés a la qual se sol·liciti. Quan el sol·licitant no sigui el propietari de la finca,
caldrà acreditar la conformitat d’aquest. El titular de la llicència i, subsidiàriament, el
propietari de la finca afectada seran responsables de les obligacions que l’autorització
comporta.
2. Les llicències de guals se sol·licitaran mitjançant imprès normalitzat, acompanyades de
la documentació que determini la normativa aplicable.
3. Per poder recollir la placa de senyalització, el sol·licitant del gual haurà de justificar
haver ingressat a la Tresoreria municipal la garantia, la quantia definitiva de la qual es
determinarà en la resolució d’autorització, per garantir la reposició de la vorera, en cas
que sigui necessari. La quantia de la garantia serà revisada cada cinc anys.
4.Els guals s’autoritzaran sempre discrecionalment i sense perjudici de tercers, vistos els
informes tècnics i administratius corresponents. El titular podrà ser requerit en qualsevol
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moment, per causa justificada, perquè el suprimeixi a càrrec seu i reposi la vorera al seu
estat primitiu.
5. Quan siguin necessàries, les obres de construcció, pintura i reforma o supressió del gual
seran realitzades sota la inspecció tècnica de l’Ajuntament i aniran a càrrec del titular.
6. Amb caràcter previ a l’execució de les obres objecte de la llicència, en cas que se’n
facin, el peticionari haurà de justificar haver pagat a l’Ajuntament:
a) Els drets que assenyala l’Ordenança fiscal de llicències per a obres, construccions i
instal·lacions i altres taxes i arbitris que en cada moment siguin exigibles.
b) El preu públic corresponent al gual concedit.
ARTICLE 40
(Obligacions del titular de la llicència)
El titular de la llicència de gual estarà obligat a:
a) La perfecta conservació del paviment de la vorera i, si és el cas, de la placa de senyalització.
b) Al manteniment de la pintura de la vorera en perfectes condicions de visibilitat.
c) A adoptar qualsevol altra mesura que pugui determinar l’Ajuntament.
ARTICLE 41
(Instal·lació i manteniment del gual)
1. Les vorades dels guals s’hauran de pintar com a prohibició d’estacionament d’acord
amb el que disposa el Codi de circulació vigent.
2. Els titulars dels guals hauran de proveir-se, a l’Administració municipal, de la placa
de senyalització.
3. Les vorades dels guals s’aixamfranaran d’acord amb el que indiquin, en cada cas, els
serveis tècnics municipals i en especial pel que respecta al nucli historicoartístic.
4. El paviment de la vorera no es podrà modificar, en cap cas, mantenint la rasant existent, salvat que els serveis tècnics municipals considerin el reforçament de l’estructura de
la vorera.
ARTICLE 42
(Modificacions de la llicència)
1. Les altes, les ampliacions, les reduccions o les baixes de guals hauran d’ésser sol·licitats pels titulars en la forma assenyalada en l’article 39.
2. Les reduccions de la longitud de senyalització donaran lloc, si s’escau, a la reducció
de la taxa corresponent.
3. Les baixes, una vegada comprovades, donaran lloc, a petició del titular, a la baixa en
el Padró de contribuents per aquest concepte, amb efectes a partir del dia següent al 30
de juny o al 31 de desembre de l’any en què se sol·liciti, si amb anterioritat a les dites
dates s’han acomplert tots els requisits exigits en aquesta Ordenança.
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4.Quan se sol·liciti la baixa del gual, si la vorera està en mal estat o fora de rasant, el
titular tindrà l’obligació de reposar-la i arreglar-la. També haurà de retornar la placa oficial del gual, que serà destruïda.
ARTICLE 43
(Revocació de la llicència)
1. Les llicències de gual es revocaran:
a) Per no conservar en perfecte estat el seu paviment o la pintura.
b Per no ús o ús indegut del gual.
c) Per no tenir el local la capacitat exigida o per no destinar-se plenament a les finalitats que s’hi indiquen.
d) Per haver canviat les circumstàncies en les quals es basà la concessió.
e) Per haver canviat de titular i no haver-se legalitzat la transmissió.
f) En general, per incompliment de qualsevol de les obligacions imposades en aquesta
Ordenança i en la fiscal corresponent.
g) Per qualsevol altre cas d’interès general.
2.La revocació a què es refereix l’apartat anterior no donarà dret a cap tipus d’indemnització.
ARTICLE 44
(Característiques tècniques del gual)
1. L’amplada dels guals, mesurada en la vorera, serà de 2,75 metres quan es tracti de
pas per a camions i de 2,25 metres quan es tracti de pas per a turismes, excepte en circumstàncies especials, de les quals informaran els serveis tècnics municipals.
2. Pel que fa a les característiques tècniques dels accessos, regiran les ordenances per
regular la construcció de garatges, aparcaments i altres instal·lacions de conservació i
guarda d’automòbils.
3.En els supòsits que exigeixin les especials circumstàncies de la llicència, i amb un informe previ dels serveis tècnics municipals, l’Ajuntament podrà obligar el titular del gual a
la instal·lació de senyals d’avís per evitar possibles accidents.
ARTICLE 45
(Guals per a obres)
1.Tota obra de reparació o nova construcció d’immobles que exigeixi el pas de camions
per les zones reservades al pas de vianants comportarà la construcció del corresponent
gual, prèvia autorització municipal que, exigirà el pagament dels drets corresponents i
establirà el termini de vigència.
2. A l’efecte d’aquest article, podrà aprofitar-se, sense perjudici d’acord municipal en
contra, el paviment existent, amb la protecció que requereixin els serveis tècnics municipals i amb l’obligació de mantenir-lo transitable en tot moment. Un cop realitzats els tre-
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balls, es procedirà a la reconstrucció de la vorera, d’acord amb la direcció dels serveis
tècnics municipals.
ARTICLE 46
(Sancions)
1. Quan es construeixi un gual sense haver obtingut l’autorització corresponent,
l’Ajuntament requerirà el responsable perquè, en un termini de quinze dies, reposi a
càrrec seu la vorera al seu estat primitiu i se li imposarà la sanció corresponent a un falta lleu.
2. Si, transcorreguts trenta dies des del requeriment fet per l’Ajuntament, el titular del
gual no ha complert el que estableix el paràgraf anterior, l’obra serà realitzada per
l’Ajuntament i a càrrec de l’infractor.
3. Si el gual reuneix les condicions i els requisits establerts en aquesta Ordenança, l’infractor podrà sol·licitar la seva legalització dins del termini indicat, sense perjudici que
se li imposi la sanció establerta al paràgraf primer.
Secció quarta: Circulació de vianants i vehicles
ARTICLE 47
(Sistema de fonts en matèria de circulació)
En la secció present es regula la circulació de vianants i vehicles per les vies públiques
del nucli urbà del municipi. Aquesta regulació complementa allò que disposa la normativa vigent en matèria de trànsit, i s’aplicarà a totes les vies urbanes del municipi d’acord
amb la delimitació oficial dels espais pertanyents al nucli urbà.
ARTICLE 48
(Llocs habilitats per a la circulació dels vianants)
En els espais públics, els vianants transitaran pels passeigs i voreres destinats a tal
efecte o, en cas d’absència d’aquests, pel costat esquerre en relació amb el sentit de
la seva marxa.
ARTICLE 49
(Creuament de la calçada per part dels vianants)
Els vianants creuaran les calçades d’acord amb les següents previsions:
a) En les calçades on existeixin passos assenyalats i habilitats a tal efecte, per aquests,
procurant mantenir la seva dreta.
b) En cas d’absència dels passos esmentats en l’apartat anterior, creuaran el carrer de
forma perpendicular al seu eix.
c) En els passos regulats ja sigui per agents municipals o per la senyalització viària o
semafòrica corresponent, hauran de complir les indicacions que se’ls adrecin.
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ARTICLE 50
(Persones amb mobilitat reduïda)
Les persones amb mobilitat reduïda tindran preferència de pas respecte de la resta de
vianants i vehicles, respectant les limitacions recollides a l’apartat c) de l’article anterior.
ARTICLE 51
(Prohibicions adreçades als vianants)
1 Resten prohibides als vianants les conductes següents:
a) Córrer, saltar i altres accions en els espais públics, sempre que causin molèstia o perill
a la resta de vianants.
b) Esperar l’autobús fora de la vorera o de l’espai destinat per a aquesta finalitat.
c) Envair la calçada per sol·licitar la detenció de vehicles de servei públic.
d) Pujar, baixar, enfilar-se o agafar-se a un vehicle en marxa.
2. Les conductes esmentades en l’apartat anterior seran considerades com a faltes lleus.
ARTICLE 52
(Matriculació de vehicles)
Els vehicles que circulin per un espai públic hauran d’estar matriculats, si escau, per
l’Administració competent.
Article 53
(Limitació i interrupció de la circulació)
A criteri de l’Ajuntament, per raons excepcionals, la circulació de vehicles podrà ser limitada o, fins i tot, prohibida en algun espai públic, si així ho aconsella el manteniment de
la fluïdesa general del trànsit, la seguretat de les persones o la realització d’esdeveniments especials.
ARTICLE 54
(Prohibició de la col·locació d’obstacles a la circulació)
Es prohibeix dipositar, abandonar o col·locar en qualsevol espai públic, així com a les
seves immediacions, qualsevol objecte que pugui entorpir, dificultar o fer perillosa la circulació tant dels vianants com dels vehicles, o impliqui la modificació de les condicions
normals de circulació.
ARTICLE 55
(Excepcions a la prohibició de col·locar obstacles a la circulació)
1. Si resulta necessària, per causa degudament justificada, la col·locació de qualsevol
impediment per a la circulació, serà preceptiva la prèvia autorització municipal, la qual
haurà d’assenyalar les condicions i temps de la ocupació, que, en qualsevol cas, haurà
de fer-se en el lloc on s’ocasioni la menor pertorbació per al trànsit.
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2. Tot obstacle autoritzat que distorsioni la circulació normal de vianants o vehicles haurà
d’estar degudament protegit i senyalitzat, així com il·luminat en hores nocturnes.
3. La protecció, senyalització i il·luminació esmentades en l’article anterior aniran a
càrrec del sol·licitant de l’autorització sota la supervisió dels serveis municipals corresponents.
ARTICLE 56
(Retirada d’obstacles a la circulació)
1. Els agents de l’autoritat procediran a la retirada dels objectes que puguin ser considerats obstacles a la circulació en els supòsits següents:
a) Quan no s’hagi obtingut la corresponent autorització.
b) Quan desapareguin o es modifiquin les circumstàncies que justificaven la seva
col·locació.
c) Quan no es respectin les condicions fixades en l’autorització o es sobrepassi el temps
permès.
2. Les despeses originades per la retirada de l’obstacle o per la seva especial senyalització, en el cas d’obstacles autoritzats, aniran a càrrec del seu titular. En el cas d’obstacles no autoritzats, aquestes despeses seran, així mateix, a càrrec del titular, al qual, a
més, se li podrà aplicar la sanció corresponent.
ARTICLE 57
(Condicions generals per determinar la velocitat de circulació dels vehicles)
1. Tots els conductors i conductores estan obligats a respectar els límits de velocitat establerts en cada punt de les vies de circulació.
2. A l’efecte de determinar la velocitat a què han de circular, hauran de tenir en compte
els factors següents: les seves condicions físiques i psíquiques, les característiques i estat
de la via, les condicions del vehicle i la seva càrrega, les condicions meteorològiques,
ambientals i de circulació, així com, en general, totes aquelles circumstàncies rellevants
per preservar la seva seguretat i la de la resta d’usuaris dels espais públics, de forma que
sempre estiguin en condicions d’aturar el vehicle dintre dels límits del seu camp de visió
i davant de qualsevol obstacle que pugui interposar-se en la seva trajectòria.
ARTICLE 58
(Límit màxim de velocitat)
1. El límit màxim de velocitat autoritzat serà de 50 quilòmetres per hora a les vies urbanes.
2. Les autoritats municipals podran restringir aquest límit en funció de les característiques
pròpies de cada via. Les limitacions o prohibicions especifiques de velocitat se senyalitzaran de manera apropiada.
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ARTICLE 59
(Normes generals per a la circulació de vehicles)
1. Els vehicles circularan per la dreta de la calçada. En cas de vies de mes d’un carril per
un mateix sentit de circulació, ho hauran de fer pel mes pròxim a la seva dreta, llevat de
quan realitzin maniobres per mantenir el sentit de la marxa, per arribar a la seva destinació o per raó del trànsit.
2. Els autobusos i, en general, qualsevol vehicle de transport públic circularan pels carrils
reservats a tal efecte. En absència d’aquests, s’acomodaran a les previsions generals de
circulació regulades en aquesta Ordenança i a la resta de normes aplicables.
ARTICLE 60
(Limitacions a la circulació de determinats vehicles)
1. Per raons de seguretat es podrà prohibir la circulació en les vies urbanes d’aquells
vehicles que, pel seu pes, les seves dimensions o la seva càrrega, suposin un perill tant
per al trànsit com per als vianants o entorpeixin la fluïdesa del trànsit. Quan es faci efectiva aquesta prohibició, aquests vehicles hauran de circular per les vies de circumval·lació
o aquelles que es designin específicament a tal efecte.
2. Els vehicles que per les seves dimensions o pes excedeixin els límits establerts en la
normativa general o que transportin matèries perilloses, hauran d’obtenir una autorització especial concedida per l’Ajuntament per circular per vies urbanes. En qualsevol cas,
tindran l’obligació de comunicar prèviament a l’autoritat municipal el seu pas, a l’efecte
que aquesta determini l’itinerari i l’horari en què podran circular.
3. Quan els vehicles esmentats en l’apartat anterior circulin per vies urbanes, el conductor haurà de col·locar de forma visible en el parabrises l’autorització municipal corresponent, la qual haurà d’exhibir a sol·licitud dels agents de l’autoritat municipal.
ARTICLE 61
(Vehicles d’emergència)
1. Tots els conductors de vehicles, independentment de la seva classe, hauran de facilitar
el pas als de policia, d’assistència sanitària, extinció d’incendis o qualsevol altre que realitzi un servei d’emergència, fent-se a un costat o, si és necessari, aturant-se.
2. Els vehicles que es trobin en la realització d’un servei d’emergència hauran d’utilitzar
els senyals acústics només per demanar pas.
Secció cinquena: bicicletes, monopatins i similars
ARTICLE 62
(Règim general de la circulació de bicicletes, monopatins i similars)
1. Les bicicletes, monopatins i similars hauran de circular per les zones que els siguin
reservades.
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2. En cas que no s’hagin demarcat de manera expressa les zones reservades a què es
refereix l’apartat anterior i sempre que l’afluència de vianants ho permeti, podran circular per les àrees reservades als vianants, tot respectant la prioritat de pas d’aquests i
adequant la seva velocitat a la del pas d’una persona. En cas que els que circulin en els
vehicles indicats no respectin aquestes indicacions, seran sancionats per la comissió
d’una falta lleu.
3. A la calçada, les bicicletes circularan pels carrils que els siguin reservats i, en el seu
defecte, pel més pròxim a la dreta d’aquella, tot respectant les regles generals de circulació. Podran circular per l’esquerra quan hagin de fer un gir en aquesta direcció.
4. Quan les bicicletes circulin en hores nocturnes, hauran d’anar equipades amb fanal
davanter i llum reflectant, i l’usuari haurà de vestir una armilla o qualsevol altra peça de
roba reflectant que el faci clarament visible i, en tot cas, d’acord amb la normativa de
seguretat vial en vigor en cada moment.
ARTICLE 63
(Limitacions en la utilització de bicicletes, monopatins i patins)
No és permès:
a) El transport d’acompanyants en bicicleta, sempre que no siguin infants que vagin
acomodats en els corresponents seients especials.
b) Circular en una bicicleta desproveïda de timbre o qualsevol altre dispositiu que pugui
emetre un senyal d’advertiment o perill.
c) Transportar en la bicicleta qualsevol objecte que dificulti la seva utilització o la conducció amb les dues mans sobre el manillar.
d) La circulació per la calçada amb monopatins, patins o similars.
e) La circulació en bicicleta, monopatí o similar quan es faci a remolc d’un altre vehicle.
f) La utilització de bicicletes, monopatins i similars que alteri la convivència, perjudiqui
els béns públics o privats o produeixi molèsties als ciutadans.
ARTICLE 64
(Sancions)
L’incompliment de les obligacions recollides en aquesta secció constituirà un falta lleu.
Secció sisena: aturada i estacionament de vehicles
ARTICLE 65
(Concepte d’aturada)
Als efectes d’aquesta Ordenança, tindrà consideració d’aturada la immobilització d’un
vehicle amb la finalitat de deixar o agafar persones, carregar o descarregar coses, sempre que la seva duració no sobrepassi els dos minuts i no respongui a una detenció accidental o involuntària, fruit de les circumstàncies o necessitats de la circulació.

34

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERAL

ORDENANÇA GENERAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA
I Ú S D E L S E S PA I S P U B L I C S D E TA R R A G O N A

ARTICLE 66
(Llocs designats per a les aturades)
1. En les vies públiques de doble sentit de circulació, l’aturada s’efectuarà al més a prop
possible de la vorera dreta. Si la via es d’un únic sentit de circulació, l’aturada es podrà
realitzar també en el costat esquerre.
2. En qualsevol cas, l’aturada s’haurà d’efectuar en aquells llocs on dificulti menys la circulació i evitant qualsevol perill per la resta d’usuaris de la via.
3. L’aturada es realitzarà sempre al costat de la vorera. En les vies sense vorera o sense
urbanitzar es respectarà una distancia mínima d’1 metre entre el vehicle i la façana més
propera.
4. Si no existís en una distància de 50 metres un espai per poder efectuar l’aturada,
aquesta es podrà realitzar en segona filera. En qualsevol cas, en els carrers de sentit
únic, s’haurà de permetre el pas d’una columna de vehicles i, en el cas de carrers de
doble sentit, de dues.
ARTICLE 67
(Permanència del conductor en el vehicle durant l’aturada)
El conductor del vehicle que efectuï l’aturada no l’abandonarà. Si, excepcionalment, es
veiés obligat a fer-ho, haurà de romandre sempre a una distancia prudencial, que li permeti ser avisat per retirar el vehicle immediatament.
ARTICLE 68
(Prohibició de l’aturada)
Es prohibeix l’aturada en els supòsits següents:
a) En aquells llocs on es trobi expressament prohibit pel senyal corresponent.
b) En els revolts o canvis de rasant de visibilitat reduïda o en la seva proximitat.
c) En els passos a nivell, túnels, passos elevats, passos de vianants o carrils destinats a
la circulació de bicicletes.
d) En les interseccions de vies interurbanes o a menys de cinc metres d’aquestes per dificultar la visió.
e) En els llocs en què l’aturada dificulti o impedeixi la visió de senyals de trànsit als
usuaris de la via o obligui els usuaris a realitzar maniobres.
f) Sobre les andanes, illetes, mitjanes o qualsevol altre element que compleixi una funció canalitzadora del trànsit o de refugi per als vianants.
g) Quan s’obstaculitzi l’accés de persones a immobles o s’impedeixi l’accés de vehicles
en guals degudament senyalitzats.
h) Quan es bloquegi el tram rebaixat de la vorera destinat al pas de persones amb discapacitats.
i) En doble filera en carrers i hores de trànsit intens.
j) En els espais reservats exclusivament per a la circulació o per al servei d’usuaris determinats.
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k) En general, quan s’origini un perill o s’obstaculitzi la circulació de vianants i vehicles.
ARTICLE 69
(Parades del transport públic)
L’Ajuntament determinarà els itineraris i parades del transport públic urbà o interurbà.
Els vehicles destinats al transport públic no podran romandre aturats en aquests espais
més temps que l’estrictament necessari per a la pujada i la baixada de passatgers, a
excepció del servei de taxi, els prestadors del qual podran romandre aturats a l’espera
de passatgers.
ARTICLE 70
(Concepte d’estacionament)
Als efectes d’aquesta Ordenança, tindrà la consideració d’estacionament tota immobilització d’un vehicle per un temps superior a dos minuts, sempre que no vingui causada
per les circumstàncies de la mateixa circulació, per la senyalització pertinent o per indicació dels agents de l’autoritat municipal. En cap cas podrà perllongar-se l’estacionament per un temps superior a les quaranta-vuit hores
ARTICLE 71
(Condicions per a l’estacionament)
1. Els vehicles podran estacionar en fila, de forma paral·lela a la via; en bateria, de
forma perpendicular, o en semibateria, obliquament. En estacionar s’haurà de deixar el
menor espai possible entre el vehicle i la vorera. En els supòsits en què l’espai destinat a
l’estacionament es trobi delimitat al paviment, s’haurà de realitzar dintre de la zona marcada.
2. En vies d’un sol sentit de circulació, l’estacionament es podrà realitzar en els dos costats de la via. En les vies de doble sentit de circulació, es realitzarà al costat dret segons
el sentit de la marxa. En tots dos casos, caldrà deixar espai suficient per fer possible la
circulació, tant de turismes com de vehicles de major volum.
3. No es podran estacionar en els espais públics vehicles amb remolc o remolcs separats
del vehicle corresponent, llevat de zones reservades a tal efecte i senyalitzades corresponentment.
ARTICLE 72
(Prohibició de l’estacionament)
1. Es prohibeix l’estacionament en els supòsits següents:
a) En els carrils o parts de les vies reservades exclusivament per a la circulació o per al
servei de determinats usuaris.
b) En aquells casos en què l’aturada és prohibida.
c) En aquells llocs on es trobi expressament prohibit pel senyal corresponent.
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d) En les zones reservades per l’autoritat municipal com d’estacionament amb limitació
horària si no es col·loca de forma visible el distintiu acreditatiu de pagament, o quan,
col·locat el distintiu, s’hagi excedit el temps màxim autoritzat.
e) Estacionar els camions, camionetes, motocicletes i ciclomotors en les zones reservades per l’autoritat municipal com d’estacionament amb limitació horària, dins l’horari
que regeix l’estacionament limitat.
f) En les zones senyalitzades per a càrrega i descàrrega, durant els dies i hores marcats per a la realització d’aquesta activitat.
g) Damunt de les voreres, passeigs i altres zones destinades al pas de vianants.
h) Davant dels guals correctament senyalitzats.
i) En doble filera, tant si s’estaciona al costat d’un vehicle com d’un contenidor.
j) Davant de les dependències dels cossos de seguretat i de les sortides de vehicles d’emergència, policia, ambulància o extinció d’incendis.
k) En els carrers de doble sentit de circulació quan la seva amplada solament permeti
la circulació d’una columna de vehicles.
l) En els carrers d’un sol sentit de circulació quan la seva amplada solament permeti la
circulació d’una columna de vehicles.
m) En les zones reservades per l’aturada i circulació del transport públic urbà.
n) Quan s’obstaculitzi l’accés a edificis, locals o recintes destinats a espectacles o actes
públics durant el temps en què aquests es duen a terme.
o) En les zones que eventualment hagin d’estar ocupades per obres, esdeveniments
esportius, actes públics o qualsevol altra activitat autoritzada, o en les vies que hagin
de ser objecte de reparació, senyalització o neteja, sempre que aquestes activitats estiguin oportunament indicades i s’informi del motiu, dia i hora de la prohibició.
2. Es prohibeix l’estacionament de qualsevol tipus de vehicle, inclòs a les zones autoritzades, de forma continuada al mateix lloc per temps superior a quaranta-vuit hores.
3. No es podran estacionar en els espais públics vehicles coberts per fundes de plàstic o
teixits.
ARTICLE 73
(Estacionaments d’horari limitat)
1. Els estacionaments autoritzats amb un horari limitat es realitzaran d’acord amb la
regulació prevista en aquesta Ordenança i en la resta de normes que dicti l’Ajuntament.
2. S’entén per zona blava un sistema excepcional d’estacionament amb horari limitat que
s’estableix a les vies que es determinin i sense perjudici de les normes de circulació de
caràcter general.
3. La determinació dels carrers i llocs on s’implanti el règim de zona blava, així com dels
dies i horaris en els que aquesta s’estableixi, es farà per decret de l’Alcaldia, del qual es
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donarà publicitat mitjançant ban que es publicarà en el tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament i en la premsa local.
4. Als estacionaments regulats amb horari limitat senyalitzats com a zona blava regiran
les següents normes:
a) L’estacionament, quan no estiguin especificats els dies i els horaris en el decret de
l’Alcaldia d’implantació de la zona, serà de dilluns a dissabte, excepte festius, i s’efectuarà de 09 a 14 hores i de 16 a 20 hores, mitjançant comprovant horari que s’extraurà de les màquines expenedores instal·lades a l’efecte. En qualsevol cas, el temps
màxim autoritzat d’aparcament en aquestes zones dins l’horari indicat no serà superior
a les dues hores.
b) El conductor del vehicle estarà obligat a col·locar el comprovant en un lloc de la part
interna del parabrisa, que sigui totalment visible des de l’exterior.
c) Per a l’adquisició del necessari comprovant horari l’usuari haurà d’abonar el preu
públic que determini l’ordenança corresponent per l’aprofitament especial de la via
pública.
d) Durant les hores que regeix l’estacionament limitat, a la zona blava marcada no
podrà estacionar-s’hi altra mena de vehicles que els automòbils turisme; hi queda prohibit, per tant, l’aparcament de camions, camionetes, motocicletes i ciclomotors.
ARTICLE 74
(Estacionament de vehicles de dues rodes)
1. L’estacionament de vehicles de dues rodes, ja siguin motocicletes, ciclomotors o bicicletes, es realitzarà a la calçada en bateria o semibateria, ocupant una amplada màxima d’1,80 metres.
2. Quan s’estacioni una motocicleta, ciclomotor o bicicleta entre dos vehicles es realitzarà de forma que no impedeixi la posada en marxa i circulació d’aquests últims.
3. Els vehicles de dues rodes podran ser estacionats en voreres o passeigs en zones autoritzades i degudament delimitades. En qualsevol cas, en la demarcació d’aquestes zones
s’haurà d’evitar que siguin un impediment per a la circulació dels vianants.
4. Quan l’estacionament d’un vehicle de dues rodes es produeixi sobre voreres o passeigs, es realitzarà amb el motor aturat. En aquest cas, únicament es podrà utilitzar la
força del motor, amb les precaucions oportunes, per salvar el desnivell de la vorera.
ARTICLE 75
(reserva d’espai per a estacionament de vehicles de persones titulars de targetes d’aparcament per a persones amb disminució)
S’autoritzarà la reserva d’espai per a l’estacionament individualitzat de vehicles de persones amb possessió de la tarja d’estacionament per a persones amb disminució que ho
sol·licitin. La reserva es podrà senyalitzar a prop del seu domicili o de l’adreça del seu
lloc de treball.
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1. Podran sol·licitar la reserva:
a) Persones amb disminució titulars de la targeta d’aparcament identificada com a
“Titular conductor/a”.
b) Persones amb disminució titulars de la targeta d’aparcament identificada com a
“Titular no conductor/a”, quan, tenint mobilitat reduïda, aquest sigui menor de 18 anys
o, si és més gran, tingui un grau de disminució igual o superior al 65%, d’acord amb
l’establert a la normativa aplicable.
c) Titulars de targeta d’aparcament de transport col·lectiu.
2. Termini:
a) El termini de la llicència serà d’un any natural.
b) Aquest termini es podrà prorrogar per períodes d’igual durada, sol·licitant-ho, mitjantçant instància, amb una antelació mínima d’un mes a la data de finalització, i si
persisteixen les condicions que varen motivar l’atorgament inicial.
3. Preu: El preu de la reserva d’espai vindrà fixat per la corresponent ordenança fiscal
municipal.
4. Llocs: Podrà sol·licitar-se la reserva d’espai a prop del domicili del titular de la targeta d’aparcament o a prop del seu lloc de treball.
5. Documentació que cal presentar:
A.- Sol·licitud de reserva davant del seu domicili:
a) DNI o permís de residència del titular de la targeta, o de la persona que el representi, en cas de menors.
b) Targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb disminució en vigor.
c) Permís de circulació del vehicle (que haurà d’estar donat d’alta a la ciutat de
Tarragona). Si el titular de la targeta no és el propietari del vehicle, s’haurà de justificar el parentesc o la convivència.
d) Volant d’empadronament familiar del titular de la targeta, acreditatiu que resideix a
la ciutat.
e) Certificat de disminució en el que hi consti la mobilitat reduïda, emès pel
Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, en el cas de titular
no conductor de la targeta.
B.- Sol·licitud de reserva davant del lloc de treball:
a) DNI o permís de residència del titular de la targeta, o de la persona que el representi, en cas de menors.
b) Targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb disminució en vigor.
c) Permís de circulació del vehicle. Si el titular de la targeta no és el propietari del vehicle, s’haurà de justificar el parentesc o la convivència.
d) Acreditació de la ubicació del lloc de treball i de la seva relació laboral.
C.- Titular de targeta d’aparcament de transport col·lectiu:
a) DNI o NIF del titular del vehicle, si s’és persona física o jurídica.
b) DNI del representant legal, cas que el titular sigui persona jurídica, i acreditació de
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la seva condició de representant legal.
c) Targeta d’aparcament col·lectiu en vigor.
d) Permís de circulació del vehicle.
6. S’autoritzarà la reserva d’espai en els llocs i horaris en què es comprovi que és necessari, tenint en compte el grau de mobilitat reduïda i la disponibilitat d’alternatives d’estacionament a la zona sol·licitada. A aquests efectes, emetran informe previ els serveis
especialitzats de l’Institut Municipal de Serveis Socials i la Guàrdia Urbana.
7. Senyalització de la llicència: Els serveis tècnics de l’Ajuntament, previ pagament de les
taxes corresponents per l’interessat, senyalitzaran de forma horitzontal i vertical la reserva d’espai. En el senyal vertical s’indicarà la matrícula o matrícules (com a màxim dues
matrícules, en el cas de disminuïts no conductors) dels vehicles autoritzats.
8. Modificació de la llicència:
a) Les ampliacions d’espai de la reserva hauran d’ésser sol·licitades pels titulars, i degudament justificades.
b) Els canvis d’ubicació de la reserva, per canvi de domicili o de lloc de treball, seran
considerats com a noves llicències i hauran de ser sol·licitades d’acord amb l’establert
anteriorment.
c) Les baixes donaran lloc, a petició del titular, a la baixa del Padró de contribuents per
aquest concepte, amb efectes a partir del primer dia del semestre natural següent a la
data en què se sol·liciti.
9. Revocació:
A.- Les llicències es podran revocar:
a) Per no ús o ús indegut de la llicència.
b) Per haver canviat les circumstàncies en les quals es basà la concessió.
c) Per qualsevol altre cas d’interès general.
d) Per incompliment de qualsevol de les obligacions imposades en aquesta ordenança
i en la fiscal corresponent.
B.- La revocació a què es refereix l’apartat anterior no donarà dret a cap tipus d’indemnització.
ARTICLE 76
(Infraccions)
L’incompliment de les obligacions recollides en aquesta secció constituirà infracció segons
determini la normativa vigent en matèria de trànsit.
Secció setena: Retirada de vehicles
ARTICLE 77
(Supòsits generals que justifiquen la retirada d’un vehicle)
L’autoritat municipal pot retirar un vehicle de la via pública, si la persona que en té obli-
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gació no ho fa, i traslladar-lo al dipòsit municipal en els supòsits següents:
a) Sempre que constitueixi un perill o comporti pertorbacions per la circulació o pel funcionament normal d’algun servei o acte d’interès públic.
b) Quan hagi estat immobilitzat per presentar deficiències que en desaconsellin la incorporació a la circulació.
c) En cas d’accident que no li permeti continuar la marxa.
d) Quan es pugui presumir raonablement que es troba abandonat i hagin transcorregut els terminis legals que permeten a les autoritats municipals la seva retirada.
e) Quan, immobilitzat per no dipositar l’import provisional de la multa, els conductors
que no acreditin la residència en territori estatal persisteixin en la seva negativa al seu
pagament efectiu.
f) Quan romangui estacionat en llocs habilitats per l’autoritat municipal com d’estacionament amb limitació horària sense col·locar el distintiu que l’autoritza, o quan s’ultrapassi el doble del temps abonat, així com en el cas d’estacionament de camions, camionetes, motocicletes i ciclomotors dins l’horari que regeix l’estacionament limitat.
ARTICLE 78
(Vehicles que constitueixen un perill o pertorben la circulació)
1. Quan un vehicle constitueixi un perill o pertorbi la circulació, els agents de l’autoritat
municipal requeriran al seu titular o conductor que prengui les mesures necessàries per
posar fi a aquesta situació. Si no se’n trobés el responsable o aquest no fes cas del requeriment, els agents de l’autoritat procediran a retirar el vehicle.
2. Es considerarà que un vehicle suposa un perill o pertorba la circulació en els casos
següents:
a) Quan es trobi estacionat en un carril de circulació o a la part de la via reservada
exclusivament per a la circulació o per al servei de determinats usuaris; particularment,
quan ocupi totalment o parcialment la zona reservada per a l’aturada d’un transport
públic.
b) Quan es trobi estacionat en doble filera sense conductor/-ora.
c) Quan estigui estacionat en una zona reservada per a càrrega i descàrrega en el
temps reservat a aquesta activitat.
d) Quan es trobi estacionat davant d’un accés per a persones en un immoble si impedeix el pas d’aquestes.
e) Quan estigui estacionat davant d’un gual, tapant de forma total o parcial l’entrada
o sortida de vehicles.
f) Quan es trobi estacionat en llocs reservats o davant d’entrades i sortides de vehicles
oficials, de cossos de seguretat o de vehicles d’emergència.
g) Quan es trobi estacionat davant d’un pas de vianants o de l’espai de la vorera rebaixada per facilitar el pas de persones amb discapacitat.
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h) Quan es trobi estacionat en lloc prohibit en una via de circulació ràpida o de circulació molt densa, d’acord amb la qualificació prèvia de l’autoritat municipal competent.
i) Quan impedeixi a altres vehicles el gir autoritzat pel senyal corresponent o obligui a
realitzar maniobres extraordinàries per efectuar-lo.
j) Quan estigui estacionat sobre una vorera, pas o zona de vianants en la qual això no
és permès.
k) Quan dificulti o impedeixi la visualització dels senyals de trànsit.
l) Quan impedeixi o dificulti la reparació o la neteja d’un espai públic, o es trobi en
zones que eventualment hagin d’estar ocupades per obres, esdeveniments esportius,
actes públics o qualsevol altra activitat autoritzada, dificultant o impedint aquests, sempre que s’hagi anunciat convenientment.
m) Quan estigui estacionat davant de sortides d’emergència.
n) Quan hagin transcorregut més de 24 hores des de la denúncia efectuada per romandre estacionat en un mateix lloc per un període de temps superior a 48 hores.
o) Quan hagin transcorregut més de 24 hores des de la immobilització del vehicle sense
que el titular hagi demanat la suspensió d’aquesta mesura.
ARTICLE 79
(Despeses relatives a la retirada de vehicles)
1. Les despeses originades per la retirada del vehicle i el seu trasllat al dipòsit municipal
aniran a càrrec del titular, que haurà d’abonar-les com a requisit previ a la devolució del
vehicle, sense perjudici del seu dret d’interposar els recursos oportuns. La quantitat a
satisfer es determinarà d’acord amb les ordenances fiscals.
2. Les despeses originades per la retirada i dipòsit dels vehicles són independents de les
sancions en les quals pugui incórrer per la infracció dels preceptes de la present secció,
les quals s’imposaran per la quantia corresponent a la falta comesa.
ARTICLE 80
(Suspensió de la retirada del vehicle)
La retirada del vehicle es podrà suspendre de forma immediata en cas que el conductor
o qualsevol altra persona autoritzada es presenti abans que la grua hagi iniciat la seva
marxa i adopti les mesures necessàries per fer cessar la situació irregular en la qual es
trobi el vehicle afectat.
Secció vuitena: Disposicions especials relatives als vehicles abandonats
ARTICLE 81
(Prohibició general relativa a l’abandonament de vehicles en espais públics)
1. Resta prohibit abandonar vehicles en un espai públic. Es considerarà que un vehicle
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es troba abandonat quan estigui estacionat en un mateix lloc en algun espai públic per
un temps superior a un mes, sempre que presenti desperfectes externs que permetin presumir racionalment que la seva utilització és impossible o no disposi de les plaques de
matriculació.
2. Tindran també la consideració de vehicles abandonats els que hagin estat retirats de
la via pública per infringir la normativa de trànsit i que, transcorreguts dos mesos, no
hagin estat retirats pel seu titular del dipòsit municipal.
3. L’abandonament de vehicles en un espai públic tindrà la consideració de falta molt
greu.
ARTICLE 82
(Actuació municipal en el cas de l’abandonament de vehicles)
Quan l’autoritat municipal tingui coneixement de l’existència en la via pública d’un vehicle que permeti suposar el seu abandonament, procedirà a la seva retirada, d’acord amb
el procediment previst en els articles següents.
ARTICLE 83
(Identificació del titular del vehicle)
1. Davant de la presència d’un vehicle abandonat, es procedirà a la identificació del titular, requerint-lo perquè en el període de quinze dies retiri el vehicle del lloc on es trobi.
Si en el termini de temps assenyalat el titular no fes efectiva la retirada del vehicle, aquest
serà tractat com a residu sòlid urbà.
2. En la notificació que s’efectuï al titular del vehicle, s’advertirà del pagament necessari, previ a la seva retirada, de les despeses originades pel trasllat i permanència del vehicle en el dipòsit. El titular podrà renunciar a la propietat del vehicle en favor de
l’Ajuntament. Si transcorregut un mes des de la recepció de la notificació no es fes efectiu el pagament o no es produís la renúncia, es procedirà per via de constrenyiment.
3. Si resultés impossible la identificació del titular per la falta de les plaques de matriculació, el vehicle abandonat serà tractat com a residu municipal. A tal efecte, es comunicarà aquest fet als serveis municipals encarregats de la recollida, transport i eliminació
d’aquests residus, que actuaran d’acord amb la legislació sectorial aplicable. Els vehicles
abandonats que hagin estat considerats com a residus sòlids seran donats de baixa d’ofici per l’Ajuntament, sense perjudici de les despeses ocasionades o deutes existents per
part dels seus titulars.
ARTICLE 84
(Vehicles amb desperfectes externs)
Si com a conseqüència dels desperfectes externs el vehicle constituís un perill, es traslla-
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darà de forma immediata al dipòsit municipal. La notificació al titular es realitzarà posteriorment perquè retiri el vehicle en el termini de quinze dies. Si no ho fes, s’actuarà d’acord amb el que disposa l’article anterior.
Secció novena: Acampada lliure
ARTICLE 85
(Acampada lliure)
1. Es considera acampada lliure la que tingui lloc fora dels establiments de càmping per
grups integrats per un nombre màxim de quatre tendes amb una permanència màxima
de quatre dies al mateix lloc. En tot cas, aquests agrupaments hauran de mantenir una
distància mínima de 250 metres en relació amb agrupaments anàlegs.
2. Resta prohibit realitzar acampades lliures en tot el terme municipal. No obstant això,
en casos excepcionals i per motius culturals, esportius o qualsevol altre d’interès general,
l’Ajuntament hi podrà concedir autoritzacions d’acord amb les condicions següents:
a) Comptar prèviament amb l’autorització del propietari del terreny.
b) El lloc d’acampada ha de ser a més d’1 quilòmetre del nucli de població o càmping
més propers, a més de 100 metres de qualsevol carretera i a més de 300 metres dels
punts de captació d’aigua potable, i en general, lluny de línies elèctriques i instal·lacions
industrials. Aquesta condició podrà modular-se per al cas de les persones amb discapacitats.
c) No es pot acampar en cap cas als llits secs dels rius, rieres o rambles, ni en zones on
hi hagi risc d’inundació, ni tampoc en indrets l’accés als quals hagi estat restringit a
causa de l’alt risc d’incendi o per exigències d’interès públic.
d) Els practicants de l’acampada lliure resten obligats a deixar els llocs on han estat en
les mateixes condicions en què els van trobar.
e) Només es podrà usar com a combustible el gas envasat.
3. La utilització d’un vehicle, caravana o similar com a habitacle tindrà la consideració
en tot cas d’acampada no autoritzada.
4. L’incompliment d’aquests preceptes serà sancionat com a falta lleu.
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Secció primera: disposicions generals
ARTICLE 86
(Concepte)
S’entén per publicitat, als efectes d’aquesta Ordenança, tota acció encaminada a difondre entre el públic qualsevol tipus d’informació, en particular les relatives a activitats,
productes o serveis.
ARTICLE 87
(Modalitats) .
1. Són modalitats de publicitat les següents:
a) Publicitat estàtica: aquella realitzada sobre instal·lacions o suports fixos que siguin
visibles des de la via pública o espais públics.
b) Publicitat dinàmica: aquella que és mostrada sobre objectes mòbils o movibles. Pot
ser terrestre, aèria o marítima.
2. Dins de la publicitat dinàmica, i d’acord amb la normativa general aplicable, es consideraran les següents modalitats de publicitat:
a) Publicitat manual o repartiment d’impresos en paper o a través de mecanismes semblants, a la via pública i de forma individualitzada.
b) . Repartiment domiciliari de publicitat o distribució mitjançant lliurament directe als
propietaris o usuaris d’habitatges, oficines i despatxos, o la seva introducció en bústies
individuals o col·lectius dels immobles.
c) Publicitat lliurada mitjançant l’ús de vehicles, estacionats o en circulació, i la difusió de missatges publicitaris per instruments.
d) Publicitat audiovisual i telemàtica, desenvolupada mitjançant el suport d’instruments audiovisuals, mecànics, elèctrics o electrònics, situats a qualsevol superfície,
fixa o mòbil. S’hi inclourà la publicitat realitzada a través de mitjans informàtics
diversos.
3. Les activitats publicitàries regulades per aquesta normativa podran realitzar-se
amb els mitjans, suports o instal·lacions següents: rètols, veles publicitàries, cartelleres, cartells, pancartes i banderoles, aparells audiovisuals o qualsevol altre que pugui
permetre l’exposició o exhibició d’un missatge dirigit al públic, de contingut fix, mòbil
o variable, transitori o permanent, ja siguin situats físicament als edificis, a la via
pública o en qualsevol altre espai terrestre, marítim o aeri susceptible d’ús per
col·locar-hi publicitat.
4. En tot cas, no s’entendran com a publicitat les activitats de difusió realitzades per
les administracions públiques, les associacions sense ànim de lucre o els partits polítics, sempre que actuïn dins de les funcions que els són pròpies. Particularment, restarà exclosa de l’aplicació de les disposicions d’aquesta secció la publicitat electoral.
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ARTICLE 88
(Llicència)
1. Per poder realitzar alguna de les modalitats de publicitat descrites a l’article anterior,
caldrà obtenir prèviament l’autorització municipal corresponent, sol·licitada mitjançant
imprès normalitzat i acompanyada de la documentació que l’Ajuntament determini.
2. Només podran obtenir la llicència corresponent el titular de l’activitat, producte o servei que es vol anunciar o l’empresa publicitària.
3. L’Ajuntament denegarà, mitjançant resolució motivada, la llicència sempre que l’activitat per a la qual se sol·licita constitueixi una infracció de l’ordenament jurídic o indueixi a l’incompliment de normes o actes administratius. Així mateix, podrà denegar-la per
raons urbanístiques, ètiques, de seguretat en el trànsit o de neteja pública.
4. L’Ajuntament designarà els llocs fixos per a la col·locació de publicitat.
5. La publicitat acústica o sonora només s’autoritzarà dintre dels marges de l’horari comercial oficial i sense excedir els valors mínims d’emissió sonora a l’ambient exterior en funció
de les zones de sensibilitat acústica definides en els documents municipals corresponents.
ARTICLE 89
(Exempció de l’autorització)
Resten exemptes d’autorització municipal les activitats següents:
a) Instal·lació de plaques o escuts identificatius de dependències públiques, seus de
representacions oficials estrangeres, centres d’ensenyament, hospitals, clíniques privades, dispensaris, farmàcies, institucions benèfiques, establiments professionals, organitzacions polítiques, sindicals, empresarials i en general les que no tinguin ànim de lucre,
sempre que es col·loquin sobre o al costat de les portes d’accés.
b) Anuncis col·locats a l’interior de les portes, vitrines o aparadors d’establiments
comercials, sempre que es limitin a indicar els horaris d’atenció al públic, preu dels articles oferts, motius de tancament temporal del local, trasllat de les instal·lacions, liquidacions o rebaixes, o altres de similars, sempre amb caràcter temporal.
c) Rètols o cartells que es limitin a assenyalar les situacions de venda o lloguer d’un
immoble, col·locats en el mateix immoble.
ARTICLE 90
(Obligacions del titular de l’autorització)
La concessió de l’autorització per a activitats publicitàries comporta:
a) L’assumpció de les responsabilitats que es deriven de les instal·lacions i dels missatges publicitaris corresponents.
b) L’obligació del pagament dels impostos, preus públics i qualsevol altra càrrega fiscal
que es doni sobre la instal·lació o acció publicitària.
c) El deure de conservar i mantenir el material publicitari en perfectes condicions d’ornamentació i seguretat.
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d) L’adopció de totes aquelles mesures de precaució que fossin necessàries en l’execució i muntatge de les instal·lacions, amb l’objecte d’evitar situacions de perill.
ARTICLE 91
(Vigència de l’autorització)
Les autoritzacions per a instal·lacions publicitàries o l’exercici d’activitats d’aquesta naturalesa tindran la vigència que s’estableixi a la resolució que les atorgui. Si no s’estableix
termini de vigència, s’entendran atorgades amb caràcter indefinit, a excepció de cartelleres, veles publicitàries, grans rètols o similars, que tindran un període màxim d’un any.
ARTICLE 92
(Revocació i suspensió de l’autorització)
1. Les autoritzacions per a instal·lacions publicitàries podran ser revocades o suspeses
d’acord amb la normativa vigent de règim local.
2. No hi haurà dret a indemnització quan la llicència es revoqui per causa de la demolició de l’edifici o per edificació del solar en el qual estigui col·locat l’anunci publicitari.
3. Les llicències que autoritzin la instal·lació de rètols o cartells en establiments comercials o industrials amb la seva denominació restaran sense efecte i sense dret a indemnització en el cas de canvi de titularitat o cessament de l’activitat.
Secció segona: publicitat en els espais públics o a domicili
ARTICLE 93
(Fixació de cartells)
1. Només es poden utilitzar per a la publicitat estàtica les cartelleres publicitàries permanents degudament autoritzades, les tanques de protecció d’obres i de tancament de
solars i les portes i aparadors dels establiments comercials, sempre que en cada cas s’hagi obtingut el consentiment del seu titular i, si escau, la llicència municipal corresponent.
2. Per anunciar actes o opcions polítiques o sindicals en períodes de campanya electoral, festes populars o tradicionals i altres activitats o informacions d’interès públic, com fires, exposicions, competicions esportives de relleu o altres de similars, l’Ajuntament podrà autoritzar la
col·locació de publicitat estàtica en fanals o altres elements apropiats del mobiliari urbà.
3. En el cas de fixació de cartells fora de les previsions dels paràgrafs anteriors, s’ordenarà la seva retirada al responsable, que es determinarà d’acord amb les previsions de l’article 94. Si no ho fes, els retiraran els serveis públics municipals a càrrec del responsable.
ARTICLE 94
(Repartiment de publicitat)
1. Únicament podran realitzar l’activitat de repartiment domiciliari de publicitat els
mateixos anunciants o les empreses de distribució de material publicitari legalment cons-
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tituïdes amb aquesta finalitat, les quals hauran d’estar donades d’alta a efectes tributaris i estar en possessió de les llicències i permisos municipals corresponents.
2. El material publicitari haurà d’ésser dipositat a l’interior de les bústies particulars o en
aquells espais que els veïns o les comunitats de propietaris hagin disposat per a la seva
recepció, i haurà d’estar plegat degudament tenint en compte les dimensions de les
boques de les bústies. Es prohibeix expressament deixar la publicitat a les entrades, als
vestíbuls, als accessos de finques i als elements comuns dels immobles no destinats a la
recepció de correspondència o publicitat, com ara taules, cadires o jardineres.
3. Les empreses distribuïdores de material publicitari i els anunciants que en facin la distribució
directament hauran d’abstenir-se de dipositar publicitat en aquelles bústies o finques que tinguin
adherit algun rètol identificatiu de la voluntat expressa dels seus titulars o usuaris de no rebre’n.
ARTICLE 95
(Prohibicions generals)
1. Es prohibeix la fixació de cartells a les façanes dels edificis, als monuments, als temples religiosos, al cementiri, a les fonts, als arbres, al mobiliari urbà i en altres llocs anàlegs. Així mateix, es prohibeix la realització de qualsevol activitat publicitària que pugui
pertorbar el trànsit, la seguretat vial o la visió d’elements urbanístics d’interès especial o
que ocasioni molèsties als veïns.
2. Resten prohibides aquelles activitats publicitàries que pel seu objecte, forma o contingut siguin contràries a l’ordenament jurídic. Particularment, resta prohibida tota forma
de publicitat que atempti contra la dignitat de la persona.
3. No s’autoritzaran les activitats publicitàries que utilitzin l’ésser humà o els animals
amb l’única finalitat de convertir-se en suport material del missatge o instrument de captació d’atenció, així com les manifestacions de publicitat enganyosa, deslleial, subliminal
o que infringeixin allò que disposa la normativa específica sobre publicitat de determinats productes, béns, activitats o serveis.
ARTICLE 96
(Infraccions)
1. Sempre que la legislació sectorial no disposi una altra cosa, l’incompliment dels preceptes d’aquesta secció tindrà la consideració de falta lleu, excepte en el cas de manca
de llicència, en què la infracció es considerarà greu. En els casos que la publicitat no la
distribueixi una empresa autoritzada o que el distribuïdor no es pugui identificar, seran
responsables de les infraccions comeses les empreses anunciants.
2. En el cas de la realització en espais públics d’activitats publicitàries no autoritzades,
l’Ajuntament procedirà a la retirada dels elements o materials utilitzats sense perjudici de
l’aplicació de les sancions corresponents.
3. En cas d’activitats publicitàries autoritzades, quan es produeixi un perill imminent per
a les persones o béns, el mitjà o suport publicitari utilitzat serà retirat per l’Ajuntament.
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Secció primera: obligacions generals
ARTICLE 97
(Obligacions dels ciutadans i ciutadanes)
1. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen el deure general de preservar nets els espais
públics, d’acord amb el que disposa aquest capítol i les disposicions complementàries
que pugui dictar l’Ajuntament en l’exercici de les seves facultats.
2. L’Ajuntament podrà realitzar subsidiàriament els treballs de neteja que, segons aquesta Ordenança, corresponguin, després del requeriment previ als propietaris o usuaris que
hagin embrutat els espais públics, als quals podrà imputar el cost dels serveis prestats,
sense perjudici de les sancions administratives que corresponguin en cada cas.
3. L’Ajuntament afavorirà les accions que en matèria de neteja pública desenvolupin els
particulars per iniciativa pròpia i que s’orientin a millorar la qualitat de vida.
Particularment, fomentarà les iniciatives de valorització dels residus.
4. Els titulars de solars, urbanitzacions, edificis o cartells els hauran de mantenir en les
condicions d’higiene, salubritat, seguretat i conservació adients. Els serveis tècnics municipals determinaran si es compleixen les condicions esmentades. Els titulars també restaran obligats a la desratizatció, desinsectació i desinfecció dels esmentats espais.
5. L’Ajuntament podrà inspeccionar els referits immobles, ja siguin de titularitat pública
o privada, i realitzar-hi, en forma subsidiària, els treballs necessaris per conservar les
esmentades condicions, després del requeriment previ i de l’audiència corresponent als
propietaris o, si és el cas, als ocupants dels immobles.
ARTICLE 98
(Prohibicions)
1. Es prohibeix llençar o abandonar als espais públics qualsevol tipus d’objecte o producte
2. Els residus sòlids de petit format com papers, embolcalls o similars han d’ésser dipositats a les papereres instal·lades a aquest efecte.
3. Els materials residuals voluminosos, o els de petit format però en gran quantitat, han
d’ésser lliurats al servei de recollida de deixalles. Si per la quantitat, el format o la naturalesa és impossible prestar aquest servei, s’aplicaran les disposicions vigents en matèria de residus industrials i/o especials.
4. Es prohibeix abocar burilles de cigars, cigarretes o altres matèries enceses a les papereres. Només es podran dipositar a les papereres un cop apagades o bé s’utilitzaran els
cendrers que s’instal·lin a aquest efecte.
5. La brossa i les deixalles s’hauran de dipositar en els contenidors corresponents, contingudes en bosses homologades que evitin la seva dispersió i en l’horari fixat per
l’Ajuntament. A aquest efecte, s’hauran d’utilitzar els contenidors de recollida selectiva,
com ara els de paper i cartró, els de vidre, els de plàstic, els d’envasos, els de fracció
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orgànica i d’altres que es puguin determinar.
6. Resta prohibit rentar o reparar vehicles i màquines als espais públics.
7. La instal·lació d’incineradores domèstiques per escombraries o altres mecanismes per
al tractament de residus per mitjans químics o mecànics exigirà l’autorització prèvia de
l’Ajuntament.
8. L’incompliment d’aquests preceptes serà sancionat com a falta lleu. En el cas que es
generin residus en quantitats importants en relació a l’activitat realitzada, la infracció
serà considerada falta greu.
ARTICLE 99
(Activitats que poden embrutar els espais públics)
1. Totes les activitats que puguin embrutar els espais públics, sigui quin sigui el lloc on es
duguin a terme i sense perjudici de les llicències o de les autoritzacions que en cada cas
siguin procedents, exigeixen dels seus titulars l’obligació d’adoptar les mesures necessàries per evitar-ho, així com també la de netejar les parts i els elements urbans que n’hagin estat afectats i la de retirar-ne els materials residuals resultants.
2. L’Ajuntament pot exigir, en tot moment, les accions de neteja i sanejament corresponents, en atenció al que estableix l’apartat anterior.
ARTICLE 100
(Responsabilitat de la neteja pública)
1.Correspon als veïns netejar els passatges particulars, els patis interiors privats d’illes de
cases, els solars, els immobles, els espais lliures particulars o similars. En el cas de centres comercials, la neteja dels espais comuns correspondrà als titulars dels establiments.
En cas de copropietat dels elements esmentats, la responsabilitat de netejar correspon
solidàriament a tots els obligats.
2. L’Ajuntament exercirà el control i la inspecció de l’estat de neteja dels elements esmentats en l’apartat anterior. En cas que els responsables de netejar-los no compleixin les
seves obligacions, l’Ajuntament podrà realitzar els treballs subsidiàriament, sense perjudici de l’aplicació de la sanció corresponent i el rescabalament dels costos.
3. Correspon a l’Ajuntament netejar les calçades, els passeigs, els enllaços de les vies de
circulació ràpida, els passos subterranis i elevats, els escocells dels arbres, les zones
terroses, les papereres, els contenidors de recollida d’escombraries, els rètols d’identificació de vies públiques i els restants elements del mobiliari urbà de responsabilitat municipal, sense perjudici de les modificacions del servei que en circumstàncies especials
determini l’Alcaldia.
4. Els treballs de neteja realitzats en els espais públics s’hauran de fer amb productes
homologats que no tinguin efectes nocius sobre el medi ambient i les persones.
5. La neteja dels elements situats en els espais públics que no siguin de titularitat municipal correspon efectuar-la als titulars corresponents.
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ARTICLE 101
(Gestió dels residus en les operacions de neteja)
Els productes generats per haver escombrat i netejat els elements esmentats a l’apartat
primer de l’article anterior no poden ser abandonats al carrer, sinó que s’han de recollir
en recipients adequats i s’han de lliurar al servei de recollida d’escombraries domiciliaries si el seu pes i volum ho permet de fer. Quan per la seva caracterització aquests residus s’hagin de considerar industrials i/o especials, s’estarà a allò que estableixi la
corresponent normativa.
Secció segona: aigües residuals i abocaments prohibits
ARTICLE 102
(Prohibicions)
1. Resta prohibit:
a) .Abocar residus o retenir-los per més temps del necessari per a la seva gestió, d’acord amb el que estableixi la normativa vigent.
b) Abocar o enterrar residus de qualsevol mena sense els permisos corresponents.
c) ..Abocar aigües residuals sense autorització prèvia de l’Ajuntament o, si és el cas,
d’altres administracions competents als rius, rieres, barrancs, platges, mar, terrenys o en
qualsevol altre lloc del terme municipal que no estigui legalment autoritzat.
d) Abocar residus líquids o sòlids triturats com a afluents líquids o aigües residuals, llevat dels propis de la neteja de la via pública o d’altres activitats semblants.
e) Utilitzar trituradors domèstics de brossa connectats directament als desguassos.
f) Abocar a les clavegueres municipals cap altra substància no siguin les que resulten
del desenvolupament normal de la higiene personal i domiciliària, així com cap altra
substància no permesa legalment.
2. L’incompliment dels apartats a), e) o f) serà considerat com a falta lleu, i el dels b), c)
o d), com a falta greu.
ARTICLE 103
(Neteja dels elements comuns)
Es permet l’abocament d’aigua bruta que procedeixi de la neteja dels elements comuns
de l’immoble (accessos i escala) directament als embornals de la xarxa de clavegueram.
Secció tercera: neteja dels espais públics com a conseqüència d’obres o activitats similars
ARTICLE 104
(Obligació de neteja)
1. Quan es tracti d’edificis en construcció, l’obligació de netejar la via pública correspondrà al contractista de l’obra i, subsidiàriament, al titular de la llicència.
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2. Després de les operacions de càrrega, descàrrega, sortida o entrada a obres o magatzems de qualsevol vehicle, els titulars dels establiments o de les obres on s’hagin efectuat
hauran de netejar l’espai públic utilitzat en cas que s’hagi embrutat, retirant-ne, si escau,
els productes vessats.
3. L’incompliment de les obligacions contingudes en aquesta secció serà sancionat com
a falta lleu, sense perjudici de la reparació dels danys que s’hagin produït o, si escau, la
immobilització del vehicle infractor.
ARTICLE 105
(Obligacions relatives als vehicles de transport)
Els vehicles de transport hauran de dur convenientment assegurada la càrrega, de manera que no hi hagi perill d’abocament o vessament. Així mateix, hauran d’anar convenientment nets de terra, pols o substàncies similars, de manera que no embrutin els espais
públics. En cas d’incompliment, els agents de l’autoritat podran immobilitzar el vehicle
fins que no es corregeixin les deficiències detectades.
ARTICLE 106
(Retirada d’objectes i materials)
1. L’Ajuntament retirarà qualsevol objecte o material abandonat en un espai públic, sense
perjudici de repercutir els costos de l’operació i aplicar la sanció corresponent al responsable.
2. L’Ajuntament establirà un servei de retirada de mobles i estris dels espais públics.

