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Núm. 1091 

AJUNTAMENT DE  
PALAMÓS 

 
Edicte d’informació pública de sol·licitud 

de declaració d’interès públic d’una activitat 
 

02.- OBRES I URBANISME 
0303.- PUBLICITAT OFICIAL 
 
En compliment de l’establert a l’article 48.1 de 
la Llei 2/02, de 14 de març, d’urbanisme, 
sotmetem a informació pública pel termini 
d’un mes, la petició del senyor Jordi Cebrià 
Olvera representant de Conrado Cebrià, SL, de 
declaració d’interès públic de l’activitat d’ubi-
cació d’una planta de valorització de residus 
de la construcció a la parcel·la 82 del polígon 4 
de rústica, per tal que s’hi puguin deduir 
al·legacions i reclamacions. 
 
La documentació pot ésser consultada 
qualsevol dia laborable de les 09.00 a les 14.00 
hores a les dependències del Departament 
Urbanisme de la Casa de la Vila, situades al 
carrer Major, 56 de Palamós, tel. 972 60 00 26, 
fax 972 31 61 10, codi postal 17230. 
 
Palamós, 10 de gener de 2008  
 
M. Teresa Ferrés Ávila 
Alcaldessa 
 
 
 
Núm. 890 

AJUNTAMENT DE  
PARDINES 

 
Anunci sobre aprovació inicial d’un 

projecte 
 

El Ple d’aquest Ajuntament en data 21-12-
2007 va aprovar inicialment el projecte bàsic i 
executiu de la xarxa de distribució d’aigua a 
Can Barratort i al veïnat de l’Orri redactat per 
l’arquitecte Xavier Sadurní i Roqué. 
 
Atès el que disposa l’article 37.2 del Decret 
178/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
ROAS, se sotmet a informació pública pel 
termini de 30 dies, a comptar a partir de la 
publicació d’aquest anunci al BOP de Girona, 
durant els quals podrà ser examinat i formular-
se, si s’escau al·legacions. 
En el cas de què no se’n presentin l’acord 
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense 
necessitat d’adoptar un nou acord. 
 
Pardines, 7 de gener de 2008 
 
Esteve Perpinyà i Perpinyà  
Alcalde 
 
 
 
 
 
 

Núm. 908 
AJUNTAMENT DE  
RIELLS I VIABREA 

 
Edicte d’aprovació definitiva de les 

ordenances generals 2008 
 

No havent-se produït al·legacions a la creació 
de les ordenances generals que s’esmenten a 
continuació i aprovant-se definitivament es 
publica el text íntegre de les mateixes: 
 
ORDENANCES GENERALS 2008 
 
REGLAMENT Nº 1. REGLAMENT DE FUNCIO-
NAMENT INTERN DEL BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ 
MUNICIPAL DE RIELLS I VIABREA. 
 
PREÀMBUL 
 
L’Ajuntament de Riells i Viabrea ha editat des 
de fa anys una revista d’informació municipal 
anomenada “ AQUÍ RIELLS I VIABREA”. 
 
L’elaboració d’un Reglament regulador s’esde-
vé hores d’ara com una necessitat ineludible 
per al seu bon funcionament. 
 
Actualment, la publicació té les següents 
característiques: 
Nom de la publicació: Aquí Riells i Viabrea 
Número de Dipòsit Legal: GI-76-1992 
Tirada: 2100 exemplars, podent determinar 
augmentar-la o disminuir-la. 
Responsable: Regidoria de Cultura. 
Idioma en què s’edita: Català. 
Publicació: Bimensual 
 
CAPÍTOL 1 
 
De la gestió del Servei : 
 
Art.1.- El butlletí “Aquí Riells i Viabrea” 
comptarà amb un Consell de Redacció presidit 
per l’Alcalde–President de la Corporació, 
assistit pel regidor de Cultura, el regidor de 
Participació Ciutadana, la Directora del 
butlletí, - designada per la Junta de Govern 
Local -, i l’impressor del butlletí. 
 
Art.2- Descripció: el butlletí és una eina per 
difondre informació municipal, en el qual 
s’inclouen aquelles notícies d’interès per al 
municipi d’actuacions portades a terme des de 
l’Ajuntament. 
 
Art.3 – S’inclourà informació d’aquelles 
entitats que realitzin activitats d’interès local 
sempre en la mesura i en la forma que el 
Consell de Redacció ho consideri adient. 
 
Art.4 – L’Ajuntament com a editor, per tal 
d’assegurar la pluralitat, cedeix un espai a cada 
butlletí per a la incorporació d’articles d’opinió 
a partits polítics o agrupacions d’electors amb 
representació municipal. Aquest espai serà 
d’una pàgina repartit a parts iguals per a tots 
els grups i podrà ser modificat pel Consell de 
Redacció. 

Els articles hauran de basar-se en el respecte 
mutu i s’evitarà, en la mesura del possible, la 
confrontació personal i caldrà mantenir unes 
normes bàsiques de cortesia pública. 
 
Art.5a – Escriurà l’article d’opinió la persona 
que, amb condició de regidor, el propi partit 
designi, entregant l’article d’opinió al Registre 
General degudament signat, entre els dies 1 i 7 
dels mesos senars. 
 
5b - El no acompliment del punt 5a d’aquest 
article suposarà deixar l’espai assignat a aquest 
grup polític en blanc, amb una nota aclaratòria 
de la redacció conforme no s’ha fet arribar 
l’article en el termini fixat pel present 
reglament. 
 
Art.6 – El butlletí es redactarà en català. 
 
Art. 7 – El butlletí s’editarà bimensualment. 
 
CAPÍTOL 2 
 
Del personal adscrit al butlletí : 
 
Art.8 – Un Director/a designat per la Junta de 
Govern Local, amb les següents funcions: 
 
a) Supervisar els continguts i l’estructura 
b) Donar el vist-i-plau al resultat final abans 
d’enviar les pàgines a impremta 
c) Coordinar les tasques de redacció 
d) Escollir les fotografies 
e) Definir l’estructura del butlletí 
f) Controlar els canvis 
g) Correcció ortogràfica i gramatical dels 
textos 
h) Controlar l’enviament del butlletí a les 
gràfiques 
i) Controlar la impressió de la publicació 
 
Art.9 – Personal administratiu de l’Ajunta-
ment, amb les tasques de suport que designi el 
regidor responsable. 
 
Art.10 – Personal voluntari amb el vist-i-plau 
del Consell de Redacció. 
 
CAPÍTOL 3 
 
De la distribució del butlletí : 
 
Art.11 – Un exemplar del butlletí es farà 
arribar de manera totalment gratuïta a tots els 
habitatges. 
 