52

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERAL

ORDENANÇA GENERAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA
I Ú S D E L S E S PA I S P U B L I C S D E TA R R A G O N A

Títol primer ORDENACIÓ DE L’ÚS I LA PRESERVACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS

Secció primera: definicions
ARTICLE 107
(Definicions)
1. Tenen la consideració de residus municipals:
a) Els residus generats als domicilis particulars, els comerços, les oficines i altres establiments similars.
b) Els que no tenen la consideració de residus especials i que per la seva naturalesa o
composició es poden assimilar als que es produeixen en els llocs o activitats esmentats
a l’apartat a).
c) Els procedents de la neteja dels espais públics.
d) Els animals domèstics morts.
e) Els mobles, els estris i vehicles abandonats.
2. Queden exclosos de la consideració de residus municipals als efectes de la seva recollida els materials o objectes següents:
a) Els de desfet, així com les cendres i escòries produïdes en fàbriques, tallers, magatzems i instal·lacions de tractament de escombraries.
b) Les cendres produïdes a les instal·lacions de calefacció central dels edificis.
c) Els detritus d’hospitals, clíniques, laboratoris i centres assistencials.
d) Qualsevol que segons el parer dels serveis tècnics municipals no pugui ser objecte de
la recollida normalitzada.
3. Aquesta Ordenança no serà d’aplicació als residus següents:
a) radioactius
b) generats com a conseqüència d’activitats mineres o extractives
c) agrícoles o ramaders
d) industrials i els especials
Secció segona: servei de recollida d’escombraries domiciliàries
ARTICLE 108
(Servei de recollida)
1. L’Ajuntament garantirà el servei de recollida d’escombraries domiciliàries en tot el
terme municipal i establirà la taxa corresponent a la prestació dels diferents serveis de
recollida de deixalles i residus urbans.
2. La prestació del servei de recollida d’escombraries domiciliàries comprèn les operacions següents:
a) Traslladar les escombraries des dels punts on s’han dipositat fins als vehicles de recollida.
b) Buidar les escombraries als elements de càrrega d’aquests vehicles.
c) Retornar, si és procedent, els elements de contenció, un cop buidats, als punts origi-
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naris de recollida.
d) Retirar les escombraries abocades a la via pública com a conseqüència d’aquestes
operacions.
e) Transportar i descarregar les escombraries als equipaments habilitats a aquest efecte pels serveis municipals.
3. Dipositades les escombraries dins dels elements de contenció autoritzats, passen a ser
de titularitat municipal d’acord amb la normativa vigent.
4. L’Ajuntament podrà establir punts de lliurament i d’acumulació de residus diferents
dels contenidors habituals, que haurà de comunicar degudament als usuaris.
5. L’Ajuntament podrà determinar guals i reserves especials de l’espai urbà per destinarlos a càrrega, descàrrega i altres operacions necessàries per col·locar contenidors d’escombraries.
6. En els edificis de nova construcció, l’Ajuntament podrà fixar condicions en la llicència
d’obres en relació amb la instal·lació de contenidors de recollida d’escombraries
ARTICLE 109
(Infraccions i sancions)
1. Resta prohibit abandonar les escombraries fora dels contenidors. Els usuaris tenen l’obligació de dipositar-les als punts de recollida corresponents dins l’horari fixat per
l’Ajuntament, que, en tot cas, podrà distingir en funció del tipus de residus.
2. No es permet fer el transvasament o la manipulació d’escombraries fora dels parcs de
recollida, de concentració o de tractament que els serveis municipals hagin destinat a
aquest efecte.
3. Resta prohibida qualsevol activitat que pugui dificultar les operacions corresponents
per carregar, descarregar o traslladar els contenidors de recollida d’escombraries, així
com aquelles que dificultin el pas dels vehicles de recollida.
4. Els infractors del que disposen els paràgrafs anteriors seran sancionats per la comissió d’una falta greu, i tindran l’obligació de retirar les escombraries abandonades i de
deixar net l’espai que s’hagi embrutat.
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ARTICLE 110
(Concepte de terres i runes)
1. Tindran la qualificació de terres i runes els materials següents:
a) Les terres, les pedres i els materials similars procedents d’excavacions.
b) .Les runes i les deixalles resultants de treballs de construcció, demolició i enderroc,
així com, en general, tots els sobrants d’obres majors i menors.
c) Qualsevol material residual assimilable als anteriors i els que, en circumstàncies específiques, determini l’Ajuntament.
2. Les disposicions d’aquest capítol no s’aplicaran a les terres i altres materials assimilables quan siguin destinats a la venda o al subministrament per a treballs d’obra nova.
ARTICLE 111
(Materials utilitzats en les obres i runes)
1. Els qui executin obres no podran envair els espais públics ni ocupar-los amb deixalles
o materials, excepte quan tinguin l’autorització pertinent, concedida, per a casos justificats, a judici de l’Ajuntament.
2. No es podran col·locar runes fora de la preceptiva tanca de l’obra.
3. Les runes s’hauran de dipositar en sacs especials homologats o altres recipients similars autoritzats per l’Ajuntament.
4. La inobservància del que disposen els anteriors apartats serà considerada com a falta
greu.
ARTICLE 112
(Residus procedents de les obres)
Resta prohibit abandonar o deposar directament en un espai públic qualsevol material
residual o abocar-lo en qualsevol dels elements que en formen part, com ara escocells
dels arbres, voravies i embornals. En qualsevol cas, els residus s’hauran de dipositar en
els espais públics dintre d’elements de contenció homologats per l’Ajuntament, amb llicència municipal prèvia.
ARTICLE 113
(Llicència)
1. La col·locació de sacs de recollida de runes necessita l’autorització prèvia de
l’Ajuntament, llevat que se situïn a l’interior de zones d’obres.
2. Els sacs de recollida de runes solament podran ser utilitzats pels seus titulars.
3. Un cop plens, els sacs han de ser tapats immediatament de forma adequada, a fi que
no produeixin abocaments a l’exterior de materials residuals. Així mateix, és obligatori
tapar diàriament els sacs en acabar l’horari de treball
4. El titular de l’autorització és responsable dels danys causats als espais públics en les
operacions de manipulació de les runes.
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ARTICLE 114
(Sacs de recollida de runes)
1. La utilització de sacs per a recollida de runes de les obres és sempre preceptiva quan
els materials d’extracció o de recollida totals excedeixin la quantitat d’1 metre cúbic de
volum, excepte en el cas d’obres d’urbanització en els espais públics o de la realització
de rases i canalitzacions. En tot cas, en aquests sacs hi haurà de figurar de forma visible la identificació del seu responsable.
2. Els sacs de runes de les obres hauran de retirar-se dels espais públics en els supòsits
següents:
a) Quan hagi expirat el termini de la concessió de la llicència.
b) A requeriment de l’autoritat municipal, quan motius d’interès general així ho aconsellin.
c) Per buidar-los, una vegada estiguin plens.
d) En tot cas, dins les 24 hores següents a l’acabament de les obres.
e) Els caps de setmana i dies festius, així com aquells dies que l’Ajuntament determini,
advertint-ne convenientment els afectats.
3. Sobrepassat el termini de 24 hores que assenyala l’apartat d) anterior, els materials
abandonats a la via pública seran retirats d’aquesta, sense que l’afectat pugui reclamar
a l’Ajuntament les pèrdues ocasionades per l’eliminació d’aquests materials i sense perjudici de la repercussió del cost de la prestació del servei corresponent i de les sancions
que hi corresponguin.
ARTICLE 115
(Ubicació dels sacs)
1.Per decidir la ubicació els sacs de runes, en la concessió de l’autorització es tindran en
compte les prescripcions següents:
a) S’han de situar preferentment davant l’obra a què serveixin o tan a prop com sigui
possible, de manera que no impedeixin la visibilitat dels vehicles, especialment a les
cruïlles, respectant les distàncies establertes per als estacionaments en la normativa
general de circulació.
b) No podran situar-se als passos de vianants ni davant seu, ni en guals ni reserves
d’estacionament i parada, llevat que aquestes reserves hagin estat sol·licitades per a l’obra mateixa. Tampoc no poden situar-se a les zones de prohibició d’estacionament.
c) No podran situar-se sobre les tapes d’accés de serveis públics, sobre boques d’incendi, hidrants, vàlvules, escocells dels arbres ni, en general, sobre cap element urbanístic la utilització del qual pugui dificultar-se en circumstàncies normals o en cas d’emergència.
2. La col·locació de sacs de runes en un espai públic haurà de deixar una zona de pas
lliure, d’acord amb les condicions següents:
a) en les voreres, d’un metre com a mínim
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b) en les calçades d’un sol sentit de circulació, 2,75 m. com a mínim
c) en les calçades de doble sentit, 6 m com a mínim
3. Quan els sacs estiguin situats a la calçada, hauran de col·locar-se a 0,20 m de la vore
ra, de manera que no impedeixin que les aigües superficials arribin a l’escorredora i hi
discorrin fins a l’embornal més proper. Cada sac haurà de senyalitzar-se, com a mínim,
amb tres cons de trànsit col·locats a la via pública en línia obliqua pel costat del sac més
proper al de la circulació.
4. Quan els sacs hagin de romandre al carrer durant la nit, hauran de dur incorporats
senyals reflectors o lluminosos suficients per fer-los identificables.
ARTICLE 116
(Substàncies prohibides als sacs de recollida de runes)
1. .No és permès dipositar als contenidors d’obres o sacs de runa ni abocar en un espai
públic o en terrenys que no hagin estat designats per l’Ajuntament per a aquesta finalitat:
a) Residus que continguin materials o substàncies inflamables, explosives, nocives, tòxiques o perilloses.
b) Residus susceptibles de putrefacció o de produir olors desagradables.
c) Mobles, estris o andròmines vells, així com qualsevol material residual similar.
d) Qualsevol mena de material residual, no especificat en els apartats anteriors, que
pugui causar molèsties als veïns o als usuaris dels espais públics.
2. L’incompliment del que disposa el paràgraf anterior serà considerat com a falta molt
greu en el cas de l’apartat a) i com falta greu en els altres apartats.
ARTICLE 117
(Lliurament i abocament de runes)
1. El lliurament de terres i runes per part dels veïns es pot efectuar de les maneres
següents:
a) Directament en els sacs de runes autoritzats.
b) Directament als llocs d’acumulació de terres i runes que pugui establir l’Ajuntament.
c) Directament als abocadors autoritzats.
2. Les terres i les runes abocades en llocs no autoritzats seran retirades pel responsable
de l’abocament a requeriment de l’autoritat municipal.
3. La deposició de terres i runes als sacs s’ha de fer durant les hores en què no causi
molèsties al veïnat.
4. L’incompliment de les prescripcions d’aquest article tindrà la consideració de falta greu.
ARTICLE 118
(Transport de terres i runes)
1. El transport de terres i runes per les vies públiques s’ha de fer dintre dels horaris que
fixi l’Ajuntament.
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2. Els vehicles en què s’efectuï el transport de terres i runes han de tenir les condicions
adequades per a evitar l’abocament del contingut a la via pública.
3. En la càrrega de vehicles, s’han d’adoptar les precaucions necessàries per impedir
que s’embruti la via pública.
4. Els materials transportats han de cobrir-se i protegir-se de manera que no se’n desprengui pols ni es produeixin abocaments de materials residuals.
5. L’incompliment del que disposen els apartats anteriors serà considerat com a falta greu.
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ARTICLE 119
(Límits generals del comportament ciutadà)
1. No són permesos cap acte, activitat o comportament a la via pública, als edificis i instal·lacions municipals o als transports públics que ocasionin danys als esmentats béns o
al medi ambient, molèsties a altres persones i/o alterin la convivència ciutadana o el descans dels veïns.
2. Tampoc es permeten els actes, activitats o comportaments dels ocupants d’immobles,
d’edificis o d’instal·lacions de titularitat privada quan aquestes actuacions afectin la part
exterior de les edificacions, la convivència ciutadana o el medi ambient.
3. Tots els ciutadans i ciutadanes han de respectar la integritat i la titularitat dels béns de
domini públic.
4. Les persones que no respectin les normes de comportament a la via pública seran
requerides per tal que cessin en la seva actitud i, en cas de resistència, podran ser-ne
desallotjades.
5. Els serveis municipals podran desallotjar de la via pública les persones o retirar-ne els
béns quan raons de seguretat o de salut i d’higiene així ho aconsellin.
ARTICLE 120
(Solidaritat)
L’Ajuntament promourà el comportament solidari dels ciutadans i ciutadanes, en especial
en relació amb aquells col·lectius esmentats a l’article 10.1.
ARTICLE 121
(Armes)
1. Es prohibeix portar armes en els espais públics, excepte en els casos que el seu transport sigui necessari per dur a terme activitats lícites i es disposi de l’autorització corresponent. En qualsevol cas, les armes no han de ser exhibides sense causa justificada i es
transportaran de conformitat amb les determinacions legals sobre aquesta matèria.
2. El precepte anterior serà d’aplicació també per a qualsevol estri que pugui ser utilitzat com a arma quan sigui esgrimit amb perill o actitud amenaçadora.
3. Els membres dels cossos de seguretat es regiran per la seva normativa específica.
4. La tinença o el transport d’armes, fins i tot de les que es portin amb llicència o permís,
o d’estris susceptibles de ser utilitzats com a armes, sense respectar les condicions establertes a l’article anterior, comportarà el seu decomís, sens perjudici de les sancions que
s’escaiguin d’acord amb la normativa vigent sobre armes i seguretat ciutadana.
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CAPÍTOL II: Civisme i convivència ciutadana

Secció primera: convivència i respecte a les persones
ARTICLE 122
(Infraccions de la convivència)
1. No és permès:
a) Fer burles o fer objecte de maltractament qualsevol persona, vulnerant la seva dignitat.
b) Llençar a terra puntes de cigarret, xiclets o papers, llevat de fer-ho als espais o papereres habilitats expressament a tal efecte; escopir o realitzar necessitats fisiològiques a la via pública, en edificis i instal·lacions municipals o als transports
públics.
c) Elevar globus aerostàtics o disparar coets, petards i, en general, focs d’artifici, sense
prendre les precaucions degudes per tal d’evitar accidents i molèsties a les persones i,
en tot cas, amb subjecció al que disposi la normativa vigent.
d) Espolsar catifes, estores, roba o altres efectes d’índole personal des dels balcons,
finestres o plantes baixes de les cases; adobar i netejar llana, catifes, estores, etc., cosa
que només podrà fer-se fora de les zones edificades.
e) Regar torretes i plantes col·locades als balcons i finestres, quan aquesta activitat provoqui molèsties als veïns o vianants a causa del sobreeiximent d’aigua.
f) Estendre i eixugar roba a la vista del públic als balcons, les finestres i les baranes
exteriors de les terrasses; penjar qualsevol altre objecte que sigui contrari a l’estètica de
la via pública o que sobresurti de les façanes de les cases o de les portes de les botigues, llevat d’autorització municipal.
g) Fumar i escopir durant els espectacles que se celebrin en locals tancats, llevat dels
espais destinats a fumadors.
h) Fumar en les dependències i edificis municipals, llevat dels espais destinats a
aquest efecte.
i) Fumar en els transports públics municipals.
j) Romandre a la via pública o als edificis i transports municipals sense observar
unes condicions mínimes de neteja i higiene personal.
k) Encendre fogueres, brasers o fogons o fer foc tant a la via pública com a les portes, balcons i finestres, llevat d’autorització municipal.
l) Rentar cap objecte, llençar brossa, rentar-se, banyar-se o banyar animals a les
fonts i/o enterbolir-ne les aigües.
m) Dipositar i donar menjar als animals, especialment als coloms, en els espais
públics.
2. L’incompliment dels anteriors apartats serà considerat com a falta molt greu
(apartats a, k) ; com a falta greu (apartat c); com a falta lleu (apartats b, d, e, f, g,
h, i, j, l, m).
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ARTICLE 123
(Danys al béns situats en espais públics)
1. No és permès:
a) Causar destrosses, sacsejar, arrancar, trencar, ratllar o embrutar: parets o interiors
d’edificis i instal·lacions municipals; vehicles municipals; tanques, bardisses o parets
divisòries; fonts públiques; fanals d’enllumenat, pals de línies d’electricitat; conduccions
d’aigües; senyalització vertical i horitzontal; semàfors; mobiliari urbà, entès com aquells
elements que serveixin d’ornamentació, suport de serveis i activitats d’esplai i recreatives, com papereres, fonts, estanys, jocs infantils, jardineres, bancs, marquesines,
suports publicitaris, contenidors i escultures; i, en general, tots aquells béns i serveis que
siguin elements estructurals de la via pública, formin part del seu contingut o regulin la
mobilitat de persones i vehicles.
b) Embrutar les zones enjardinades, trepitjar-les o realitzar-hi qualsevol activitat, en
aquest darrer cas llevat d’autorització municipal.
c) Pintar dibuixos, missatges, signatures, escrits, rascades, gravats o simplement embrutar mitjançant pintures, esprais o altres mitjans les façanes, parets, instal·lacions, edificis i mobiliari urbà, llevat d’autorització municipal i/o del titular del bé afectat per a
realitzar pintures murals de caràcter artístic.
2. L’incompliment dels apartats anteriors serà considerat com a falta greu (apartat a);
com a falta lleu (apartat b). A més, l’infractor responsable dels danys es farà càrrec del
cost de la reparació o reposició dels béns malmesos.
3. Pel que fa a l’apartat c), la falta serà sancionada segons la intensitat, el contingut i el
perjudici causat per l’esmentada conducta de conformitat amb els criteris següents:
a) Seran considerades infraccions molt greus les pintades que causin deteriorament als
edificis o altres béns d’interès històric o artístic del municipi.
b) Seran considerades infraccions greus aquelles que causin un deteriorament a les
façanes dels edificis i els elements que en formen part confrontants a la via pública i
aquelles que tinguin un contingut racista, xenòfob, sexista o que menystingui algun dels
drets fonamentals o de les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes.
c) Seran considerades infraccions lleus les pintades que pel seu caràcter i intensitat no
puguin incloure’s en els anteriors apartats.
4. En tots els casos, l’infractor responsable dels danys es farà càrrec del cost de la reparació o reposició dels béns malmesos.
ARTICLE 124
(Ocupació i usurpació de béns de domini públic)
1. Els particulars que sostreguin béns municipals o hi facin actes d’ocupació, estaran
obligats a reparar els danys i perjudicis que causin o a restituir el que hagin sostret, així
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com a abandonar els espais que hagin ocupat.
2. Sempre que la seva conducta no estigui tipificada penalment, seran sancionats per la
comissió d'una infracció administrativa. L'import de la sanció es calcularà d'acord amb
el valor del dany causat, sense excedir en cap cas el doble d'aquest.
Secció tercera: comportaments i activitats inadequades als espais públics
ARTICLE 125
(Prohibicions)
Als espais públics del terme municipal de Tarragona estan prohibits els següents comportaments:
a) La petició de diners o donatius exercida de forma coactiva, de paraula u obra, amb
violència o intimidació, o de forma que causi molèsties als ciutadans.
b) L’oferiment d’objectes a canvi d’una quantitat de diners o donatiu, tal com mocadors,
bosses, etc.
c) La prestació de serveis no requerits, sense autorització ni llicència, a canvi d’un preu
o donatiu, tal com la neteja de vidres dels vehicles, aparcament i vigilància de vehicles,
interpretacions musicals i artístiques, etc.
d) La realització de qualsevol altra activitat no autoritzada encaminada a obtenir del
ciutadà diners o donatius.
La intervenció municipal sobre aquests comportaments es durà a terme d’acord amb les
polítiques socials establertes per l’Ajuntament adreçades a la prevenció i eradicació d’aquestes conductes.
ARTICLE 126
(Persones responsables)
Seran responsables dels fets esmentats en l’article anterior els següents subjectes:
a) Les persones majors d’edat que els exerceixin.
b) Els pares, tutors o persones encarregades dels menors d’edat que els realitzin.
c) Les persones que es facin acompanyar de menors d’edat, siguin o no de la seva família, amb l’objecte de produir llàstima i implorar la caritat pública.
ARTICLE 127
(Intervenció municipal)
La Guàrdia Urbana requerirà als que practiquin les activitats en els termes descrits abans
per tal que cessin en la seva actitud, actuant en tot moment de conformitat amb el previst en la present Ordenança i en la resta de l’ordenament jurídic.
Si encara persistissin en la seva conducta, o fossin reincidents, la Guàrdia Urbana els
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Els elements requisats o intervinguts que tinguin un cert valor restaran en dipòsit pendents
de la resolució que s’adopti a l’expedient sancionador durant un termini màxim de 15
dies, transcorregut el qual es procedirà a la seva destrucció o lliurament a institució benèfica. Si els objectes són de poc valor, es procedirà d’immediat a la seva destrucció.
L’incompliment d’aquestes normes serà considerat com a infracció lleu.
La sanció que s’imposarà serà de multa, la quantia de la qual s’establirà com a mínim
en 30 euros i com a màxim en 300 euros, tenint en compte per a la seva graduació la
reincidència i altres circumstàncies que concorrin en els fets.
Aquesta sanció podrà implicar la pèrdua de subvencions i ajuts municipals de caràcter
discrecional que per les seves circumstàncies socioeconòmiques rebi l’infractor.
Una vegada resolt l’expedient amb imposició de multa, en el cas d’impagament aquesta s’executarà per la via de constrenyiment, procedint al cobrament de la sanció a través dels diners incautats i dels elements requisats si aquests existeixen.
ARTICLE 128
(Reiteració dels incompliments)
Qualsevol conducta o activitat que incompleixi reiteradament i de manera inequívoca i
manifesta l’expressat en aquesta secció de l’Ordenança podrà ser considerada com a
desobediència a l’autoritat i es podrà entendre com a resistència activa o passiva a complir un manament d’aquesta, amb menyspreu de l’ordre jurídic que ha d’ésser garantit
en tot moment pels organismes públics als quals es confia aquesta missió, i s’interposarà en aquest sentit l’oportuna denúncia davant l’òrgan judicial corresponent.
Secció quarta: consum de begudes alcohòliques i drogues
ARTICLE 129
(Prohibició del consum i venda de begudes alcohòliques en espais públics)
1. Resta prohibit el consum, la venda i la distribució de begudes alcohòliques als espais
públics, incloent-hi la realitzada mitjançant màquines automàtiques.
2. Els establiments on sigui permès el consum o la venda de begudes alcohòliques no
podran disposar d’espai per a la seva distribució directa a l’exterior.
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requerirà per tal que es presentin als Serveis Socials municipals, els quals estudiaran la
seva situació, i procedirà, com a mesura cautelar, a la retirada i dipòsit dels fons que
hagin obtingut amb aquesta activitat, així com dels elements utilitzats per al seu exercici, posant-los a disposició dels Serveis Municipals o, en el seu cas, a disposició judicial.
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3. L’incompliment d’aquest article serà considerat, pel que fa al consum, com a falta lleu,
i pel que fa a la venda i la distribució, com a falta greu. Es tindrà en compte per a la
graduació de la sanció la seva repercussió pública, el fet que hi hagi reiteració en la
comissió de la mateixa falta i, per al cas de la venda, que els compradors siguin menors
o persones que calgui protegir especialment .
ARTICLE 130
(Prohibició del consum de drogues)
1. Resta prohibit el consum de drogues, estupefaents o substàncies psicotròpiques considerades il·legals per la legislació vigent, així com l’abandonament als esmentats llocs
dels estris utilitzats per al seu consum en els espais públics.
2. L’incompliment de la prohibició establerta en aquest article serà considerat com una
falta lleu. Per a la graduació de la sanció es tindran en compte les circumstàncies esmentades a l'article anterior.
ARTICLE 131
(Altres comportaments relacionats amb les drogues)
1. No és permès als espais públics:
a) La preparació, manipulació o tinença de drogues, estupefaents o substàncies psicotròpiques considerades il·legals per la legislació vigent.
b) L’administració d’injectables de qualsevol tipus, excepte els administrats per personal
sanitari en els casos d’urgència o de força major.
c) Els comportaments previstos en el paràgraf anterior seran considerats com a falta
greu.
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ARTICLE 132
(Accés a les platges)
1. L’accés a les platges del municipi serà lliure per a tothom sempre que es practiqui a
peu, tot garantint-hi l’accés de les persones amb mobilitat reduïda.
2. L’accés mitjançant vehicles rodats, incloent-hi turismes, motocicletes i ciclomotors, es
considerarà una pertorbació de l’ús del domini públic maritimoterrestre. Sense perjudici
de la notificació a l’Administració de l’Estat a l’efecte que pugui instruir-se l’expedient
sancionador corresponent, els agents de l’autoritat municipal podran instar aquells que
accedeixin a les platges en vehicles rodats perquè les abandonin.
3. L’ús de la bicicleta no es considerarà inclòs en el supòsit de l’apartat anterior sempre
que s’efectuï sense pertorbar l’ús de la platja per part dels vianants. En qualsevol cas,
durant el període comprès entre 1'1 d'abril i el 30 de setembre i mentre hi hagi llum
solar, l’ús de la bicicleta es presumirà pertorbador i, per tant, els agents de l’autoritat
municipal restaran facultats per instar als ciclistes que abandonin la platja.
ARTICLE 133
(Servitud de pas per a accedir a les platges)
En els casos en què no es respectin les servituds de pas per a l’accés al domini públic
maritimoterrestre i, en particular, a les platges, així com la resta de les previstes a la normativa de costes, l’Administració municipal n’informarà l’Administració de l’Estat perquè
prengui les mesures oportunes.
ARTICLE 134
(Disposicions generals en relació amb l’ús de les platges)
1. Els usuaris de la platja seguiran les instruccions relatives a la seguretat que els comuniquin els responsables de salvament i respectaran els comportaments que es derivin de
l’exhibició de les banderes o de qualsevol altre senyal convencional per informar sobre
les condicions de bany i del lloc d’aquest.
2. Els usuaris de la platja hauran de mantenir-la i evitar tota conducta que pugui produir
la seva degradació, pugui danyar el medi ambient o molestar la resta d’usuaris. En relació amb l’abandonament de residus, seran d’aplicació les disposicions especials contingudes en aquesta Ordenança.
3. Els usuaris no podran dutxar-se amb sabó a les platges.
4. Els usuaris de les platges no llençaran deixalles a la sorra o a l’aigua i hauran d’utilitzar les papereres i altres serveis públics quan sigui necessari
5. Està prohibit l'abocament al mar o en altres llocs de tota mena de residus, d'aigües
residuals i de qualsevol producte que pugui incidir contra la salubritat de les platges i/o
contra el medi ambient.
6. La infracció de les obligacions derivades d’aquest article serà sancionada com a una
falta lleu, llevat que es prevegi una de més greu en matèria de residus.
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ARTICLE 135
(Nudisme)
1. La pràctica del nudisme integral restarà autoritzada en els trams de platja que l’ús ciutadà ha delimitat, o en el seu defecte, en els que l’Ajuntament pugui determinar i senyalitzar.
2. Els agents de l’autoritat podran instar aquells usuaris que vagin nus en una zona no
reservada perquè l’abandonin o es vesteixin.
ARTICLE 136
(Jocs i activitats esportives)
1. La pràctica de jocs i activitats esportives que requereixin un cert espai lliure per a desenvolupar-se, com ara curses o jocs de pilota, tant a l’aigua com a terra, s’haurà de realitzar en les zones delimitades a tal efecte per l’Ajuntament.
2. Es podran dur a terme la pràctica de jocs o activitats esportives en un espai no delimitat, sempre que no es tracti d’un dia en què l’assistència a les platges sigui molt elevada,
quan:
a) no s’hagi delimitat cap espai en una determinada platja
b) els delimitats estiguin ocupats
c) en el període comprès entre l'1 d'octubre i el 31 de març següent
3. El que disposa el paràgraf anterior restarà autoritzat sempre que no es pertorbi el
gaudi de la platja per part d’altres usuaris. Si es produeix la pertorbació, els agents de
l’autoritat podran instar a la finalització del joc o activitat molesta.
ARTICLE 137
(Vehicles aquàtics)
1. Resta prohibit l’ús de vehicles aquàtics i, particularment, de motos aquàtiques en les
àrees reservades per al bany. En cas que, per accedir a la costa o per partir d’ella, això
els sigui necessari, ho hauran de fer a través dels canals habilitats a tal efecte, sense
posar en perill la seguretat dels banyistes i causant-los la mínima molèstia possible.
2. Aquells que contravinguin allò que disposa el paràgraf anterior seran sancionats per
la comissió d’una falta greu.
ARTICLE 138
(Animals domèstics i de companyia)
1. Els propietaris d’animals de companyia podran portar-los a les platges del municipi
durant el període comprès entre el 16 d’octubre i el 31 de març següent, sempre que no
pertorbin el gaudi de la resta d’usuaris i mantinguin les condicions de neteja i higiene
mínimes, si bé els titulars o conductors dels animals hauran d'atenir-se a l'estricte compliment de la normativa vigent especialment pel que fa als següents extrems:
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a) Els gossos aniran al costat del seu amo o conductor, lligats de la corretja o cadena
amb la medalla de control sanitari; i si la perillositat del gos és racionalment previsible,
portarà també el morrió.
b) Els titulars o conductors dels gossos hauran d'evitar que aquests facin llurs deposicions a la sorra o a l'aigua, i, en el cas d'inevitable deposició, hauran de retirar immediatament els excrements o brutícia produïts.
2. Durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 15 d’octubre, resta prohibida la presència d’animals domèstics i de companyia a la platja, a excepció dels gossos guia.
3. En cas d’incompliment de les obligacions contingudes en aquest article, a banda de
la imposició de la sanció corresponent per la comissió d’una falta greu, els agents de
l’autoritat municipal restaran facultats per requerir els propietaris perquè abandonin la
platja.
ARTICLE 139
(Prohibició d’estacionament i circulació de vehicles, així com de campaments i acampades a les platges)
1. Està prohibit l'estacionament i circulació de vehicles a les platges, llevat que siguin
expressament autoritzats per l’autoritat competent en casos excepcionals degudament
justificats.
2. Estan prohibits els campaments i acampades a les platges i a la resta del domini públic
maritimoterrestre. S'entendrà per acampada la instal·lació de tendes de campanya o de
vehicles o remolcs habitables, i per campament, l'acampada organitzada.
3. Els qui vulnerin les esmentades prohibicions hauran de desallotjar de manera immedia-ta, a requeriment verbal dels agents de l’autoritat, el domini públic ocupat, sens perjudici de les possibles sancions que se'n derivin.
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CAPÍTOL IV: Comportament a la via pública

ARTICLE 140
(Ordre públic)
1. Sempre que no siguin constitutius d’infracció penal per la seva gravetat, els següents
comportaments seran considerats faltes greus:
a) Originar desordres als espais o establiments públics.
b) Desobeir els mandats de l’autoritat.
2. Les sancions seran graduades segons la intensitat de la infracció, la seva repercussió
pública, el fet que els perjudicats siguin menors o persones que calgui protegir especialment o que hi hagi reiteració en la comissió de la mateixa falta.
3. Si es produeixen fets susceptibles de ser subsumits en l’apartat 1.a) d’aquest article,
els agents de l’autoritat podran instar els infractors perquè deposin la seva actitud i, si és
necessari, podran desallotjar-los de l’espai o establiment on s’estigui produint l’incident.
ARTICLE 141
(Jocs infantils)
1. Els jocs infantils es practicaran en les zones reservades a tal efecte o, en absència d’aquestes, en aquells espais públics en què no comportin un perill per als practicants o una
molèstia per a la resta d’usuaris. Resta expressament exclòs a aquest efecte l'ús dels
espais reservats a la circulació de vehicles.
2. Els pares, tutors o responsables dels menors vetllaran pel respecte del que disposa el
paràgraf anterior.
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CAPÍTOL V: Sorolls

ARTICLE 142
(Actuació davant dels sorolls molestos per a la convivència ciutadana)
1. Els infractors de les disposicions contingudes en aquest capítol seran requerits a cessar en l’activitat pertorbadora. Quan no es pugui localitzar la persona responsable de la
infracció, es prendran les mesures necessàries per fer cessar la molèstia provocada als
veïns.
2. Excepcionalment, no seran objecte de denúncia els infractors d’emissió de sorolls que
a requeriment dels agents de l’autoritat cessin immediatament en aquesta activitat. En cas
de negativa, continuació o reincidència en la molèstia es cursarà la denúncia corresponent.
3. Es considerarà falta greu desatendre els requeriments municipals per desistir de
continuar amb l’activitat que generi sorolls molestos o per a la correcció de les deficiències observades, i es podrà considerar igualment com a delicte de desobediència a l’autoritat.
Secció segona: Sorolls als edificis
ARTICLE 143
(Prohibicions)
1. No és permès:
a) Cantar o parlar en un to de veu excessiu a l’interior dels habitatges i per les escales
i els patis dels edificis, especialment des de les 22 hores fins a les 8 hores del matí.
b) Tancar amb estrèpit portes i finestres, especialment en el període horari assenyalat a
l’apartat anterior.
c) Qualsevol classe de soroll evitable a l’interior dels habitatges, particularment els produïts per reparacions de caràcter domèstic o trasllat de mobles, especialment de les 22
fins les 8 hores.
d) Deixar entre les 22 i les 8 hores en patis, galeries, balcons o finestres qualsevol animal que, amb els seus cants, sons, crits o altres activitats, pertorbi el descans dels veïns.
Durant les hores restants, també hauran d’ésser retirats pels seus propietaris o encarregats quan notòriament ocasionin molèsties als altres ocupants de l’immoble o als dels
habitatges propers. Tampoc no podran produir molèsties encara que els animals estiguin a l’interior dels pisos o locals de què es tracti.
e) En general, la realització de qualsevol activitat que provoqui molèsties al veïnat per
causa del soroll.
2. L'incompliment del que disposen els apartats anteriors serà considerat com a
falta greu.
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ARTICLE 144
(Obligacions)
1. Els propietaris o els usuaris de receptors de ràdio i de televisió, tocadiscs, magnetòfons, altaveus, instruments musicals i altres emissors acústics hauran d’abaixar-ne el
volum o utilitzar-los de manera que no ocasionin molèsties als veïns, especialment de les
22 fins a les 8 hores. Durant la resta del dia ho hauran de fer si ho demana qualsevol
veí que manifesti que hi ha persones malaltes al seu domicili o qualsevol altra circumstància que requereixi silenci.
2. Les activitats musicals o artístiques de qualsevol altre tipus i les festes en domicilis particulars s’atendran al que estableix l’apartat anterior.
3. En qualsevol cas, mai no es podran superar els límits previstos en l’article següent.
4. L'incompliment del que disposen els apartats anteriors serà considerat com a falta greu.
ARTICLE 145
(Nivells màxims admissibles a l’ambient interior produïda per les activitats i el veïnat)
Sense perjudici de les infraccions previstes en els articles anteriors, en cap cas es podran
superar els nivells d’emissió sonora següents:
a) En el cas dels habitatges i hotels o negocis anàlegs, 40 dB entre les 8 i les 22 hores,
i 30 dB entre les 22 i les 8 hores.
b) En el cas d’establiments comercials, 45 dB durant l’horari d’obertura.
c) En el cas de cinemes, teatres i similars, 40 dB durant l’horari d’obertura.
d) En el cas de les esglésies i altres centres religiosos, 35 dB entre les 8 i les 22 hores.
e) En el cas de les biblioteques, museus i similars, 35 dB durant l’horari d’obertura.
f) En el cas dels restaurants, grans superfícies de venda i similars, 55 dB durant l’horari d’obertura.
g) En el cas d’establiments sanitaris i de repòs, 35 dB entre les 8 i les 22 hores, i 30
entre les 22 i les 8 hores.
Per a les franges horàries no previstes, s’entendrà que el soroll ha de ser, en tot cas, inferior als 30 dB.
L’incompliment d’aquests valors serà constitutiu de falta greu.
ARTICLE 146
(Nivells màxims admissibles de soroll a l’exterior dels edificis)
Sense perjudici de les infraccions previstes en els articles anteriors, en cap cas es
podran superar els nivells d’immisió següents:
a) Per al cas que la zona envoltant sigui sanitària, 50 dB entre les 8 i les 22 hores i 40
dB entre les 22 i les 8 hores.
b) Per al cas que la zona envoltant sigui comercial, 70 dB entre les 8 i les 22 hores i 50
dB entre les 22 i les 8 hores.
c) Per al cas que la zona envoltant sigui industrial i de magatzems (polígons), 70 dB
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entre les 8 i les 22 hores i 60 dB entre les 22 i les 8 hores.
d) Per al cas que la zona envoltant sigui d’habitatges i oficines, 65 dB entre les 8 i les
22 hores i 50 entre les 22 i les 8 hores.

ARTICLE 147
(Prohibicions)
1. No és permès:
a) Pertorbar la tranquil·litat pública amb crits, escàndols, baralles i tumults.
b) La realització de treballs en la via pública i en la construcció a partir de les 20 h i
fins a les 8 h, excepte en el cas d’obres urgents i aquelles autoritzades per l’Ajuntament
que pel perill o els inconvenients que comportin no es puguin efectuar en horari diürn.
c) Accionar sense causa justificada qualsevol sistema d’avís acústic (alarmes, sirenes,
etc.) instal·lat en edificis o vehicles. En cas de no ser localitzats els responsables del sistema d’avís acústic, podran ser emprats els mitjans necessaris per fer cessar les molèsties als veïns.
2. L'incompliment del que disposen els apartats anteriors serà considerat com a falta greu.
ARTICLE 148
(Aparells sonors)
1. Als espais públics no es pot cridar, fer funcionar aparells de ràdio, televisors, instruments musicals o altres aparells anàlegs per sobre dels límits que imposa el respecte
mutu. La intensitat sonora derivada de l’ús d’aquests aparells en els vehicles no podrà
excedir la que es determina per al soroll del motor.
2. Les persones que portin en funcionament aquests aparells hauran de tancar-ne la connexió en el cas que els ho requereixi qualsevol persona autoritzada, per causa justificada.
3. L'incompliment del que disposen els apartats anteriors serà considerat com a falta lleu.
ARTICLE 149
(Vehicles de transport públic)
Els vehicles de transport públic modularan el nivell sonor dels seus aparells de ràdio o de
reproducció de música per tal d’evitar molèsties als usuaris i/o vianants, d’acord amb la
normativa vigent.
ARTICLE 150
(Música ambiental)
L’emissió de música ambiental al carrer restarà sotmesa a l’autorització de l’Ajuntament,
i es limitarà als períodes o dates tradicionals en zones comercials o anàlogues. Per a la
localització dels equips o instal·lacions musicals serà necessària la conformitat prèvia
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dels veïns als quals pugui correspondre suportar la fixació o connexió material des de la
seva façana o habitatge. Els límits de l’horari d’emissió es fixaran entre les 8 i les 22
hores, amb un període de descans almenys entre les 14 i les 17 hores.
ARTICLE 151
(Recollida d'escombraries)
En les operacions de recollida d’escombraries i de neteja s’hauran d’adoptar les mesures necessàries per tal de reduir al mínim el nivell de sorolls que puguin pertorbar la tranquil·litat ciutadana.
Secció quarta: sorolls de vehicles
ARTICLE 152
(Sistemes d'escapament)
1. Els vehicles de motor, motocicletes i ciclomotors en circulació han d’estar dotats dels
corresponents silenciadors, degudament homologats i en condicions òptimes d’eficàcia.
2. No és permès:
a) La utilització de l’anomenat escapament lliure.
b) Que els gasos expulsats pels motors, en lloc de travessar un silenciador eficaç, surtin a través d’un d’incomplet, inadequat o deteriorat, o bé de tubs ressonadors, excedint el nivell de decibels permès.
3. Els vehicles de motor, motocicletes i ciclomotors que incompleixin l’establert a l’apartat precedent i els que produeixin sorolls o gasos que sobrepassin els límits fixats en
aquesta Ordenança seran sancionats com a responsables d’una falta greu.
ARTICLE 153
(Límits d’emissió sonora en els vehicles)
1. Els límits d’emissió sonora en el cas de les motocicletes seran els següents:
a) Per a motocicletes d’un cubicatge igual o inferior als 80 cc, 77 dB.
b) Per a motocicletes d’un cubicatge superior als 80 cc i inferior als 175 cc, 79 dB.
c) Per a motocicletes d’un cubicatge igual o superior als 175 cc, 82 dB.
2. Els límits d’emissió sonora per als vehicles de motor destinats al transport de passatgers seran els següents:
a) Per a vehicles amb un màxim de nou seients, incloent-hi el del conductor, 77 dB.
b) Per a vehicles amb més de nou seients i un motor de potència inferior als 150 kw, 80 dB.
c) Per a vehicles amb més de nou seients i motor de potència igual o superior als 150
kw, 83 dB.
3. El límit d’emissió sonora per als vehicles de transport de mercaderies amb un pes
màxim autoritzat que no excedeixi les 2 tones serà de 78 dB.
4. El límit d’emissió sonora per als vehicles de transport de mercaderies amb un pes
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ARTICLE 154
(Mesuraments de sorolls i gasos)
1. Els agents de l’autoritat podran comprovar mitjançant els mesuraments necessaris si
un vehicle produeix una emissió de sorolls o gasos que comportin l’incompliment dels
límits permesos en la normativa vigent
2. El mesurament s’efectuarà, si és possible, en el mateix lloc on s’ha aturat el vehicle o,
en cas de no ser-ho, es traslladarà el vehicle al lloc més pròxim on es puguin realitzar
els controls de sorolls i gasos.
3. Els titulars i conductors dels vehicles a què es refereix aquesta secció estan obligats a
sotmetre’s als mesuraments corresponents a requeriment dels agents de l’autoritat municipal. La negativa comportarà la immobilització immediata del vehicle, sense perjudici
de la sanció que hi pugui correspondre.
ARTICLE 155
(Reparació dels vehicles infractors)
1. En cas que se superin els nivells d'emissió permesos a la normativa vigent, els agents
de l’autoritat formularan la denúncia corresponent i es traslladarà el vehicle al dipòsit
municipal, on restarà immobilitzat fins que el titular el retiri, mitjançant un sistema de remolc
o càrrega, per a efectuar-ne la reparació, un cop pagades les despeses originades.
2. Una vegada retirat, el titular traslladarà el vehicle al punt de control que se li hagi indicat a l’efecte de comprovar la reparació. Si no s'han corregit les deficiències tècniques
observades, es procedirà novament d’acord amb el que determina l’apartat primer.
3. En el supòsit que el titular no es presenti al punt de control indicat, serà sancionat per
la comissió d'un falta greu.
ARTICLE 156
(Senyals acústics)
1. Resta prohibida la utilització dels senyals acústics dels vehicles, excepte en els casos
de perill d’atropellament o col·lisió, auxili urgent de persones o serveis públics d’urgència com la policia, bombers i assistència sanitària.
2. L'incompliment del que disposen els apartats anteriors serà considerat com a falta lleu.
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màxim autoritzat igual o superior a les 2 tones però inferior a les 3,5 serà de 79 dB.
5. Els límits d’emissió sonora per als vehicles de transport de mercaderies amb un pes
màxim autoritzat de més de 3,5 tones seran els següents:
a) Per a vehicles amb motor de potència inferior a 75 kw, 81 dB.
b) Per a vehicles amb motor de potència igual o superior a 75 kw però inferior als 150 kw, 83 dB.
c) Per a vehicles amb motor de potència igual o superior als 150 kw, 84 dB.
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CAPÍTOL VI: Preser vació del medi ambient

Secció primera: protecció dels espais naturals, arbres, jardins i vegetació
ARTICLE 157
(Prohibicions)
1. Resta prohibit:
a) Causar perjudicis a l’arbrat, els parterres, les plantacions, els conreus i els jardins,
tant públics com privats.
b) Encendre foc en zones arbrades o boscoses o en què hi hagi matolls, sense autorització.
c) Enfilar-se als arbres, envair els parterres i pescar als estanys.
d) Utilitzar l’arbrat per subjectar-hi instal·lacions elèctriques, escales o corrioles amb
cordills, filferros o cadenes.
e) Extreure dels espais naturals o jardins molsa, matolls, pedres, sorra, plantes o productes anàlegs.
2. Les anteriors actuacions tindran la consideració de falta molt greu (apartat b); de falta
greu (apartat d); de falta lleu (apartats a, c, e). A més, l’infractor haurà d’assumir el
pagament de la reparació dels danys causats.
ARTICLE 158
(Tallada d'arbres)
La tallada d’arbres integrats en una massa arbòria que estigui enclavada en terrenys per
als quals hi hagi un pla d’ordenació aprovat restarà subjecta a la sol·licitud de llicència
prèvia, sense perjudici de les autoritzacions que hi siguin procedents d’acord amb la
legislació específica aplicable. En qualsevol altre cas, la tallada d'arbres resta prohibida, i serà sancionada com a falta molt greu.
ARTICLE 159
(Plantació d’arbrat)
Es procurarà la plantació d’arbrat d’espècies que pertanyin a les comunitats arbòries
existents a la zona.
Secció segona: protecció, conservació i ús dels camins
ARTICLE 160
(Prohibicions generals)
Resta prohibit:
a) Fer represes, pous i abeuradors a menys de cinc metres de les vores dels camins. Els
propietaris de terrenys afrontadors amb un camí no podran impedir el curs lliure de les
aigües que en provinguin fent rases o calçades, o elevant el terreny. L’incompliment tindrà la consideració de falta lleu.
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ARTICLE 161
(Obligació de reparació)
Qualsevol desperfecte que es produeixi als camins que no sigui conseqüència del seu ús
normal produirà que el causant s’hagi de fer càrrec del cost de la reparació.
ARTICLE 162
(Manteniment de la vegetació que llinda amb els camins públics)
Els matolls, esbarzers i tota mena de brancatge que serveixi de resguard o de tanca als
camps i les finques afrontadors amb el camí hauran d’estar ben tallats i de manera que
no en sobresurtin, sota la responsabilitat del propietari de la finca.
ARTICLE 163
(Conservació dels camins veïnals)
És obligació de l’Ajuntament la conservació i la delimitació clara dels camins veïnals. La
construcció i la conservació dels murs de sosteniment dels camins rurals correspon als
propietaris dels terrenys afrontadors.
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b) Desviar les aigües de camins, finques o edificis contigus. L’incompliment tindrà la consideració de falta greu, sense perjudici de l’obligació de restituir a la situació original.

Títol segon ORDENACIÓ DE LA CONVIVENCIA CIUTADANA

CAPÍTOL VII: Possessió i protecció d’animals

ARTICLE 164
(Possessió d’animals)
1. Les persones propietàries i posseïdores d’animals han de mantenir-los en bones condicions higienicosanitàries, de benestar i de seguretat, d’acord amb les característiques
de cada espècie, i complir amb totes les obligacions i deures que la llei imposa per ésser
posseïdor d’un animal.
2. La persona posseïdora d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de
la persona propietària, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i espais públics.
3. Tindran la consideració d’animals de companyia els animals domèstics que les persones mantenen generalment a la llar amb la finalitat d’obtenir-ne companyia. Gaudeixen
sempre d’aquesta condició els gossos i els gats.
4. La tinença d’animals de companyia en habitatges urbans restarà condicionada a les
circumstàncies higièniques i de qualitat ambiental (soroll, fums, etc.) òptims de llur allotjament, a l’absència de riscos sanitaris i a la inexistència de molèsties per als veïns.
5. Només es permetrà un nombre màxim de 3 gossos o gats en un habitatge. Pel que fa
al nombre permès de la resta d’animals de companyia, es tindran en compte les condicions higienicosanitàries, de seguretat i de molèsties als veïns.
6. La persona posseïdora d’animals salvatges o d’animals de companyia exòtics que per
llurs característiques puguin causar danys ha de mantenir-los en captivitat de manera
que es garanteixin les mesures de seguretat necessàries. Així mateix, no pot exhibir-los
ni passejar-los per les vies i els espais públics.
7. Resta prohibit dins el nucli urbà l’establiment de vaqueries, estables, quadres, corrals
d’aus o qualsevol tipus de bèstia pròpia de granja.
L’incompliment de l’apartat 5 d’aquest article tindrà la consideració de falta lleu, i el de
l’apartat 7, de falta greu.
ARTICLE 165
(Animals perillosos)
1. La tinença d’animals potencialment perillosos requerirà la prèvia obtenció de la llicència municipal del domicili on visqui el propietari i/o posseïdor de l’animal.
2. Es consideren animals potencialment perillosos:
a) Els que, pertanyent a la fauna salvatge i essent utilitzats com animals domèstics o de
companyia, amb independència de la seva agressivitat, pertanyen a espècies o races
que tinguin capacitat de causar la mort o lesions a les persones o a altres animals i
danys a les coses.
b) Els de l’espècie canina que la legislació específica determini en cada moment.
c) Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos, així com
aquells que manifesten un caràcter marcadament agressiu.
d) Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
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e) Aquells gossos les característiques dels quals es corresponguin amb totes o la majoria de les següents:
- Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
- Marcat caràcter i gran valor.
- Pèl curt.
- Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, altura a la creu entre 50 i 70 centímetres i pes superior a 20 kg.
- Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ampli i grans galtes musculoses i bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
- Coll ample, musculós i curt.
- Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.
- Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.
ARTICLE 166
(Instal·lacions)
Les instal·lacions que alberguin els gossos i/o animals potencialment perillosos han de
tenir les característiques següents, a fi d’evitar que els animals en surtin i cometin danys
a tercers:
a) Les parets i les tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han d’estar ben
fixades per tal de suportar el pes i la pressió dels animals.
b) Les portes de les instal·lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la resta del
contorn i s’han de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar o obrir
ells mateixos els mecanismes de seguretat.
c) El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un gos
o animal perillós.
ARTICLE 167
(A les vies públiques)
1. A les vies públiques i en altres espais d’ús comú general els gossos aniran al costat de
seu propietari o posseïdor, lligats de la corretja o cadena amb la medalla de control. No
es podrà portar més d’un d’aquests gossos per persona. En cap cas no podran ésser conduïts per menors de setze anys.
2. Si el gos es considerat potencialment perillós haurà de portar obligatòriament:
a) Morrió apropiat a la tipologia racial de cada animal.
b) Una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres.
3. Els gossos i els gats han de portar de manera permanent pels espais o les vies públiques una placa identificativa o qualsevol altre mitjà adaptat al collar de l’animal, en què
han de constar el nom de l’animal i les dades de la persona que en sigui posseïdora.
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4. Els propietaris i/o posseïdors de gossos i animals de companyia hauran d’evitar que
aquests facin llurs deposicions a la via pública o en altre espai d’ús comú general i, en
el cas d’inevitable deposició, hauran de retirar-ne immediatament els excrements o brutícia produïts i netejar el lloc afectat. En cas que no compleixin amb aquesta obligació
seran sancionats per la comissió d’una falta lleu.
ARTICLE 168
(Registre censal)
1. Les persones posseïdores de gossos, gossos potencialment perillosos i gats han de censar-los obligatòriament a l’Ajuntament del municipi de residència habitual dels animals
dins el termini màxim de 30 dies, comptat a partir de la data de naixement o de l’adquisició de l’animal o del canvi de residència. Prèviament a la inscripció en el cens, cal
haver dut a terme la identificació de forma indeleble de l’animal mitjançant una identificació electrònica amb la implantació d’un microxip homologat.
2. Les persones posseïdores d’animals potencialment perillosos, exceptuant els gossos,
hauran de sol·licitar la seva inscripció en el registre municipal corresponent dins dels 15
dies següents a la data en què hagin obtingut la llicència administrava per a la tinença
dels animals.
ARTICLE 169
(Comís d’animals)
1. Mitjançant els seus agents, l’Administració pot decomissar els animals en el mateix
moment en què hi hagi indicis d’infracció de les disposicions d’aquesta Ordenança.
2. El comís tindrà un caràcter preventiu fins a la resolució de l’expedient sancionador
corresponent, que en tot cas ha de determinar la destinació final que s’ha de donar als
animals.
3. Les despeses ocasionades pel comís i les actuacions relacionades amb aquest són a
compte del responsable de la infracció.
ARTICLE 170
(Maltractament als animals)
1. Tot maltractament als animals resta prohibit i es castigarà d’acord amb el previst en
la legislació en matèria de protecció dels animals.
2. Resta prohibit afectar de qualsevol manera la llibertat i integritat dels ocells i els animals no danyosos que romanen als espais públics de la ciutat. En especial, no és permès
fer-los ferides voluntàriament o colpejar-los de forma violenta, repetida o abusiva, o privar-los d’aliments, aire, moviment o llum.
3. La inobservància d’aquesta obligació tindrà la consideració de falta lleu, sempre que
no tingui una sanció més greu d’acord amb la legislació sectorial aplicable.
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ARTICLE 172
(Abandonament)
Totes les persones que desitgin desfer-se d’un animal del qual són posseïdores o responsables hauran de lliurar-lo als serveis municipals de recollida d’animals o a una societat
protectora. En cas que l’abandonin, seran sancionats d’acord amb el que prevegi la
legislació en matèria de protecció dels animals.
ARTICLE 173
(Comerç d'animals)
El comerç d’animals només podrà practicar-se en els establiments autoritzats a tal efecte i només en relació amb exemplars d’espècies el comerç de les quals estigui permès.
Resta expressament prohibida la venda ambulant d’animals de companyia i la seva
exposició pública en aparadors. Les infraccions d’aquesta disposició se sancionaran d’acord amb la legislació en matèria de protecció dels animals.
ARTICLE 174
(Ús d’animals en espectacles)
1. L’ús d’animals en espectacles que no estiguin expressament prohibits per la llei estarà
sotmès a autorització. Si l’ús es produeix sense l’autorització preceptiva, els agents de
l’autoritat municipal hauran de notificar-ho a l'Administració de la Generalitat.
2. L’autorització es concedirà només si l’ús previst no comporta cap sofriment ni vexació
per a l’animal.

ORDENANÇA GENERAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA
I Ú S D E L S E S PA I S P U B L I C S D E TA R R A G O N A

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERAL 79

Títol segon

ARTICLE 171
(Limitacions)
L’Ajuntament podrà limitar els espais públics on no serà permesa la circulació o estada
d’animals.

Títol tercer ESTABLIMENTS I ACTIVITATS OBERTES AL PÚBLIC

CAPÍTOL I: Horaris comercials

ARTICLE 175
(Horaris autoritzats per a establiments nocturns )
1. L’horari autoritzat d’obertura i tancament per a establiments nocturns és el que fixa la
normativa vigent.
2. L’Ajuntament podrà ampliar o reduir els horaris de tancament en atenció a les peculiaritats de la població, la zona i el territori i, especialment, en relació amb l’afluència
turística i amb la durada de l’espectacle, amb les limitacions assenyalades a la llei.
3. Les reduccions podran acordar-se per a locals concrets o per a locals concentrats en
determinades zones que, per la seva situació o característiques, ocasionin molèsties als
veïns dels habitatges del seu entorn, especialment si no reuneixen les condicions adequades d’insonorització.
4. Les ampliacions les podrà acordar l’Ajuntament en els supòsits de festes locals, patronals, nadalenques i revetlles populars. Aquesta autorització s’ajustarà a les condicions del
recinte en què tinguin lloc i a les possibles molèsties que es puguin ocasionar al veïnat.
ARTICLE 176
(Horari autoritzat per a la resta d’establiments)
1. L’horari autoritzat de tancament de la resta d’establiments és el que fixa la normativa vigent.
2. Per als qui no tinguin una regulació pròpia, tancaran com a màxim a les 22 hores,
llevat dels qui disposin d’una autorització específica.
3. Els establiments i activitats obertes al públic, si la normativa específica no disposa el
contrari, no podran obrir en cap cas abans de les 6 hores.
4. L’Ajuntament podrà autoritzar un horari superior en èpoques de revetlles, festes majors
i festes populars. Aquesta autorització s’ajustarà a les condicions del recinte en què tinguin lloc i a les possibles molèsties que es puguin ocasionar al veïnat.
5. Per a les exhibicions a l’aire lliure i les activitats esportives, l’horari el fixarà l’autoritat corresponent.
ARTICLE 177
(Infraccions)
1. L’incompliment dels horaris d’inici o final d’un espectacle i també l’incompliment d’horaris d’obertura i tancament dels establiments públics seran constitutius de falta greu.
2. D’acord amb la normativa vigent, quan es tracti de locals o establiments, en el cas
de comissió de faltes greus, a més de la sanció econòmica, podran ser sancionats,
alternativament a la sanció pecuniària o conjuntament amb aquesta, amb el tancament
temporal del local.
3. La Guàrdia Urbana vetllarà pel compliment d’aquestes normes. A tal efecte, podrà
requerir i ordenar el tancament dels establiments que incompleixin l’horari o qualsevol
altre precepte que suposi un perill per a les persones i/o els béns, i es podrà considerar
el no-obeïment com a delicte de desobediència a l’autoritat.
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Títol tercer ESTABLIMENTS I ACTIVITATS OBERTES AL PÚBLIC

CAPÍTOL II: Prohibició i suspensió d’espectacles
i clausura de locals

ARTICLE 179
(Clausura de locals)
L’alcalde, en l’àmbit de les seves competències, tancarà els locals i establiments que no
tinguin llicència o infringeixin les normes reguladores de l’activitat. També els podrà tancar en el transcurs d’un procediment sancionador si és una mesura necessària per a assegurar el compliment de la legalitat.
Així mateix, l’alcalde, en l’àmbit de les seves competències, podrà ordenar el precinte o
la retirada, si s’escau, d’instal·lacions (climatitzacions, equips de música ambiental, etc.)
quan no disposin de llicència o produeixin molèsties al veïnat.
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ARTICLE 178
(Prohibició i suspensió d'espectacles)
L’Ajuntament podrà prohibir o suspendre els espectacles en els casos següents:
a) Quan puguin ser constitutius de delicte.
b) Quan s’infringeixin normes relatives als locals o activitats.
c) Quan no se n’hagi obtingut la llicència, si és preceptiva.
d) Si l’espectacle, apartant-se de les característiques que van determinar la seva qualificació, és perjudicial per a la joventut o la infància.
e) Si s’infringeixen les normes reguladores de l’activitat establertes a la legislació general vigent o a la legislació específica.
f) Si es produeixen o es preveuen alteracions de l’ordre públic o de la seguretat ciutadana, amb perill per a les persones o béns.
g) Si no es compleixen les condicions sanitàries i d’higiene necessàries.

Títol tercer ESTABLIMENTS I ACTIVITATS OBERTES AL PÚBLIC

CAPÍTOL III: Espectacles, activitats recreatives
i establiments públics
ARTICLE 180
(Definicions)
1. Es consideraran, als efectes d’aquesta Ordenança, establiments públics de lliure concurrència aquells locals destinats al públic amb finalitat de gaudi i oci, així com el lloc
on es duguin a terme espectacles i activitats recreatives, i aquells que determini la normativa legal vigent.
2. Es considerarà espectacle tota activitat esportiva i recreativa relacionada amb l’oci,
sempre que tingui caràcter públic.
3. Als efectes d’aquesta Ordenança, s’entendran com a espectacles: els cinemes i autocinemes, els teatres i similars, les audicions, els concerts, els circs i anàlegs, els espectacles taurins, els espectacles esportius, el folklore i les exhibicions especials, així com totes
aquelles altres activitats anàlogues. D’altra banda, entraran dins del concepte d’activitat
recreativa totes aquelles activitats esportives, musicals, de restauració, de joc i atraccions,
culturals i socials, audiovisuals, zoològiques, així com d’altres d’anàlogues.
ARTICLE 181
(Llicència municipal)
1. Els establiments públics de lliure concurrència, els espectacles i les activitats recreatives dutes a terme en un local o establiment de pública concurrència estaran sotmesos a
llicència municipal, sens perjudici d’haver d’obtenir altres llicències o autoritzacions previstes per la normativa vigent, si és el cas. Aquesta autorització serà modificable i revocable en funció de canvis a la normativa o de les condicions objectives.
2. Caldrà obtenir prèviament la llicència municipal corresponent, sol·licitada mitjançant
imprès normalitzat i acompanyada de la documentació que l’Ajuntament determini.
3. Abans d’iniciar l’activitat recreativa o l’espectacle serà necessària una inspecció per
comprovar que les instal·lacions s’ajusten al projecte aprovat.
4. També estaran sotmeses a llicència municipal la instal·lació d’estructures no permanents, desmuntables, destinades a espectacles. Quan es tracti de proves esportives que
transcorrin per més d’un terme municipal, caldrà també l’autorització de l’autoritat competent d’acord amb l’àmbit afectat.
5. L’atorgament de llicència en relació amb les activitats esmentades en aquest article així
com amb les de l'article 28 estarà condicionat en tot cas al fet que el peticionari tingui
concertat un contracte d’assegurances que cobreixi el risc de la responsabilitat civil.
6. Els titulars de l’establiment, l’espectacle o l’activitat recreativa tindran a disposició de
l’autoritat la llicència corresponent quan els sigui requerida.
7. Les activitats següents tindran la consideració de falta molt greu:
a) L’obertura d’un local i la realització d’un espectacle sense disposar de les llicències i
les autoritzacions pertinents.
b) La realització de modificacions que requereixin llicència sense haver-la obtingut prèviament.
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Títol tercer ESTABLIMENTS I ACTIVITATS OBERTES AL PÚBLIC

ARTICLE 183
(Condicions tècniques)
1. A les llicències municipals atorgades als establiments de pública concurrència, espectacles públics o activitats recreatives, ha de constar:
a) L’activitat o activitats autoritzades.
b) L’aforament màxim permès, tant del públic com dels actuants, si escau.
c) L’horari de tancament del local o d’acabament de l’espectacle o activitat.
2. En tot cas, els establiments de pública concurrència hauran d’acreditar el compliment
de la legislació vigent en relació amb el dret d’admissió.
ARTICLE 184
(Autoritzacions provisionals)
1. L’Ajuntament podrà atorgar autoritzacions provisionals d’obertura quan l’activitat tingui en tràmit la llicència definitiva, hi hagi indicis suficients que es compleixen els requisits establerts en la normativa vigent i l’interessat aporti un certificat tècnic emès pel tècnic competent, visat pel col·legi oficial corresponent, en el qual faci constar que no hi ha
cap risc per a la seguretat de les persones.
2. Les esmentades autoritzacions podran atorgar-se per un període màxim de sis mesos,
prorrogable com a màxim sis mesos més.
ARTICLE 185
(Autoritzacions excepcionals)
Es podrà autoritzar excepcionalment l’atorgament de llicències a aquells locals de valor
arquitectònic notable en què tradicionalment s’hagin realitzat espectacles, encara que no
s’hi compleixin totes les condicions tècniques reglamentàries, sempre que no suposi un
risc per a la seguretat de les persones o per a la conservació el patrimoni i s’hi determinin les mesures alternatives necessàries.
ARTICLE 186
(Neteja)
1. Els titulars de la llicència tindran cura de la neteja de l’entorn de l’establiment o del lloc on
s’esdevingui l’espectacle o l’activitat recreativa, d’acord amb el que disposi la normativa vigent.
2. La brutícia de la via pública produïda com a conseqüència de l’ús comú especial i privat és responsabilitat de cada titular de l’activitat causant.

ORDENANÇA GENERAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA
I Ú S D E L S E S PA I S P U B L I C S D E TA R R A G O N A

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERAL 83

Títol tercer

ARTICLE 182
(Registre municipal)
L’ Ajuntament elaborarà un registre d’empreses i establiments o locals d’espectacles i
activitats recreatives on constaran tant les llicències atorgades com les persones que
actuen com a representants davant de l’Administració.