Art.12 – La resta de butlletins es distribuiran 
en comerços, establiments i a punts diversos 
d’afluència pública. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança, que consta de vint-i-dos 
articles i una disposició final, entrarà en vigor, 
un cop aprovada definitivament per 
l’Ajuntament, i publicat el seu text complet al 
Butlletí Oficial de la Província, transcorregut 
el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril. 
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ORDENANÇA Nº 2. ORDENANÇA REGULADORA DE 
LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA I ÚS DE LA VIA 
PÚBLICA. 
 
TÍTOL PRELIMINAR 
ARTICLE 1 . 
 
L’àmbit territorial d’aplicació d’aquesta 
ordenança és el terme municipal de Riells i 
Viabrea. 
 
ARTICLE 2. 
 
Aquesta ordenança té per objecte regular els 
principis bàsics de la convivència ciutadana i 
drets i deures dels ciutadans i les ciutadanes 
així com les relacions cíviques entre les 
ciutadans i el comportament de ciutadans i si 
s’escau, visitants en els espais destinats a l’ús 
públic de titularitat municipal. 
 
ARTICLE 3. 
 
L’Ajuntament donarà a conèixer el contingut 
de l’ordenança a les ciutadanes i als ciutadans 
de Riells i Viabrea a través dels mitjans de 
comunicació local. Un exemplar d’aquestes 
ordenances es distribuirà a tots les centres 
municipals d’atenció al públic, a totes les 
associacions veïnals, centre social i escola de 
la ciutat, a fi d’aconseguir-ne una millor difu-
sió. 
 
ARTICLE 4. 
 
El desconeixement d’aquesta ordenança no 
eximeix del compliment de les disposicions 
que estableix. 
 
TÍTOL I . DISPOSICIONS GENERALS  
 
CAPÍTOL I. PRINCIPIS BÀSICS DE CON-
VIVÈNCIA CIUTADANA I COMPORTA-
MENT DELS CIUTADANS I LES CIUTA-
DANES EN EL MUNICIPI DE RIELLS I 
VIABREA 
 
ARTICLE 5. 
 
1.- El municipi és el marc de la convivència i 
de la iniciativa social . 
 
2.- Els principis bàsics de la convivència 
ciutadana són el respecte, la tolerància i la 
solidaritat. Aquests principis haurien de presi-
dir els comportaments de les persones, 
individualment o col·lectivament, per tal de 
garantir l’exercici millor de la lliure iniciativa 
en tots els aspectes relacionats amb la vida 
ciutadana 
 
ARTICLE 6. 
 
1.- L’ordenança estableix i regula en el marc 
de la convivència ciutadana, els drets i les 
obligacions de la ciutadania, i fomenta les 
actituds de tolerància ciutadanes. 
 
2.- Les ciutadanes i ciutadans tenen dret a 
comportar-se lliurement a la via i els espais 
públics del municipi de Riells i Viabrea i a 

ésser respectats en la seva llibertat . Aquest 
dret és limitat per les disposicions sobre l’ús 
dels béns públics i pel deure de respectar les 
altres persones i els béns privats. Així mateix, 
tenen l’obligació d’usar els béns i els serveis 
públics de conformitat amb la destinació per a 
la qual van establir-se i respectar la 
convivència i la tranquil·litat ciutadanes. 
 
3.- Ningú no pot, amb el seu comportament a 
la via pública, menystenir els drets de les altres 
persones, ni la seva llibertat d’acció, ni les 
pautes generalment admeses sobre la convi-
vència . 
 
4.- No és permès realitzar actes o produir 
sorolls que pertorbin el descans del veïns ni 
participar en aldarulls nocturns, o sortir 
sorollosament dels locals d’esbarjo nocturns. 
 
5.- Hom s’abstindrà particularment de realitzar 
pràctiques abusives, arbitràries o discrimi-
natòries o que comportin violència fisica o 
moral. 
 
6.- Hom haurà de respectar la integritat i la 
llibertat dels ocells i els animals no danyosos 
que romanen als espais públics del municipi. 
 
ARTICLE 7. 
 
1.- Cal rebutjar la violència física o moral en la 
resolució dels litigis entre persones o 
col·lectius. 
 
2.- L’autoritat municipal podrà sancionar les 
conductes i comportaments que produeixin 
repercussions públiques, les quals atemptin 
contra la convivència ciutadana. 
 
ARTICLE 8. 
 
L’Ajuntament facilitarà i donarà suport a totes 
les iniciatives que condueixin al debat, a 
l’intercanvi de parers i a la resolució 
democràtica dels conflictes ciutadans, sense 
perjudici del recurs a la jurisdicció competent 
perquè, en darrer terme, prengui una resolució. 
 
ARTICLE 9. 
 
1.- Cal evitar totes les actituds individuals o 
col·lectives que atemptin contra la dignitat de 
les persones. 
 
2.- Són prohibits l’unsult, la burla, les 
molèsties intencionades, la coacció moral o 
física i les agressions. Si es manifestés alguna 
d’aquestes conductes envers infants, gent gran 
o minusvàlids, o tingués connotacions xeno-
fòbiques o racistes, s’agreujarà la respon-
sabilitat administrativa de l’infractor, tot això 
sense perjudici de la responsabilitat penal que 
se’n pogués derivar. 
 
ARTICLE 10.  
 
1.- És prohibit portar armes en els espais 
públics del municipi de Riells i Viabrea, llevat 
dels casos que el seu transport sigui 
imprescindible per portar a terme activitats 

lícites i sempre, en aquest darrer cas, que hom 
disposi de les autoritzacions corresponents. 
 
2.- L’anterior prohibició abasta també la 
circulació amb estris que siguin susceptibles 
d’ésser utilitzats com a armes quan siguin 
esgrimits amb perill o actitud amenaçadora. 
Tampoc és permesa la circulació amb imita-
cions d’armes, que, per les seves caracte-
rístiques, puguin induir a confusió. 
 
3.- Els membres dels cossos de seguretat 
s’atindran a la normativa pròpia sobre armes. 
 
4.- La tinença o transport d’armes sense 
respectar les anteriors condicions o les que 
s’estableixen a la reglamentació d’armes com-
portarà el seu comís, sense perjudici de les 
sancions que s’escaiguin d’acord amb la 
legislació d’armes. 
 
ARTICLE 11. 
 
1.- És prohibida la pràctica de juguesques a la 
via i espais públics, que impliquin apostes amb 
diners o béns. 
 
2.- La pràctica de jocs a la via i als espais 
públics estarà subjecte al principi general de 
respecte als altres conciutadans, procurant en 
cada cas, no causar molesties als vianants, ni 
deteriorament dels béns públics ni dels privats. 
 
ARTICLE 12. 
 
És totalment prohibit de fer foc i activitats 
pirotècniques a la via i als espais públics, al 
marge de les relacionades amb manifestacions 
de cultura popular. Les fogueres de les 
revetlles de Sant Joan i similars, castells de 
focs i les festes populars, requeriran sempre el 
preceptiu permís de l’Administració. 
 
ARTICLE 13. 
 
1.- És prohibit de consumir begudes – espe-
cialment en envàs de vidre i/o alcohòliques a la 
via pública-, fora dels espais reservats per a tal 
fi, i sempre que es provoquin molèsties als 
conciutadans o es destorbi la tranquil·litat 
veïnal. 
 
2.- Així mateix, és prohibit el consum o 
tinença de drogues, estupefaents o substàncies 
psicotròpiques considerades il·legals per la 
legislació vigent, als espais i transports 
públics,ni realitzar actes que atemptin contra la 
pròpia salut  
 
3.- No és permès el consum de tabac dins dels 
edificis municipals. 
 
ARTICLE 14.  
 
La salubritat i la higiene són un imperatiu per a 
la salut personal i col·lectiva, motiu per el qual 
tothom està obligat a col·laborar a l’efecte 
d’evitar qualsevol acte que suposi un atemptat 
contra aquestes. 
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ARTICLE 15. 
 
1.- Els menors abandonats o extraviats en la 
via pública hauran de ser acompanyats per la 
persona que els trobés a les dependències de la 
Policia Municipal. Els primers seran lliurats a 
les autoritats competents ; i els altres, retinguts 
en custòdia a disposició dels seus pares o 
tutors. 
 
2.- L’autoritat municipal informarà immediata-
ment a través dels mitjans locals adequats, del 
fet d’haver trobat un menor en aquestes 
condicions. 
 
3.- De forma similar s’actuarà en el cas de 
persones disminuïdes psíquiques o que 
presentin símptomes de desorientació. 
 
ARTICLE 16. 
 
1.- Tots els infants entre els sis i els setze anys 
tenen el dret i el deure d’anar a l’escola. És 
responsabilitat dels pares o tutors garantir-los 
l’exercici normal d’aquest dret. 
 
2.- Els agents de l’autoritat que trobin al carrer, 
en hores escolars, nens d’educació primaria, li 
preguntaran per què no està a l’escola. Si el 
nen diu que a casa seva no saben que no hi ha 
anat, el portaran a l’escola i al director. 
 
Si el nen absentista de primària diu que els 
seus pares ja saben que no ha anat a classe i 
estan d’acord, portaran el nen a casa i 
s’informaran d’aquesta tolerància. Si és cert, se 
li recordarà a la família l’obligatorietat de 
l’escolarització i s’informarà a l’escola del cas. 
 
Si no hi ha ningú a casa seva, el portaran a 
l’escola i l’adreçaran al director. 
 
L’escola informarà a la família de la 
intervenció de la Policia. 
 
3.- En cas que el nen absentista sigui alumne 
de secundària s’actuarà com en el cas de 
primària a excepció d’aquells casos en què els 
nois/es es neguin a ser acompanyats per la 
Policia. Davant d’aquesta situació la Policia 
informarà al centre escolar i als pares. 
 
ARTICLE 17. 
 
En cas de negligència manifesta dels pares o 
tutors, l’autoritat municipal ho posarà en 
coneixement de l’Administració competen en 
matèria d’atenció a la infància o de l’òrgan 
judicial corresponent. 
 
ARTICLE 18. 
 
1.- L’educació viària es fomentarà conve-
nientment a les escoles. 
 
2.- És responsabilitat dels pares o tutors evitar 
que els nens petits transitin sols per les vies 
públiques . En qualsevol cas, tothom ha 
d’evitar que els nens petits baixin les voreres si 
no van acompanyats. 
 

ARTICLE 19. 
 
L’autoritat municipal facilitarà, amb els 
mitjans al seu abast, l’exercici dels drets de 
manifestació i d’expressió en l’àmbit del 
municipi, sempre que es realitzin per mitjans 
lícits, en el seu cas, degudament autoritzats, i 
que es respectin els drets i llibertats aliens. 
 
ARTICLE 20. 
 
1.- Es prohibeix la mendicitat en tot el terme 
municipal. Malgrat la complexitat de les 
situacions personals. l’Ajuntament no l’autorit-
zarà en cap cas. 
 
2.- L’Ajuntament promourà la resolució 
d’aquestes situacions mitjançant les seus 
Serveis Socials . 
 
3.- L’Ajuntament promourà i donarà suport a 
iniciatives ciutadanes de solidaritat amb l’ob-
jectiu de resoldre situacions personals extre-
mes. 
 
4.- Els agents de l’autoritat demanaran la 
documentació a les persones que es trobin 
exercint la mendicitat i. sempre que sigui 
possible, les adreçaran la departament de 
Seveis Socials de l’Ajuntament . 
 
ARTICLE 21. 
 
1.- A les festes populars i els espectacles 
públics s’haurà de respectar l’horari establert 
en cada cas. 
2.- Les ciutadanes i els ciutadans hauran de 
respectar l’organització per a l’accés als 
espectacles públics, així xom les indicacions 
dels serveis de seguretat que hi hagi. 
3.- Hom haurà de vetllar per la seguretat i la 
protecció de totes les manifestacions festives 
de la cultura popular. 
 
ARTICLE 22.  
 
1.- Les pintades, grafitis, els escrits, les 
rascades, els gravats i els actes similars sobre 
qualsevol element de l’espai públic, així com 
en l’interior o l’exterior d’equipaments, 
infraestructures o elements d’un servei públic i 
instal·lacions en general, inclosos transport 
públic, mobiliari urbà, arbres, jardins i vies 
públiques en general queden prohibits.  
 
2.- Quan el grafit o pintada es realitzi en un 
espai privat que sigui visible des de la via 
pública serà necessària autorització expressa 
de l’Ajuntament. 
 
3.- Seran excepcions d’allò que disposa el 
paràgraf anterior:  
 
a) Les pintures murals de caràcter artístic, que 
requeriran la llicència municipal prèvia i 
l’autorització escrita del propietari de l’ele-
ment sobre el que es vol pintar. 
b) Les que discrecionalment pugui autoritzar 
l’Ajuntament en atenció a les circumstàncies 
concurrents en cada cas. 
 

ARTICLE 23. 
 
1.- 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 desallot-
jades. 
 
2.-Els serveis municipals podran retirar de la 
via pública els bens privats, quan raons de 
seguretat o de salut així ho aconsellin . En el 
cas que la situació o altres circumstàncies 
posin en perill la integritat física de les 
persones que romanen a la via pública, els 
serveis municipals els retiraran, i els 
transportaran a instal·lacions adients. 
 