Títol quart PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC

ARTICLE 187
(Respecte al patrimoni cultural)
A efectes d’aquesta Ordenança, s’entén com a patrimoni cultural tota mena de construcció, resta material i informació escrita o oral que aporti dades sobre un moment històric determinat.
Tots els ciutadans i ciutadanes han de respectar els béns integrants del patrimoni cultural
de la ciutat de Tarragona, i es garantirà que en puguin fer ús i gaudir-ne.
ARTICLE 188
(Reparació dels danys al patrimoni cultural)
Aquells que causin danys en béns immobles catalogats estaran obligats a la reparació
dels danys. L’Ajuntament, mitjançant les corresponents ordres d’execució adreçades als
seus responsables, garantirà la restitució d’aquells béns al seu estat anterior. Sens perjudici de l’anterior, els serveis municipals comunicaran a l’Administració de la Generalitat
i a les autoritats judicials aquestes situacions per a la possible imposició de les sancions
o penes que hi escaiguin.
ARTICLE 189
(Protecció del patrimoni cultural)
1. D’acord amb la normativa vigent, l’Ajuntament, en el seu àmbit competencial, vetllarà per la protecció i conservació del patrimoni cultural de la ciutat, especialment l’històric, l’artístic i l’arqueològic, concretat en els diversos béns catalogats, com ara els béns
culturals d’interès nacional, els béns d’interès cultural i els béns catalogats d’interès local.
2. L’autorització d’activitats i usos en els monuments catalogats i en els seus voltants es
farà amb les garanties per a la protecció i preservació dels béns afectats.
3. L’Ajuntament incoarà i tramitarà els expedients sancionadors per la realització d’intervencions sobre béns culturals d’interès local i sobre espais de protecció arqueològica
sense llicència urbanística o per l’incompliment dels termes, d’acord amb la normativa
vigent.
ARTICLE 190
(Col·laboració entre administracions)
1. L’Ajuntament observarà en tot moment una actuació de col·laboració amb les diferents
administracions públiques implicades, vetllarà per la integritat del patrimoni cultural i
podrà exercir la seva competència en la declaració de béns immobles com a béns catalogats d’interès local.
2. L’Ajuntament notificarà, si escau, a l’Administració competent qualsevol amenaça,
dany o pertorbació de la funció social que pateixin els béns del patrimoni cultural del seu
terme municipal, així com qualsevol perill o risc que els afecti.
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Títol quart PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC

ARTICLE 191
(Obligacions dels ciutadans i ciutadanes)
Les anteriors obligacions i conductes també seran exigibles, d’acord amb la normativa
vigent, als propietaris, titulars d’altres drets reals i posseïdors dels béns integrants del
patrimoni cultural, i, en general, a qualsevol persona que tingui coneixement d’una situació de perill o de la destrucció consumada o imminent d’un bé integrant del patrimoni
cultural.

ARTICLE 193
(Compliment dels deures imposats per la legislació)
1. D’acord amb la normativa vigent, l’Ajuntament podrà imposar multes coercitives per
fer efectiu el compliment dels deures imposats per la normativa relativa al patrimoni cultural català i de les resolucions administratives dictades per al compliment del que aquesta disposa.
2. Caldrà un requeriment escrit previ on s’indiqui el termini per al compliment de l’obligació i la quantia de la multa que pot ésser imposada, que no superarà l’import d’una
falta lleu.
3. Les multes podran ser reiterades les vegades que calgui fins al compliment de l’obligació.
ARTICLE 194
(Intervencions no autoritzades)
Es considerarà falta molt greu les actuacions o intervencions sobre béns culturals d’interès local no aprovades per la Generalitat.
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Títol quart

ARTICLE 192
(Obres de conservació)
L’Ajuntament ordenarà als propietaris, titulars d’altres drets reals i posseïdors dels béns
immobles catalogats l’execució de les obres o realització d’actuacions que siguin necessàries per a preservar-los, conservar-los i mantenir-los i restaurar-los, sempre que l’import de les obres no superi el 50% del valor del bé. L’Ajuntament podrà fer-ne l’execució
subsidiària a càrrec dels obligats.

Títol cinquè PREVENCIÓ DE PERILLS I RISCOS,
SITUACIONS D’EMERGÈNCIA I PROTECCIÓ CIVIL
CAPÍTOL I: Inter venció administrativa de prevenció
i precaució
ARTICLE 195
(Clàusula d’intervenció administrativa general)
1. L’Ajuntament ha de preservar la vida, la salut i la integritat de les persones, la protecció de llurs béns i la protecció del medi ambient, en especial en situacions de greu risc
col·lectiu, de catàstrofes o de calamitat pública.
2. Per a la consecució d’aquests fins, podrà desenvolupar aquelles mesures d’intervenció
administrativa que, en virtut dels principis de prevenció de perills i de precaució, es trobin en el seu àmbit competencial, amb ple respecte pels drets i llibertats individuals i llur
protecció i jurídica.
3. En cas d’haver de dictar-se mesures restrictives dels drets i llibertats o d’imposar càrregues personals, aquestes tindran la vigència estrictament necessària per a fer front a la
situació de risc, perill o emergència, i hauran de ser proporcionals a aquesta.
4. L’Ajuntament, d'acord amb la legislació de protecció civil, elaborarà, aprovarà i aplicarà els plans d'emergència d'àmbit municipal i participarà, si s’escau, i col·laborarà en
l’aplicació dels d’àmbit superior.
ARTICLE 196
(Mesures d’intervenció administrativa)
1. L’Ajuntament adoptarà les mesures necessàries per a prevenir, evitar o minimitzar els
efectes derivats de les catàstrofes o calamitats públiques, entre les quals cal esmentar:
a) Evacuar o allunyar les persones dels llocs de perill.
b) Recomanar el confinament de les persones en llurs domicilis o en llocs segurs, d'acord amb les previsions des plans corresponents.
c) Restringir l'accés a zones de perill o zones d'operació.
d) Limitar i condicionar l'ús dels serveis públics i privats i el consum de béns.
e) Qualsevol altra que es consideri necessària, d'acord amb la situació d’emergència i
el pla que hi sigui d’aplicació.
2. L’Ajuntament difondrà el contingut dels plans d’emergència entre tots el ciutadans i ciutadanes.
ARTICLE 197
(Drets i deures dels ciutadans i ciutadanes)
1. Els ciutadans i ciutadanes tenen el dret de ser informats per l’Ajuntament sobre els riscs
i perills greus que els poden afectar i els instruments i mesures previstos per a afrontarlos, en el marc de la legislació sobre la matèria.
2. L’Ajuntament potenciarà la participació ciutadana, individualment i també mitjançant entitats representatives, en la redacció i execució de plans i dispositius de reducció dels perills i riscos i la prevenció d'emergències.
3. Els ciutadans i ciutadanes tenen el dret i el deure de col·laborar amb l’Ajuntament
en el conjunt de tasques i finalitats esmentades a l’article anterior i, en especial, amb
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Títol cinquè PREVENCIÓ DE PERILLS I RISCOS,
SITUACIONS D’EMERGÈNCIA I PROTECCIÓ CIVIL

Títol cinquè

els dispositius de protecció civil, en especial els simulacres, d'acord amb la legislació i
les instruccions de les autoritats competents en aquesta matèria.
4. En particular, els ciutadans i ciutadanes, declarada l’activació d’un pla de protecció
civil, estan obligats a seguir les instruccions i a complir les ordres emanades de l’autoritat designada en el pla.
5. La col·laboració regular dels ciutadans i ciutadanes podrà dur-se a terme mitjançant
les associacions de voluntariat constituïdes d'acord amb la legislació de protecció civil de
Catalunya.
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Títol cinquè PREVENCIÓ DE PERILLS I RISCOS,
SITUACIONS D’EMERGÈNCIA I PROTECCIÓ CIVIL
CAPÍTOL II: Emergències i protecció civil

ARTICLE 198
(Autoritats)
1. L’alcalde és l’autoritat superior de protecció civil en l’àmbit municipal, sens perjudici
de les funcions dels òrgans de la Generalitat o de l’Estat en cas d’activació d’un pla de
la seva competència.
2. Correspon a l’alcalde, entre altres funcions atribuïdes per la normativa de protecció
civil, declarar l’activació o la desactivació dels plans de protecció civil d’àmbit municipal
i requerir a les entitats privades i als particulars la col·laboració necessària per a complir les obligacions establertes per legislació vigent.
ARTICLE 199
(Prestacions forçoses)
1. A petició de l'autoritat competent, els ciutadans i ciutadanes estan obligades a la prestació de serveis destinats a prevenir o evitar la situació de perill o risc o afrontar l’emergència, de manera proporcionada a la situació creada i a les possibilitats de cadascú.
La prestació d'aquests serveis es obligatòria i no dóna lloc a indemnització per aquesta
causa.
2. L'autoritat, sempre que la naturalesa del perill, risc o emergència ho faci necessari,
podrà ordenar, així mateix, la requisa, la intervenció i l'ocupació temporal i transitòria
dels béns, locals, indústries i tota classe d’establiments necessaris per a fer front a la
situació excepcional.
ARTICLE 200
(Mitjans de comunicació)
1. En les situacions d’emergència declarades per l’autoritat competent, els mitjans de
comunicació municipals hauran de transmetre i publicar de manera prioritària i immediata, si l’emergència així ho requereix, la informació, els avisos i les instruccions que les
autoritats els facilitin.
2. L’alcalde, com a màxima autoritat de protecció civil en l’àmbit municipal, podrà sol·licitar també, en aquells casos, idèntica col·laboració per part dels mitjans de comunicació
de titularitat privada, que hauran d’atendre aquesta petició de forma gratuïta.

88

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERAL

ORDENANÇA GENERAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA
I Ú S D E L S E S PA I S P U B L I C S D E TA R R A G O N A

Títol cinquè PREVENCIÓ DE PERILLS I RISCOS,
SITUACIONS D’EMERGÈNCIA I PROTECCIÓ CIVIL
CAPÍTOL III: Infraccions

ARTICLE 202
(Infraccions greus)
1. Són considerades faltes greus, sens perjudici de la resta dels supòsits previstos per la
legislació de protecció civil:
a) No respectar les instruccions dictades per l’autoritat de protecció civil competent en
situacions d'activació d’un pla o d’una emergència declarada.
b) Negar-se a dur a terme les prestacions personals ordenades per l'autoritat de protecció civil competent en situacions d’activació d'un pla.
c) No acudir a l’ordre de mobilització les persones adscrites als serveis associats als
plans de protecció civil i els membres de les associacions del voluntariat de protecció
civil de la localitat afectada per l’activació d’un pla o d’una emergència declarada en
el lloc indicat per aquest o per l’autoritat.
d) Obstaculitzar, sense arribar a impedir-ho, la requisa o l’ocupació temporal dels béns,
de les instal·lacions i dels mitjans ordenats per l’autoritat competent de protecció civil.
e) Impedir el compliment de les ordres i les instruccions emanades de les autoritats de
protecció civil en situacions d'activació de plans.
2. Tindran la consideració d'infraccions greus les infraccions lleus comeses durant la
situació d’activació d’un pla de protecció civil que hagin posat en perill la vida o la integritat de les persones o que hagin augmentat la situació de perill o risc col·lectiu greu o
les conseqüències de la catàstrofe o la calamitat pública.
ARTICLE 203
(Infraccions lleus)
Són considerades faltes lleus, sens perjudici de la resta dels supòsits previstos per la legislació de protecció civil:
a) Exhibir les insígnies i els distintius establerts reglamentàriament per als voluntaris o
voluntàries en els casos i en les condicions en què no en sigui autoritzat l’ús.
b) No seguir o no respectar les mesures i les instruccions disposades per l’autoritat de
protecció civil en els simulacres.
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Títol cinquè

ARTICLE 201
(Infraccions molt greus)
1. Són considerades faltes molt greus, sens perjudici de la resta dels supòsits previstos
per la legislació de protecció civil:
a) Impedir la requisa o l’ocupació temporal dels béns, de les instal·lacions i dels mitjans
ordenades per l’autoritat competent en situacions d'activació d'un pla de protecció civil.
b) Negar-se a transmetre, els mitjans de comunicació social, els avisos, les instruccions
i les informacions que ordenin les autoritats competents en situacions d'activació d'un
pla de protecció civil.
2. Tindran la consideració d'infraccions molt greus les infraccions greus comeses durant
la situació d'activació d'un pla de protecció civil que hagin posat en perill la vida o la
integritat de les persones o que hagin augmentat la situació de perill o risc col·lectiu greu
o les conseqüències de la catàstrofe o la calamitat pública.

Títol sisè PROCEDIMENT SANCIONADOR

Secció primera. Procediment general.
ARTICLE 204
(Procediment aplicable i principis informadors)
En defecte de procediment sancionador específic, les infraccions comeses tipificades en
aquesta Ordenança es sancionaran prèvia tramitació del procediment regulat en aquest
títol.
L’exercici de la potestat sancionada haurà de tenir cura dels principis previstos a l’art.
3.4 i 9.5 d’aquesta Ordenança.
ARTICLE 205
(Inici del procediment)
1. El procediment s’inicia d’ofici o per denúncia de qualsevol persona mitjançant acord
de l’òrgan competent per a sancionar. En cas que la denúncia fos greument injustificada, se li podrà carregar al denunciant les despeses originades per l’actuació de
l’Administració en la tramitació de la denúncia. I si a més hi concorre mala fe es podrà
considerar falta lleu.
2. Les denúncies hauran d’expressar la identitat de la persona o persones que la presenten, la notícia dels fets que poguessin constituir infracció i la data de la seva comissió, i, quan sigui possible, la identificació dels presumptes responsables. S’haurà de
comunicar al denunciant la iniciació o no del procediment quan a la denúncia s’hi inclogui expressament la sol·licitud d’iniciació.
ARTICLE 206
(Actuacions prèvies)
Amb anterioritat a la iniciació del procediment, podran realitzar actuacions prèvies els
serveis municipals corresponents amb l’objecte de determinar amb caràcter preliminar,
amb la major precisió possible, els fets susceptibles de motivar la incoació del procediment, la identificació dels possibles responsables i les circumstàncies rellevants que concorren en uns i altres.
ARTICLE 207
(Acord d’iniciació)
1.L’acord d’iniciació tindrà com a contingut mínim el següent:
a) La identificació de la persona o persones presumptament responsables.
b) Els fets, succintament exposats, la seva possible qualificació i les sancions que hi
poguessin correspondre, sense perjudici del que resulti de la instrucció.
c) L’instructor i, en el seu cas, el secretari del procediment, nomenats per l’òrgan competent per sancionar, amb expressa indicació del règim de recusacions.
d) L’òrgan competent per a la resolució de l’expedient i la norma que li atribueixi tal
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Títol sisè PROCEDIMENT SANCIONADOR

competència.
e) L’advertiment de la possibilitat de reconeixement voluntari de la responsabilitat o del
pagament voluntari de la sanció pecuniaria, amb els efectes previstos a l’apartat 3 d’aquest article.
f) Mesures de caràcter provisional que eventualment s’hagin pogut adoptar amb l’acord
d’iniciació del procediment sense perjudici dels que es puguin adoptar durant la tramitació.
g) Indicació del dret a formular al·legacions i a l’audiència en el procediment i dels terminis per al seu exercici
2. L’acord d’iniciació es comunicarà a l’instructor amb trasllat de les actuacions, al
denunciant, al presumpte responsable o responsables i als possibles interessats, als quals
s’advertirà que, si no efectuen al·legacions en el termini de 15 dies, la iniciació podrà
ser considerada proposta de resolució sempre que contingui un pronunciament precís
sobre la responsabilitat imputada amb els efectes previstos als articles 210 i 211.
3. Iniciat un procediment sancionador, si l’infractor reconeix la seva responsabilitat, es
podrà resoldre el procediment amb la imposició de la sanció que hi sigui procedent.
Quan la sanció tingui caràcter pecuniari, el pagament voluntari per l’inculpat, en qualsevol moment anterior a la resolució, podrà implicar igualment la terminació del procediment. En aquest cas, tindrà dret a una reducció del 30 % de l’import. El dret d’aquesta reducció es perd en el cas que formuli al·legacions o impugni la resolució.
ARTICLE 208
(Al·legacions i proposició de prova)
Els interessats disposaran de 15 dies per fer al·legacions i proposar proves. L’instructor
realitzarà d’ofici quantes actuacions resultin necessàries per a l’examen dels fets, reclamant les dades i informacions que hi siguin rellevants per determinar en el seu cas l’existència de responsabilitats susceptibles de sanció.

ARTICLE 210
(Drets dels interessats)
Seran drets del presumpte responsable:
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Títol sisè

ARTICLE 209
(Període de prova)
Rebudes les al·legacions o transcorregut el termini atorgat, l’òrgan instructor podrà acordar l'obertura d’un període de prova per un termini no superior a 30 dies ni inferior a
10 dies.
Els fets constatats pels funcionaris als quals es reconeix la condició d’autoritat, formalitzats en document públic i amb els requisits legals oportuns, tindran valor probatori sense
perjudici de les proves que puguin practicar els propis administrats.

Títol sisè PROCEDIMENT SANCIONADOR

a) Conèixer, en qualsevol moment, l’estat de tramitació dels procediments sancionadors
en què tinguin la condició de presumptes responsables i obtenir còpies dels documents
que s’hi contenen.
b) Obtenir còpia segellada dels documents que presentin, aportant-la junt amb els originals, i també la devolució d’aquests excepte quan hagin de figurar en el procediment.
c) Utilitzar les llengües oficials de la nostra comunitat autònoma.
d) No presentar documents que no siguin exigibles per les normes aplicables al procediment o que ja es trobin en poder de l’Administració actuant.
ARTICLE 211
(Proposta de resolució)
Conclosa, en el seu cas, la prova, l’òrgan instructor del procediment formularà proposta
de resolució, en la qual es fixaran el fets considerats provats, la seva qualificació jurídica, la determinació de la infracció, la persona o persones responsables i la sanció que
es proposa imposar o bé la declaració d’inexistència d’infracció o responsabilitat.
ARTICLE 212
(Notificació i audiència als interessats)
La proposta de resolució es notificarà als interessats atorgant un termini de 15 dies per
a poder-hi formular al·legacions davant l’instructor del procediment. Es podrà prescindir
del tràmit d’audiència quan no figurin en el procediment ni s’hagin de tenir en compte
altres fets ni altres al·legacions ni proves que les ja realitzades en el seu cas per l’interessat.
ARTICLE 213
(Resolució)
La proposta de resolució, juntament amb tot l’expedient, es cursarà immediatament a
l'òrgan competent per resoldre el procediment, el qual, si no decideix que es realitzin
actuacions complementàries indispensables, dictarà resolució, que serà motivada, decidirà totes les qüestions plantejades pels interessats i aquelles derivades del procediment
i es notificarà als interessats.
ARTICLE 214
(Reparació de la situació alterada)
La imposició de sancions serà compatible amb l’exigència a l’infractor de la reposició de
la situació alterada per ell al seu estat original i també amb la indemnització pels danys
i perjudicis causats a l’Administració, que podran ser determinats per l’òrgan competent
per a sancionar. Caldrà comunicar a l’infractor, si s’escau, la sanció perquè la satisfaci
en el termini establert al Reglament general de recaptació.
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ARTICLE 215
(Òrgans competents)
Seran òrgans sancionadors l’alcalde o el membre d’aquest Ajuntament a qui delegui l’exercici de la competència.
Secció segona. Procediment simplificat
ARTICLE 216
(Requisits i tramitació simplificada)
El procediment simplificat es regirà per les normes del procediment general per a sancionar fets que previsiblement constitueixin infraccions lleus, amb les especialitats
següents:
1. Seran òrgans instructors els caps de les unitats administratives.
2. A la vista de l’acord d’incoació, l’òrgan instructor notificarà al presumpte responsable
aquest acord, indicant-hi, a més, els fets que se li imputen, la infracció que comporten i
la sanció que, si s’escau, seria procedent aplicar-li, i també l’òrgan competent per a sancionar i la norma que l’autoritza.
3. En la mateixa notificació de l’apartat anterior se citarà el presumpte responsable perquè, en un termini de 10 dies, presenti les al·legacions i proposi les proves que consideri adients a la seva defensa.
4. Un cop estudiades les al·legacions presentades i un cop practicada la prova proposada, si escau, l’òrgan instructor elevarà proposta de resolució a l’òrgan competent per
a sancionar. La proposta haurà de tenir en compte les al·legacions presentades i el resultat de la prova practicada.
5. A la vista de la proposta de resolució feta per l’instructor, l’òrgan competent per a sancionar podrà pronunciar-se en el sentit proposat en aquella o retornar l’expedient a l’instructor perquè completi les actuacions per tal de pronunciar-se adequadament.

ARTICLE 217
(Graduació de les infraccions)
1. Només constitueixen infraccions administratives les vulneracions d’aquesta Ordenança
previstes com a tals infraccions, que es qualificaran en lleus, greus i molt greus.
2. Els expedients sancionadors iniciats de resultes de la comissió de presumptes faltes
lleus s’evacuaran pel procediment sancionador simplificat. Aquells que s’iniciïn de resultes de presumptes infraccions greus o molt greus quedaran subjectes al procediment
general.
3. Les normes definidores d’infraccions i sancions no seran susceptibles d’aplicació analògica.
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Títol sisè

Secció tercera. Tipificació d’infraccions i sancions.

Títol sisè PROCEDIMENT SANCIONADOR

ARTICLE 218
(Tipificació de les infraccions)
1. Es reputaran com a infraccions els actes o omissions tipificats expressament i els que
en general constitueixin vulneracions de les normes contingudes en aquesta Ordenança
o desobediència als manaments d’establir qualsevol mesura correctora o de seguir determinada conducta, sempre dintre del marc que per a les infraccions estableix l’art. 140
del títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
2. En defecte de tipificació expressa es consideraran:
a) faltes lleus les que impliquin mera negligència o descurança, les conseqüències de les
quals no afectin la seguretat o la salubritat públiques;
b) faltes greus les que constitueixin reincidències en les faltes lleus i aquelles que, per
mera negligència o descurança, afectin la seguretat o la salubritat públiques;
c) faltes molt greus la desobediència reiterada a les ordres per a l’adopció de mesures
correctores o de seguir determinades conductes i la resistència manifesta o el menyspreu al compliment de les normes d’aquesta Ordenança.
3. El tancament o clausura correspondrà, com a sanció, a l’apartat de faltes molt greus,
en els supòsits descrits en el paràgraf anterior.
4. L’aplicació de les sancions establertes en aquesta Ordenança no exclou, en els casos
de desobediència o resistència a l’autoritat municipal o als seus agents, que es passi el
tant de culpa als tribunals de justícia.
ARTICLE 219
(Tipificació de sancions i mesures complementàries)
1. Quant a les sancions a aplicar, s’estarà a allò que disposa la legislació vigent en cada
cas. Independentment de la imposició de la sanció corresponent, es podrà determinar la
clausura de l’establiment i de les activitats quan, requerits els qui en siguin titulars, no
sol·licitin llicència d’obertura o quan l’Ajuntament no la pugui concedir en no ajustar-se
a les determinacions de la normativa aplicable.
2. La determinació de la infracció i la imposició de la sanció corresponent es farà de conformitat amb els procediments establerts.
3. Les infraccions tipificades per aquesta Ordenança seran sancionades amb multes d’acord amb la següent graduació, dintre dels màxims establerts per la legislació vigent en
cada moment per a la sanció d’infraccions a les ordenances municipals:
Infraccions lleus: fins a 750 €
Infraccions greus: fins a 1.500 €
Infraccions molt greus: fins a 3.000 €
4. Quan es plantegin dubtes entre la qualificació d’un determinat fet imputat d’acord amb
la tipificació d’infraccions d’una ordenança sectorial i la d’aquesta Ordenança, prevaldrà
la de l’ordenança sectorial.
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Disposició transitòria

Les antenes instal·lades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança hauran d’adaptar-se a aquesta normativa en un període màxim de 5 anys.
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Disposició
derogatòria única

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança queden derogades les disposicions
següents:
a) L’Ordenança de policia i bon govern, excepte els articles del 52 al 89, ambdós inclosos, i el 116 i 149.
b) L’Ordenança de guals.
c) L’Ordenança de càrrega i descàrrega.
d) L’Ordenança complementària de trànsit.
e) L’Ordenança de neteja pública d’aquest Ajuntament, exceptuant els articles 1, 33, 34,
37, 43, 54, 55, 75 a 90 (ambdós inclosos), 94 a 98 (ambdós inclosos), 106 i 107.
f) Els articles 8 a 32 (ambdós inclosos), 65, 150, 151, 152, 157, 158, 159, 180 a 190
(ambdós inclosos) i 199 a 207 (ambdós inclosos) de l’Ordenança general de medi
ambient d’aquest Ajuntament (sobre neteja dels espais públics i privats, recollida, transport i abocaments de terres i runes, protecció del medi, sorolls, vehicles abandonats i
animals de companyia).
g) També queden derogades totes aquelles ordenances municipals d’aquest Ajuntament
o preceptes d’aquestes en allò amb què s’oposin, contradiguin o resultin incompatibles
amb les disposicions d’aquesta Ordenança general de convivència ciutadana i ús dels
espais públics de Tarragona.

Disposició
final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor als 20 dies de la seva publicació íntegra en el Butlletí
Oficial de Tarragona.
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DILIGÈNCIA

DILIGÈNCIA per fer constar que el Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona va aprovar definitivament l’Ordenança general de convivència ciutadana i ús d’espais públics el
dia 8 de juny de 2005, i que ha estat publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona núm. 158 del dia 11 de juliol de 2005 i en el núm. 201 del dia 1 de setembre de 2005; alhora, també es fa constar que aquesta ordenança ha entrat en vigor el
dia 4 d’agost d’aquest mateix any.
Tarragona, 6 de setembre de 2005

EL SECRETARI GENERAL, p.d.

Manuel Sanmartín Suñer
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Segons el que disposa l’acord del Consell Plenari del dia 8 de juny de 2005, a continuació s’inclouen, a efectes d’informació i consulta, els articles de les ordenances de policia i
bon govern, de neteja pública i de medi ambient, que romanen vigents.
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SECCIÓ SEGONA: CONDUCCIONS I CANALITZACIONS

ARTICLE 52
La planificació i execució d’obres i instal·lacions a la via pública per establir, conservar
i reparar conduccions i connexions d’electricitat, gas, aigua, enllumenat, línies telegràfiques i telefòniques i d’altres d’anàlogues s’ajustaran a les normes contingudes en aquesta secció.
ARTICLE 53
La instal·lació de serveis en el subsòl de la via pública s’efectuarà mitjançant alguna de
les modalitats següents:
a) tubulars
b) enterrades.
Es conceptuaran tubulars les instal·lacions destinades a allotjar les conduccions referides.
Dintre d’aquest grup s’inclouran les unitubulars i les multitubulars, segons que permetin
allotjar un o més cables o canonades de diàmetre reduït a l’interior dels conductes. Les
tubulars hauran d’estar dotades de pous de registre col·locats a distància convenient els
uns dels altres.
Es designen amb el nom d’enterrades les instal·lacions en el subsòl que tenen per finalitat allotjar les conduccions esmentades sense més protecció que la inherent al cable o tub que
les constitueix, i que no permeten retirar o separar la conducció sense obrir de nou la rasa.
ARTICLE 54
El sistema d’instal·lació de serveis serà tubular, exceptuant les intal·lacions per a l’aigua i el
gas, que seran enterrades. En algunes vies especials, per raó de la seva importància, traçat i situació i, en general, en totes aquelles en què ho exigeixin l’interès ciutadà o la importància de les instal·lacions, aquestes seran totes obligatòriament tubulars sota la calçada.
L’estesa d’instal·lacions aèries en el vol de la via pública només podrà permetre’s en les
zones d’extraradi i industrials de petita i mitjana empresa, amb l’autorització prèvia
expressa de l’Alcaldia; la concessió tindrà, en tot cas, caràcter precari i la instal·lació
haurà de ser retirada, a càrrec de l’empresa, sempre que ho ordeni l’Alcaldia.
ARTICLE 54 BIS
Previsió d’instal·lació de gas canalitzat.
1. Projectes d’edificis de nova construcció.
Entre les condicions per a atorgar llicència de nova construcció d’edificis figura l’obligació de preveure un pas adient d’acord amb el reglament vigent per a canalització de gas
canalitzat que no afecti la via pública, que no sobresurti de la línia de façana al llarg de
tot el seu recorregut i que no sigui visible des de l’exterior.
2. Projectes d’instal·lació de gas en edificis ja construïts.
Per als edificis ja construïts sense instal·lació de gas regiran les mateixes normes que per
als de nova contrucció.
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3. Renovació d’instal·lació de gas en edificis ja construïts.
Aquesta norma serà només d’aplicació en els edificis amb instal·lació de gas actual que
s’hagi de renovar.
Amb caràcter general, compliran les condicions determinades en el primer paràgraf. En
cas que no hi hagi possibilitat de poder efectuar la instal·lació de gas canalitzat per cap
altra part de l’edifici que no sigui la façana, s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud de la llicència corresponent un projecte signat pel tècnic competent en el qual figuri una justificació detallada de la impossibilitat de passar la instal·lació per cap altre recorregut que
no sigui la façana.
Els únics motius acceptables per aquest supòsit són:
a) Impossibilitat d’accedir als patis de serveis per a zones comunitàries quan hi hagi
negativa expressa de la propietat dels espais o quan això comporti unes despeses
importants a judici de l’Ajuntament.
b) Quan les cuines donin a la façana i no hi hagi patis tancats per gelosies, terrats, etc.,
que permetin dissimular la instal·lació.
Si per les causes anomenades s’admetessin les canonades per la façana, serà necessari
presentar un plànol detallat de la façana amb la proposta de la canonada perquè s’aprovi expressament el recorregut o bé els Serveis Tècnics Municipals puguin proposar
una variació.
En tot cas, la instal·lació de gas canalitzat haurà de quedar encastada a una alçada
mínima de 4 metres mesurats des del plànol de la vorera. No es permetran les connexions de servei individuals per façanes.
ARTICLE 55
Abans del primer d’octubre de cada any, les empreses i entitats explotadores de serveis
públics hauran de presentar a l’Administració municipal un pla anual de canalitzacions a la via pública que es realitzarà dintre de l’any següent i que serà revisable
cada tres mesos.
En aquest estudi s’indicarà:
a) Sistemes d’instal·lació i les seves característiques.
b) Fins als quals estiguin destinades les instal·lacions.
c) Descripcions i qualitat dels materials a emprar.
d) Previsió de 3 a 6 anys, acompanyada d’un estudi del possible augment dels subministraments.
e) Classe del paviment afectat.
ARTICLE 56
Les obres per a la construcció, renovació, millora o reparació d’instal·lacions de serveis
a la via pública es dividiran, a l’efecte d’aquesta ordenança, en:
a) cales
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b) canalitzacions i
c) connexions.
Es qualificarà com a cala tota obertura a la via pública o remoció eventual del paviment
d’aquella per reparar avaries o desperfectes en les seves instal·lacions de serveis.
Es qualificarà com a canalització tota obra que calgui realitzar a la via pública per a la
construcció, la renovació, la millora o l’ampliació de serveis. En aquest concepte, s’inclourà sempre la revisió o la reparació d’arquetes registrables, etc., però mai les estacions transformadores que, excepte si hi ha l’autorització expressa de l’Alcaldia, es construiran íntegrament en terreny privat.
Es conceptuarà com a connexió tota la instal·lació que parteixi de les xarxes generals de
distribució en direcció a l’interior de l’edifici.
ARTICLE 57
Per la diversitat de la tramitació de les seves respectives llicències i de les condicions d’execució, les canalitzacions es classificaran en ordinàries i urgents.
Seran ordinàries les canalitzacions incloses en el Pla anual. S’entendran urgents les canalitzacions que, per raons de necessitat, hagin d’efectuar-se immediatament, malgrat no
estar incloses en el Pla anual.
Per realitzar les canalitzacions urgents, l’empresa o entitat haurà d’acreditar complidament davant l’Administració municipal la necessitat de l’obra i la seva imprevisibilitat en
ser aprovat el Pla anual, per a la qual cosa es requerirà l’autorització expressa de
l’Ajuntament.
ARTICLE 58
Les cales es consideraran sempre urgents i la seva llicència es tramitarà en la forma prescrita en l’article 60.
ARTICLE 59
Tota obra a realitzar en instal·lacions de serveis a la via pública estarà subjecta a la llicència municipal prèvia i al corresponent assenyalament de data d’execució.
Les llicències de canalitzacions i connexions caducaran als sis mesos del seu atorgament,
si no s’hagués iniciat l’obra ni se n’hagués sol·licitat la pròrroga.
Per a cada obra, la màxima longitud de rasa sense paviment provisional o definitiu serà
de 100 metres, excepte en el cas de cables elèctrics d’alta tensió, que serà, si s’escau, la
totalitat de la façana en una única illa. No es podrà, doncs, llevat d’autorització expressa de l’Alcaldia, obrir simultàniament, sense reposició provisional o definitiva, més d’una
façana d’illa.
No s’autoritzaran treballs simultanis en un mateix tram de carrer, salvat que siguin en la
mateixa rasa.
No es podrà realitzar cap canalització dintre dels tres anys següents a la recepció pro-
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visional de l’obra de nova pavimentació, renovació o millora d’un tram de carrer quant
a les calçades, i d’un any pel que fa a les voreres, sense l’autorització expressa municipal, la qual solament es donarà en aquells casos en els quals, de l’informe del projecte
emès pels Serveis Tècnics Municipals, en resulti evident la inexistència d’una altra alternativa.
No es podrà concedir cap autorització de nova obra si l’entitat es troba fora de termini
en la realització d’altres obres o amb alguna anomalia sense reparar, llevat de casos
excepcionals que seran valorats pels Serveis Tècnics Municipals i per l’òrgan que concedeixi la llicència.
Es designarà, per part del sol·licitant de la llicència, un director de l’obra o un responsable tècnic d’aquesta, amb qui es tractaran la totalitat dels aspectes tècnics de la realització de les obres, el qual es responsabilitzarà davant de l’Ajuntament del compliment
de totes les condicions exigides a la llicència sense perjudici de la responsabilitat de l’entitat o la persona sol·licitant.
En l’escrit de sol·licitud de llicència es detallarà el sistema de tancament, la senyalització,
els passadissos als habitatges, les baranes, etc., que s’utilitzaran.
S’exigirà la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil per tal de respondre
dels danys que es puguin ocasionar amb motiu de l’execució de les obres.
S’estendrà acta en el moment de comprovació del replantejament.
Finalitzades les obres, se’n realitzarà una recepció provisional, i quan acabi el termini
de garantia d’un any se’n realitzarà la recepció definitiva. S’haurà d’estendre acta
d’ambdues actuacions.
ARTICLE 60
Per a l’obtenció de llicència i l’assenyalament de dates d’execució s’observaran les normes següents:
1. L’entitat interessada comunicarà, de manera immediata, per telèfon, a l’oficina d’obres municipal, l’avaria i les seves conseqüències.
2. El mateix dia o, si cal, el primer dia hàbil següent, es retirarà per escrit la data de la
comunicació. Amb la seva presentació, s’entendrà concedit l’assenyalament sota la responsabilitat de l’Entitat.
3. Dintre de les quaranta-vuit hores següents a la presentació escrita del comunicat, l’entitat haurà de sol·licitar la llicència relativa a la cala de què es tracti, expressant:
a) La classe d’avaria.
b) El tipus de cala, l’emplaçament, les dimensions i altres característiques.
c) El croquis de situació i, si per la seva importància calgués, el plànol de l’obra.
d) La classe i la superfície del paviment que ha de ser destruït i el material a emprar en
la negociació.
e) La durada previsible de l’obra.
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Tanmateix, si en el dit termini no hagués estat possible de localitzar l’avaria, l’entitat ho
haurà de comunicar i el termini s’entendrà ampliat en un altre d’igual al de la sol·licitud de la llicència.
Sobre la base de les dades consignades en la sol·licitud, es practicarà la liquidació dels
drets corresponents i la fiança per garantir la correcta reposició dels paviments destruïts,
sense perjudici de les comprovacions oportunes. L’Administració municipal assenyalarà
a l’entitat la durada màxima de l’obra i la forma d’execució.
Quan, per raons justificades, no es compleixin en la sol·licitud els apartats esmentats (a, b, c,
d i e) i no sigui, en conseqüència, factible la determinació exacta de l’import de la reposició
del paviment, la fiança es fixarà d’una manera apreciativa pels Serveis Tècnics Municipals.
ARTICLE 61
La sol·licitud de llicència per a canalitzacions haurà de contenir les següents dades especials:
a) Naturalesa i modalitat de l’obra.
b) Si es tracta de nova instal·lació o de substitució, millora, ampliació, recuperació o
trasllat total o parcial d’obra preexistent.
c) Emplaçament, dimensions i altres característiques de l’obra.
d) Referència detallada de la seva inclusió en el programa d’actuació i en el Pla actual.
e) Pla de l’obra, per triplicat, autoritzat per facultatiu.
f) Plànol detallat, a escala 1:500, en totes les zones urbanístiques, llevat de la corresponent a la de la Part Alta i altres per a les quals, a judici de l’Administració, es consideri necessari, que seran a escala 1:200, de totes les instal·lacions pròpies de l’entitat
sol·licitant de l’obra i referides a les alineacions oficials. Les instal·lacions existents que
hagin de romandre, les que s’abandonin, les que hagin de desaparèixer i les projectades s’assenyalaran segons les normes que indicarà l’Administració municipal.
g) Materials a emprar.
h) Durada previsible de l’obra i calendari d’execució.
La llicència fixarà les condicions d’execució, els materials a emprar i la indicació de si
els treballs hauran de realitzar-se en forma contínua o discontínua, amb expressió, si
escau, de l’horari a seguir.
ARTICLE 62
Abans de concedir-se la llicència, l’empresa haurà d’ingressar els drets corresponents i
constituir el dipòsit previ del cost de reposició dels paviments i les instal·lacions afectats,
d’acord amb la valoració realitzada pels Serveis Tècnics.
El cost de reposició es calcularà sobre la base del de la compactació prèvia del rebliment
i paviment de classe i qualitat igual a les existents, segons el plec tipus de condicions
generals vigent en concedir la llicència.
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ARTICLE 63
Per l’atorgament de la llicència de 1a ocupació d’edificis de nova planta o rehabilitacions, serà requisit imprescindible aportar, a més de la documentació que correspongui,
un plànol complementari per a constància a l’expedient, que reflecteixi amb exactitud,
en planta i cota de fondària, els conductes de connexió dels serveis de l’edifici a les xarxes públiques generals. S’exceptuen els casos de connexions fetes per l’Ajuntament,
directament o bé mitjançant una companyia municipal de serveis. Les obres d’execució
de les escomeses restaran sotmeses, en el seu cas, a prèvia llicència municipal, en la
forma prevista a la Llei i a les ordenances vigents.
ARTICLE 64
Les connexions a la xarxa s’hauran de sol·licitar en la forma indicada per les cales. La
llicència fixarà les condicions d’execució i altres particulars que l’Administració municipal estimi convenients.
Abans de concedir la llicència de connexió, l’empresa haurà d’ingressar els drets corresponents i constituir el dipòsit previ de cost de reconstrucció dels paviments i instal·lacions
afectats.
El cost de reposició es calcularà a l’Oficina Tècnica Municipal.
ARTICLE 65
L’execució de les obres s’ajustarà estrictament al calendari i l’horari aprovats.
L’Administració municipal, per raons especials, podrà introduir modificacions, d’acceptació obligada, en el calendari i l’horari de les obres.
Abans d’iniciar-se les obres, es donarà compliment a les disposicions del Cos Local de
Policia pel que fa a la senyalització i a les disposicions del Codi de la Circulació.
Les empreses i entitats hauran de disposar del personal suficient per reparar immediatament qualsevol avaria que afecti a la via pública i que es consideri urgent.
ARTICLE 66
Si per causa justificada no fos possible iniciar les obres en la data fixada en l’assenyalament, l’entitat ha de sol·licitar a l’Administració municipal l’ajornament pertinent.
D’igual manera, se sol·licitarà pròrroga si, en l’execució de l’obra, l’entitat trobés entorpiments en el subsòl que entengués que haguessin d’impedir el compliment del termini
fixat per acabar-la.
ARTICLE 67
Les obres s’efectuaran segons el projecte aprovat. Abans de començar-les, seran replantejades, en cada cas i sobre el terreny, per un informe municipal.
Les canalitzacions i les connexions es realitzaran de manera que no perjudiquin les
infraestructures afrontadores, l’arbrat i les instal·lacions preexistents.
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ARTICLE 68
Si un altre servei establert impedís el compliment del calendari i l’horari previstos, l’entitat ho comunicarà a l’Administració municipal i se sotmetrà a les seves indicacions.
ARTICLE 69
Quan per raó d’obres d’urbanització o d’establiment de serveis públics fos necessari desplaçar o transformar els serveis existents, les entitats afectades estaran obligades a practicar al seu càrrec les obres en el termini que s’assenyali, de conformitat amb les instruccions de la direcció facultativa municipal.
ARTICLE 70
Els encarregats de les obres hauran de tenir a disposició dels agents de l’Autoritat municipal el document d’assenyalament de dates en què figuri el calendari i l’horari aprovats.
Si es tracta de cales, podran declarar, si s’escau, haver-ne avisat telefònicament, conforme al que preveu l’article 60.
ARTICLE 71
La facultat que podrà concedir-se a les empreses per reposar per si mateixes el paviment
estarà condicionada al fet que acreditin disposar de l’equip que s’indica a l’article 72,
per si mateixes o per contractes amb una altra empresa especialitzada. No obstant això,
sempre que, per raons tècniques, ho estimi convenient, l’Ajuntament podrà realitzar, a
càrrec del titular de la llicència, el tancament de les rases i la reposició dels rebles.
L’equip haurà de comprendre, com a mínim, els elements de compactació mecànica, senyalització i transport, i altres suficients per executar els treballs en els terminis assenyalats sense causar molèsties al veïnat.
ARTICLE 72
Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts. La reposició del paviment no es limitarà només a la part de les obres realitzades, sinó que comprendrà tota la zona necessària per mantenir la uniformitat del paviment inicial de forma
que, en la mesura del possible, no arribi a apreciar-se externament la canalització, per
la qual cosa podrà obligar-se a reconstruir una superfície més àmplia que la de la rasa
estricta efectuada en el paviment de la via, si fos necessari.
Tot rebliment de rasa haurà d’assolir una densitat del 90% de proctor modificat en calçades i passeigs i del 80% en voreres. Queda totalment prohibit el rebliment de rases
amb fang. Si és necessari, s’empraran terres seques, sòl de ciment o un altre material
apropiat, fins i tot formigó, llevat de les voreres. En aquests casos, la totalitat de les provisions refusades s’hauran de retirar immediatament del lloc de l’obra.
No hi haurà solució de continuïtat entre els treballs de rebliment de la rasa i els de reposició del paviment. Quan, pel fet d’acabar-se la jornada laboral, o per tractar-se de pavi-
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ments especials, hagin de transcórrer algunes hores entre el rebliment de la rasa i la
reposició del paviment, haurà de construir-se sempre un rebliment provisional amb sòl
ciment; s’hauran de deixar en tot cas les superfícies al mateix nivell que les contigües i
sempre totalment netes, i s’haura de retirar immediatament la runa o els materials
sobrants. L’empresa haurà de vigilar, en tot moment, la conservació dels revestiments provisionals i, d’una manera especial, en cas de pluja o altres incidències.
A fi de no entorpir el pas de vianants i vehicles en aquells carrers que, per la seva reduïda amplada, no permetin, a judici de la inspecció facultativa municipal, amuntegar les
terres que hagin de servir de rebliment de les rases, l’empresa haurà de retirar-les en el
mateix moment en què es procedeixi a la realització dels treballs d’excavació, i les haurà
d’aportar posteriorment en procedir al rebliment.
Tota superfície immediata als treballs haurà d’estar sempre neta i sense cap resta de
materials.
ARTICLE 73
Per a la realització dels treballs, les entitats hauran d’atenir-se a les normes següents:
1. Comunicar a l’Ajuntament si realitzaran els treballs per si mateixos o per mitjà de contractista. Hauran d’acreditar, en tot cas, els mitjans tècnics disponibles per a la bona execució dels treballs.
2. Totes les obres hauran d’estar perfectament senyalitzades, tant frontalment com
longitudinalment, mitjançant tanques i altres elements de característiques aprovades
pels Serveis Tècnics Municipals i de forma que tanquin totalment les zones de treballs. Caldrà senyalitzar en la forma indicada qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la circulació lliure i segura de vianants i vehicles. S’entenen com a obstacles els següents: munts de runa, materials per a la reposició del paviment, rases
obertes, maquinària i altres elements. Quan sigui necessari, s’hi col·locaran els discs
indicadors reglamentaris.
3. Hauran de col·locar-se els taulers i elements de seguretat necessaris per assegurar de forma expedita i amb la deguda protecció el pas de vianants i els accessos
als immobles.
4. La senyalització nocturna es farà amb llums elèctrics vermells.
5. Totes les obres hauran de tenir tanques en què figuri, en el centre, un rètol amb fons
blanc, de 60x20 cm, que indiqui:
a) L’entitat propietària de la instal·lació i el seu número de telèfon.
b) Data inicial i final del termini d’execució.
c) Data de la llicència municipal.
ARTICLE 74
L’Administració municipal exercirà la constant inspecció i vigilància de totes les obres,
des de l’obertura i rebliment de rases fins a la reposició del paviment.
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No es podrà procedir als dits rebliment i reposició sense haver-ho notificat abans a
l’Administració municipal amb l’antelació suficient per poder-hi efectuar les degudes
comprovacions; la inobservança d’aquest tràmit facultarà que s’ordeni el buidatge de les
rases a fi que s’iniciïn de nou els treballs.
ARTICLE 75
Les obres a què es refereix la present secció es consideraran obres públiques municipals
a l’efecte de restar sotmeses a la seva recepció en compliment de les formalitats i els
requisits establerts.
Sense perjudici de la inspecció i la comprovació durant la seva construcció, les obres tindran un període de garantia d’un any, a comptar des de la seva recepció provisional.
Durant aquest termini, l’empresa vigilarà el bon estat de la reposició i procedirà a les
reparacions o reposicions necessàries que ordeni l’Administració municipal. Quedarà
salvada, en tot cas, la indemnització dels danys i perjudicis que escaiguessin si l’obra
s’arruïnés per vicis de construcció o per haver infringit les condicions de la llicència i
altres documents annexos.
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SECCIÓ TERCERA: GRUES, TANQUES, PUNTALS, BASTIDES I
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ A LA VIA PÚBLICA
ARTICLE 76
Grues-torres per a la construcció: En la sol·licitud d’instal·lació de grues-torres s’haurà
de presentar la documentació següent:
a) Còpia de la sol·licitud i de la documentació presentada al Departament d’Indústria
de la Generalitat de Catalunya per al tràmit de la instal·lació de la grua-torre i document GR I degudament diligenciat i regulat per l’Entitat d’Inspecció i Control en el
requadre 14.
b) Pòlissa d’assegurança amb cobertura total de qualsevol gènere d’accidents que
pugui produir el funcionament de la grua-torre i la seva estada en l’obra.
ARTICLE 77
S’estableix amb caràcter general que l’àrea de funcionament de la grua no excedirà la
superfície del solar on s’utilitzi. En cas d’excedir-se, caldrà que es faci constar a la llicència, amb les prevencions del cas, i s’haurà de tenir especial cura amb els possibles
contactes amb la línia de conducció d’electricitat.
ARTICLE 78
Els elements de transport de la grua seran col·locats de forma que tinguin la garantia de
seguretat necessària a judici del facultatiu de l’obra.
ARTICLE 79
Es complirà exactament el que disposa sobre grues la Reglamentació Laboral de
Seguretat i Higiene en el Treball.
ARTICLE 80
L’atorgament i denegació de les llicències per al funcionament de les grues per a la construcció serà facultat discrecional de la Corporació Municipal.
ARTICLE 81
Quant a tanques, puntals, bastides i materials de construcció a la via pública, s’estableix
com a principi general que no es podrà ocupar tota la vorera i que caldrà deixar-hi un
pas de vianants. Quan no hi hagi voreres, únicament es podrà ocupar una part de la calçada, de forma que la part que quedi lliure d’aquesta permeti un trànsit fluid i normal.
ARTICLE 82
No es podran col·locar runes fora de la tanca de l’obra.
ARTICLE 83
Es buscarà un sistema de subjecció per al muntatge de puntals, bastides i tanques, de forma
que no es perjudiqui la vorera o la calçada i, si això no és possible, es justificarà degudament.
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ARTICLE 84
Tanques en planta baixa: Seran d’obra o bé metàl·liques i no podran estar subjectades
al terra amb cap mena de material que pugui deixar residus adherents a la calçada o
vorera. Les tanques seran totalment tancades i, un cop finalitzada la jornada laboral, hauran de deixar-se tancades les portes que, en nombre d’una, hauran d’existir en tota la
tanca per al seu accés. L’alçada màxima i mínima d’aquestes tanques serà de dos metres.
ARTICLE 85
Serà competència de l’Ajuntament, a través dels seus Serveis Tècnics i de la Policia
Municipal, determinar si ha d’existir o no tanca en una obra i l’amplada de la vorera o,
si aquesta no existeix, de la calçada que aquella pugui ocupar per a la senyalització de
les tanques i les bastides.
La senyalització serà a càrrec del contractista, el qual haurà de comunicar a la Prefectura
de la Policia Municipal, amb un mínim d’antelació de 48 hores, l’inici de les obres, a fi
que es puguin adoptar les mesures oportunes per a la regulació del trànsit de vehicles o
de vianants. Aquesta Policia Municipal determinarà els senyals que cal que col·loqui el
contractista en qüestió.
ARTICLE 86
La construcció de bastides de tota mena serà a càrrec i sota la responsabilitat del director de l’obra i del contractista, els quals adoptaran lliurement els mitjans que la seva
pràctica i els seus coneixements els aconsellin.
ARTICLE 87
Tota bastida haurà d’anar proveïda, pels costats que donen a l’espai, d’un ampit l’alçada mínima del qual serà d’un metre, compost d’un passamà fix de ferro o de fusta i que
ofereixi les degudes condicions de seguretat, resistència i solidesa, i d’un entornpeu de
30 cm d’alçada.
ARTICLE 88
El pis serà almenys d’un metre perquè s’hi pugui treballar amb comoditat i estarà compost de fustes sanes, taulons de prou resistència, col·locats a juntes unides. La seva longitud haurà de ser la necessària perquè puguin descansar, almenys, sobre tres punts de
suport o travesses.
ARTICLE 89
Les bastides mòbils hauran de dur els ampits indicats a l’article 87. La suspensió d’aquestes bastides, que s’ha d’efectuar almenys per tres cordatges resistents enganxats a
les abraçadores de ferro, tindrà lloc després de ben engalzats i fixos, en totes les seves
parts, la bastida i l’ampit.
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POLICIA D’ESPECTACLES