3.- Totes les activitats que es despleguin a la 
via pública es realitzaran amb els requeriments 
i d’acord amb les previsions previstes a la 
normativa i als plans corresponents. 
 
ARTICLE 24. 
 
1.- Els agents de l’autoritat s’adreçaran als 
ciutadans i les ciutadanes amb el màxim 
respecte i consideració a què els obliga la seva 
dignitat i el seu caràcter de servei ciutadà. 
 
2.- Els ciutadans i les ciutadanes poden 
adreçar-se davant l’autoritat muncipal en 
relació amb els actes dels agents que consi-
derin erronis o que atemptin contra la seva 
dignitat. 
 
CAPÍTOL 2. DRETS I DEURES DE 
CARÀCTER INDIVIDUAL 
 
ARTICLE 25. 
 
1.- Els drets regulats en aquesta ordenança es 
reconeixen a tots els veïns del terme 
municipal, sense perjudici de qualsevol altre 
que es determini en la legislació vigent.  
 
2.- Tots els veïns del terme municipal tenen 
dret a:  
 
a) Ser electors i elegibles, d’acord amb allò 
que es disposa en la legislació electoral. 
b) Participar en la gestió municipal d’acord 
amb el que disposen les lleis. 
c) Utilitzar, d’acord amb la seva naturalessa, 
els serveis públics municipals. 
d) Exigir la prestació i, en el seu cas, 
l’establiment del servei públic corresponent, en 
el supòsit que es tracti d’una competència 
municipal pròpia de caràcter obligatori. 
e) Participar en les consultes populars convo-
cades per l’Ajuntament, d’acord amb allò 
previst en la legislació reguladora. 
f) Exercir els drets de petició i proposta davant 
les autoritats segons estableixen les lleis. 
g) Ésser rebuts en audiència, prèvia petició, 
per les autoritats municipals. 
h) Assitir a les sessions del Ple muncipal i a les 
dels altres òrgans de govern que tinguin el 
caràcter de públiques. 
i) Tenir una informació àmplia, puntual i 
objectiva sobre els afers i les activitats 
municipals, a través del tauler d’anuncis de la 
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corporació, dels mitjans de comunicació locals 
i d’altres mitjans. 
j) Conèixer, en qualsevol moment, l’estat de la 
tramitació dels procediments en els quals 
tinguin la condició d’interessats, i obtenir 
còpies dels documents continguts en ells. 
k) Identificar les autoritats i el personal al ser-
vei de l’Administració sota la responsabilitat 
dels quals es tramiten els procediments. 
l) Obtenir còpia segellada de les sol·licituds 
que presentin, i a presentar còpies dels 
documents que adjuntin sempre que exhibeixin 
els originals, excepte quan aquests hagin 
d’obrar en l’expedient. 
m) Utilitzar les llengües oficials en el territori 
de la comunitat autònoma. 
n) No presentar documents no exigits per les 
normes aplicables al procediment de què es 
tracti, o que ja es trobin en poder de 
l’Administració municipal. 
o) Obtenir informació i orientació sobre els 
requisits jurídics o tècnics que les disposicions 
vigents imposin als projectes, actuacions o 
sol·licituds que es proposin realitzar. 
p) Ésser tractats amb respecte i deferència per 
les autoritats i funcionaris, que hauran de 
facilitar l’exercici dels seus drets i el 
compliment de les seves obligacions. 
q) Accedir als registres i arxius de l’Ajun-
tament en els termes previstos en la 
Constitució, en la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, i en la resta de legislació que sigui 
d’aplicació. 
r) La resta de drets que es determinin 
legalment. 
 
ARTICLE 26. 
 
Tots els habitants del terme municipal i els 
forans que posseeixin béns en el municipi 
tenen els deures següents: 
 
a) Complir les obligacions que determinin les 
ordenances municipals i els bans dictats per 
l’Alcaldia. 
b) Contribuir mitjançant les prestacions econò-
miques i personals legalment previstes, a la 
realització de les competències municipals . 
Els tributs s’han de satisfer en els períodes 
voluntaris que es determinin. 
c) Facilitar a l’Alcaldia, quan la legislació ho 
prevegi, les dades i estadístiques que se’ls 
sol·licitin. 
d) Comparèixer davant l’autoritat municipal 
quan siguin requerits i se’ls indiqui el motiu de 
la citació. 
e) Complir amb les seves obligacions respecte 
al padró municipal d’habitants, d’acord amb 
allò que es preveu en la normativa reguladora. 
f) Comunicar a l’Ajuntament les altes, baixes o 
modificacions dels seus béns i establiments 
comercials, per tal de refelctir-ho en els 
padrons corresponents. 
g) Facilitar a l’Administració l’emissió d’in-
formes, les inspeccions i altres actes d’inves-
tigació, en els casos previstos per la llei. 
h) Proporcionar a l’Administració municipal 
dades que coneguin, que permetin identificar 

altres interessats que no haguessin comparegut 
en un procediment. 
i) La resta de deures que es determinin 
legalment. 
 
ARTICLE 27. 
 
En cas de produir-se alguna desgràcia o 
calamitat pública, l’Alcaldia podrà requerir 
l’ajut i la col·laboració personal i/o material 
dels habitants del terme municipal, d’una 
manera especial d’aquells que pels seus 
coneixements o aptituds puguin prestar-ne amb 
més utilitat per a la comunitat. 
 
ARTICLE 28. 
 
Els estrangers domiciliats en el terme 
municipal tenen els mateixos drets i deures que 
els veïns, llevat dels de caràcter polític, que 
seran els que disposi la legislació electoral 
reguladora. 
 
ARTICLE 29. 
 
Els espanyols menors d’edat emancipats o 
judicialment habilitats tenen els mateixos drets 
que els veïns, a excepció dels de caràcter 
polític. 
 
CAPÍTOL 3. ESPAI I BÉNS PÚBLICS 
 
ARTICLE 30. 
 
Es considera espai i bens públics, tots aquells 
espais oberts destinats a l’ús i al gaudi dels 
ciutadans (places, jardins, parcs, edificis de 
titularitat municipal, etc..), així com tots 
aquells elements estructurals i mobiliari urbà 
que, situats als espais o vies públiques, estan 
destinats a donar serveis específics als ciuta-
dans (papereres, lluminàries, semàfors, jocs 
infantils, bancs, fonts, parterres, tapes de 
registre, jardineres, tanques, arbres, plantes, 
flors, etc…)   
 
ARTICLE 31. 
 
Els béns, elements i els serveis públics han de 
ser utilitzats d’acord amb la seva naturalessa, 
respectant sempre el dret que la resta de 
ciutadans i ciutadanes posseeixen també per al 
seu gaudiment. 
 
ARTICLE 32. 
 
Tots els ciutadans i ciutadanes tenen 
l’obligació d’actuar civicament. Per això, resta 
prohibit maltractar o danyar per acció o 
omissió, les instal·lacions, els objectes o els 
béns d’ús comú, així com els arbres i les 
plantes, de qualsevol tipus, de places, jardins i 
via pública en general. 
 
ARTICLE 33. 
 
1.- Resta prohibit qualsevol comportament que 
suposi un mal ús o generi embrutiment o danys 
en la via pública i en els seus elements 
estructurals. 
 

2.- A més, especificament, resta prohibit:  
 
a) Fer esclatar qualsevol tipus de petard en 
elements estructurals 
b) Sacsejar, arrencar, trencar, sostreure ele-
ments estructurals o parts d’aquests, o pujar-hi 
a sobre. 
c) Desplaçar elements estructurals sense llicèn-
cia municipal prèvia. 
d) Encendre foc a prop o en elements 
estructurals. 
e) Enganxar adhesius, cartells i elements simi-
lars en elements estructurals. 
f) Arrencar, ratllar o fer malbé rètols indicatius 
referents a circulació, transport urbà i d’altres 
elements anàlegs. 
g) Qualsevol activitat esportiva o lúdica fora 
dels espais o recintes destinats a aquestes 
finalitats que provoquin molèsties als usuaris 
de l’espai, llevat les que s’autoritzin per 
l’Ajuntament pel seu caràcter popular i/o 
tradicional. En els casos en què s’hagi obtingut 
l’esmentada autorització, s’haurà de retirar els 
ornaments, rètols, indicacions, decoració, 
instal·lacions, i deixar la via pública neta i 
lliure al pas el més aviat possible. 
 
ARTICLE 34. 
 
1.-Es considerat un bé d’ús públic. Està 
prohibit tant en el seu interior com exterior, les 
pintades, grafitis, escrits, rascades i actes 
similars a excepció del que estableix l’article 
22.3 . També està prohibit qualsevol comporta-
ment que suposi un mal ús o generi 
embrutiment o danys en el mateix.  
 
2.- Resta prohibida l’entrada de gossos i 
animals als edificis i instal·lacions de titularitat 
municipal. Solament resten exclosos d’aquesta 
prohibició els gossos que acompanyin perso-
nes invidents, o quan siguin autoritzats o 
requerits pel propi Ajuntament  
 
TÍTOL 2. VIA PÚBLICA  
 
CAPÍTOL 1. DE LA RETOLACIÓ I LA 
NUMERACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
 
ARTICLE 35. 
 
1.- Les vies públiques s’han de distingir i 
identificar amb un nom diferent per a 
cadascuna. 
 
2.- La denominació de les vies públiques es 
pot fer d’ofici o a petició dels particulars. 
 
3.- La retolació de les vies públiques té 
caràcter de servei públic i ha d’estar en un 
rètol ben visible, col·locat al començament i al 
final del carrer i, almenys, en una de les 
cantonades de cada cruïlla . A les places, s’ha 
de posar a l’edifici preeminent i als principals 
accessos. 
 
ARTICLE 36. 
 
1.- Per numerar les vies públiques s’ha de 
realitzar el projecte corresponent acompanyat 
del plànol parcel·lari i la relació de números 
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antics i nous. També s’ha d’informar als 
ciutadans i serveis afectats abans que l’aprovi 
la Junta de Govern . 
 
2.- El rètol del número l’ha de col·locar el 
propietari de l’edifici o solar, al costat de la 
porta principal o al mig de la línia de la finca 
fronterera amb la vía pública. S’ha d’ajustar al 
model o als requisits que fixi l’Ajuntament i 
s’ha de conservar, en tot moment, en perfecte 
estat de visibilitat i neteja. 
 
3.- La numeració de les vies públiques s’ha 
d’ajustar a les regles següents: 
 
a) La numeració ha de ser sempre correlativa i 
s’ha de senyalar amb números parells a un 
costat i senars a l’altre. 
b) Les finques situades en una plaça han de 
tenir numeració correlativa de senars i parells 
llevat que algun o alguns dels costats de la 
plaça constitueixin un tram d’una altre via 
pública. Aquestes finques han de portar la 
númeració corresponent a la cia a què 
pertanyen. 
c) Les finques resultants de la sagregació 
d’una altra que ja tingui assignada numeració 
conserven el número amb la indicació “A”, 
“B” i “C”, i així successivament .  
d) Així mateix, la finca resultant de l’agregació 
de dues o més, i a la qual ja ha estat assignada 
numeració, ha de conservar units els números, 
mentre no es realitzi la revisió adient. 
e) Els edificis de servei públic o entitats 
oficials, a més del número que en cada cas els 
correspon, han d’indicar nom, destinació o 
funció. 
f) La col·locació dels rètols i numeració dels 
carrers i immobles és a càrrec del promotor de 
l’edifici, quan es tracta de nova construcció. 
g) La inexistència a les finques, del corres-
ponent element indicador de la numeració, o la 
discordança del que hi ha instal·lat amb la 
numeració oficial vigent, dóna lloc a la 
col·locació o la substitució de l’indicador pels 
serveis municipals,mitjançant l’exacció de la 
taxa corresponent a càrrec del propietari. 
 
ARTICLE 37. 
 
1.- Els propietaris de finques estan obligats a 
consentir els serveis administratius correspo-
nents per suportar la instal·lació en façanes, 
reixats i tanques, d’elements indicadors de 
retolació de la via, de retolació d’edificis histò-
rics o d’especial interès, de normes de circu-
lació o de referència de serveis públics que són 
gratuïts i poden establir-se d’ofici mitjançant la 
notificació al propietari afectat, sense més 
indemnització que el cost de la reparació o la 
reparació dels desperfectes causats. 
 
2.- Correspon a l’Ajuntament el control de 
l’execució dels treballs i les obres necessàries 
per a la conservació dels elements de retolació, 
numeració i senyalització de les vies 
públiques. 
 
CAPÍTOL 2. DELS ELEMENTS ESTRUC-
TURALS DE LA VIA PÚBLICA 
 

ARTICLE 38. 
 
1.- És competència de l’Administració muni-
cipal l’execució dels treballs i les obres 
necessàries per a la conservació dels elements 
estructurals i ornamentals de les vies 
públiques. 
 
2.- No es pot, sota cap concepte, executar 
qualsevol tipus d’obra en la calçada o la vorera 
de les vies públiques, que modifiqui o alteri el 
seu estat ni el dels elements estructurals o 
ornamentals, sense la preceptiva llicència 
municipal. 
 
3.- Les obres de construcció o reparació de 
voreres i guals que executin els propietaris de 
les finques s’han de fer de la forma i mode 
determinats a les ordenances municipals i 
disposicions aplicables. 
 