ARTICLE 116
No es concediran llicències d’obertura de nous bars, clubs, boîtes i sales de festa, ni tampoc es donarà autorització municipal als traspassos dels ja existents, dintre del recinte del
conjunt històric artístic d’aquesta ciutat, a causa de la concentració actual i amb la finalitat de salvaguardar l’ambient del dit recinte. Queden permesos a la resta de sòl urbà sempre que, a la vegada, ho permeti la normativa urbanística vigent en cada moment.
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LLICÈNCIES D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS,
D’OBRES I DE PRIMERA OCUPACIÓ O UTILITZACIÓ
ARTICLE 149
Per sol·licitar la llicència d’obertura de tota mena d’establiments no subjectes a la reglamentació d’activitats classificades caldrà presentar els documents següents:
a) Instància adreçada a l’Il·lm. Sr. Alcalde.
b) Plànol d’emplaçament a escala 1:500 i plànols de local amb la instal·lació contra
incendis, visats pel Col·legi corresponent, i certificat de bon funcionament dels extintors.
c) Fotocòpia del rebut de contribució urbana.
d) Justificant d’haver pagat o dipositat la taxa municipal d’obertura d’establiments.
e) Fotocòpia de la llicència fiscal, la qual s’haurà d’acreditar un cop concedida la llicència municipal d’obertura.
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DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1
Les presents Ordenances tenen per objecte la regulació, dins l'àmbit de les competències de
l'Ajuntament de Tarragona i dins el seu terme municipal, de les següents situacions i activitats:
1r.- La neteja de la via pública pel que fa a l'ús comú general dels ciutadans i la neteja
dels solars de propietat municipal. Igualment, la inspecció i la realització subsidiària de
la neteja dels solars de propietat pública o privada.
2n.- La prevenció de l'embrutiment de la Ciutat produït com a conseqüència de manifestacions públiques a carrers i la neteja dels béns de domini municipal per que fa al seu
ús comú especial i privatiu.
3r.- La recollida de les deixalles i residus sòlids produïts com a conseqüència del consum
domèstic, així com la de tots els materials residuals que, per llur naturalesa, puguin assimilar-se als anteriors; i, en general, tota mena de deixalles o de residus produïts dintre
l'àmbit urbà, la recollida dels quals correspon per llei als Ajuntaments, a excepció des
de tipus residual industrial.
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DE LA RECOLLIDA DE DEIXALLES URBANES
CAPÍTOL I: CONDICIONS GENERALS I ÀMBIT D’APLICACIÓ
ARTICLE 33
S'estableix amb caràcter obligatori el servei de recollida domiciliària d'escombraries,
d'acord amb el que preveu la present Ordenança.
ARTICLE 34
Són usuaris als efectes de prestació d'aquest servei, tots els veïns i habitants de Tarragona
que l'utilitzaran d'acord amb les disposicions corresponents.
ARTICLE 37
El servei de recollida de restes domiciliàries serà prestat per l'Ajuntament amb caràcter
general en tot el terme municipal. Aquest servei serà obligatori per a l'usuari.
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CAPÍTOL II: DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE
DEIXALLES DOMICILIÀRIES
ARTICLE 43
Els usuaris estan obligats a lliurar els residus domèstics dins dels horaris fixats a l'efecte,
i als llocs oportunament establerts en bosses individuals perfectament lligades. Els infractors seran sancionats.
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CAPÍTOL V: RÈGIM I HORARI DE PRESTACIÓ
DELS SERVEIS DE RECOLLIDA DOMICILIÀRIA DE DEIXALLES
ARTICLE 54
1r.- L'Ajuntament establirà la recollida de deixalles domiciliàries en totes les seves modalitats, amb la freqüència que consideri més adient.
2n.- L'Ajuntament podrà introduir en tot moment les modificacions al programa de recollida que, por motiu d'interès públic, tingui per convenients.
3r.- Els serveis municipals faran públic, amb la suficient antelació, qualsevol canvi en
l'horari, la forma o la freqüència de prestació del servei, excepció feta de les disposicions dictades per l'Alcaldia en situacions d'emergència.
ARTICLE 55
1r.- Quan la prestació del servei de recollida sigui nocturna, i d'acord sempre amb la
corresponent programació municipal, es prohibeix el lliurament de les deixalles al carrer
abans de les 20'30 hores i desprès de les 22 hores.
2n.- En les zones de la Ciutat on l'Ajuntament hagi establert la recollida hermètica mecanitzada l'ús de contenidors i bujols normalitzats, s'autoritzarà el lliurament anticipat dels
residus a partir de les 21,00 hores fins a les 7 hores del dia següent.
3r.- Els serveis municipals, en circumstàncies, especials, podran establir les modificacions
d'horari que tinguin per convenients.
4t.- Les prescripcions dels anteriors apartats s'entenen a excepció dels dies en què no es
produeixi servei de recollida.
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DE LA RECOLLIDA I TRANSPORT DELS RESIDUS INDUSTRIALS
DOMÈSTICS I ESPECIALS
CAPÍTOL I: CONDICIONS GENERALS I ÀMBIT D’APLICACIÓ
ARTICLE 75
Tindran la categoria de residus industrials els que s'assenyalen en l'article 36 de les presents ordenances, els que a causa de les condicions de presentació, volum, pes, quantitat de lliurament diari, contingut d'humitat i d'altres, facin que, a judici dels serveis municipals, no puguin ésser objecte de la recollida de deixalles urbanes, i en tot cas aquells
que determini el propi Ajuntament.
ARTICLE 76
Tindran la categoria de residus perillosos tots els materials residuals, industrials i especials que continguin elements contamina'ns a judici dels serveis municipals, en quantitat
i concentració tals que puguin comportar risc per a l'home, la fauna o la flora.
També assoliran aquesta categoria els que presentin característiques tòxiques, verinoses,
inflamables, explosives, corrosives, canceroses o qualsevol altra que comporti perill per
a l'home o el medi.
No són objecte de la present ordenança els residus radioactius.
ARTICLE 77
1r.- En la via pública el lliurament i transport de residus industrials i especials es farà sempre mitjançant elements de contenció o de transport perfectament tancats de manera que
no es produeixin vessaments, ni dispersions dels materials o de pols, a l'exterior.
De produir-se'n, els responsables tenen la obligació de netejar l'espai ciutadà que s'hagués vist afectat, sense perjudici de la imposició de la corresponent sanció, ni de les responsabilitats civils o penals que s'en derivessin.
2n.- En el cas de presumpta responsabilitat criminal, l'Ajuntament formularà d'ofici la
corresponent denúncia davant la jurisdicció competent.
ARTICLE 78
1r.- La càrrega dels residus industrials o especials es farà a l'interior de l'establiment lliurador. Només en els casos de manifesta impossibilitat podrà efectuar-se a la via pública.
2n.- Si es tracta de residus perillosos, la càrrega a la via pública exigirà prèvia llicència
municipal.
3r.- No es permet la permanència de residus industrials o especials a la via pública per
temps superior a 1 hora. Els lliuradors estan obligats a la seva custodia fins al moment
que es produeixi la recollida.
4t.- Un cop buidats els elements contenidors dels residus industrials i especials, s'hauran
de retirar immediatament de la via pública.
ARTICLE 79
1r.- Els productors, posseïdors i tercers autoritzats que produeixin o transportin residus
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industrials i especials, estan obligats a facilitar a l'Ajuntament tota la informació que se'ls
demani sobre l'origen, naturalesa, composició, característiques, quantitat, forma d'evacuació, sistemes de pre-tractament i de tractament definitiu, i destinació final dels residus.
2n.- Les persones a les quals obliga el número anterior, també estan obligades en tot
moment, a facilitar a l'Ajuntament les actuacions d'inspecció, vigilància i control que
aquest tingui per convenient de realitzar.
ARTICLE 80
1r.- Assoliran el caràcter de propietat municipal, d'acord amb el que diu la Llei 42/1975
de 19 de novembre, els residus industrials i especials que hagin estat lliurats i recollits
pels serveis municipals corresponents.
2n.- Als efectes de responsabilitat penal o civil, els residus industrials o especials recollits
i transportats per tercers no tindran en cap cas caràcter de propietat municipal.

ORDENANÇA GENERAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA
I Ú S D E L S E S PA I S P U B L I C S D E TA R R A G O N A

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERAL 117

TÍTOL VI ORDENANÇA DE NETEJA PÚBLICA

CAPÍTOL II: DE LA PRESTACIÓ MUNICIPAL DEL SERVEI DE RECOLLIDA
I TRANSPORT DE RESIDUS INDUSTRIALS DOMÈSTICS I ESPECIALS
ARTICLE 81
1r.- La recollida i el transport dels residus industrials i especials pot ser duta a terme
directament pels serveis municipals o per tercers degudament autoritzats.
2n.- La gestió dels residus industrials i especials podrà dur-se a terme per l'Ajuntament
de forma directa o indirecta.
ARTICLE 82
1r.- De conformitat amb la Llei 42/1975 de 19 de novembre, l'Ajuntament podrà exigir
que, per a la prestació del servei de recollida i transport de residus industrials i especials,
els seus productors o posseïdors, efectuïn l'adequat tractament per tal de possibilitar la
prestació del servei, en condicions de total seguretat.
2n.- Els serveis municipals no acceptaran els residus industrials i especials que per la
seva naturalesa o forma no puguin ser recollits pels serveis normals de l'Ajuntament.
3r.- Cas que el productor o posseïdor de residus tingui necessitat d'evacuar-los, ho comunicarà prèviament a l'Ajuntament, per tal que es pugui determinar la forma de recollida,
transport i tractament.
4t.- El servei de recollida i transport de residus industrials i especials, podrà prestar-se
per l'Ajuntament amb caràcter continu i ocasional. Per a la prestació ocasional del servei, l'usuari ho demanarà als serveis municipals, els quals dictaran en el seu cas les instruccions per portar-ho a terme.
ARTICLE 83
En cas de prestació per l'Ajuntament dels esmentats serveis, l'usuari abonarà les quantitats fixades per les corresponents Ordenances Fiscals.
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TÍTOL VI ORDENANÇA DE NETEJA PÚBLICA

CAPÍTOL III: DE LA RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS
INDUSTRIALS I ESPECIALS, DUTS A TERME PER PARTICULARS
ARTICLE 84
La recollida i transport de residus industrials i especials duts a terme pels particulars, està
subjecta a llicència municipal.
ARTICLE 85
Els productors o posseïdors de residus industrials i especials que els lliuressin a un tercer
que no hagi obtingut la llicència municipal, respondran solidàriament amb aquell de
qualsevol dany que pugui produir-se a causa dels residus. També seran solidaris del
pagament de la sanció que es pugui imposar.
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TÍTOL VI ORDENANÇA DE NETEJA PÚBLICA

CAPITOL IV: DELS RESIDUS PERILLOSOS

ARTICLE 86
D'acord amb el que estableix la Llei 42/1975 de 19 de novembre, quan l'Ajuntament
consideri que un determinat tipus de residus és perillós, podrà exigir que, amb caràcter
previ a la seva recollida, sigui aquesta efectuada pels serveis municipals o per un tercer
autoritzat, realitzi el tractament adequat per eliminar la característica que li atorga la
naturalesa de perillós, als efectes de transportar-lo, tractar-lo o eliminar-lo, sense perill
per a les persones, les coses o el medi ambient.

120

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERAL

ORDENANÇA GENERAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA
I Ú S D E L S E S PA I S P U B L I C S D E TA R R A G O N A

TÍTOL VII ORDENANÇA DE NETEJA PÚBLICA

DEL TRACTAMENT I DE L’ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS
URBANS, INDUSTRIALS, DOMÈSTICS I ESPECIALS
CAPÍTOL I: CONDICIONS GENERALS I AMBIENT D’APLICACIÓ
ARTICLE 87
1r.- El present títol regula les condicions per procedir al tractament i eliminació dels residus sòlids urbans, industrials domèstics i especials generats al terme municipal de
Tarragona o que, prèvia autorització del seu Ajuntament, poguessin ésser tractats o eliminats en llurs instal.lacions i equipaments.
2n.- Queden exclosos de les normes de la present ordenança:
a) Els residus radioactius.
b) Els residus generats com a conseqüència d'activitats mineres o extractives.
c) Els residus agrícoles o ramaders produïts en fase d'explotació.
d) Els residus industrials no domèstics.
ARTICLE 88
Tindran el caràcter de residus sòlids els següents materials:
a) Material residual domèstic en estat sòlid o pastós, presentats dins d'elements de contenció.
b) Qualsevol material resultant d'un procés de transformació, utilització, consum o neteja, que hagi estat aban-donat, o que el seu posseïdor destini a l'abandonament.
ARTICLE 89
De conformitat amb la Llei 42/1975 l'Ajuntament podrà exigir dels productors o posseïdors dels residus que els lliurin als equipaments municipals, en condicions tals que es possibiliti la prestació del servei de tractament o eliminació en totals condicions de seguretat per a les persones o el medi.
Els equipaments municipals podran rebutjar la recepció dels residus, que no compleixin
les condicions o exigències que s'haguessin establert, quant a la seva recepció.
ARTICLE 90
L'Ajuntament podrà obligar els productors o posseïdors de residus a què els lliurin, per
procedir a la seva eliminació o tractament, als equipaments municipals habilitats a l'efecte, o als establiments de particulars amb els quals l'Ajuntament hagi establert el corresponent acord.
ARTICLE 94
El servei de tractament i eliminació de residus podrà ser prestat per l'Ajuntament per gestió directa o indirecta, mitjançant consorcis, concerts amb els particulars, amb la
Mancomunitat d'Incineració de Residus Urbans o qualsevol altra fórmula que tingui per
convenient.
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TÍTOL VII ORDENANÇA DE NETEJA PÚBLICA

ARTICLE 95
L'Ajuntament podrà prestar el servei de tractament i eliminació amb caràcter continu u
ocasional. Si la prestació es ocasional, els interessats hauran de presentar llurs peticions
de servei a l'Ajuntament.
ARTICLE 96
Per la prestació del servei de tractament i eliminació de residus, els usuaris abonaran la
taxa fixada per les corresponents ordenances fiscals.
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TÍTOL VII ORDENANÇA DE NETEJA PÚBLICA

CAPÍTOL II: DE LA RESPONSABILITAT DEL
PRODUCTOR DE RESIDUS
ARTICLE 97
1r.- El productor o posseïdor serà responsable de tots els danys que els seus residus puguin
produir, salvat que n'hagi fet lliurament a persona autoritzada per tractar-los o eliminar-los.
2n.- Els qui lliurin els residus a tercers no autoritzats, seran responsables solidaris amb
aquest de qualsevol perjudici que se'n pugui derivar, així com de les sancions que procedeixi imposar-los.
3r.- Els productors o posseïdors de residus, salvat que els lliurin als serveis municipals o
a tercers autoritzats, estan obligats a adoptar les mesures necessàries per assegurar-se
que els seus residus són tractats o eliminats en condicions de tota seguretat.
ARTICLE 98
Davant la presumpta responsabilitat criminal. L'Ajuntament haurà de formular d'ofici la
corresponent denúncia davant la jurisdicció penal.
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TÍTOL VIII ORDENANÇA DE NETEJA PÚBLICA

DE LES INFRACCIONS A AQUESTA ORDENANÇA
CAPÍTOL ÚNIC: INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 106
Totes les conductes que per acció o omissió contravinguin el que es disposa en aquesta
Ordenança s'hi reputaran infracció.
ARTICLE 107
Els qui amb la seva conducta infringeixin aquesta Ordenança seran sancionats per
l'Alcaldia o pels seus Delegats, prèvia la tramitació de l'oportú expedient, amb audiència de l'interessat i d'altres tràmits exigits per la legislació en cada cas vigent, amb multa
la quantia de la qual no excedirà de la prevista en cada moment per la legislació de
Règim Local o altra sectorial aplicable, o la graduació de la qual s'atendrà a les circumstàncies que en cada cas concorrin.
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LLIBRE I - Protecció del sòl contra la contaminació

TÍTOL PRELIMINAR ORDENANÇA DE MEDI AMBIENT

ÀMBIT NORMATIU

ARTICLE 1
La present Ordenança té per objecte regular, l'àmbit de competències municipals, totes
aquelles activitats, situacions i instal·lacions que siguin susceptibles d'influir en les condicions ambientals del terme municipal de Tarragona amb la finalitat de preservar i millorar el medi urbà, evitant els possibles efectes nocius d'aquestes i els riscs de contaminació dels elements naturals i els espais d'ús comú general.
ARTICLE 2
2.1.Quan hi hagi regulacions específiques de rang superior, les prescripcions d'aquesta
Ordenança s'aplicaran amb subjecció al principi de jerarquia de les normes i com a
complement d'aquelles.
2.2. La totalitat de l'ordenament obligarà tant a les activitats i les instal·lacions de nova
implantació com a les que es troben en funcionament, exercici o ús, ja sigui públiques o
privades, amb aplicació, si cal, de les disposicions transitòries de la present Ordenança.
ARTICLE 3
3.1. Les exigències que s'estableixin per a l'exercici de les activitats a què es refereix
aquesta Ordenança seran controlades a través de la corresponent llicència o autorització municipal, ajustada a la normativa general.
3.2. La seva concessió requerirà un informe tècnic previ emès pel servei competent, en
que es concretaran les condicions tècniques i les mesures correctores, i una comprovació, mitjançant les oportunes proves i mesuraments anteriors a la posada en funcionament de la respectiva activitat.
3.3. Les activitats autoritzades estaran subjectes a la vigilància adient per part de l'administració municipal.
ARTICLE 4
Amb relació a altres activitats o situacions que no estiguin subjectes a llicència municipal
prèvia i que, segons l'informe municipal corresponent, incideixin contra el medi ambient,
es tramitarà l'oportú expedient amb l'adopció de les mesures i/o la sanció que, si s'escau, calgui aplicar.
ARTICLE 5
5.1. Les actuacions derivades de les prescripcions contingudes en aquesta Ordenança
s'ajustaran a les disposicions sobre procediment, impugnació i, en general sobre règim
jurídic, establerts per la legislació de règim local.
5.2. L'incompliment i la no observança de les dites prescripcions o del disposar en actes
administratius específics quedaran subjectes al règim sancionador que s'articula en la
present Ordenança.
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LLIBRE I - Protecció del sòl contra la contaminació

TÍTOL PRELIMINAR ORDENANÇA DE MEDI AMBIENT

ARTICLE 6
La competència municipal que regula aquesta Ordenança serà exercida, de conformitat
amb els respectius acords de l'Ajuntament, per l'Àrea Municipal de Medi Ambient i per
les diferents àrees municipals que tinguin assignades competències sobre matèries específiques incloses en l'Ordenança.
ARTICLE 7
En les matèries, les activitats, les situacions i les conductes no regulades en la present
Ordenança i amb incidència en el medi ambient, s'aplicarà directament la normativa
autonòmica o estatal vigent sobre això.
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TÍTOL IV ORDENANÇA DE MEDI AMBIENT

DE LA RECOLLIDA I EL TRANSPORT DELS RESIDUS INDUSTRIALS I ESPECIALS
CAPÍTOL I: CONDICIONS GENERALS I ÀMBIT D’APLICACIÓ
ARTICLE 33
Aquest títol regula les condicions en què es durà a terme la recollida i el transport de residus industrials i especials, siguin aquestes operacions realitzades pels serveis municipals
o pels particulars. S'entendrà per recollida i transport el conjunt de les operacions
següents:
a) El lliurament de residus a la via pública.
b) La càrrega dels residus sobre el vehicle de transport.
c) El transport dels residus pròpiament dit fins al punt de destinació autoritzat.
d) Si s'escau, les operacions de transvassament de residus.
ARTICLE 34
34.1. A la via pública el lliurament i el transport de residus industrials i especials es farà
sempre mitjançant elements de contenció o de transport perfectament tancats o coberts de
manera que no produeixin vessaments, ni dispersions dels materials o de pols, a l'exterior.
34.2. En el cas de presumpta responsabilitat criminal, l'Ajuntament formularà d'ofici la
corresponent denúncia davant la jurisdicció competent.
ARTICLE 35
35.1. La càrrega dels residus industrials o especials es farà a l'interior de l'establiment lliurador. Només en els casos de manifesta impossibilitat podrà efectuar-se a la via pública.
35.2. Tractant-se de residus perillosos, la càrrega a la via pública exigirà la llicència
municipal prèvia.
35.3. No es permet la permanència de residus industrials o especials a la via pública per
temps superior a 1 hora. Els lliuradors estan obligats a la seva custodia fins al moment
que es produeixi la recollida.
35.4. Un cop buidats els elements contenidors dels residus industrials i especials, s'hauran de retirar immediatament de la via pública.
35.5. Les definicions d'aquests tipus de residus seran les establertes a la Llei 6/1993, de
15 de juliol.
ARTICLE 36
36.1. Els productors, posseïdors i tercers autoritzats que produeixin, manipulin o transportin residus industrials i especials estan obligats a facilitar a l'Ajuntament tota l'informació que se'ls demani sobre l'origen, la naturalesa, la composició, les característiques,
la quantitat, la forma d'evacuació, els sistemes de pre-tractament i de tractament definitiu i la seva destinació final.
36.2. Les persones a les quals obliga el número anterior estan així mateix obligades, en
tot moment, a facilitar a l'Ajuntament les actuacions d'inspecció, vigilància i control que
aquest tingui per convenient de realitzar.
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LLIBRE I - Protecció del sòl contra la contaminació

TÍTOL IV ORDENANÇA DE MEDI AMBIENT

ARTICLE 37
37.1. Assoliran el caràcter de propietat municipal, d'acord amb el que diu la Llei
42/1975, de 19 de novembre, els residus industrials i especials que hagin estat lliurats
i recollits pel serveis municipals corresponents.
37.2. A l'efecte de la responsabilitat penal o civil, els residus industrials i especials recollits i transportats per tercers no tindran en cap cas caràcter de propietat municipal.
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TÍTOL IV ORDENANÇA DE MEDI AMBIENT

CAPÍTOL II: DE LA PRESTACIÓ MUNICIPAL DEL SERVEI DE RECOLLIDA I
TRANSPORT DE RESIDUS INDUSTRIALS ASSIMILABLES A URBANS O INERTS
ARTICLE 38
38.1. La recollida i el transport dels residus industrials assimilables a urbans o inerts pot
ser duta a terme directament pel serveis municipals o per tercers degudament autoritzats.
38.2. La gestió dels residus industrials assimilables a urbans o inerts la podrà dur a terme
l'Ajuntament de forma directa o indirecta.
ARTICLE 39
39.1. De conformitat amb la Llei 42/1975, de 19 de novembre, L'Ajuntament podrà exigir que, per a la presentació de servei de recollida i transport de residus industrials assimilables a urbans o inerts, els seus productors o posseïdors efectuïn l'adequat pretractament per tal de possibilitar la prestació del servei en condicions de total seguretat.
39.2. Els serveis municipals no acceptaran els residus industrials assimilables a urbans o
inerts que per la seva naturalesa, volum o forma no puguin ser recollits pels serveis normals de l'Ajuntament.
39.3. Cas que el productor posseïdors dels residus industrials assimilables a urbans o
inerts tingui interès a evacuar-los mitjançant els serveis municipals, ho comunicarà prèviament a l’ajuntament per tal que es pugui determinar la forma de recollida transport i
tractament.
39.4. El servei de recollida i transport de residus industrials assimilables a urbans o inerts
el podrà prestar l'Ajuntament amb caràcter continu o ocasional. Per a la prestació ocasional del servei, l'usuari ho demanarà als serveis municipals, els quals dictaran, si
escau, les instruccions per portar-ho a terme.
ARTICLE 40
En cas que l'Ajuntament presti els esmentats serveis, l'usuari pagarà les quantitats fixades per les ordenances fiscals corresponents.
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TÍTOL IV ORDENANÇA DE MEDI AMBIENT

CAPÍTOL III: DE LA RECOLLIDA I EL TRANSPORT DE RESIDUS
INDUSTRIALS I ESPECIALS DUTS A TERME PER PARTICULARS
ARTICLE 41
La recollida i el transport de residus industrials i especials duts a terme per particulars
estarà subjecte a llicència municipal, sense perjudici d'altres autoritzacions que calguin
legalment, d'acord amb el Decret 142/1984, d'11 d'abril, la Llei 6/1993, de 15 de
juliol, i d'altre legislació aplicable.
ARTICLE 42
Els productor i posseïdors de residus industrials i especials que els lliurin a un tercer que
no hagi obtingut la llicència municipal i els permisos corresponents establert per l'article
41 respondran solidàriament amb aquell de qualsevol dany que pugui produir-se a causa
dels residus. També seran solidaris del pagament de la sanció que es pugui imposar.
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TÍTOL IV ORDENANÇA DE MEDI AMBIENT

CAPÍTOL IV: DELS RESIDUS PERILLOSOS

ARTICLE 43
D'acord amb el que estableix la llei 42/1975, de 19 de novembre, quan l'Ajuntament
consideri que un determinat tipus de residu és perillós podrà exigir que, prèviament a la
recollida, aquesta sigui efectuada pels serveis municipals o per tercer autoritzat i es realitzi el tractament adequat per eliminar la característica que li atorga la naturalesa de
perillós a fi de transpotar-lo, tractar-lo o eliminar-lo sense perill a les persones, les coses
o el medi ambient.
En tot el que no preveu el present títol, s’aplicarà amb caràcter la legislació sobre residus de l’article 11 de la present Ordenança.
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TÍTOL V ORDENANÇA DE MEDI AMBIENT

DEL TRACTAMENT I DE L’ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS
URBANS, INDUSTRIALS I INDUSTRIALS ASSIMILABLES A URBANS
CAPÍTOL I: CONDICIONS GENERALS I ÀMBIT D’APLICACIÓ
ARTICLE 44
44.1. El present títol regula les condicions per procedir al tractament i eliminació dels
residus sòlids urbans, industrials i d'aquells industrials assimilables a urbans o inerts,
amb l'autorització prèvia de l'Ajuntament, generats al terme municipal de Tarragona que
puguin ésser tractats o eliminats en llurs instal·lacions i equipaments.
44.2. Queden exclosos de les normes de la present ordenança:
a) Els residus radioactius.
b) Els residus generats com a conseqüència d'activitats mineres o extractives.
c) Els residus agrícoles o ramaderes produïts en fase d'explotació .
ARTICLE 45
Tindran el caràcter de residu sòlid els següents materials:
a) Material residual domèstic en estat sòlid, o pastós, presentats dins d'elements de contenció.
b) Qualsevol material resultant d'un procés de transformació, utilització, consum o neteja que hagi estat abandonat, o que el seu posseïdor destini a l'abandonament.
ARTICLE 46
De conformitat amb la Llei 42/1975, l'Ajuntament podrà exigir als productors o posseïdors dels residus que els lliurin als equipaments municipals en condicions tal que es possibiliti la prestació del servei de tractament o eliminació en totals condicions de seguretat per a les persones i el medi. Els equipaments municipals podran rebutjar la recepció
dels residu que no compleixi les condicions o les exigències que s'hagin establert quant
a la seva recepció.
ARTICLE 47
L’Ajuntament podrà obligar els productors o posseïdors de residus, sempre que no els
gestionin de conformitat amb la legislació aplicable a lliurar-los als equipaments municipals habilitats a aquest efecte, o als establiments de particulars amb els quals
l’Ajuntament hagi establert el corresponent acord, per tal de procedir al seu tractament.
ARTICLE 48
1. Es prohibeix tota forma d’abandonament dels residus.
2. Es reputarà abandonament tot acte que tingui com a resultat deixar incontroladament
els materials residuals a l’entorn.
3. També es considerarà abandonament tot acte que tendeixi a substreure el seu propietari de les prescripcions de les presents ordenances.
4. Els que abandonin residus seran sancionats.
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TÍTOL V ORDENANÇA DE MEDI AMBIENT

ARTICLE 49
1. Un cop els materials residuals siguin recollits pels corresponents serveis municipals,
assoliran el caràcter de propietat municipal.
2. Seran excepció de la prescripció anterior els residus objecte dels punts a), b) i c) de
l’apartat 2 de l’article 44.
ARTICLE 50
Davant de residus abandonats, els serveis municipals podran procedir a recollir-los,
transportar-los i eliminar-los i imputar el cost del servei prestat als responsables, sense
perjudici de la sanció que correspongui imposar ni de la reclamació de les responsabilitats dimanants de l’abandonament.
ARTICLE 51
El servei de tractament i eliminació de residus podrà ser prestat per l'Ajuntament per gestió directa o indirecta o mitjançant consorcis, concerts amb els particulars, amb la
Mancomunitat d’Incineració de Residus Urbans o qualsevol altra fórmula que tingui per
convenient.
ARTICLE 52
L'Ajuntament podrà prestar el servei de tractament i eliminació amb caràcter continu o
ocasional. Si la prestació és ocasional, els interessats hauran de presentar llurs peticions
de servei a l’Ajuntament.
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CAPÍTOL II: DE LA RESPONSABILITAT
DEL PRODUCTOR DE RESIDUS
ARTICLE 53
53.1. El productor o posseïdor serà responsable de tots els danys que els seus residus puguin
produir, salvat que n'hagi fet lliurament a persona autoritzada per a tractar-los o eliminar-los.
53.2. Els que lliurin els residus a tercers no autoritzats seran responsables solidaris amb
aquest de qualsevol perjudici que es pugui derivar i de les sancions que escalguin d'imposar-los
53.3. Els productors o posseïdors de residus, salvat que es lliurin als serveis municipals
o a tercers autoritzats, estan obligats a adoptar les mesures necessàries per assegurar-se
que els seus residus son tractats o eliminats en condicions de total seguretat.
ARTICLE 54
Davant la presumpta responsabilitat criminal, l'Ajuntament haurà de formular d'ofici la
corresponent denúncia davant la jurisdicció penal.