4.- Les empreses i els particulars encarregats 
de l’execució d’obres a la via pública i els 
titulars de llicències d’entrada de vehicles a 
través de les voreres, estan obligats a realitzar 
la reposició de paviments, voreres i guals, en la 
forma i condicions que estableixin els seveis 
tècnics municipals i en els preceptes que 
regulen les cales, canalitzacions i totes les 
altres disposicions aplicables. 
 
5.- Els propietaris d’immobles també hauran 
de tolerar la instal·lació en la façana de punts 
de llum de la xarxa d’enllumenat públic així 
com les instal·lacions necessàries per al 
funcionament dels mateixos, quan per la 
dimensió de l’amplada de la vorera, aquells no 
puguin ser instal·lats directament sobre la 
vorera esmentada. No es poden realitzar 
modificacions o alteracions de cap tipus en les 
instal·lacions d’un servei públic sense el 
permís municipal. 
 
CAPÍTOL 3. NETEJA DE LA VIA PÚBLICA 
 
Secció 1. La neteja de la via pública en relació 
amb l’ús comú generals dels ciutadans. 
 
ARTICLE 39. 
 
A l’efecte de la neteja es considera com a via 
pública : avingudes, passeigs, carrers, places, 
camins, jardins i zones verdes, zones de terra 
susceptibles de ser utilitzades com a zona 
d’esbarjo, ponts, túnels per als vianants i altres 
béns d’ús públic destinats directament a l’us 
comú general ciutadà. 
 
ARTICLE 40. 
 
Tots els ciutadans de Riells i Viabrea tenen el 
deure de col·laborar a evitar i prevenir que el 
municipi d’embruti o deteriori. 
 
ARTICLE 41. 
 
1.- Queda prohibit llençar o abandonar a la via 
pública tota mena de productes en estat sòlid, 
líquid o gasós. Els residus sòlids de petit 
format com papers, bosses, pellofes de llavors, 
pinyols de fruites, xiclets i altres materials 

similars s’han de dipositar a les papereres 
instal·lades en el carrer. 
 
2.- Les puntes de cigar o de cigarretes o altres 
materials encesos s’han d’apagar abans de 
dipositar-los dins les papereres. 
 
3.- Es prohibeix llençar a terra qualsevol tipus 
de deixalla des dels vehicles, tant si estan 
aturats, com en marxa. 
 
4.- No es permet regar plantes col·locades a 
l’exterior dels edificis si amb això es 
produeixen vessaments o degotalls que caiguin 
sobre la via pública o sobre els seus elements . 
 
5.- No es permet situar jardineres o testos per 
fora de la línia de façana. 
 
6.- No es permet llençar des dels balcons i 
terrasses deixalles o qualsevol producte que 
afecti negativament el grau de neteja de la via 
pública. 
 
7.- Queda prohibit deixar escombraries, 
cartrons o d’altres embolcalls i qualsevol altre 
tipus de deixalla fora dels contenidors destinats 
a la seva recollida, excepte en aquelles zones 
on la recollida es faci porta a porta. Els 
materials residuals voluminosos, o els de petit 
format però en gran quantitat, s’han de lliurar 
als serveis de recollida de residus. 
 
ARTICLE 42. 
 
1.- Correspon als particulars i als propietaris la 
neteja dels passatges particulars, els patis 
interiors d’illes de cases, els solars i les zones 
verdes particulars, les façanes, porxos, els 
edificis, etc… En cas de copropietat correspon 
solidàriament a tots els titulars. 
 
2.- Els productes resultats de l’escombrada i 
neteja dels elements descrits en l’anterior 
apartat no poden, en cap cas, abandonar-se al 
carrer, sinó que s’han de recollir en bosses de 
plàstic que s’han de dipositar en els 
contenidors d’escombraries domiciliàries 
situats a la via pública. 
 
3.- Per tal de facilitar la neteja de la calçada, 
s’ha de procurar que entre els vehícles i la 
vorera hi hagi espai suficient. 
 
ARTICLE 43. 
 
1.- L’Ajuntament exerceix el control i la 
inspecció de l’estat de neteja dels elements 
descrits en l’apartat anterior i pot obligar les 
persones responsables a netejar-los d’acord 
amb les instruccions que a aquest efecte dictin 
els serveis municipals. 
 
2.- L’Ajuntament pot realitzar subsidiariament 
els treballs de neteja que segons l’ordenança 
han d’efectuar els ciutadans, després del 
requeriment previ als propietaris o usuaris, i 
els imputarà el cost dels serveis prestats, sense 
perjudici de les sancions administratives que 
corresponguin en cada cas. 
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Secció 2. Neteja de la via pública en cas 
d’obres i activitats diverses. 
 
ARTICLE 44.  
1.- Qualsevol activitat que pugui ocasionar 
brutícia a la via pública requereix llicència o 
autorització prèvia de l’Ajuntament . Els seus 
titulars són els responsables d’evitar el 
deteriorament de la via pública, prevenir que 
s’embruti i, si és el cas, han de netejar i retirar 
tots els materials residuals que l’activitat 
generi. 
 
2.- Als titulars o responsables d’actes festius, 
culturals o esportius i d’activitats com fires, 
circs, teatres ambulants i d’altres que utilitzin 
la via pública o terrenys municipals, 
l’Ajuntament els podrà exigir que dipositin una 
fiança que garanteixi les responsabilitats 
derivades de la seva activitat. L’Ajuntament 
podrà exigir en tot moment les accions de 
neteja de la via pública que siguin necessàries, 
o podrà efectuar-les subsidiàriament a càrrec 
dels responsables, sense perjudici de les 
sancions administratives que corresponguin. 
Es podran executar aquestes despeses de neteja 
amb càrrec a la fiança dipositada per aquest 
concepte. 
 
ARTICLE 45.  
 
1.- Les persones que realitzin obres a la via 
pública i zones limítrofes han de protegir 
l’obra mitjançant la col·locació d’elements 
adequats al seu voltant per evitar que 
s’escampin runes, terres o altres materials 
sobrants d’obra, fora de la zona afectada pels 
treballs. 
 
2.- Quan es tracti d’obres a la via pública o 
d’edificació s’han d’instal·lar tanques i altres 
elements de protecció i, també, tubs de càrrega 
i descàrrega de materials i productes 
d’enderrocament, que han de tenir les 
condicions necessàries per impedir que 
s’embruti la via pública i que causin danys a 
les persones o coses . 
 
3.- Les superfícies immediates als treballs de 
rases, canalitzacions i connexions realitzades a 
la via pública s’han de mantenir sempre netes i 
exemptes de tota mena de materials residuals 
en les condicions que es determina en el 
capitol VII d’aquesta ordenança . 
 