134

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERAL

ORDENANÇA GENERAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA
I Ú S D E L S E S PA I S P U B L I C S D E TA R R A G O N A

LLIBRE I - Protecció del sòl contra la contaminació

TÍTOL V ORDENANÇA DE MEDI AMBIENT

CAPÍTOL III: DE LES LLICÈNCIES I LES AUTORITZACIONS

ARTICLE 55
55.1. Per la realització de qualsevol activitat que pugui produir residus dels qualificats
com a perillosos o especials, l'interessat haurà de demostrar en l'expedient de sol·licitud
de llicència que el problema de tractament o eliminació dels residus produïts està resolt
en les condicions assenyalades per la Llei 6/1993, de 15 de juliol, 42/1975, de 19 de
novembre, el reglament d'activitats de 30 de novembre de 1961 i les disposicions aplicables.
55.2. L'expedient de sol·licitud de llicència municipal de qualsevol tipus haurà de incloure justificació suficient del tractament en origen, destinat a la minimització, valoració i
reciclatge dels recursos utilitzats (aigua, sòlid, energia, etc.), sigui per mitjans propis o
especificant la utilització de mitjans aliens.
55.3. En tot cas, pel que fa als residus qualificats d'especials, s'haurà de justificar en l'expedient de sol·licitud fe llicència com es gestionaran i es tractaran d'acord amb la legislació vigent a Catalunya. Posteriorment els serveis municipals comprovaran el seu compliment.
ARTICLE 56
Les activitats especifiques de tractament i eliminació de residus sòlids estan subjectes a llicència municipal, que serà atorgada per l'alcalde o conseller delegat, després de l'informe positiu previ dels serveis tècnics municipals. Quan les esmentades instal·lacions
estiguin integrades dins d'un procés a l'hora d'obtenir la llicència, en la memòria d'aquest s'haurà d'incloure i descriure clarament aquesta instal·lació, i la seva llicència quedarà integrada dins la global del procés. Les instal·lacions que desenvolupin activitats de
tractament i eliminació de residus i que no tinguin llicència municipal seran considerades
com a clandestines i podran ésser immediatament clausurades, sense perjudici de les
sancions que corresponguin i de la reclamació per les responsabilitats que se n'hagin
derivat, després de concedir audiència prèvia a l'interessat, a excepció de cas de perill
públic i sense perjudici de l'autorització judicial quan sigui procedent.
ARTICLE 57
Les instal·lacions o els equipaments dels particulars estan subjectes a revisió tècnica municipal.
ARTICLE 58
58.1. La recepció de residus en els equipaments municipals de tractament exigeix l'autorització municipal prèvia.
58.2. L'autorització es considerarà tàcitament quan els residus siguin lliurats pel mateixos serveis municipals.
58.3. L'autorització serà expressa quan els residus siguin lliurats pels particulars i en tots
els casos de residus industrials i especials assenyalats en les presents ordenances.
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CAPÍTOL IV: DELS DIPÒSITS DE RESIDUS DELS PARTICULARS

ARTICLE 59
59.1. Els particulars que vulguin fer-se directament el tractament i l'eliminació dels seus
residus hauran d'obtenir la llicència municipal corresponent.
59.2. L'Ajuntament podrà imposar l'obligació de construir dipòsits o abocadors propis
als particulars que per raó justificada així ho puguin fer, sempre que no s'hi adoptin
altres alternatives tant o més segures, econòmicament viables i legalment procedents.
59.3. Les llicències atorgades per l'Ajuntament podran ésser indefinides, temporals o
eventuals.
59.4. Queda totalment prohibit emmagatzemar residus per més temps que el lògic de
gestió, a més de les limitacions que sobre això imposa l'article 15.3 del Decret
833/1988, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el reglament per a l'execució de la Llei
20/1986.
59.5. L'emmagatzematge intermedi de residus (entre generació i gestió externa) reunirà
les condicions tècniques mínimes que s'exigiria per a l'emmagatzematge de productes
equivalents comercials i, en tot cas, aquests emmagatzematges impediran que el residu
pugui contaminar el sòl, l'aire o l'aigua.
59.6. Així mateix, queda totalment prohibit abocar o enterrar residus de qualsevol mena
sense els corresponents permisos i tràmits, a més de la llicència municipal específica
corresponent.
ARTICLE 60
1. Es prohibeix l'eliminació mitjançant la deposició dels residus en terrenys que no hagin
estat prèviament autoritzats per l’ajuntament per a aquesta finalitat.
2. No podran abocar-se a les instal·lacions particulars qualsevol classe de residus diferents als que han estat motiu d'autorització.
ARTICLE 61
Per a l'obtenció de llicència municipal de funcionament d'abocadors particulars, els promotors acompanyaran amb la sol·licitud el projecte corresponent, signat pel tècnic competent i visat, i una avaluació de l'impacte ambiental que el referit abocador o instal·lació
de tractament pugui produir sobre el medi ambient. Aquest projecte inclourà un estudi
de recuperació de l'espai afectat per l'abocador controlat; també es fixarà un programa
d'actuació en el temps i s'exigirà al promotor l'acreditació d'haver constituït la fiança
corresponent per assegurar la restauració del medi.
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NORMES URBANÍSTIQUES RELACIONADES AMB LA PROTECCIÓ
DEL MEDI AMBIENT QUANT A L’ÚS DEL SÒL NO URBANITZABLE
CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 62
Definició i finalitat.
62.1. El sòl no urbanitzable serà aquell classificat com a tal al pla general municipal.
62.2. Les finalitats de la regulació del sòl no urbanitzable són les següents:
a) Protegir la terra mitjançant la limitació dels desenvolupaments urbans.
b) Protegir els elements naturals més destacats o que defineixen l'aspecte global de territori, preservant-ne els valors ecològics i paisatgístics.
c) Establir ordenadament els diversos usos i activitats que es poden permetre en cada
tipus de sòl no urbanitzable.
d) Establir els criteris sobre les característiques i la localització adient de les
instal·lacions de interès públic i social, de manera que no puguin trencar l'equilibri de
les àrees agrícoles naturals.
ARTICLE 63
En relació a les instal·lacions d'utilitat pública, s'hauran de demostrar expressament, en
la memòria del projecte, la inexistència de risc per a les zones veïnes pel que fa a l'equilibri ecològic, a les condicions naturals del sector o als valors paisatgístics.
ARTICLE 64
La eficàcia de les autoritzacions per a les instal·lacions d'obres públiques s'haurà de condicionar, entre altres, a: 1) que les obres no afectin greument l'equilibri ecològic o els
valors paisatgístics o ambientals de l'àrea afectada o circumdant; i 2) oferiment de
garanties suficients per a la restauració i, si es cau, millora de les condicions dels terrenys
afectats en finalitzar l'ocupació. Tot això sense perjudici del pertinent estudi d'impacte
ambiental quan sigui procedent de conformitat amb la legislació específica referent a això.
ARTICLE 66
L'atorgament de qualsevol llicència i autorització està supeditat al compliment de les
normes generals i específiques sobre condicions higièniques, en especial, evacuació d'aigües residuals i tecno-constructives, dictades per les diverses administracions competents.
A aquest efecte, juntament amb la documentació del projecte tècnic, exigida amb caràcter general per a realitzar l'edificació i sol·licitar la llicència, caldrà aportar:
a) Documents detallats explicatius de la localització amb plànols acotats de l'edifici projectat.
b) Plànols i memòries explicatives de la captació i portada d'aigua, especificant-hi el
punt de captació, la canalització, els detalls constructius i els materials emprats a l'obra, amb referència específica d'aquells utilitzats per a assegurar la impermeabilització i els drenatges necessaris. S'especificarà, a més, l'ús al qual es destina, aportant el
certificat sanitari oficial corresponent acreditatiu de la seva potabilitat.
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c) Especificació del sistema elegit per a la depuració, tractament i destinació de les
aigües residuals, tenint en compte la prohibició de construcció de pous negres, mines
filtrants, etc., i els desguàs d'aigües fecals sense depuració prèvia. Amb aquesta finalitat, s'aportaran els plànols i les memòries explicatives, amb especificació del punt de
destinació i canalització i els detalls constructius i els materials emprats a l'obra, en
especial els que ha d'assegurar la impermeabilització i la depuració dels abocaments.
d) En cas concret de vaqueries, granges porcines i avícoles, i en les activitats de cunicultura, subjecte al Reglament d'activitats molestes , insalubres, nocives i perilloses, de
30 de novembre de 1961, caldrà realitzar, amb caràcter previ a l'obtenció de la
corresponent llicència municipal d'edificació, la tramitació de l'expedient previst pels
articles 29 i següents de l'esmentat Reglament.
S'especificarà, concretament, cadascuna de les solucions adoptades, responent a cadascun dels articles als quals fa referència el Reglament i, en especial, la necessitat d'obrir
un període d'informació pública, amb notificació als veïns immediats, durant el tràmit de
sol·licitud de llicència. Hauran de especificar-se, mitjançant plànol detallat, la situació del
dipòsit de purines i el fossar de cadàvers; la localització d'aquests respecte a tots els edificis restants en una àrea de 100 metres de radi, amb l'especificació de l'ús de cadascun, i també la localització respecte a tots els canals, sèquies, clamors i ramals de reg a
una distància inferior a 150 metres o, si no, als més propers. Haurà d'especificar-se, mitjançant plànol detallat, la solució constructiva per al dipòsit de purines i el fossar de
cadàvers per tal d'assegurar-ne la impermeabilització i, a la vegada, el procés previst
per a la transformació dels residus produïts, el temps de permanència en cadascun dels
dipòsits, el tractament si n'hi hagués i la destinació final.
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CAPÍTOL II: ÀREES FORESTALS

ARTICLE 67
Definició.
La qualificació d'àrea forestal inclou els terrenys de sòl no urbanitzable on predomina la
vegetació arbòria, que, en ser un element bàsic de la conservació de l'ambient i del paisatge, es vol conservar.
ARTICLE 68
Usos.
En aquest sector del sòl no urbanizatble s'admeten els usos següents:
- Habitatges agrícoles.
- Extractiu.
- Esportiu.
- Educatiu.
- Sanitàrio-assistencial.
- Administratiu (àdhuc, militar).
Es prohibeixen les tales d'arbres que no estiguin previstes en els plans d'explotació forestal autoritzats per l'Administració d'Agricultura i s'ha d'assegurar, en tot cas i per motius
d'interès públic urbanístic, la permanència de les masses forestals.
ARTICLE 69
Nucli de població.
Es considerarà que existeix nucli de població quan es pretengui edificar en una distància inferior a 100 metres a comptar entre qualsevol dels murs exteriors de l'edificació
preexistent destinada a habitatge i el centre de gravetat de l'edificació projectada.
ARTICLE 70
Residència agrícola.
Es d'aplicació allò previst per el mateix ús al sòl rústic protegit.
ARTICLE 71
Instal·lacions agrícoles.
Les condicions d'edificació de l'ús agrícola en les modalitats de granges i hivernacles són
les següents:
a) La parcel·la mínima serà de 50.000 m2.
b) El sostre edificat màxim per una edificació es fixa en 200 m2.
c) L'ocupació màxima de la part de la finca on s'assenta la instal·lació serà del 5%.
d) El terrabuit i terraplè màxim serà de 3,5 metres.
e) L'altura màxima serà de 4,5 metres.
f) La separació de les partions i del límit del bosc serà de 10 metres.
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ARTICLE 72
Condicions d'edificació per a usos no agrícoles.
Les iniciatives que es produeixin en aquest tipus de sòl per a usos no agrícoles, a
més a més de les condicions que els siguin aplicables per raons de procediment
o de caràcter general, tindran en compte les prescripcions previstes per al mateix
supòsit en la regulació de rústic protegit.
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CAPÍTOL III: PARCS NATURALS

Parcs naturals.
ARTICLE 73
Definició.
Compren terrenys que presenten condicions naturals i paisatgístiques de gran interès que
siguin objectiu d'aquesta Ordenança preservar, sense perjudici de la intervenció que es
pugui realitzar d'acord amb la legislació específica d'espais naturals. Pel que fa als
espais del pla d'espais d'interès natural, els serà d'aplicació en qualsevol cas, el règim
establert pel Decret 328/1992, de 14 de desembre, i les altres disposicions aplicables.
ARTICLE 74
Condicions.
1) Es prohibeix qualsevol transformació de les seves condicions naturals, àdhuc la roturació de terrenys i l'explotació forestal.
2) No s'admeten altres edificacions que les destinades directament i exclusivament al servei del sector, que hauran de ser situades en el perímetre de cada unitat. Part d'aquestes edificacions. Parts d'aquestes edificacions podrà adscriure's a l'ús d'habitatge per el
personal de vigilància, i s'admetran dos habitatges per cada unitat de zona.
3) Es formularà un pla especial per a concretar les instal·lacions de protecció i vialitat,
que no més podrà ésser per a vianants. Entre les instal·lacions de protecció s'haurà de
preveure una adequada xarxa de boques d'incendi.
4) Es prohibeixen les construccions provisionals o de temporada.
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ÀMBITS D’APLICACIÓ

ARTICLE 75
El present llibre regula les condicions que han de reunir les instal·lacions i les activitats
susceptibles de produir fums, gasos, vapors, olors, pols, sorolls i vibracions, i que es troben ubicades dins del terme municipal, incloent-hi terrenys de domini públic, tant si són
de titularitat privada com si són de titularitat pública, per tal d'aconseguir que la qualitat ambiental sigui òptima i evitant molèsties a tercers.
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FOGARS

ARTICLE 76
Es defineix com a fogar la part de l'instal·lació on s'efectua una combustió.
76.1. Aquests fogars hauran de reunir les característiques tècniques que calguin per tal
d'obtenir que la combustió sigui completa, d'acord amb la classe de combustible que s'utilitzi.
76.2. Les mesures que es prenguin per aconseguir-lo hauran d'ésser suficients per tal que
durant la marxa normal del fogar els contaminants continguts en l'emissió a l'atmosfera
es trobin dintre dels límits fixats pel Decret 833/1975, de desenvolupament de la Llei
38/1972, de protecció de l'ambient atmosfèric de l'Estat, i per la normativa en vigor a
cada moment.
ARTICLE 77
77.1. Dins del terme municipal, amb l'única excepció de les zones qualificades com a
zona industrial, l'opacitat dels fums haurà d'ésser inferior o igual al número 1 de l'escala de Ringelmann o al número 2 de l'escala de Bacharach.
77.2. En les zones industrials l'opacitat dels fums s'haurà d'ajustar al que disposa el
Decret 833/1975, de 6 de febrer.
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CONDUCTES D’EVACUACIÓ

ARTICLE 78
S'entén per conducte d'evacuació el conjunt d'elements d'una instal·lació que permet evacuar a l'exterior els fums, gasos, vapors, bafs, olors i similars, d'una manera controlada.
Es distingeixen els dos grups següents:
A) Conductes per a l'evacuació de fums, que anomenaren xemeneies.
B) Conductes per a l'evacuació de bafs, vapors, gasos, olors, aire ambiental enrarit i
aire més calent que el de l'exterior (condensació), que s'anomenaran evacuaductes.
78.1.
Grup A: Xemeneies A.0 i xemeneies A.1. -Xemeneies
A.0. Són les que evacuen fums provinents de fogars que consumeixen únicament gas
natural (GN) i gas butà o propà (GLP). L'opacitat d'aquells no arribarà al número 1 de
l'escala de Ringelmann, ni tan sols en el moment de l'encesa i càrrega. Dins d'aquest
grup queden incloses les xemeneies per a l'evacuació de fums provinents de cuines, estufes i calderes de calefacció d'ús domèstic, individuals o colectives.
Condició 1ª.: La seva implantació haurà de complir que tingui una alçada tal que superi en 2 metres qualsevulla edificació que es trobi inscrita dins d'un radi de 20 metres,
essent el centre d'aquest cercle la mateixa xemeneia.
Xemeneies A.1. Són les que evacuen fums provinents de fogars que consumeixen combustibles líquids (gasolina) o sòlids (carbó, llenya). L'opacitat d'aquells no arribarà al
número 1 de l'escala de Ringelmann, exceptuant el moment de l'encesa i càrrega, i durant
un temps màxim de 10 minuts, en que podrà arribar fins al número 2 de l'escala.
Condició 2ª.: La seva implantació haurà de complir una alçada tal que superi en 3 metres
qualsevol edificació que es trobi dins un radi de 40 metres, essent el centre d'aquest cercle la mateixa xemeneia.
Condició 3ª.: Quan l'activitat que origini el fum sigui industrial, als conductes d'evacuació (xemeneies) se'els proveirà d'un orifici de registre que permeti la presa de mostres;
aquest respondrà a les característiques establertes a l'Ordre del Ministeri d'Indústria i
Energia del 18-10-1976, article 11 (BOE 290 del 3-12-76) o la disposició aplicable en
cada moment.
Condició 4ª.: Per als casos d'indústries no incloses en els grups A i B del catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera (Decret 1.775/1967) es procurarà una
solució alternativa per a la implantació del registre, de manera que respecti les especificacions vigents de l'Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 18-10-1976 sobre prevenció i correcció de la contaminació atmosfèrica o de la disposició aplicable en cada
moment.
78.2.
Grup B.
Aquests conductes són els que evacuen gasos, vapors, olors, aire enrarit o aire calent,
provinent del desenvolupament d'una activitat qualsevol. La seva implantació haurà de
complir que tingui una alçada tal que superi en 2 metres qualsevol edificació que es trobi
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inscrita dins d'un radi de 20 metres, essent el centre d'aquest cercle el mateix evacuaducte.
ARTICLE 79
Els Serveis Tècnics Municipals d'Enginyeria Industrial i, si cal, els de Medi Ambient fent
ús de les seves competències, podran proposar l'aplicació de qualsevol altre mesura
correctora que considerin adient en benefici del medi ambient i de la salubritat pública.
ARTICLE 80
Excepcions.
80.1. Es permetran les sortides e l'exterior, per façana o pati, corresponents a radiadors
murals a gas de calefacció individual per convecció natural, de potència calorífica nominal igual o inferior a 3.700 Kcal/h (4,44KW). Aquestes es muntaran a una alçada no
inferior a 4 m, mesurada des de la vorera, i en el punt de confluència d'aquesta amb la
façana de l'edifici.
80.2. Es permetrà la sortida a l'exterior, no més que per façana, del baf provinent d'aparells d'aire condicionat amb una potència igual o inferior a setze mil fg/h; aquestes
expulsions hauran de complir les condicions de l'article 83.2.
ARTICLE 81
La construcció de xemeneies i conductes respondrà a les següents condicions:
81.1. Els materials seran resistents i inerts davant els productes que hagin d'evacuar i
estaran aïllats convenientment respecte de la construcció, de manera que el seu funcionament no perjudiqui aquesta.
81.2. Les xemeneies caldrà que se separin i/o que s'aïllin tèrmicament i acústicament de
les parets d'habitatges o dependències veïnes que puguin ésser afectades.
81.3. Les xemeneies hauran de tenir un bon tiratge sense velocitat excessiva dels fums o
gasos per tal d'evitar la sortida de flames, cendra i altres partícules sòlides; el límit d'aquest contingut haurà d'ésser l'establert a la normativa vigent.
81.4. Els punts d'aquest article 81 seran també d'aplicació a les activitats que es relacionen al següent

ORDENANÇA GENERAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA
I Ú S D E L S E S PA I S P U B L I C S D E TA R R A G O N A

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERAL 145

LLIBRE II - De la qualitat ambiental

TÍTOL IV ORDENANÇA DE MEDI AMBIENT

ACTIVITATS QUE ORIGINEN GASOS, VAPORS, FUMS,
OLORS, POLS I BAFS
ARTICLE 82
Els locals en els quals es desenvolupen activitats que originen desprendiments de gasos,
vapors, fums, olors, pols o bafs hauran d'estar condicionats convenientment per tal de
donar compliment al Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses
(Decret 2414/61), al de seguretat i higiene en el treball i a la present Ordenança municipal.
82.1. Ventilació dels aparcaments: s'admetrà que, per tal de renovar el seu volum d'aire interior, l'expulsió es faci utilitzant l'accés dels vehicles (rampa, porta...), amb la condició que la velocitat de l'aire, mesurada en la línia de façana de l'edifici, no sigui superior als 2 metres per segon, i amb la condició també que l'espai (paret, terra i sostre) que
queda entre la porta dels vehicles i la façana (túnel de parada) tingui un tractament
superficial que resulti impermeable. Aquest espai se sotmetrà a una neteja periòdica i
obligatòria.
ARTICLE 83
Els titulars de les activitats que sigui causa de la producció d'emanacions d'aire pudent,
d'aire a temperatura més elevada que la de l'ambient, o d'aire amb substàncies en suspensió, hauran de prendre les mesures necessàries perquè aquestes emanacions no
transcendeixin a l'exterior (via pública) o a altres locals o habitatges propers.
83.1. Emanacions d'aire pudent.- Les activitats causants d'aquestes s'hauran de desenvolupar íntegrament dins el local al qual pertanyen i a porta tancada. L'extracció d'aire,
si s'escau, es farà mitjançant conducte d'evacuació Grup B, segons l'article 78.2 d'aquesta Ordenança.
83.2. Emanacions d'aire calent.- Les activitats causant d'aquestes, amb un volum d'aire
remogut no superior als 1500 m3/hora, podran expulsar aquest per façana o per pati sempre que no arrosseguin olors i que no produeixin un impacte directe i notable a tercers.
83.2.1. Les instal·lacions de condicionament d'aire ambiental, que en la seva implantació utilitzin el sistema aire/aire (condensació) hauran de complir les següents condicions:
83.2.1.a. L'abocament del baf de la condensació es podrà realitzar de manera directa
cap a l'exterior només quan els aparells siguin de potència nominal no superior a les
16.000 frig/hora (article 80.2).
83.2.1.b. Per tal d'evitar la consegüent degradació estètica dels edificis, cap element físic
de la instal·lació no sobresortirà de la línia de façana ni podrà ésser visualitzat des de
la via pública.
83.2.1.c. Els buit que s'obrin pel llançament del baf quedaran ocults i protegits per elements durables i de concordança amb la resta de la façana (reixes...). La seva cota més
baixa, referida al pla de vorera, no serà inferior a 2,50 metres.
83.2.1.d. L'aigua que es produeix en l'aparell, com a condensació de la humitat ambiental (degoteig), no s'abocarà al carrer.
83.2.1.e. La petició de llicència, per a la implantació o per a la legalització dels apa-
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rells, es farà mitjançant projecte de l'activitat de condicionament d'aire. Aquesta sol·licitud s'acompanyarà amb una fotografia/es del lloc on es pretenen ubicar quan així ho
estimin oportú els serveis tècnics municipals.
83.3. Emanacions d'aire amb substàncies en suspensió.- Les activitats que pel seu desenvolupament provoquin desprendiments de pols hauran de realitzar-se en naus, locals
o edificis habilitats per a aquesta circumstància, i disposaran de les mesures necessàries
per evitar la transcendència d'aquesta pols a l'exterior. Les mesures proposades o adoptades hauran de justificar-se analíticament en el projecte de l'activitat. En qualsevol cas,
el contingut de partícules sòlides en suspensió, dins l'ambient referit, haurà d'ésser l'establert a la normativa vigent.
ARTICLE 84
En les obres d'enderrocament d'edificis, i en aquelles altres activitats amb un desenvolupament a cel obert i que són causa d'una natural producció de pols (pedreres etc.), es
prendran mesures adients a priori per a reduir l'abast i la transcendència d'aquesta pols.
ARTICLE 85
Les activitats que siguin causa de la producció d'emanació nocives, irritants o tòxiques
s'hauran de desenvolupar en locals o estatges tancats i amb atmosfera en depressió.
L'evacuació a l'atmosfera exterior d'aquestes emanacions s'efectuarà amb una depuració prèvia de tal nivell que garanteixi una concentració de substàncies que no ultrapassin el límit màxim establert, referent a això, per la legislació aplicable.
ARTICLE 86
Als locals de pública concurrència, siguin o no d'espectacles i d'activitats recreatives, es
procurarà la necessària ventilaciórenovació de l'aire ambiental mitjançant sistemes,
naturals o mecànics, que garanteixin la mínima renovació establerta. S'aconseguirà, en
cada cas, la total absència de molèsties a tercers, sigui per olors o baf, o per soroll dels
aparells emprats.
ARTICLE 87
Les activitats que en el seu normal desenvolupament han de disposar d'una zona de treball definida com a obrador, i en què es produeix el consegüent desprendiment de gasos,
vapors, olors o baf, hauran de disposar de conductes per a l'evacuació d'aquests, segons
el que estableix l'article 78.2. Salvat autoritzacions específiques, aquestes zones-obrador
estaran físicament separades de la resta de zones on es desenvolupin l'activitat principal.
ARTICLE 88
L'evacuació de gasos, vapors i aire ambiental tancat, baf o similars no provocarà dipòsits sòlids en el punt d'evacuació exterior ni tampoc brutícia a les parets o al terra propers.
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SOROLLS I VIBRACIONS

ARTICLE 89
L'acció municipal, dins de l'àmbit de les seves competències, regularà les activitats i els
usos que siguin susceptibles de produir sorolls, independentment i sense perjudici de l'aplicació de la normativa vigent respecte de les activitats molestes (RAM). Per poder portar a terme el control abans esmentat, s'estableixen uns nivells sonors màxims admissibles, d'acord amb el lloc de la lectura i de l'horari d'aplicació.
89.1. Aquest horari es defineix com: Diürn (dia)= de les 8 a les 22 hores, i Nocturn (nit)=
de les 22 a les 8 hores.
89.2. Mesurament i llocs de lectura: Els mesuraments es regiran per les prescripcions
expressades a l'article 94 d'aquesta Ordenança.
89.2.1. Mesuraments a l'exterior: La determinació del nivell sonor a l'exterior es farà
quan la molèstia per soroll que es rep a un edifici es transmet des del focus emissor fins
a aquell, per via aèria, transvasant façana, finestres, balcons o similars.
89.2.2. Mesuraments a l'interior: A l'interior dels habitatges la determinació del nivell
sonor es farà quan la molèstia rebuda es presumeixi que es transmet, des del local o l'habitatge emissor, per l'estructura.
ARTICLE 90
Nivells màxims admissibles a l'ambient exterior (espais públics).
nivell
zona envoltant
límit db
horari de
Sanitària
50
dia
Id.
40
nit
Comercial
70
dia
Id.
50
nit
Industrial i de magatzems (polígons)
70
dia
Id.
60
nit
Habitatges i oficines
65
dia
Id.
50
nit
90.1. S'admetrà que cada 24 hores pugui haver-hi una incidència de 30 minuts, no continus, amb un increment d'un 10% en els límits anteriors.
90.2. Les 4 zones esmentades estaran determinades, en cada cas, per les normes urbanístiques municipals.
90.3. En vies de tràmit rodat on aquest sigui intens i ràpid, els límits establerts podran
ésser mesurats amb un increment de 10 db; en cas de trànsit pesant, amb un increment
de 15 db.
90.4. En casos especials (festes al carrer, actes culturals, oficials, etc.), l'autoritat municipal podrà establir altres límits superiors als assenyalats.
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ARTICLE 91
Nivells màxims admissibles a l'ambient interior dels edificis:
Edifici
Nivell límit (db)
horari de
1) Habitatge
40
dia
Id.
30
nit
2) Comercial (oficines i despatxos)
45
reglamentari
3) Hotels i residències
40
dia
Id.
30
nit
4) Cinemes i teatres
40
reglamentari
5) Esglésies i centres religiosos
35
dia
6) Biblioteques, museus i sales de concerts
35
reglamentari
7) Restaurants i grans superfícies de venda
55
reglamentari
8) Sanitaris i de repòs
35
dia
Id.
30
nit
91.1. Per tal de mantenir els límits abans esmentats, no es permet l'existència de focus
emissors de soroll que, per les seves característiques i freqüència (Hz) d'emissió, puguin
contribuir a ultrapassar aquells, tant si és de manera fluctuant, i tant si es troben a l'exterior com a l'interior dels edificis.
91.2. Als establiments públics i als de pública concurrència, seran els titulars de l'activitat els que estaran obligats a adoptar les mesures d'insonorització (aïllament acústic)
necessàries per tal d'aconseguir que a l'interior d'aquells es mantinguin els nivells sonors
abans esmentat, sense que els ultrapassin influències de l'exteriors o aliens.
91.3. L'aplicació del present article 91 ho serà també per als establiments de serveis al públic
que no han estat esmentats però que són de funcionalitat anàloga o de necessitats equivalents.
ARTICLE 92
Per tal d'aconseguir una acurada protecció de l'ambient exterior, mantenint els nivells
màxims sonors establerts per l'art. 90, es tindran en compte i seran d'aplicació les
següents prescripcions:
92.1. En totes les edificacions de nova planta, no industrials, els murs o tanques exteriors
s'hauran d'ajustar a les condicions acústiques que per als edificis estableix la norma
NBE-CAS-88 d'àmbit estatal.
92.2. Els elements constructius i els específics d'insonorització dels recintes, estatges o
edificis amb activitats i instal·lacions industrials, comercials o de serveis tindran la suficient capacitat d'absorció sonora com per a no permetre que l'excés d'intensitat acústica que es pugui originar en aquests es transmeti al espai exterior de la propietat emissora del soroll, influint per sobre del que hi ha establert per a les diferents zones, de conformitat amb els articles 90 i 91.
92.3. Els aparells elevadors (ascensors, muntacàrregas...), les instal·lacions de captació,
elevació i distribució d'aigües (bombes, canonades...), els sistemes de climatització (aparells condicionadors, torres de refrigeració...), i altres instal·lacions de servei comunitari
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en els edificis, hauran d'ésser implantats amb les degudes precaucions, tant d'ubicació
com de funcionament, de manera que aconsegueixi una influència sonora nul·la en l'ambient exterior.
92.4. En les obres de demolició, separació, modificació o construcció que es realitzin a
la via pública, s'adoptaran les mesures que siguin necessàries per tal que els nivells
sonors límits, establert per a la zona d'ambient exterior per l'art. 90, no s'excedeixin.
92.5. L'Ajuntament podrà eximir del compliment de la prescripció precedent aquelles
obres de declarada urgència, o en aquelles altres en les quals la demora per a realitzarles pogués comportar un perill d'enderrocament, esllavissament, inundació, explosió o
risc anàleg. En aquests casos, i ateses les circumstàncies concurrents, l'òrgan competent
de l'Ajuntament podrà autoritzar l'emprament de maquinària i la realització de operacions que comportin una emissió de nivell sonor superior al permès en la zona de què es
tracti (art. 90).
92.6. L'existència comprovada de molèsties, ancara que no sigui per excés en els nivells
de so (art. 90 i 91), detectades i estudiades pels Serveis Tècnics d'Enginyeria, comportarà l'implantació de mesures que, dins el termini que s'estipuli hauran d'ésser executades pel titular de l'activitat.
Article 93
Vibracions.
L'acció municipal no permetrà l'existència de vibracions molestes, incloses les que puguin
ésser detectades sense l'utilització d'instruments de mesura, que siguin provinents d'aparells. Per tal de corregir les vibracions i eliminar les molèsties, com a mínim s'adoptaran
les prescripcions següents:
93.1. Qualsevol element amb òrgans mòbils es mantindrà en perfecte estat de conservació pel que fa al seu equilibri dinàmic i estàtic (coixinets o camins de rodament).
93.2. L'ancoratge de qualsevol màquina o òrgan mòbil en sòls o estructura no mitgeres,
ni directament connectades amb els elements constructius de l'edificació, es disposarà,
en tot cas, interposant-hi dispositius adequats antivibradors.
93.3. No es permet l'ancoratge de la maquinària, ni dels seus suports o òrgans mòbils,
a les parets mitgeres, als sostres o als forjats de separació dels locals de qualsevol tipus
d'activitats.
93.4. Les màquines d'arrancada violenta, les que treballen a cops 0 xocs bruscos i les
màquines dotades d'òrgans amb moviments alternatius hauran d'estar ancorades en
bancades independents damunt el sòl ferm, aïllades de l'estructura de l'edifici i del sòl
del local mitjançant materials absorbents.
93.5. Totes les màquines se situaran de manera que les parts mes sortides al final del curs
del seu desplaçament quedin a una distància mínima de 0,70 metres de les parets perimetrals i/o forjats, serà d'1,70 metres quan es tracti de parets mitgeres.
93.6. Les conduccions per on circulin líquids o gasos, i que estiguin connectades a
màquines amb òrgans en moviment, hauran de tenir dispositius de interconnexió que
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impedeixin la transmissió de les vibracions, generades per aquestes màquines, al llarg
d'aquelles. Les brides i els suports també disposaran d'elements antivibradors. Les obertures en els murs pel pas de les conduccions es reompliran amb materials absorbents de
la vibració.
93.7. En els circuits d'aigua es tindrà cura que no es presenti el cop d'ariet, per a la qual
cosa tant les seccions dels tubs com la disposició de les vàlvules i de les aixetes hauran
d'ésser les adequades.
ARTICLE 94
La determinació del nivell de so es realitzarà i s'expressarà en decibels de l'escala A
(dbA) - Norma UNE 21.314/75. La valoració dels nivells sonors establerts per aquesta
Ordenança (art.90 i 91) es regirà per les prescripcions següents:
94.1. El mesuratge es farà al lloc on el nivell apreciat sigui més alt i, si cal, en el moment
i en la situació en que la molèstia sigui més intensa.
94.2. Els propietaris, els posseïdors o els encarregats de les instal·lacions i/o aparells
que constitueixin focus emissors del soroll molest facilitaran als tècnics municipals, acreditats a tots els efectes com a agents de l'autoritat, l'accés i l'observació d'aquells elements dels quals es disposarà el funcionament a les velocitats, les càrregues o les marxes
que estimin oportunes per tal de poder realitzar el mesuraments necessaris amb la finalitat de determinar la gravetat de la molèstia i de les consegüents mesures correctores.
94.3. En previsió dels possibles errors de mesuratges o quan així sigui requerit per una previsió especial o perquè ho sol·liciti algun dels interessats, s'adoptaran les precaucions següents:
94.3.a. Contra l'efecte de pantalla: l'observador se situarà en el plànol normal a l'eix del
micròfon i tan separat com pugui, mentre sigui compatible amb la lectura correcta de l'indicador sonòmetre.
94.3.b. Contra la distorsió direccional: situat en estació l'aparell, se'l girarà a l'interior
de l'angle sòlid determinat per un octant i es fixarà en la posició en la qual la seva lectura sigui equidistant dels valors extrems així obtinguts.
94.3.c. Contra l'efecte del vent: Quan es cregui que la velocitat del vent és superior a 1,6
metres per segon, s'emprarà una pantalla contra el vent. Per a velocitats superiors a 5
metres per segon, es desistirà del mesurament, tret que s'emprin aparells especials o que
s'apliquin les correccions necessàries.
94.3.d. Pel que fa a les condicions ambientals del lloc de mesurament , no se sobrepassaran els límits especificats pel fabricant de l'aparell de mesura quant a temperatura,
humitat, vibracions, camps electrostàtic i electromagnètics, etc.
94.4. L'aparell mesurador serà un sonòmetre de la classe 1 o 2 i haurà de complir les
especificacions UNE-21.314/75.
94.5. Mesuraments a l'exterior:
94.5.a. Les mesures a l'exterior s'efectuaran entre 1,2 i 1,5 metres sobre el terra i, si es
possible, a 3,5 metres, com a mínim, de les parets, els edificis o altres estructures que
reflecteixin el so.
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94.5.b. Quan les circumstàncies ho indiquin, es poden realitzar mesures a més altura i
més a prop de les parets (per exemple a 0,5 metres d'una finestra oberta, fent-ho constar).
ARTICLE 95
En els projectes tècnics d'instal·lacions industrial, comercials i de serveis, afectats per
aquesta Ordenança, s'inclourà un estudi analític de les mesures correctores per a sorolls
i vibracions, amb les hipòtesis de càlcul adoptades.
ARTICLE 96
Amb caràcter general es prohibeix l'emprament de qualsevol dispositiu sonor destinat a
propaganda, reclam, avís, distracció, i anàleg, quan els seus nivells excedeixin els assenyalat en aquesta Ordenança per a les diferents zones de l'ambient exterior (art.90).
Aquesta prohibició no regirà en els casos d'alarma urgent o de tradicional consens festiu de la població i podrà ésser dispensada en la totalitat o en part del terme municipal
per raons d'interès nacional o d'especial significació ciutadana.
ARTICLE 97
Els aparells de comunicació directa (TV, ràdio) i els de reproducció de so (video, HI-FI,
disc compacte, etc.) s'instal·laran de manera que el nivell sonor tramès als habitatges o
locals confrontats no excedeixi els valors prescrits a l'art. 91 d'aquesta Ordenança.
97.1. Els establiments públics amb ambientació musical i/o especials, tal com bars musicals, sales de festes, discoteques, cafès concerts, etc., en que dins del seu àmbit el nivell
sonor superi els 70 dbA, hauran de preveure mesures d'insonorització (aïllament acústic, control sonor...) que garanteixin poder mantenir els límits de so establerts a les taules
dels articles 90 i 91 d'aquesta Ordenança.
97.2. Formarà part d'aquest aïllament acústic la disposició d'una segona porta a l'accés
del local, amb dispositiu de tractament automàtic. L'espai entre la primera i la segona
serà tal que permeti inscriure hi un cercle de 2 metres de diàmetre.
97.3. En cas que el local disposi de finestres, o de altres portes auxiliars, que puguin
ésser utilitzades per a la ventilaciórenovació d'aire, unes i altres hauran d'ésser proveïdes de sistemes vàlids que impedeixin la sortida del so a l'exterior mentre restin obertes.
97.4. Quan dins del desenvolupament habitual de l'activitat públic (bar, etc.) s'introdueixin elements de distracció o joc, com biliars, futbolins, tennis de taula i similars, dels
quals és previsible l'emissió no freqüent d'un soroll característic, seran els Serveis Tècnics
d'Enginyeria els que proposaran que s'adoptin mesures per cada cas.
97.5. Quan sigui justificat que l'adopció de mesures d'aïllament acústic en locals ja en
funcionament puguin resultar oneroses o d'implantació irrealitzable, o de resultats molt
dubtosos, els Serveis Tècnics d'Enginyeria Municipal podran aplicar, com a mesura complementaria, l'adopció d'un aparell dels anomenats de control de volum sonor que s'implantarà en la sèrie del sistema musical (amplificadors, taules de mescles, reproductors
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de disc compacte, giradisc, etc.) per limitar el nivell de so de la font emissora. Aquest
aparell serà de qualitat reconeguda i del tipus precintable. El precinte el realitzaran els
Serveis Tècnics, conjuntament amb el gabinet de la Guàrdia Urbana, i amb un tècnic de
so que aportarà el titular de l'activitat.
97.6. D'acord amb el que preveu l'art. 53 del Reglament de policia d'espectacles i activitats recreatives (RAP), els establiments amb ambientació musical i d'un aforament superior a les 100 (cent) persones hauran de disposar de personal encarregat expressament
de la vigilància per tal que dins del local es mantingui un bon ordre, com també a l'accés, quant a les persones i les activitats derivades del referits establiments.
ARTICLE 98
Tots els procediments de aïllament que s'adoptin a l'establiment, tant si és a la proposta
inicial com si és com a conseqüència de l'imposició de mesures, seran justificats analíticament mitjançant projecte tècnic.
ARTICLE 99
Qualsevol altre activitat o comportament singular o col·lectiu no comprés en el precedent
art. 97 que esdevingui una pertorbació al veïnat per causa de sorolls i vibracions i que
es pugui evitar amb l'observança d'una conducta cívica normal, s'entendran incorreguts
en el règim sancionador d'aquesta Ordenança de medi ambient.
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PROTECCIÓ DE L’AMBIENT ATMOSFÈRIC
CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 100
El present títol aborda les qüestions relacionades amb la prevenció, la vigilància i la
correcció de la contaminació atmosfèrica dintre del terme municipal de Tarragona, partint del principi que l'aire és un element indispensable per a la vida i que, en conseqüència, s'ha de protegir i defensar la seva puresa amb caràcter preferent respecte d'altres necessitats i objectius de caràcter secundari.
ARTICLE 101
L'actuació municipal anirà adreçada entre d'altres, a l'assoliment de les funcions i els
objectius següents:
a) educació mediambiental del ciutadà en general i de determinats sectors en particular; b) col·laboració amb altres administracions competents i entitats interessades en la
protecció del medi; c) contactes permanents amb les empreses químiques i d'altres possibles focus productors de contaminació, realitzant, en aquest sentit, les corresponents
visites de col·laboració i, si cal, les inspeccions reglamentàries a fi de detectar i corregir les possibles deficiències, amb l'adopció de les mesures i/o les sancions pertinents;
d) comprovar i exigir que els projectes tècnics que acompanyen la sol·licitud de llicència municipal per a exercir activitats classificades potencialment com a contaminants de
l'atmosfera contenen les determinacions mínimes assenyalades per reglament, amb posterior comprovacions que es compleixen les condicions de la llicència; e) vigilància
constant dels nivells de emissions i d'immissió per a la conservació de la puresa de l'aire dintre d'uns nivells admissibles i per a la puntual declaració, si és el cas, de les situacions d'atenció, vigilància i zona d'urgència; f) participar amb els òrgans de la
Generalitat en el control de l'emissió i de l'immissió de contaminants, en l'elaboració
del mapes de vulnerabilitat, en la declaració de zona d'atenció especial i zona de protecció especial i en la formulació i l'execució dels corresponents plans de mesures; g)
concordança dels plans municipals d'ordenació urbana amb la legislació mediambiental vigent; i h) oportuna informació a la població sobre els nivells d'immissió.
ARTICLE 102
102.1. Els serveis tècnics municipals efectuaran amb relació a l'exposat en el punt 1
anterior, els corresponents controls i inspeccions, n'informaran l'Ajuntament i proposaran, si cal, les mesures adequades.
102.2. Amb caràcter general, en tots els fets i qüestions relacionats amb la protecció del
medi ambient atmosfèric s'aplicarà la legislació següent:
1. Amb caràcter d'aplicació directa:
- Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric.
- Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de
novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric.
- Resta de disposicions aplicables a la Comunitat Autònoma de Catalunya de rang supe-
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rior a la present Ordenança.
2. Amb caràcter complementari i supletori:
- Llei 38/1972. de 22 de desembre, de protecció de l'ambient atmosfèric.
- Decret 833/1975, de 6 de febrer, que desplega la Llei 38/1975, de 22 de desembre.
- Reial decret 1613/1985, d'1 d'agost, pel qual es modifica parcialment el Decret
833/1975, de 6 de febrer, i s'estableixen noves normes de qualitat de l'aire referent a
contaminació per diòxid de sofre i partícules.
- Reial decret 717/1987, de 27 de maig, pel qual es modifica parcialment el Decret
833/1975, de 6 de febrer, i s'estableixen noves normes de qualitat de l'aire per contaminació de diòxid de nitrogen i plom.
- Reial decret 1321/1992, de 30 d'octubre, per qual es modifica parcialment el Reial
decret 1613/1985, d'1 d'agost, i s'estableixen noves normes de qualitat de l'aire quant
a la contaminació per diòxid de sofre i partícules.
- Ordre de 10 d'agost de 1976 sobre normes tècniques per a l'anàlisi i la valoració de
contaminants atmosfèrics de naturalesa química.
- Resta de disposicions estatals aplicables de rang superior a la present Ordenança.
3. Les disposicions que despleguin o substitueixin les anteriorment citades, de reng superior a la present Ordenança i amb caràcter d'aplicació (directa o supletòria) corresponent a la disposició desplegada o substituïda.
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CAPÍTOL II: TRAMITACIÓ I DECLARACIÓ DE LES SITUACIONS DE ZONA
D’URGÈNCIA, ZONA D’ATENCIÓ ESPECIAL I ZONA DE PROTECCIÓ ESPECIAL
ARTICLE 103
La tramitació i la declaració de les situacions de zona d'urgència, zona d'atenció especial i zona de protecció especial es regiran per la normativa general expressada a l'anterior article 102.
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CAPÍTOL III: SERVEI D’ATENCIÓ I VIGILÀNCIA

ARTICLE 104
La present Ordenança assoleix, amb la pertinent actualització que es concreta en els articles següents, el règim específic del servei d'atenció i vigilància que regulaven els articles 39 al 44 i annex de l'anterior Ordenança municipal sobre instal·lacions i activitats
susceptibles d'emetre fums, gasos, vapors, polls, sorolls i vibracions, de 1980, on es vigilaven les concentracions de diòxid de sofre i partícules en suspensió com a mesura preventiva en matèria de salut i com a objectiu de qualitat desitjable. El manteniment d'aquest règim preventiu es considera convenient donada la proliferació de focus fixes i
mòbils de contaminació que comporta la concurrència, dintre del terme municipal de
Tarragona, del complex petroquímic, l'intens tràfic del port i la densa circulació de
camions cotxes i d'altres vehicles a motor.
ARTICLE 105
Els nivells d'atenció i vigilància, que es tindran en compte per l'aplicació d'aquest Servei
d'Atenció i Vigilància, són els valors límits, establerts per al diòxid de sofre i partícules
en suspensió, de les taules A i B de l'annex del Reial decret 1321/1992, de 30 d'octubre, o en el seu cas, de la disposició vigent aplicable.
ARTICLE 106.
Declaració de les situacions d'atenció i vigilància.
1. La declaració d'atenció serà procedent quan s'assoleixin els valors de referència
durant 3 dies seguits, o els termes mitjans semestrals o anuals ultrapassin els valors
expressats en l'anterior article 105.
2. La declaració de la situació de vigilància serà procedent: a) quan els valors diaris perdurin durant una setmana per damunt dels valors establerts anteriorment, sempre que les
corresponents previsions meteorològiques no indiquin un canvi de la situació atmosfèrica que afavoreixi la desaparició dels nivells existents; en aquest cas s'esperaria tres dies
més per a la declaració de la situació de vigilància; i b) quan sense assolir-se les condicions establertes per als valors mitjans de 24 hores, s'obtinguin nivells per un any superiors als expressats per al període semestral.
3. Els serveis tècnics municipals a la vista de les previsions metereològiques i tenint en compte les anàlisis realitzades per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica
de Catalunya, informaran si es donen els supòsits assenyalats per a les situacions d'atenció o
de vigilància i, en cas afirmatiu, l'Alcaldia declararà la situació corresponent.
ARTICLE 107
Un cop declarada la situació d'atenció, les indústries o els establiments que per les seves
característiques s'estimin com a focus de contaminació hauran de reduir la seva activitat
productora als límits aprovats d'acord amb el que preveu l'art. 109 d'aquesta
Ordenança. En situació de vigilància, aquests focus de contaminació hauran de cessar
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totalment les activitats que els originin. La declaració de vigilància autoritzarà, a més, si
cal, la Policia Municipal per adoptar les mesures que siguin necessàries per a la reducció del tràmit a les vies públiques.
ARTICLE 108
Un cop hagin cessat les condicions que, de fet, hagin motivat la declaració de la situació d'atenció o de vigilància, l'Alcaldia ho comunicarà als interessats pel mateixos mitjans que s'hagin utilitzat per notificar-los la seva iniciació.
ARTICLE 109
Es mantenen les actuacions tramitades en el seu dia en aplicació de l'article 42 de
l'Ordenança municipal sobre instal·lacions i activitats susceptibles d'emetre fums, gasos,
vapors, pols, sorolls i vibracions, de 1980, sense perjudici que l'Ajuntament, en el termini
de 2 anys a partir de l'entrada en vigor de la present Ordenança, actualitzi les referides
actuacions a la vista del quadre d'activitats actualment existent i de la normativa aplicable.
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DISPOSICIONS GENERALS I DEFINICIONS BÀSIQUES

ARTICLE 110
El present llibre té per objecte regular l'evacuació i el tractament de les aigües residuals
a fi d'evitar i corregir les situacions de contaminació i protegir el medi ambient i la salubritat pública.
ARTICLE 111
Als efectes de la present Ordenança es tindran en comptes les següents definicions:
- Aigües residuals: són les aigües utilitzades procedents d'habitatges, instal·lacions
comercials, industrials sanitàries, comunitàries o públiques, o de qualsevol altre procedència i que ha sofert un procés de utilització consum, mescla o deteriorament.
- Aigües residuals domèstiques: estan formades pel residus líquids procedents de la preparació, la cocció, i la manipulació no comercial de aliments i/o d'aigües d'higiene i
metabolisme personal, a més de les de neteja procedents d'habitatges.
- Usuaris domèstics: són els que aboquen aigües residuals domèstiques segons la definició de l'apartat anterior.
- Aigües residuals no domèstiques: són els residus líquids o transportat per líquids procedents d'una activitat manufacturera, industrial o comercial de tallers, i que en general
tenen característiques diferents a les esmentades en els paràgrafs anteriors.
- Usuaris no domèstics: són els que aboquen aigües residuals no domèstiques segons la
definició de l'apartat anterior.
- Aigües residuals industrials: són els residus líquids o transportat per líquids procedents
de les activitats classificades d'acord amb la Classificació Nacional d'Activitats
Econòmiques (CNAE) i que són degudes a processos propis de l'activitat, incloent-hi fins
i tot les aigües de refrigeració.
- Usuaris industrials: són els que aboquen aigües residuals industrials segons la definició
de l'apartat anterior.
- Administració competent: als efectes d'aquesta Ordenança, serà l'Ajuntament de
Tarragona, sense perjudici de les competències que corresponguin a altres administracions.
ARTICLE 112
112.1. Queda prohibida qualsevol mena d'abocament d'aigües residuals sense autorització prèvia de l'Ajuntament, i si és el cas, d'altres administracions competents, als rius,
rieres, barrancs, platges. mar, terrenys i en qualsevol altre lloc del terme municipal que
no estigui legalment autoritzat.
112.2. Queda prohibit abocar o arrossegar expressament residus líquids o sòlids triturats com a efluents líquids o aigües residuals, llevat dels propis de la neteja de la via
pública o d'altres instal·lacions semblants.
112.3. En concordança amb l'apartat anterior, que absolutament prohibit a l'àmbit geogràfic d'aquesta Ordenança l'utilització de trituradors domèstics de brossa connectats
directament als desguassos.
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ARTICLE 113
Pel que fa al clavegueram municipal i altres conduccions d'aigües residuals, s'estableix.
amb caràcter general, el següent:
1- No podran abocar-se a les clavegueres municipals cap altre substància o aigües residuals que les provinents del normal desenvolupament de la higiene personal i domiciliària.
2- La utilització d'emissaris se cenyirà a les substàncies i concentracions permeses en la
corresponent llicència municipal i sense perjudici de les autoritzacions que corresponguin
a altres administracions competents.
3- Qualsevol altre abocament a les clavegueres municipals o als emissaris necessitarà
l'autorització prèvia expressa de l'Ajuntament, sense perjudici d'altres autoritzacions que
legalment resultin pertinents.
4- En la tramitació de les llicències o les autoritzacions municipals es tindrà en compte la
legislació sobre vessaments aplicable a cada cas i la protecció de la seguretat i la salubritat públiques.
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DE L’ÚS DELS CLAVEGUERAMS D’AIGÜES RESIDUALS
CAPÍTOL I: OBJECTE I ÀMBIT
ARTICLE 114
El present títol té per objecte regular l'ús de la xarxa de clavegueram i de sistemes de
depuració, fixant les prescripcions a les quals hauran de sotmetre's en matèria d'abocaments els usuaris actuals i futurs de les infraestructures de sanejament.
ARTICLE 115
La normativa d'aquest llibre és d'estricte compliment en tots aquells elements que integren
les infraestructures de sanejament del terme municipal, incloent-hi en aquest concepte:
a) Les actuals xarxes locals de clavegueram.
b) Col·lectors i interceptors generals.
c) Sistemes comunitaris de tractament.
d) Tota ampliació dels elements esmentat.
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CAPÍTOL II: LIMITACIONS D’ABOCAMENTS

Secció 1. Control de la contaminació en origen.
ARTICLE 116
La regulació de la contaminació en origen s'estableix mitjançant prohibicions o limitacions en les descàrregues d'abocament, amb les següents finalitats:
1. Protegir la conca receptora, eliminant qualsevol efecte tòxic, crònic o agut, tant
per a l'home com per al seus recursos naturals, i aconseguir els objectius de qualitat consignats en cada medi receptor.
2. Salvaguardar la integritat i la seguretat de persones i instal·lacions de sanejament.
3. Preveure qualsevol anomalia dels processos de depuració utilitzats, i concretament els
realitzats en les estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR).
Secció 2. Abocaments prohibits i limitats.
ARTICLE 117
Queda totalment prohibit abocar directament o indirectament a les instal·lacions municipals de sanejament qualsevol dels productes següents:
a) Matèries sòlides o viscoses en quantitat o grandàries tal que, per si soles o per integració amb unes altres, produeixin obstruccions o sediments que impedeixin el correcte
funcionament del clavegueram o dificultin els treballs de conservació o manteniment.
b) Disolvents o líquids orgànics immiscibles en aigua, combustible o inflamables.
c) Olis i greixós flotants.
d) Substàncies sòlides potencialment perilloses.
e) Gasos o vapors combustibles inflamables, explosius o tòxics o procedents de motors d'explosió.
f) Matèries que, per raons de la seva naturalesa, propietats i quantitats, per si mateixes
o per integració amb unes altres, originin o puguin originar:
1. Qualsevol tipus de molèstia pública.
2. La formació de barreges inflamables o explosives amb l'aire.
3. La creació d'atmosferes molestes, insalubres, tòxiques o perilloses que impedeixin o
dificultin el treball del personal encarregat de l'inspecció, la neteja, el manteniment o el
funcionament de les instal·lacions públiques de sanejament.
g) Matèries que, per si mateixes o a conseqüència de processos o reaccions que tinguin
lloc dintre de la xarxa, tinguin o adquireixin qualsevol propietat corrosiva capaç de fer
mal o deteriorar els materials de les instal·lacions municipal de sanejament o perjudicar
el personal encarregat de la neteja i conservació.
h) Radionúclids industrials o comercials que, tals que infringeixin l'establert a l'annex
núm. II d'aquest llibre III.
i) Residus industrials o comercials que, per les seves concentracions o característiques
tòxiques o perilloses, requereixin un tractament específic i/o control periòdic dels seus
efectes nocius potencials, en especials els que romanen inclosos dintre de la llista de l'annex III d'aquest mateix llibre.

162

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERAL

ORDENANÇA GENERAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA
I Ú S D E L S E S PA I S P U B L I C S D E TA R R A G O N A

LLIBRE III - AIGÜES RESIDUALS

TÍTOL II ORDENANÇA DE MEDI AMBIENT

j) Els que produeixin concentracions de gasos nocius en l'atmosfera de la xarxa de clavegueram superiors al límits següents:
Diòxid de sofre:
5 parts per milió
Monòxid de carboni:
100 parts per milió
Clor:
1 part per milió
Sulfhídric:
20 parts per milió
Cianhídric:
10 parts per milió
k) Queda prohibit l'abocament a la xarxa de clavegueram, tant per part de les indústries
farmacèutiques com dels centres sanitaris, d'aquells fàrmacs obsolets o caducats que,
encara que no hagin estat esmentat de manera expressa anteriorment, puguin produir
greus alteracions en els sistemes de depuració corresponents, malgrat que estiguin en
petites concentracions com, per exemple, els antibiòtics.
l) Llots procedents de sistemes de pre-tractament o de tractament d'abocaments residuals,
siguin quines siguin les seves característiques.
m) Residus d'origen pecuari.
ARTICLE 118
Queda prohibit efectuar, directament o indirectament a les xarxes de clavegueram, abocaments amb les característiques o amb una concentració de contaminants iguals o superiors en tot moment als expressats en la relació següent:
Paràmetres
Valor límit
T (ºC)
40º
C
ph (entre
6-10
un.
Sòlids en suspensió
500
mg/l
DQO
1.500
mg/l
Olis i greixós
150
mg/l
Clorurs
2.000
mg/l
Cianurs lliures
1
mg/l
cianurs totals
5
mg/l
Diòxid de sofre
15
mg/l
Fenols totals
2
mg/l
Fluorurs
12
mg/l
Sulfats
1.000
mg/l
Sulfurs totals
2
mg/l
Sulfurs lliures
0,3
mg/l
Alumini
20
mg/l
Arsènic
1
mg/l
Bari
10
mg/l
Bor
3
mg/l
Cadmi
0,5
mg/l
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Coure
Crom hexavalent
Crom total
Zinc
Estany
Fòsfor total
Ferro
Manganès
Mercuri
Níquel
Plom
Seleni
Detergents
Pesticides

3
0,5
3
10
5
50
5
2
0,1
5
1
0,5
6
0,10

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

ARTICLE 119
Les relacions establertes en els dos articles precedents seran revisades periòdicament i no
es consideraran exhaustives sinó simplement enumeratives. Si qualsevol instal·lació
industrial o establiment dedicat a altres activitats aboqués productes que poguessin alterar els processos de tractament o que fossin potencialment contaminant, l'administració
competent procedirà al que s'assenyala en les condicions i limitacions per als abocaments de cadascun dels referits productes. Així mateix, i d'acord amb l'establert en els
articles, podran establir-se les adequades formes alternatives sempre que ho permeti la
capacitat operativa de les instal·lacions municipals depuradores i no resultin alterats els
objectius de qualitat del medi.
ARTICLE 120
Totes les indústries, qualsevulla que sigui la seva activitat, i amb independència dels sistemes de tractament que posseeixin, hauran d'instal·lar una reixa de desbast de llum
adequada a la naturalesa del seu abocament al clavegueram.
Els cabals punta abocats a la xarxa no podran excedir el sextuple (6 vegades) en un
interval de quinze (15) minuts, o el quàdruple (4 vegades) en una hora, del valor mitja
diari.
S'haurà de controlar especialment el cabal i la qualitat de l'efluent en el cas de neteja de
tancs, el seu buidat en ocasió de tancament vacacional o circumstàncies anàlogues.
Queda terminantment prohibit l'ús d'aigua de dilució en els abocaments excepte en els
casos de la secció 3 (situació d'emergència o perill). En aquests casos serà sempre obligada la notificació prèvia o immediata a la planta de tractament.
Queda prohibit l'abocament d'aigües netes o aigües industrials no contaminades (de
refrigeració, pluvials, etc.) als col·lectors d'aigües residuals quan puguin adoptar-se una
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solució tècnica alternativa pel fet que hi hagi a l'entorn de l'activitat una xarxa de sanejament separativa o una llera pública. En el cas contrari, es requerirà una autorització
especial de l'administració competent per realitzar aquests abocaments.
Si els efluents no compleixen les condicions i les limitacions que s'estableixen en la present secció, l'usuari té l'obligació de construir, explotar i mantenir a càrrec seu totes
aquelles instal·lacions de pre-tractament, homogeneïtzació o tractament que siguin
necessàries, d'acord amb les prescripcions incloses en el capítol IV del present títol.
L'administració competent podrà revisar i, si cal, modificar, les prescripcions i limitacions
anteriors, per esguard de consideracions particulars no incloses en aquest apartat, quan
els sistemes de depuració corresponents així ho admetin o requereixin. Així mateix, l'administració competent podrà definir i exigir, en funció de la tipologia de les indústries, les
substàncies contaminants, els cabals abocats i els valors límits per a fluxos totals de contaminació (p. ex.: kg/dia, kg/mes, etc.).
Secció tercera.
ARTICLE 121
S'entendrà que existeix una situació d'emergència o perill quan, a causa d'un accident
a les instal·lacions de l'usuari, es produeixi o existeixi risc imminent de produir-se un
abocament inusual a la xarxa de clavegueram que pugui ésser potencialment perillós per
a la seguretat física de les persones, les instal·lacions, l'estació depuradora o bé per a la
mateixa xarxa o el medi ambient receptor. Així mateix, sota la mateixa denominació s'inclouen aquells cabals que excedeixin el doble del màxim autoritzat per als anomenats
usuaris.
Davant d'una situació d'emergència o perill, l'usuari haurà de comunicar urgentment a
l'administració competent la situació produïda per tal de reduir al mínim els danys que
poguessin provocar-se.
L'usuari haurà d'emprar també, i com més aviat millor, tots aquells mitjans de què disposi a fi d'aconseguir que els productes abocats ho siguin en la mínima quantitat possible o reduir al màxim la seva perillositat.
En un termini màxim de set dies l'interessat haurà de trametre a l'administració competent un informe detallat dels succeïments. Hi hauran de figurar, com a mínim. les següents
dades: nom i identificació de l'empresa, ubicació d'aquesta, cabal, matèries abocades,
motiu de l'accident, hora en que es va produir, correccions efectuades in situ per l'usuari, hora i forma en què es va comunicar a l'administració competent, i, en general, totes
aquelles dades que permetin als serveis tècnics oportuns una correcta interpretació de
l'imprevist i una adequada valoració de les conseqüències.
Les instal·lacions amb risc de produir abocaments inusuals a la xarxa de clavegueram
hauran de tenir recintes de seguretat capaços de contenir el possible abocament accidental, segons cada cas en particular.
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ARTICLE 122
L'administració competent facilitarà als usuaris un model de les instruccions a seguir en
una situació d'emergència o perill. En aquest model figuraran, en primer lloc, els números telefònics als quals l'usuari podrà comunicar l'emergència, el primer dels quals serà
el de l'estació depuradora receptora de l'efluent anòmal. En el cas de poder comunicar
amb aquesta estació, podrà fer-ho amb els següents i en l'ordre que s'indiqui. Establerta
la comunicació, l'usuari haurà d'indicar el tipus i la quantitat de productes que s'han
abocat al clavegueram.
En les instruccions s'inclouran, per el mateix usuari, les mesures a prendre per part d'ell
mateix per a contrarestar o reduir al mínim els efectes nocius que poguessin produir-se.
En aquestes instruccions particulars de cada usuari es preveuran els accidents més perillosos que poguessin produir-se en funció de les característiques dels seus propis processos industrials.
Les instruccions es redactaran de forma que siguin fàcilment comprensibles per personal
poc qualificat i se situaran en tots els punts estratègics del local i, especialment, en els
llocs en què els operaris hagin d'actuar per portar a terme les mesures correctores.
La necessitat de disposar de les instruccions d'emergència per un usuari determinat es
fixarà en l'autorització de l'abocament a la xarxa de clavegueram o per resolució posterior. En la mateixa autorització o resolució s'establirà, així mateix, el text de les instruccions i els llocs mínims en què hauran de col·locar-se. Ambdós aspectes seran objecte d'aprovació i inspecció en tot moment pels serveis tècnics, el personal o el servei de l'administració competent, o si és el cas, l'ens o l'empresa subcontractada a aquests efectes.
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CAPÍTOL III: UTILITZACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

Secció 1. Disposicions generals.
ARTICLE 123
En tota la via pública la construcció del clavegueram haurà de precedir o, com a mínim,
ésser simultània a la del paviment definitiu corresponent.
Podrà autoritzar-se als particulars l'execució per si mateixos, de trams de clavegueram
en la via pública.
En aquest cas, l'interessat podrà optar per a la presentació d'un projecte propi que haurà
d'ésser informat favorablement pels serveis tècnics competents o bé sol·licitar a aquests
últims que el redactin, amb el pagament de les taxes d'exaccions que els treballs reportin.
En qualsevol cas, el sol·licitant haurà d'ingressar el 10 per 100 de l'import del pressupost de l'obra com a fons de garantia. Aquest li serà retornat una vegada rebuda l'obra
definitivament.
La construccions de trams de clavegueram per part de particulars obliga a aquests a restituir en igualtat de condicions els preexistents i els béns, tant públics com a privats, que
hagin resultat afectats.
Secció 2. Permís d'abocament.
ARTICLE 124
Tots els edificis, tan d'habitatges com els destinats a altres activitats, hauran de complir
les disposicions del present llibre. L'ús del clavegueram no és obligatori en principi, però
l'administració es reserva la potestat d'obligar que un abocament s'incorpori a la xarxa
de clavegueram si així ho considera necessari. No seran admesos abocaments al cel
obert, ni a clavegueram fora de servei, ni la seva eliminació per injecció al subsòl o
deposició sobre el terreny.
Els abocament a lleres o altres mitjans receptors que s'autoritzin s'ajustaran al que estableix la Llei d'aigües, les disposicions complementàries o una altre normativa aplicable.
En les zones en què el clavegueram sigui de tipus separatiu, en els col·lectors d'aigües
residuals, tant domèstiques com industrials. En aquest cas, restarà terminantment prohibida la connexió de baixants o qualsevol altre conducte de pluvials o d'aigües industrials
no contaminades.
ARTICLE 125
La connexió de la xarxa de clavegueram d'un nou usuari haurà de complir les exigències del planejament corresponent. De la mateixa manera, el punt de connexió haurà
d'ésser determinat a través de l'esmentat planejament.
ARTICLE 126
El permís d'abocament s'atorgarà automàticament quan sigui concedida llicència de
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connexió al clavegueram, excepte per a les instal·lacions industrials, comercials o destinades a un altre tipus d'activitat que realitzin a les xarxes de clavegueram abocaments
susceptibles de provocar la contaminació o degradació de les aigües i/o de les canonades del clavegueram. En aquest darrer cas, els interessats hauran de presentar, per a la
tramitació del permís d'abocament, la documentació a la qual fa referència l'annex I d'aquest Llibre III.
El permís d'abocament és constituït per l'autorització emesa per l'administració competent de l'explotació del sistema de sanejament i té per finalitat garantir l'ús correcte del
sistema, amb el compliment de les normes establertes, i que la tipologia dels abocaments
s'adapti als requisits fixats en cada cas. El permís d'abocament té caràcter autònom per
ésser independent de la concessió d'altres permisos, però serà indispensable per a la
concessió de llicència municipal necessària per a la implantació i el desenvolupament d'activitats comercials i industrials sempre que siguin susceptibles de provocar la contaminació o
degradació de les aigües i/o de les canonades del clavegueram. El funcionament de les referides activitats serà inherent a la possessió del permís d'abocament actualitzat i vigent.
Secció 3. Instal·lacions de connexió de servei de la xarxa.
ARTICLE 127
El o els peticionaris de llicència de clavegueró longitudinal, presentaran un plànol de la
xarxa de desguàs interior de l'edifici en planta i alçada, a escales respectives 1: 100 i
1:50, detallant expressament els sifons generals i la ventilació aèria. En el cas de peticionaris de caràcter industrial, hauran de presentar, a més a més, la documentació indicada en l'Annex I d'aquest Llibre III.
A més de guardar en la construcció les disposicions i les dimensions adequades per un
desguàs correcte, es recomana complir les prevencions següents:
a) El diàmetre interior del clavegueró no serà en cap cas inferior a 20 centímetres de diàmetre, i el seu pendent longitudinal superior al 10%.
b) Haurà d'instal·lar-se un sifó general en cada edifici per a evitar el pas de gasos i
múrids.
c) Entre la connexió del servei de clavegueró i el sifó general de l'edifici, es disposarà
obligatòriament d'una canonada de ventilació sense sifó ni cap tancament, que sobrepassi en dos metres l'últim plànol accessible de l'edifici i que haurà de situar-se com a
mínim a uns altres dos metres de distància dels immobles veïns. Per l'esmentada canonada, podran conduir-se les aigües pluvials sempre que, respectant la lliure ventilació,
els punts laterals de recollida estiguin adequadament protegits per sifons o reixes antimúrids.
d) En els edificis ja construïts, les conduccions d'aigües pluvials podran ésser usades com
a xemeneies de ventilació sempre que siguin susceptibles d'adaptar-se a les condicions
assenyalades anteriorment i desguassin directament al clavegueró.
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ARTICLE 128
L'Administració Competent, per si o per ens interposat, construirà els claveguerons en el
trajecte comprès entre la claveguera pública i el límit de la propietat i procedirà a la
reposició del paviment i altres serveis afectats, tot això a càrrec del propietari i d'acord
amb la valoració que amb aquesta finalitat es realitzi.
Les obres començaran dintre dels quinze dies següents al de la justificació de fer-se els
ingressos previstos pels drets de llicència i com a dipòsit del cost de l'obra.
L'execució de tot tipus d'elements pertanyents a una xarxa de sanejament s'atindrà al
que s'exposa en el present Llibre, i en aspectes no contemplats en ell, a la Normativa del
M.O.P.T. i/o a l'expedida pels organismes competents en la zona de la seva ubicació.
Les instal·lacions industrials connectades al clavegueram públic restaran subjectes, a més
a més, als articles següents:
ARTICLE 129
La construcció de la part del clavegueró corresponent a l'interior de la finca serà executada per l'interessat, d'acord amb les indicacions que els serveis tècnics li formulin per a
una correcta connexió un adequat compliment del que s'indica en l'article 127 d'aquesta Ordenança. Les esmentades indicacions tenen caràcter obligatori.
Els que hagin obtingut llicència per a la construcció d'un clavegueró longitudinal, i sempre que la secció, el cabal o qualsevol altre consideració de tipus tècnic ho permetin,
hauran d'admetre-hi les aigües públiques i les procedents de finques d'aquells particulars que ho sol·licitin i obtinguin la corresponent autorització de l'Administració
Competent.
Per aconseguir l'esmentada autorització, el peticionari haurà d'aportar la conformitat del
propietari i, una vegada obtinguda l'autorització, haurà de contribuir a les despeses que
ocasioni la seva conservació i manteniment.
En modificar-se la disposició de les vies públiques per l'ens urbanístic que tingui competències en la matèria, podrà ordenar-se la modificació o la variació de l'emplaçament
del clavegueró longitudinal, sense dret per part dels interessats, a cap indemnització.
ARTICLE 130
Seran condicions prèvies per a la connexió d'un clavegueró o clavegueró longitudinal a
la xarxa existent:
a) Que l'efluent compleixi les limitacions que fixa el present Llibre.
b) Que el clavegueram estigui en servei. En el cas d'existir alguna canalització fora d'ús
que pugui conduir l'abocament del clavegueró fins a la xarxa general, per a la seva
nova posada en servei, serà preceptiva l'autorització de l'Administració Competent després de la seva corresponent inspecció i comprovació. Les despeses que ocasionin els
treballs esmentats seran per compte del peticionari independentment del resultat de l'informe emès.
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ARTICLE 131
En portar-se a terme la construcció de noves clavegueres públiques, s'anul·laran tots els
desguassos particulars que, amb caràcter provisional, s'hagin autoritzat a les finques
amb façana davant de la nova xarxa (claveguerons longitudinals o entroncaments a
aquests), i serà obligatòria la connexió directa a aquesta última. Per a les esmentades
finques amb desguàs provisional s'estableixen les normes següents:
a) Si la nova claveguera en construcció té una profunditat igual o menor de 2.50 metres
respecte a la rasant de la via pública, no es permetrà la construcció de claveguerons de
desguàs de la claveguera, fins tres anys després de la seva terminació, prenent com a
data per a aquesta última la recepció definitiva de l'obra si aquesta s'ha portat a terme
per contracta.
b) Quan la profunditat respecte a la rasant de la via pública sigui superior a 2.5 metres,
podrà autoritzar-se l'execució de claveguerons de desguàs sempre que tècnicament
sigui possible la seva realització en mina i així s'executi de forma que el nou paviment
de la calçada no pugui patir cap perjudici en l'esmentat termini de tres anys.
c) El que s'ha establert en els dos paràgrafs anteriors s'entendrà sense perjudici del que
estableixin les ordenances municipals sobre obertures de rases, cales i obres en la via
pública.
ARTICLE 132
Les normes de l'article anterior són extensives a qualsevol altre tipus d'entroncament a la
xarxa de clavegueram.
Serà de compliment obligatori, també en aquest cas, el que disposi l'ordenança municipal sobre obertura de rases, cales i obres en la via pública.
ARTICLE 133
Quan el nivell del desguàs particular no permeti la connexió a la claveguera per gravetat, l'elevació haurà d'ésser realitzada pel propietari de la finca. En cap cas podrà exigir-se a l'Administració competent responsabilitats pel fet que a través del clavegueró de
desguàs puguin penetrar en una finca particular aigües procedents de la claveguera
pública.
ARTICLE 134
La conservació i manteniment de les connexions a la xarxa de clavegueram seran a
càrrec dels propietaris de la instal·lació els quals són els únics responsables del seu perfecte estat de funcionament.
En el cas que algun o tots dels esmentats aspectes fossin realitzats per qualsevol administració o societat gestora, les despeses corresponents repercutiran íntegrament a l'usuari.
Davant qualsevol anomalia o desperfecte que impedeixi el funcionament correcte del cla-
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vegueró, l'Administració competent requerirà al propietari que, en el termini que se li
assenyali, procedeixi a la seva reparació o neteja. Passat aquest termini sense que es
realitzin les obres pertinents, l'esmentada entitat procedirà a la seva execució amb càrrec
al titular del clavegueró.
Si es tracta d'un clavegueró longitudinal amb més d'un entroncament, el requeriment es
farà únicament al propietari o propietaris que estiguin degudament inscrits en el Registre
de la Propietat.
ARTICLE 135
L'Administració Competent es reserva el dret a la realització de qualsevol treball de
variació de claveguerons en execució de projectes urbanístics.
L'execució de tot tipus d'elements pertanyents a una xarxa de sanejament s'atindrà al
que s'exposa en el present llibre i, en els aspectes no contemplats en ell, a la Normativa
del M.O.P.T. i d'altres organismes competents.
Les instal·lacions industrials restaran subjectes, a més a més, al que disposen els articles
que segueixen.
ARTICLE 136
Les connexions a la xarxa hauran d'ésser independents per a cada unitat immoble.
Tota instal·lació d'abocament d'aigües industrials disposarà d'un pericó de registre, no
inferior a 1,00 per 1,00 metre, i amb capacitat suficient per emmagatzemar el volum
d'abocament de 24 h., amb graó d'accés i solera situada 1 metre per sota del clavegueró situat aigües avall de la instal·lació d'homogeneïtzació i/o depuració pròpia si
existeix, i en tot cas el més propera possible a la sortida de la instal·lació. Haurà de
situar-se com a mínim a 1 metre de qualsevol element interferent (reixes, reduccions, corbes, etc) que pugui alterar el flux normal de l'efluent. Aquest pericó es netejarà regularment l'usuari industrial per tal de garantir la capacitat exigida.
El registre haurà d'ésser accessible en tot moment als serveis tècnics competents per a
l'obtenció de mostres. En el cas d'existir agrupacions d'indústries legalment constituïdes
que conjuntament o exclusivament portin a terme situacions de millora dels efluents,
haurà d'instal·lar-se a la sortida de les corresponents depuradores un pericó de registre
com l'indicat en el paràgraf anterior. De totes les mostres obtingudes en ella, es deduirà
la idoneïtat o la manca de qualitat de l'efluent. En el cas que aquest últim no sigui apte
per al seu abocament a la xarxa pública, les corresponents sancions s'imposaran a la
persona jurídica de l'Agrupació.
Les prescripcions d'aquest apartat, i en previsió de la possible desaparició de
l'Agrupació representativa, com també per a la determinació de les possibles responsabilitats individualitzades i la seva quantia en el cas de no utilització o ús incorrecte de la
instal·lació depuradora, no exclouen que totes i cadascuna de les indústries pertanyents
a l'Agrupació hauran de tenir el seu corresponent pericó per a la presa de mostres.
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ARTICLE 137
En la construcció de sistemes particulars complets de clavegueram (urbanitzacions, polígons industrials, etc.) s'imposaran dos tipus de servituds, que permetin possibles reparacions i protegeixin contra intrusions vegetals causants d'avaries.
a) Servitud de clavegueram. Comprèn una franja longitudinal paral·lela a l'eix de la claveguera i al llarg del mateix, en la qual resta terminantment prohibida l'edificació i la
plantació d'arbres o altres vegetals d'arrel profunda. La seva amplada a cada costat de
l'eix ve donada per l'expressió:
hs = Re + 1
expressada en metres i on Re és el radi exterior horitzontal de la claveguera en la seva
part més ampla (junta).
b) Servitud de protecció de col·lector. Comprèn una franja terminològicament definida
igual que l'anterior en la qual sí que és permesa l'edificació però no l'existència d'arbres
o plantes d'arrel profunda, l'amplada de la qual a cada costat de l'eix ve donada per
l'expressió: hp = Re + 3, expressada en metres.
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CAPÍTOL IV: INSTAL·LACIONS DE PRE-TRACTAMENT

ARTICLE 138
Les aigües industrials que entrin en la xarxa de sanejament municipal i en les plantes de
tractament municipal hauran de tenir característiques similars a les aigües residuals urbanes i per això, hauran de complir els límits d'abocament establerts en el present Llibre.
Tots aquells abocaments industrials que no compleixin els esmentats límits hauran d'ésser
objecte d'un pre-tractament que sigui necessari per:
- Protegir la salut del personal que treballi en els sistemes col·lectors i en les plantes de
tractament.
- Garantir que els sistemes col·lectors, les plantes de tractament i els equips instal·lats en
ells no es deteriorin.
- Garantir que no s'obstaculitzi el funcionament de les plantes de tractament.
- Garantir que els abocaments de les plantes de tractament no tinguin efectes negatius sobre
el medi ambient i que les aigües receptores compleixin altres normatives en la matèria.
- Permetre l'evacuació dels fangs a altres medis amb completa seguretat.
ARTICLE 139
Les instal·lacions a les quals es refereix el paràgraf anterior hauran d'ésser construïdes i
explotades pel propi usuari. Aquestes instal·lacions podran ésser realitzades per un únic
usuari o una agrupació d'usuaris, sempre que aquesta última estigui legalment constituïda.
ARTICLE 140
Les aigües residuals que no aboquin a la xarxa municipal del col·lector i, per tant, no
passin per la planta de tractament d'aigües residuals municipals, abans d'ésser abocades a les aigües receptores, hauran d'ajustar-se als objectius de qualitat que fixi al respecte la Junta de Sanejament en la preceptiva autorització en funció de les característiques del medi receptor.
ARTICLE 141
L'Administració Competent, en els casos que ho consideri oportú i en funció de les dades
de que disposi, podrà exigir l'adopció de mesures especials de seguretat amb la finalitat de preveure accidents que puguin comportar un abocament incontrolat a les xarxes
de productes emmagatzemats de caràcter perillós.