4.- Els materials de subministrament i també 
els residus, s’han de dipositar dintre de l’obra 
o dins de la zona delimitada de la via pública 
degudament autoritzada. Si calgués dipositar-
los en la via pública, s’exigirà autorització 
municipal. 
 
5.- Totes les operacions d’obres com pastar, 
serrar, tallar panots, etc.., s’han de fer a 
l’interior de l’obra o dintre de la zona 
delimitada de la via pública degudament 
autoritzada. Està totalment prohibit realitzar 
aquests treballs en d’altres llocs de la via 
pública. 
 
 

6.- Un cop finalitzades les operacions de 
càrrega i descàrrega, sortida i entrada a les 
obres de qualsevol vehicle susceptible de 
produir brutícia, el personal responsable de les 
operacions, i subsidiariament els titulars dels 
establiments i les obres, han de netejar la via 
pública i retirar tots els materials que s’hi 
hagin llençat. 
 
7.- Si l’Ajuntament estableix algun tipus 
d’element distintiu de l’obra o de la llicència, 
aquest s’haurà de situar en un lloc, dins el 
recinte de l’obra, que sigui visible des de 
l’exterior. 
 
8.- És obligació del contractista la neteja diària 
i sistemàtica de la via pública en tota la zona 
afectada per la construcció d’edificis o altres 
obres. 
 
9.- L’Ajuntament podrà exigir en tot moment 
al responsable de les obres, les accions de 
neteja de la via pública que siguin necessàries, 
o podrà efectuar-les subsidiàriament a càrrec 
dels responsables, sense perjudici de les 
sancions administratives que corresponguin. 
Es podran executar aquestes despeses de neteja 
amb càrrec a la fiança dipositada. 
 
ARTICLE 46. 
 
1.- Es prohibeix el transport de formigó amb 
vehicle formigonera que no dugui tancada la 
bocada de descàrrega amb un dispositiu que 
impedeixi l’abocament de formigó a la via 
pública. Així mateix es prohibeix netejar les 
formigoneres a la via pública. 
 
2.- Quant al que disposa el número precedent, 
n’és responsable el conductor i, subsidià-
riament, el propietari del vehicle que està 
obligat a retirar el formigó abocat i a reparar 
els danys causats, sense perjudici de la sancó 
que correspongui. 
 
3.- Es prohibeix realitzar a la via pública els 
actes que s’especifiquen a continuació:  
 
a) Buidar, abocar i dipositar qualsevol tipus de 
material residual i aigües brutes tant a la vorera 
com a la calçada, escocells d’arbres i solars 
sense edificar. 
b) Buidar, llençar o dipositar qualsevol dei-
xalla de tipus industrials líquida, sòlida o 
solidificable. 
c) Abandonar vehícles, mobles, electrodomès-
tics, estris i altres objectes d’ús domiciliari. 
d) Abandonar animals morts. 
e) Rentar animals a la via pública. 
f) Rentar vehicles i maquinària o canviar olis i 
efectuar reparacions o altres actuacions simi-
lars, llevat d’actuacions puntuals d’emer-
gència. 
 
Secció 3.  Neteja dels exteriors dels immobles. 
 
ARTICLE 47.  
 
1.- Els propietaris de finques, edificis, ha-
bitatges i establiments estan obligats a 
conservar-los en els degudes condicions de 

seguretat, neteja i ornamentació. Estan també 
obligats a mantenir netes les façanes, rètols de 
numeració del carrer, les mitgeres descobertes, 
les entrades i escales d’accés i, en general, 
totes les parts de l’immoble que siguin visibles 
des de la via pública.  
 
2.- En tot el que es refereix al punt precedent, 
els propietaris han de fer els treballs de 
manteniment i neteja quan això sigui necessari 
o bé ho ordeni l’autoritat municipal mitjançant 
informe previ dels serveis tècnics municipals. 
La neteja d’elements exteriors d’edificis s’ha 
de fer sempre tenint cura de no embrutar la via 
pública i utilitzant productes de neteja biode-
gradables i no contaminants. Els responsables 
de l’incompliment són els ocupents i 
solidàriament els propietaris. 
 
3.- Els dipòsits, parallamps, antenes de televi-
sió, equips d’aire condicionat, comptadors de 
companyies de serveis i qualsevol altra 
instal·lació complementària dels immobles no 
poden estar situats a la façana i han de 
col·locar-se en llocs estèticament adients. 
 
4.- La instal·lació de qualsevol tipus d’aparell 
d’aire condicionat de més de 10.000 frigories/ 
hora requereix el permís corresponent de 
l’Ajuntament. Queda prohibit que els aparell 
d’aire condicionat evacuïn l’aigua de conden-
sació evacuïn l’aigua de condensació 
directament a la via pública. 
 
Secció4. Neteja i manteniment de solars.  
 
ARTICLE 48.  
 
1.- Els propietaris de solars i terrenys han de 
matenir-los lliures de deixalles i residus i en 
les condicions degudes d’higiene, salubritat, 
seguretat i ornamentació pública . 
 
2.- La prescripció anterior inclou l’exigència 
de la desinfecció i desratització dels solars 
quan sigui necessari. 
 
3.- L’Ajuntament podrà en tot moment, en 
referència als apartats anteriors, exigir les 
accions de neteja corresponents, o efectuar-les 
subsidiariament a càrrec dels propietaris o 
usuaris, sense perjudici de les sancions que 
siguin aplicables. 
 
4.- La neteja dels solars així com el tancament 
dels mateixos apareix contemplat en 
l’ordenança regulada a l’efecte. 
 
Secció 5. Activitats publicitàries a la via 
pública. 
 
ARTICLE 49. 
 
S’entén per publicitat a l’efecte d’aquesta 
ordenança tota acció encaminada a difondre 
entre el públic qualsevol tipus d’informació i 
el coneixement de l’existència de qualsevol 
activitat, productes o serveis. 
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ARTICLE 50. 
 
1.- La publicitat a la via pública pot adoptar les 
modalitats següents 
a) Publicitat estàtica consistent en anuncis, 
fixos com ara banderes, pancartes, tòtems o 
d’altres elements que determinin, genèrica-
ment o específica, per l’Ajuntament. 
b) Publicitat sonora o acústica consistent en la 
propaganda oral, per mitjà d’altaveus o 
amplificadors de la veu col·locats a llocs fixos 
o instal·lats sobre vehicles. 
c) Repartiment de propaganda a mà per la via 
pública. 
d) Repartiment de propaganda a les bústies. 
e) Vehicle transportadors de anuncis. 
f) Publicitat aèria. 
 
2.- En tot cas, no s’entendrà com a publicitat 
les activitats de difusió de les Administracions 
públiques i el partits polítics, sempre que 
actuïn dins de les funcions que els són pròpies. 
 