ORDENANÇA GENERAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA
I Ú S D E L S E S PA I S P U B L I C S D E TA R R A G O N A

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERAL 173

LLIBRE III - AIGÜES RESIDUALS

TÍTOL II ORDENANÇA DE MEDI AMBIENT

CAPÍTOL V: MESURES, INSPECCIÓ I SANCIONS

Secció 1a.: Característiques dels abocaments.
ARTICLE 142
Totes les mesures, proves, mostres i anàlisis per determinar les característiques dels abocaments residuals s'efectuaran segons els "Mètodes normalitzats per a les anàlisis d'aigües i aigües residuals". Aquestes mesures i determinacions es realitzaran sota la direcció i supervisió tècnica de l'Administració Competent o l'autoritat o l'ens qui delegui.
ARTICLE 143
Els establiments industrials potencialment contaminants hauran d'instal·lar i posar a disposició dels serveis tècnics, a l'efecte de la determinació de la càrrega contaminant, els
dispositius següents:
a) Pou de registre. Cada indústria disposarà en cada clavegueró de descàrrega dels
seus abocaments residuals, un pou de mostres de fàcil accés, lliure de qualsevol interferència i localizable aigües avall, abans de la descàrrega i accessible; haurà de trametre a l'Administració competent plànols de situació dels pous i aparells complementaris per a la seva identificació i cens.
b) Aforament de cabals. Cada pou de registre definit a l'apartat a), haurà de contenir
un sobreeixidor aforador, tipus Parshall, Venturi, triangular o similar amb un registre
totalitzador per a la determinació exacta del cabal residual. Si els volums d'aigua consumida i els volums d'aigua d'abocament fossin aproximadament els mateixos, el mesurament de la lectura del cabal d'aigua per comptador podrà ésser utilitzada com aforament del cabal residual. Igualment, si la procedència de l'aigua de captació és d'un
pou o d'altres fonts, podrà habilitar-se una fórmula indirecta de mesura de cabals residuals. c) Mostres. La tècnica en la presa de mostres variarà segons la determinació a
realitzar. Per concentracions màximes que no puguin ésser superades en cap moment,
el mostreig serà instantani i es realitzarà a qualsevol hora del dia. Per a concentracions
mitjanament representatives de valors de càrregues residuals contaminants, les mostres
diàries s'obtindran de la integració de les preses horàries. Quan sigui possible, cada
mostra horària contribuirà a les mostres diàries proporcionalment al cabal abocat. Els
requeriments mínims per a calcular la quantia representativa dels abocaments seran
concretats per l'Administració competent d'acord amb la indústria interessada i podran
revisar-se quan s'estimi oportú.
d) Pre-tractaments. En el cas que hi hagi pre-tractaments individuals o col·lectius legalment constituïts que, particularment o col·lectivament, realitzin tractaments dels abocaments residuals, haurà d'instal·lar-se a la sortida dels efluents depurats un pou de
mostres amb les mateixes condicions i requisits esmentades en l'apartat a) i b) d'aquest article.
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Secció 2a.: Inspecció i vigilància.
ARTICLE 144
El titular de la instal·lació que generi abocaments industrials que difereixin dels domèstics, estarà obligat, davant del personal facultatiu acreditat per l'Administració
Competent, a:
a) Facilitar als inspectors, degudament acreditat, sense necessitat de comunicació prèvia, l'accés a aquelles parts de les instal·lacions que considerin necessàries per al compliment de la seva missió.
b) Facilitar el muntatge dels equips i els instruments que siguin necessaris. Per tal d'evitar impediments i incompatibilitats de connexió o de normatives (norma Ex de seguretat intrínseca, p.e.) els inspectors analitzaran prèviament els possibles impediments.
c) Permetre als inspectors la utilització dels instruments que l'empresa faci servir per a
l'autocontrol, en especial aquells que utilitza per a l'aforament de cabals i la presa de
mostres, per realitzar les anàlisis i comprovacions.
d) Facilitar a la inspecció les dades que siguin necessàries per a l'exercici i el compliment de les seves funcions. El resultat de la inspecció es farà constar en acta, aixecada
per triplicat on figurarà:
a) El resum de l'historial dels abocaments des de l'última inspecció, i amb la consignació del judici de l'inspector sobre si l'empresa manté sota un control eficaç la descàrrega dels seus abocaments.
b) Les preses i els tipus de mostres realitzades.
c) Les modificacions introduïdes i les mesures adoptades per la indústria per a corregir les eventuals deficiències, assenyalades per la inspecció en visites anteriors amb
una valoració de la seva eficàcia.
d) Les possibles anomalies detectades en la inspecció i les observacions addicionals
que s'estimin oportunes.
Es requerirà al titular de la instal·lació què, personalment o mitjançant una persona
delegada presenciï la inspecció i signi, en el seu moment, l'acta. En cas que l'empresa estigui disconforme amb els dictàmens, les apreciacions i els judicis formulats per
la inspecció, podrà presentar les oportunes al·legacions davant de l'Administració
competent a fi que aquesta, amb l'informe previ dels serveis tècnics corresponents,
dicti la resolució que sigui procedent.
L'aplicació de les disposicions anteriors d'aquest article es fa extensiva a l'agrupació d'usuaris que construeixi una planta de pre-tractament per poder satisfer els límits fixats a
l'abocament d'aigües a la xarxa de clavegueram.
ARTICLE 145
Els serveis tècnics elaboraran un registre dels abocaments, a fi d'identificar i regular les
descàrregues d'abocaments, on classificaran les descàrregues per la seva potència con-
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taminadora i el cabal d'abocament. Basant-se en l'esmentat registre i en els resultats de
les comprovacions efectuades a la xarxa, l'Administració competent quantificarà periòdicament les diverses classes d'abocaments a fi d'actualitzar les limitacions de les descàrregues i conèixer la dinàmica de canvi en aquests termes.
Secció 3a.: Infraccions, sancions i mesures correctores.
ARTICLE 146
Les infraccions de les normes establertes en aquest Llibre seran sancionades per
l'Administració Competent amb una multa fins el màxim que autoritza la normativa de
règim local vigent sense perjudici de la legislació urbanística que hi pugui ser d'aplicació.
Dins d'aquesta limitació, la quantia de la multa serà fixada discrecionalment atenent a
la gravetat de la infracció, al perjudici ocasionat als interessats generals, al medi
ambient, a la seva reiteració per part de l'infractor, al grau de culpabilitat del responsable
i a les altres circumstàncies en què pogués incórrer, sense perjudici de la potencial obligació de restaurar el medi natural a les condicions originals quan així sigui procedent.
Seran responsables les persones que realitzin els fets o que incompleixin els deures que
constitueixin la infracció i, en el cas d'establiments industrials o comercials, les empreses
titulars d'aquests establiments, siguin persones físiques o jurídiques.
Davant de la gravetat d'una infracció que afecti la llera pública, l'Administració competent cursarà la corresponent denúncia a la Junta de Sanejament als efectes correctors que
siguin procedents.
ARTICLE 147
La potestat sancionadora i correctora correspon al president de l'Administració competent o membre d'aquesta que exerceixi el comandament directe en matèria de medi
ambient.
Després d'un informe previ dels facultatius dels serveis, es podran suspendre provisionalment l'execució de les obres o les instal·lacions que contravinguin el que es disposa
en aquest llibre, i també es podrà impedir, provisionalment, l'ús indegut de les
instal·lacions municipals. Aquesta mesura haurà d'adoptar-se mitjançant requeriment
individual i per escrit.
ARTICLE 148
Es consideraran infraccions greus:
a) La construcció, modificació o ús del clavegueram o les connexions a la xarxa, i instal·lacions annexes a ella, sempre que unes i altres siguin de propietat particular, sense
obtenir la llicència prèvia i sense ajustar-se als requisits generals establerts en aquest
Llibre.
b) Causar danys a les instal·lacions municipals a què es refereix aquest Llibre, derivats
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de l'ús indegut d'ells o d'actes realitzats amb negligència o mala fe.
c) La infracció de qualsevol de les prescripcions dictades per l'Administració competent
com a conseqüència d'haver-se declarat situació d'emergència.
d) L'omissió o demora en la instal·lació dels pre-tractaments depuradors exigits per la
Junta de Sanejament, o l'Administració competent, i la manca de la instal·lació o de
funcionament dels dispositius fixos d'aforaments de cabals i preses de mostres o d'aparells de mesurament a què es refereix l'articulat d'aquesta Ordenança.
e) La posada en funcionament d'aparells o instal·lacions no autoritzats, el desprecintat
o l'anul·lació dels que hagi subministrat l'Administració competent.
f) L'obstaculització a la funció inspectora de l'Administració competent o l'autoritat o
l'ens al qual la delegui.
ARTICLE 149
En el cas de vulneració de les disposicions del present Llibre i amb independència de la
imposició de les multes procedents, l'Administració competent, amb la finalitat de suprimir els efectes de la infracció i restaurar la situació de legalitat, podrà adoptar alguna o
algunes de les disposicions següents:
a) La suspensió dels treballs d'execució de les obres de connexió de servei o
d'instal·lació de pre-tractament realitzades indegudament.
b) Requerir a l'infractor què, en el termini que a aquest efecte s'assenyali, introdueixi
en les obres i les instal·lacions realitzades les rectificacions necessàries per a ajustar-les
a les condicions del permís o a les disposicions d'aquest Llibre, i/o si cal que procedeixi
a la reposició de les obres i les instal·lacions efectuades indegudament en el seu estat
anterior, a la demolició de tot el que s'ha construït o instal·lat indegudament i a la reparació dels danys que s'hagin ocasionat.
c) La imposició a l'usuari de les mesures tècniques necessàries que garanteixin el compliment de les limitacions consignades en el permís d'abocament evitant l'efluent anòmal.
d) La introducció de mesures correctores concretes en les instal·lacions per tal d'evitar
l'incompliment de les prescripcions d'aquest Llibre i la redacció, si és el cas, del projecte
corresponent dintre del termini que fixi l'Administració competent.
e) La clausura o el precintat de les instal·lacions en el cas que no sigui possible tècnicament o econòmicament evitar la infracció mitjançant les oportunes mesures correctores.
f) La reposició dels danys i perjudicis ocasionats a les instal·lacions municipals, obres
annexes o qualsevol altre bé del patrimoni municipal que hagi resultat afectat.
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ANNEX I

Documentació necessària.
Les instal·lacions industrials i comercials hauran d'aportar les dades i la documentació
que es detallen a continuació:
- Nom i domicili social del titular de l'establiment.
- Ubicació i característiques de l'establiment o l'activitat.
- Proveïment d'aigua: procedència, tractament previ, cabals i usos.
- Primeres matèries auxiliars o productes semielaborats, consumits o emprats. Quantitats
expressades en unitats usuals.
- Memòria explicativa del procés industrial amb diagrames de flux.
- Descripcions dels processos i les operacions causants dels abocaments, règim i característiques dels abocaments resultants (característiques prèvies o qualsevol pre-tractament).
- Descripcions dels pre-tractaments adoptats, abast i la seva efectivitat prevista.
Conductes i trams de la xarxa de clavagueram on connecta o pretén connectar.
- Abocaments finals al clavegueram per a cada conducte d'evacuació, descripció del
règim d'abocament, volum i cabal, èpoques i horari d'abocament. Composició final de
l'abocament amb els resultats de les anàlisis de posada en marxa realitzades si és el cas.
- Dispositius de seguretats adoptats per a preveure accidents en els elements d'emmagatzematge de primeres matèries o productes elaborats líquids susceptibles d'ésser abocats a la xarxa de clavegueram.
- Plànols de situació. Plànols de la xarxa interior de recollida i instal·lacions de pre-tractament. Plànols de detall de les obres de connexió, dels pous de mostres i dels dispositius de seguretat.
- Totes aquelles dades necessàries per a la determinació i la caracterització de l'abocament industrial i del clavegueró de connexió.
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ANNEX II

Disposicions sobre activitats que impliquen producció de residus radioactius.
Les activitats de tot tipus que impliquin producció de residus radioactius, per a conservar-los, disposaran de dipòsits protectors de les radiacions que compleixin totes les exigències establertes pels reglaments d'organismes de rang superior (autònoms, nacionals,
internacionals). La seva evacuació es farà quan hagi disminuït convenientment la seva
"intensitat d'activitat radioactiva" mitjançant els sistemes d'evacuació de residus radioactius que s'estableixin.
L'Administració Competent haurà de tenir coneixement de totes les activitats relacionades amb l'evacuació de residus per a poder garantir la salubritat de serveis de la xarxa
de clavegueram i depuració.
Quan el residu radioactiu tingui una concentració de la intensitat de l'activitat radioactiva superior als límits assenyalats en l'apèndix 2 de la Ordre del 22 de desembre de 1959
(Butlletí Oficial de l'Estat de 2 de febrer de 1960), no serà permesa la dilució per a aconseguir els nivells de concentració que facin possible la seva alliberació al medi, sinó que
haurà d'evacuar-se pel procediment de l'apartat anterior.
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ANNEX III

Llista de substàncies i materials tòxics i perillosos.
1 Arsènic, compostos d'arsènic.
2 Mercuri, compostos de mercuri.
3 Cadmi, compostos de cadmi.
4 Tal·li, compostos de tal·li.
5 Beril·li, compostos de beril·li.
6 Compostos de crom hexavalent.
7 Plom, compostos de plom.
8 Antimoni, compostos d'antimoni.
9 Fenols, compostos de fenols.
10 Cianurs orgànics i inorgànics.
11 Isocianats.
12 Compostos orgànics halogenats, excloent materials polímers inerts i substàncies connexes.
13 Disolvents clorats.
14 Disolvents orgànics.
15 Biocides i substàncies fitosanitàries.
16 Materials quitranats procedents de refinats i quitranats procedents de destil·lació.
17 Compostos farmacèutics.
18 Peròxids, clorats, perclorats i nitrurs.
19 Èters.
20 Compostos procedents de laboratoris químics, ja siguin no identificables, ja siguin de
nova síntesi, els efectes del quals sobre el medi ambient no siguin coneguts.
21 Amiant (pols i fibres).
22 Seleni, compostos de seleni.
23 Tel·luri, compostos de tel·luri.
24 Compostos aromàtics policíclics (amb efectes cancerígens).
25 Carbonils metàl·lics.
26 Compostos de coure que siguin solubles.
27 Substàncies àcides o alcalines utilitzables en processos de tractament superficial i acabats de metalls. Aquesta llista no ha de considerar-se exhaustiva, i pot ésser revisada i
ampliada conforme als requisits que apareguin en el desenvolupament del Pla de
Sanejament.
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ANNEX IV

Valors límits de substàncies inhibidores de processos biològics.

Contaminant
Amoníac
Arsènic
Borat(bor)
Cadmi
Calci
Crom(Hexav)
Crom(triv)
Coure
Cianur
Ferro
Plom
Manganès
Magnesi
Mercuri
Níquel
Argent
Sodi
Sulfat
Sulfur
Zinc

Fangs
Digestió
Activitats Anaeròbia
(1)
(2)
480
1500
0,1
1-2
1,6
0,05-100
2
10-100 10-15
0.02
2500
1-10
5-10
50
1,0
2,5-3,0
0,1-5
0,5
1000
90
0,1
2,5-5
10
20-40
0,1-5,0
1,0-2,5
5

3-5
1-2

Nitrificació

5-50
0,025
50-100
1,0-10 0.005-0,5
4
0.3
5
0,5
1000
1365

50
0,25

3500
500
0,08-10

15

50
5-20

0,08-0,5

Nota: Les concentracions expressades en mg/l corresponen a l'efluent als processos, unitaris en forma dissolta.
Fonts:
(1) EPA-430/9-76-0/7 a volum l.
(2) Assaigs d'inhibició a escala laboratori d'un procés de fang activats per diverses contaminants. Ignasi Martínez i Alejandro de la Sota (Consorci de aigües del Gran Bilbao).
Tecnologia de l'aigua 17/1964.

ORDENANÇA GENERAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA
I Ú S D E L S E S PA I S P U B L I C S D E TA R R A G O N A

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERAL 181

LLIBRE IV - AIGÜES DE BANY

TÍTOL I ORDENANÇA DE MEDI AMBIENT

CAPÍTOL II: PISCINES

ARTICLE 153
En les piscines d'us col·lectiu es tindran en compte, sense perjudici de les disposicions del
"Reglament Sanitari de piscines d'us col·lectiu aprovat pel Decret 193/87 de 19 de maig
i d'altra normativa aplicable, les prescripcions següents:
- Queda prohibida l'entrada de gossos o de qualsevol altre animal a les piscines.
- No es podrà menjar o beure fora dels llocs destinats a aquest efecte.
- Les persones que pateixin malalties infecto-contagioses hauran d'abstenir-se d'anar a
la piscina.
- S'hauran de mantenir netes i correctes les instal·lacions i els serveis de les piscines.
- Es realitzaran els pertinents controls, tractaments i anàlisis de les aigües, de forma que
aquestes no comportin perill per a la salubritat pública i/o el medi ambient.
ARTICLE 154
Les persones físiques o jurídiques que siguin les titulars de les piscines d'us col·lectiu hauran de garantir, amb els seus mitjans personals i materials, el compliment de les referides prescripcions i de qualsevol altra normativa aplicable.
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VEHICLES A MOTOR
CAPÍTOL I: ESCAPAMENT DE GASOS DE VEHICLES
I MOTORS D’EXPLOSIÓ O COMBUSTIÓ
ARTICLE 155
155.1. Els vehicles automòbils proveïts de motor d'explosió que circulin dins els límits del
terme municipal de Tarragona hauran de complir les condicions establertes pel Decret
3025/74 de 9 d'agost, el qual regula els nivells màxims tolerables d'emissió de fums i
gasos contaminants produïts per aquests i estableix les formes d'us, manteniment, control
i vigilància en tot allò relacionat amb la contaminació de l'atmosfera. Si cal s'aplicaran
les normes estatals que substitueixin o desenvolupin el referit Decret. A aquest efecte, i
per al cas de possibles infraccions, es portaran a terme les següents actuacions:
a) Els agents de la Guàrdia Urbana formularan denúncia contra els titulars dels vehicles
en els que el contingut de monòxid de carbó mesurat en els gasos d'escapament o la seva
emissió de fums apreciada per estimació superin els límits establerts, condicionada a la
presentació del vehicle a la Inspecció Tècnica de Vehicles oficial (ITV), per a comprovació en el termini de quinze dies, salvat causa de força major degudament justificada.
b) Acabat el termini per efectuar la inspecció tècnica oficial sense que el vehicle hagués
estat presentat, l'autoritat, prèvia audiència de l'interessat i altres tràmits reglamentaris,
imposarà la sanció que en cada cas procedeix. Si presentat el resultat de la inspecció fos favorable, la denúncia quedarà sense efecte; si fos desfavorable, l'autoritat, previs els tràmits reglamentaris, imposarà la sanció pertinent i concedirà un nou termini de vint dies perquè es presenti el vehicle corregit, amb apercibiment exprés de sancions majors per reincidència.
Simultàniament se sol·licitarà a la Delegació d'Indústria de la Generalitat de Catalunya
que requereixi al titular del vehicle a fi que practiqui una inspecció tècnica d'aquest d'acord amb el que preveu l'art. 253 del Codi de la Circulació.
c) El titular del vehicle quedarà no obstant això, exempt de responsabilitat si hagués concorregut a la Inspecció Tècnica de Vehicles oficial proveït d'un justificant del taller de
reparació en el que es facin constar les operacions efectuades per a subsanar els defectes denunciats. En aquest cas, l'autoritat podrà imputar al taller la sanció que, en altre
cas, hagués correspost al titular.
155.2. A més d'ajustar-se a les previsions de l'esmentat Decret, els vehicles que tinguin
dispositius de reciclatge de gasos del carter no podran ésser modificats per l'abocament
directe d'aquestes gasos a l'atmosfera. En el cas de tractar-se de motors que originàriament aboquin els esmentats gasos directament a l'atmosfera, els referits gasos no podran
contenir hidrocarburs en quantitat superior al 0.15% del seu pes.
ARTICLE 156
156.1. Els motors d'explosió o combustió fixos queden sotmesos a les mateixes limitacions que s'expressen a l'article anterior per als vehicles automòbils.
156.2. L'evacuació dels gasos d'escapament d'aquests motors s'haurà de fer mitjançant
un conducte independent del de qualsevol altra activitat.
156.3. Hauran d'estar proveïts de silenciador efectiu per tal que el soroll estigui dins els
límits corresponents a la zonificació i situació en què es trobin emplaçats tal com preveuen els capítols següents.
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CAPÍTOL III: TÈCNIQUES DE MESURAMENT DELS SOROLLS
PRODUÏTS PER MOTOCICLETES
ARTICLE 160
Aparells de mesura.
L'aparell per mesurar els sorolls produïts pels vehicles de motor serà un sonòmetre de la
classe II o superior, proveït de pantalla paravent i de retenció de nivell màxim en dBA
FAST.
ARTICLE 161
Estat de la motocicleta.
Abans de procedir a les mesures es posarà el motor de la motocicleta a temperatura normal de funcionament. Durant les mesures la maneta de la caixa de canvis haurà d'estar en
punt mort. En cas que sigui impossible desenganxar la transmissió, haurà de deixar-se a la
roda de tracció de la motocicleta girar lliurament per exemple, posant-la sobre un descans.
ARTICLE 162
Camp de proves.
Podrà utilitzar-se com a camp de proves qualsevol zona que no estigui sotmesa a pertorbacions acústiques importants. Les lectures de l'instrument de mesures causades pel
soroll ambient i pel vent hauran de ser inferiors en 10 dBA com a mínim al nivell sonor
que s'hagi de mesurar, i en el cas de ser superior s'aplicaran les taules corresponents.
ARTICLE 163
Posició del micròfon.
El micròfon es situarà a l'altura de la sortida del tub d'escapament, i en cap cas a menys
de 0.2 m. per damunt de la superfície de la pista. La membrana del micròfon haurà d'estar orientada cap a boca de sortida dels gasos i col·locada a una distància de 0.5 metres
de dita boca. L'eix de sensibilitat màxima del micròfon haurà d'estar paral·lel a la superfície de la pista i formar un angle de 45º +/-10º, en relació al plànol vertical en el que
s'inscriu la direcció de sortida dels gasos d'escapament.
ARTICLE 164
Condicions de funcionament.
El règim del motor s'estabilitzarà en un dels valors següents:
R/2 si R és superior a 5.000 r.p.m.
3R/4 si R és igual o inferior a 5.000 r.p.m.
On R és el règim de motor (r.p.m.) a potència màxima. Quan el motor estigui estabilitzat a les revolucions corresponents, l'accelerador es portarà ràpidament a la posició de
ralentí. Es faran només dues lectures si la diferència entre elles no excedeix de 2 dBA. En
cas contrari es faran tres lectures i es prendrà com a resultat el valor màxim.
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ARTICLE 165
Resultats de la prova.
S'haurà de fer constar totes les dates importants i en especial les que serveixin per mesurar el soroll de la motocicleta parada. Els valors mesurats en l'aparell de mesurament s'arrodoniran al decibel més alt. Només es tindran en compte els valors obtinguts en 3
mesures consecutives i sempre que les diferències respectives no siguin superiors a 2 dBA.
El valor que es tindrà en compte serà el major dels obtinguts en les tres mesures.
ARTICLE 166
Formes de mesura.
Els mesuraments es duran a terme d'acord amb els esquemes següents:
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CAPÍTOL IV: TÈCNIQUES DE MESURAMENT PER VEHICLES

ARTICLE 167
Mesurament de sorolls amb el vehicle aturat
El soroll dels vehicles es mesurarà amb el vehicle aturat d'acord amb el criteri de la directiva 70/157/CEE o de les que, si s'escau, les substitueixin.
ARTICLE 168
Aparells de mesura.
L'aparell de mesurar els sorolls produïts pels vehicles de motor serà un sonòmetre de la
classe II o superior, proveït de pantalla paravent i de retenció de nivell en dBA FAST.
ARTICLE 169
Condicions de prova del vehicle.
El motor del vehicle es farà funcionar amb el número de revolucions equivalents a les tres
quartes del número de revolucions per minut que segons el fabricant, correspongui a la
potència màxima del motor. El motor haurà de trobar-se a la temperatura normal de funcionament abans de procedir a la mesura.
ARTICLE 170
Posició del sonòmetre.
El punt de mesura serà l'indicat amb una X, que es trobarà a una distància de 7 metres
de la superfície més propera al vehicle. El micròfon se col·locarà a una alçada de 1,2
metres del terra, i s'efectuaran almenys dues mesures.
ARTICLE 171
Resultats de la prova.
S'haurà de fer constar la potència del motor, igualment que l'estat de càrrega del vehicle. Les mesures es consideraran vàlides si la diferència entre les dues mesures consecutives al mateix costat del vehicles, no és superior a 2 dBA. Se considerarà com a resultat
de la mesura la quantitat més elevada.
ARTICLE 172
Formes de mesura.
Els mesuraments es duran a terme d'acord amb l'esquema següent:
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CAPÍTOL V: OBLIGACIONS DELS TITULARS I/O DELS CONDUCTORS
DELS VEHICLES, I MESURES A ADOPTAR PELS SERVEIS MUNICIPALS
ARTICLE 173
Tots els vehicles de motor, motocicletes i ciclomotors que circulin per les vies de la Ciutat
han d'estar dotats dels corresponents silenciadors, degudament homologats i en condicions òptimes d'eficàcia.
Es prohibeix, per tant, la utilització de l'anomenat escapament lliure i que els gasos
expulsats pels seus motors, en lloc de travessar un silenciador eficaç, surtin a través d'un
d'incomplet, inadequat o deteriorat, o bé de tubs ressonadors, excedint el nivell de decibels permès.
ARTICLE 174
En relació als vehicles, motocicletes i ciclomotors que incompleixin l'establert al precedent
article 173, i els que s'estimi que produeixin sorolls que sobrepassin els límits de decibels
fixats per aquesta Ordenança, a més d'ésser sancionats en funció de la gravetat de la
falta, es procedirà a immobilitzar el vehicle i traslladar-lo al dipòsit municipal fins a la
correcció dels seus defectes.
ARTICLE 175
Tots els titulars o conductors d'un vehicle de motor, motocicleta o ciclomotor estan obligats a sotmetre's a les proves sobre control de sorolls quan siguin requerits per la
Guàrdia Urbana. En cas de negativa, el vehicle, motocicleta o ciclomotor serà immediatament immobilitzat i es traslladarà a les dependències municipals, i les despeses que s'ocasionin seran a càrrec dels titulars.
ARTICLE 176
El titular del vehicle que hagi estat immobilitzat haurà de retirar el vehicle, motocicleta o
ciclomotor per traslladar-lo a un taller de reparació mitjançant un sistema de remolc o
càrrega, per tal de corregir les deficiències tècniques causades pels sorolls.
ARTICLE 177
La correcció de les deficiències s'haurà d'acreditar dins dels deu dies hàbils següents
amb la presentació de la factura de reparació i sometent el vehicle a una comprovació
pels serveis municipals.
Si s'han corregit totalment totes les deficiències, es recuperarà la documentació del vehicle que prèviament havia quedat sota la custòdia dels serveis municipals i podrà aleshores circular lliurement.
ARTICLE 178
Amb relació als vehicles, les motocicletes o els ciclomotors que ultrapassin els límits fixats
per aquesta Ordenança, s'actuarà de la forma següent:
a) Es procedirà a la seva immobilització i s'aixecarà la corresponent acta.
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b) S'intervindrà la documentació del vehicle (permís de conducció o targeta de característiques tècniques) fins que s'acrediti la completa resolució de les deficiències.
c) Es formularà denúncia al conductor segons la infracció comesa.
d) S'advertirà al conductor que ha de procedir a reparar les deficiències tècniques del
seu vehicle en un termini de deu dies hàbils, el qual podrà retirar el vehicle mitjançant
un sistema de remolc o càrrega per a conduir-lo fins a un taller de reparació.
e) Durant els dos primers dies hàbils de permanència del vehicle al dipòsit no s'hauran
de pagar les taxes d'emmagatzematge.
f) El titular està obligat a justificar la resolució de les deficiències del vehicle dins del termini indicat de deu dies hàbils i a sotmetre el vehicle a una nova prova.
g) En el cas que la nova prova sigui negativa es retornarà la documentació i el vehicle
quedarà habilitat per a circular, si per contra, aquesta segona prova continua essent
positiva, el titular disposarà d'un nou termini de deu dies per efectuar la corresponent
correcció, continuarà intervinguda la documentació del vehicle i haurà de procedir a
traslladar-lo a un taller de la mateixa manera que ja s'ha exposat.
h) Si, transcorreguts els terminis previstos per la resolució de les deficiències tècniques,
el titular del vehicle, motocicleta o ciclomotor no l'hagués justificada, és comunicarà
aquesta circumstància a la Prefectura de la Guàrdia Urbana, la qual s'encarregarà dels
tràmits oportuns per tal que el vehicle sigui buscat i immobilitzat.
i) Si fos localitzat, se'l denunciarà per circular sense documentació, s'immoblitzarà el
vehicle i se n'ordenarà el trasllat al Dipòsit de vehicles.
j) Si el vehicle no fos retirat pel titular transcorregut trenta dies, s'efectuaran els tràmits
administratius com si es tractés d'un abandonament, i si el titular pretengués recuperarlo, haurà de procedir de la forma descrita anteriorment per traslladar-lo a un taller de
reparació a fi de reparar les deficiències.
ARTICLE 179
A partir de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança, la Guàrdia Urbana, denunciarà tots
els vehicles que circulin amb l'anomenat escapament lliure, i en el supòsit que estimi que
el soroll produït per un vehicle a motor supera el límit fixat per aquesta Ordenança, procedirà a la detenció del vehicle i, si cal, al trasllat d'aquest a les dependències per a la
comprovació del nivell de so.
Si excedeix el límit admissible per la mancança o deficiències de l'aparell silenciador,
l'agent de la Guàrdia Urbana procedirà a denunciar la infracció.
Els agents de la Guàrdia Urbana, quan ho considerin imprescindible, podran retirar,
traslladar o conduir al Dipòsit Municipal de vehicles, preventivament, els vehicles a motor
per a realitzar les operacions de control i inspecció necessàries que siguin procedents.
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CAPÍTOL II: DE LES ACAMPADES LLIURES

ARTICLE 191
Queda prohibit d'efectuar acampades lliures en tot el terme municipal; no obstant això,
en casos excepcionals i per motius culturals o esportius, l'autoritat municipal pot concedir autoritzacions, dins del marc legalment establert, respectant en tot cas les prescripcions següents:
1) Cal obtenir prèviament l'autorització del propietari del terreny.
2) El màxim permès de temps d'acampada en un mateix lloc és de quatre dies.
3) El lloc d'acampada ha de ser a més d'1 Km. del nucli de població o càmping més propers, a més de 100 metres d'una carretera i a més de 300 metres dels punts de captació d'aigua potable del proveïment de les poblacions, i en general, lluny de les línies elèctriques, les vies de comunicació i les indústries.
4) No es pot acampar en cap cas als llits secs dels rius, rieres o rambles, ni en zones on
hi hagi risc d'inundació, ni tampoc en indrets l'accés als quals hagi estat restringit a
causa de l'alt risc d'incendi o per exigències d'interès públic.
5) Els acampadors han de deixar els llocs on han estat en les mateixes condicions naturals que hi havia abans.
6) No es pot encendre foc i només es permet l'ús de gas envasat.
ARTICLE 192
De l'incompliment de les prescripcions precedents, i de qualsevol dany o perjudici que es
pugui ocasionar, seran responsables solidàriament l'entitat organitzadora, el propietari
del terreny, i els integrants de l'acampada.
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CAPÍTOL III: SISTEMES D’ALARMA

ARTICLE 193
Els titulars dels sistemes d'alarma estaran obligats a complir, o fer complir al personal
encarregat de la seva manipulació, les normes de funcionament següents:
a) Els sistemes d'alarma hauran d'estar en tot moment en perfecte estat d'ajust i funcionament, a fi i efecte d'impedir que s'activin per causes injustificades o diferents de
les que motiven la seva instal·lació.
b) A excepció dels casos de les proves i assajos que s'indiquen a continuació, es prohibeix l'accionament voluntari dels sistemes d'alarma. Les proves i assajos de les instal·lacions d'alarma es consideren:
1) Excepcionals, quan es realitzen immediatament després de la instal·lació per comprovar el seu perfecte funcionament.
2) Rutinàries, o de comprovació de funcionament. En ambdós casos les proves es realitzaran entre les 9 i les 14 hores o entre les 16 i les 20 hores i per un període no superior a cinc minuts.
c) La instal·lació dels sistemes sonors, es farà de tal forma que sigui accessible, i que no
deteriori l'aspecte exterior de l'edifici.
d) Les alarmes en establiments comercials hauran de ser declarades a la Guàrdia
Urbana, amb indicació del domicili del propietari o de la persona responsable, com
també el sistema o procediment de parada en cas de posar-se en funcionament d'una
manera fortuïta.
e) La falta de constància d'aquestes dates a les dependències de la Guàrdia Urbana,
serà entesa com una autorització tàcita a favor d'aquesta per l'ús dels mitjans necessaris propis o particulars, per a fer acabar les molèsties, i els costos de desconnexió
seran a càrrec del titular.
f) L'anterior mesura s'entén sense perjudici d'imposició de la sanció corresponent quan
les molèsties derivin d'actes imputables a l'actuació del propietari com a conseqüència
d'una deficient instal·lació dels aparells o falta d'operacions necessàries per mantenirlo en bon estat de conservació.
g) Independentment de l'exposat i a fi minimitzar l'us d'aquests sistemes i optimitzar-ne
el funcionament, quan es produeixi una reiterada activació d'un sistema d'alarma, això
implicarà l'obertura d'un expedient d'investigació. El cost d'aquest, a mes dels de desplaçaments de la Guàrdia Urbana, Bombers o tercers, si n'hi ha, seran a càrrec del propietari de l'esmentat sistema d'alarma.
ARTICLE 194
Pel que fa a les alarmes per a vehicles, únicament seran autoritzades, en funció del seu
element emissor, les alarmes que compleixin amb els requisits següents:
- La durada màxima de funcionament continuat dels sistemes sonors no podrà excedir,
en cap cas, de 60 segons.
- S'autoritzen sistemes que repeteixen el senyal d'alarma sonora per un període mínim
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de 30 segons de silenci, si abans no es produeix la desconnexió.
- Si un cop acabat el cicle total no s'hagués desactivat el sistema, aquest no podrà entrar
de nou en funcionament, autoritzant-se en aquests casos l'emissió de senyals lluminosos.
Aquest model d'alarma no haurà de ser declarat al registre de la Guàrdia Urbana, si bé
en els casos d'incompliment del que ordena la present Ordenança, i sense perjudici de
la corresponent sanció, els Serveis Municipals podran fer ús dels mitjans necessaris per
fer acabar les molèsties, i podran arribar a retirar el vehicle, el qual es traslladarà al
dipòsit de vehicles, i els costos de desplaçament seran a càrrec del titular.
ARTICLE 195
A partir de la data d'entrada en vigor d'aquesta Ordenança sobre el control de contaminació d'agents físics, totes les alarmes de nova instal·lació hauran d'atenir-se a l'estricte compliment de la normativa, i pel que fa a les instal·lades amb anterioritat s'estableix un període de sis mesos de la publicació d'aquesta ordenança, per adequar-la, i
per donar-la d'alta al registre de la Guàrdia Urbana.
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CAPÍTOL IV: REUNIONS I MANIFESTACIONS POPULARS

ARTICLE 196
Queda prohibit alterar l'ordre i la tranquil·litat pública amb crits, escàndols, baralles i
tumults, i molestar els veïns amb explosions, sorolls, fums, pudors, gasos, o pols, perjudicials o simplement molestos.

ARTICLE 197
Les reunions o manifestacions populars a la via pública o en espais oberts de caràcter
comunal o veïnal derivades de la tradició com el cas de revetlles, concentració de clubs
o associacions, els actes culturals o recreatius excepcionals, manifestacions o mítings de
caire polític o sindical i totes les que tinguin un caràcter o interès semblant, s'hauran de
haver fet saber de manera expressa a l'Alcaldia, la qual, en el seu assabentat corresponent, podrà imposar condicions en consideració a la possible incidència per sorolls a la
via pública, amb independència de les qüestions d'ordre públic i sense perjudici d'obtenir la preceptiva autorització si s'han d'efectuar instal·lacions o realitzar espectacles. La
sol·licitud haurà de formular-se amb la mateixa antelació que la legislació vigent assenyala per ser comunicada a l'autoritat governativa. Pel que fa a l'horari de tancament
d'aquests actes serà el que estableixi la normativa aplicable.
ARTICLE 198
Els organitzadors d'un acte públic al carrer seran responsables de l'embrutiment produït
a la Ciutat com a conseqüència de la celebració de l'acte.
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CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 208
S'entén per règim jurídic a l'efecte de l'aplicació de la present ordenança, el conjunt
d'actuacions adreçades al control de les diverses situacions contemplades en l'ordenança i a la sanció després del corresponent procediment previ, dels fets, de les accions i les
omissions que constitueixin vulneració dels seus preceptes. Les fases o conceptes substancials del règim jurídic son els següents: inspeccions, procediment sancionador, infraccions i sancions.
ARTICLE 209
En relació a les diverses matèries regulades a la present ordenança, el règim jurídic aplicable serà el següent:
1.- L'establert, si és el cas, per la normativa sectorial, autonòmica o estatal, sempre que
sigui de rang superior a la present ordenança. Amb caràcter supletori i complementari
s'aplicarà el règim del següent apartat 2.
2.- En la resta de matèries que no estiguin subjectes a un règim específic sectorial, s'aplicarà directament el règim jurídic establert en la present ordenança; i amb caràcter
supletori o complementari, les normes de l'Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern
i la normativa comuna vigent, per l'ordre de preferència exposat.
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CAPÍTOL II: CONTROL I INSPECCIONS

ARTICLE 210
El personal tècnic competent podrà realitzar, en tot moment, totes les inspeccions que
estimi necessàries per assegurar el compliment del disposat a l'ordenança i disposicions
legals o reglamentàries. La comprovació de les activitats, les instal·lacions, les obres, els
vehicles i d'altres relacionats amb les matèries objecte d'inspecció, l'efectuarà el personal tècnic mitjançant reconeixement d'aquells, i els propietaris, usuaris o presumptes responsables hauran de permetre'n i facilitar-ne la inspecció.
ARTICLE 211
Quan a judici del tècnic informant es produeixin fets que comportin amenaça de pertorbació greu per al medi ambient o per a la salubritat o seguretat públiques, es podrà, a
títol preventiu, ordenar el cessament immediat del funcionament de l'activitat, sense que
aquest cessament pugui tenir mai caràcter sancionador.
ARTICLE 212
Quan, per a la millor comprovació dels fets, es consideri convenient la pressa de mostres, aquesta es farà, si es possible, en presència de les parts interessades i, amb caràcter general, es prendrà un exemplar per a l'anàlisis inicial, un altre per al diriment i tants
altres com siguin les parts interessades per a que puguin fer us de l'anàlisis contradictòria, salvat que hagin renunciat expressament o tàcitament. La no compareixença a l'acte de presa de mostres, per part d'un interessat que hagi estat prèviament avisat per
escrit, s'entendrà, entre d'altres, com a renúncia a l'anàlisis contradictòria. De l'acte de
presa de mostres s'aixecarà l'acta corresponent.
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CAPÍTOL III: PROCEDIMENT SANCIONADOR,
INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 213
El procediment sancionador aplicable, per als casos que no estiguin subjectes a un procediment específic sectorial, serà el regulat al Capítol IX de l'Ordenança Municipal de
Policia i Bon Govern i, en allò que no estigui previst, pel disposen el Decret 278/1993,
de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat i el Reglament del procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora, aprovat pel Reial Decret 1398/93, de 4 d'agost, amb les concrecions
següents:
1.- L'acord d'incoació del procediment sancionador contindrà els següents aspectes:
- Identificació de la persona o persones presumptament responsables.
- Succinta exposició dels fets que motivin la incoació, la seva possible qualificació i les
sancions que puguin correspondre.
- Instructor i, si és el cas, Secretari del procediment, que es designin.
- Òrgan competent per a la resolució i norma que li atribueix la competència, amb indicació que, si el presumpte responsable reconeix voluntàriament la seva responsabilitat,
es procedirà a resoldre el procediment amb la imposició de la sanció que sigui procedent, i que si en qualsevol moment s'efectua el pagament voluntari de la sanció, això
implicarà la finalització del procediment sense més tràmit i sense perjudici de la possibilitat d'interposar els recursos que siguin procedents.
2.- L'acord d'incoació es comunicarà a l'instructor i al Secretari, amb trasllat de les
actuacions existents per al seu coneixement i, si és el cas, abstenció. Així mateix es notificarà al denunciant, si n'hi hagués, i al presumpte inculpat, que, en qualsevol moment
del procediment, podran formular recusació contra l'instructor i/o el secretari, si concorren alguna de les circumstàncies previstes a l'article 29.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú. En la mateixa notificació d'incoació de l'expedient se'ls concedirà
un termini de 15 dies per a formular al·legacions i aportar els documents que estimin pertinents i, si és el cas, proposar la prova que considerin oportuna, i se'ls assabentarà que,
si transcorregut el dit termini sense que formulin al·legacions, l'acord d'incoació es considerarà com a Proposta de Resolució.
3.- Dintre la qualificació que correspongui a cada infracció i a l'efecte de graduar la
quantia o l'abast de la sanció, es consideraran, com a circumstàncies agreujants, la premeditació, la intencionalitat, la reiteració, la temeritat, el volum i l'extensió dels fets i els
efectes de la infracció, els beneficis obtinguts, la incidència en el medi ambient i en la
seguretat i la salubritat públiques, i la manca d'informació i de col·laboració amb l'administració; i com a circumstàncies atenuants l'adequada informació a l'Ajuntament per
a l'aclariment dels fets, i la diligent actuació per a la restauració dels béns o llocs afectats.
4.- En el cas que s'apreciïn indicis racionals de delicte ecològic es remetran les actuacions a la fiscalia o jurisdicció competent.
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ARTICLE 214
1.- Es reputaran infraccions els actes o omissions que constitueixin vulneracions de les
normes contingudes en aquesta ordenança, o desobediència als mandats d'establir qualsevol mesura correctora o de seguir determinada conducta. Seran qualificades com a
lleus, greus o molt greus.
2.- Es consideraran faltes lleus, les que impliquin mera negligència o descurança, i les
seves conseqüències no afectin el medi ambient. Faltes greus, les que constitueixin reincidències en les faltes lleus i aquelles que, implicant mera negligència o descurança, afectin al medi ambient. Les faltes molt greus, la desobediència reiterada a les ordres per a
l'adopció de mesures correctores o de seguir determinades conductes i la resistència
manifesta o el menyspreu manifest al compliment de les normes d'aquesta Ordenança.
3.- El tancament o la clausura com a sanció correspondrà a faltes molt greus, com és el
supòsit descrit en el paràgraf anterior.
4.- L`aplicació de les sancions establertes en aquesta Ordenança no exclou, en els casos
de desobediència o resistència a l'autoritat municipal o als seus agents, que es passi el
tant de culpa als tribunals de justícia.
ARTICLE 215
1.- Quant a les sancions a aplicar, s'estarà a allò que disposa la legislació vigent en cada
cas. Independentment de la imposició de la sanció corresponent, es podrà determinar la
clausura d'establiment i activitats quan, requerits els seus titulars, no sol·licitessin llicència d'obertura o quan aquesta no la pugui concedir l'Ajuntament en no ajustar-se a les
determinacions de la normativa aplicable.
2.- La determinació de la infracció i la imposició de la sanció corresponent es farà de
conformitat amb el procediment del capítol IX de l'Ordenança Municipal de Policia i Bon
Govern.
3.- Les infraccions tipificades per aquesta Ordenança que no es trobin específicament
regulades per la corresponent legislació sectorial seran sancionades amb multes d'acord
amb la següent graduació, dintre dels màxims establerts per a la legislació vigent en
cada moment per a la sanció d'infraccions a les ordenances municipals:
Infraccions lleus: fins al 50%
Infraccions greus: fins al 75%
Infraccions molt greus: fins al 100%
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DILIGÈNCIA

DILIGÈNCIA per fer constar que aquest recull normatiu comprèn el text íntegre de
l’Ordenança de convivència ciutadana i ús dels espais públics de Tarragona, i els articles de les ordenances de policia i bon govern, de neteja pública i de medi ambient que
romanen vigents, segons el que va acordar el Consell Plenari el dia 8 de juny de 2005.
Tarragona, 23 de desembre de 2005.

EL SECRETARI GENERAL, p.d.

Manuel Sanmartín Suñer
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