ARTICLE 51. 
 
1.- Per poder realitzar alguna de les modalitats 
de publicitat descrites a l’article anterior, cal 
sol·licitar i obtenir prèviament el permís 
municipal corresponent, presentant la docu-
mentació següent: 
a) L’original o reproducció de l’anunci. 
b) La determinació de la zona de difusió i els 
dies en que es portarà a terme. 
c) L’acreditació que l’anunciant, en el seu cas 
el distribuïdor, es troben legalment constituïts. 
d) Permís d’obra o instal·lació quan sigui 
necessari. 
 
2.-Les llicències les han de sol·licitar els 
titulars de l’activitat, productes o serveis que 
volent anunciar o les empreses de distribució 
de material publicitari. 
 
3.-L’Administració municipal denegarà 
mitjançant resolució motivada les llicències a 
què es refereix aquest capítol, en qualsevol de 
les seves modalitats, si els textos corresponents 
s’estimen contraris a la Constitució, a les Lleis 
vigent o a les Ordenances Municipals, o in-
dueixen a d’incompliment de les normes o 
actes administratius, així com també per raons 
d’urbanisme, ètica o de seguretat de la 
circulació, sense perjudicis d’altres respon-
sabilitats que es puguin produir. 
 
4.-L’autoritat municipal moderarà la freqüèn-
cia i nombre d’exemplars a difondre, per tal de 
dur a terme un repartiment proporcionat i 
evitar la saturació. 
 
5.- L’ajuntament designarà els llocs fixos per a 
la col·locació de publicitat. 
 
6.-Així mateix, es limitarà la publicitat de 
l’apartat b) del número anterior a un horari 
concret i a un lloc i nivell sonor determinat en 
referència als marges establerts a l’Ordenança 
per vetllar per la qualitat sonora del medi urbà. 
 
 
 

ARTICLE 52. 
 
1.-Tot el material repartit, sigui de les 
característiques que sigui, ha de portar en lloc 
visible una identificació de l’empresa, establi-
ment comercial o entitat pública o privada 
anunciant i de l’empresa impressora, com 
també si s’escau de l’empresa distribuïdora. 
 
2.-A tots els prospectes publicitaris s’ha de 
dedicar una part, en lloc visible de la portada o 
contraportada, a consignar un missatge d’edu-
cació ambiental i molt especialment de la 
necessitat de dipositar la publicitat, un cop feta 
servir, en contenidors especials de paper per tal 
d’afavorir la recollida selectiva i el seu 
posterior reciclatge. 
 
3.-Les empreses anunciants per mitjà de 
prospectes publicitaris han de sol·licitar als 
impressors d’utilització de paper reciclat, l’ús 
de tites ecològiques, no fer servir paper clorat, 
evitar la plastificació o d’altres criteris per tal 
de minimitzar l’impacta ambiental. 
 
ARTICLE 53. 
 
Només poden exercir aquesta activitat, les 
empreses de distribució de material publicitari 
o empreses de repartiment general legalment 
constituïdes, a mes d’empreses, establiments 
comercials o entitats públiques o privades, 
sens perjudici de l’excepció derivada de la 
propaganda institucional i electoral, de 
conformitat amb les normes i els procediments 
regulats per aquesta ordenança. 
 
ARTICLE 54. 
 
No és permès enganxar ni col-los-el la 
publicitat als fanals, arbres, parades d’autobús, 
demés elements de mobiliari urbà, façanes dels 
edificis, parabrises del vehicles i qualsevol 
altre lloc no destinat específicament a la 
publicitat. L’empresa anunciadora no podrà 
col·locar cap cartell sobre anuncis d’esde-
veniments que encara no hagin finalitzar i 
queda obligada a la neteja després de cada 
esdeveniment anunciat. 
Tampoc no és permès el repartiment de 
propaganda comercial des de vehicles 
terrestres o aeris. 
 
ARTICLE 55. 
 
1.-La publicitat s’ha de dipositar a l’interior de 
les bústies dels edificis i/o en aquells espais 
que els veïns o les comunitats de propietaris 
hagin disposat amb aquesta finalitat. 
 
2.-Es prohibeix expressament deixar la 
publicitat al carrer, escales, al terra o l’entrada 
dels habitatges o als vestíbuls dels edificis, 
fixar-la a les portes i façanes dels edificis i 
trucar simultàniament a la totalitat dels 
intèrfons i timbres per tel d’accedir a l’edifici. 
 
ARTICLE 56. 
 
1.-A fi de garantir un bon servei i evitar 
molèsties als ciutadans, el material publicitari 

objecte de distribució ha de ser plegat 
adequadament, tenint en compte la mida més 
habitual de la boca de les bústies, per tal 
d’evitar que l’acumulació de propaganda 
impedeixi la rebuda en bon estat de la 
correspondència habitual. Així mateix, s’han 
de retirar els adhesius que els repartidors 
enganxen a les parets per indicar que ja s’ha 
cobert aquella zona. 
 
2.-Entenent que la bústia és un bé privat, les 
empreses distribuïdores de material publicitari, 
de repartiment o anunciants s’ha d’abstenir de 
dipositar publicitat en aquelles bústies, 
propietaris de les quals indiquin expressament 
la voluntat de no rebre’n. 
 
ARTICLE 57. 
 
1.- La col·locació de pancartes i tanques 
publicitàries, l’enganxada de cartells, la 
distribució de fulls-volants, revistes publici-
tàries i qualsevol altra activitat relacionada 
amb la publicitat que es realitzi o afecti 
d’alguna manera a la via pública, han de 
disposar d’autorització municipal prèvia i 
resten sotmeses a la taxa corresponent. Els 
suports de revistes publicitàries no es podran 
situar a la via pública sense la llicència 
corresponent i estaran sotmesos al pagament 
de la taxa reguladora per l’ordenança fiscal 
vigent. 
 
2.- Estan exempts de la taxa totes les entitats 
sense ànim de lucre i que figuren inscrites al 
Registre Municipal d’Entitats. 
 
3.- Per a la concessió de l’autorització, 
l’Ajuntament pot exigir la constitució d’una 
fiança per la quantia corresponent als costos 
previsibles de netejar o retirar els elements que 
puguin causar brutícia. 
 
ARTICLE 58. 
 
1.- La col·locació i enganxada de cartells o 
adhesius només es podrà dur a terme en les 
columnes de lliure expressió i altres espais 
habilitats per l’Ajuntament,quedant expressa-
ment prohibit fer-ho a les façanes d’edificis 
públics o privats i en qualsevol tipus de 
mobiliari urbà, amb excepció dels casos ex-
pressament autoritzats per l’autoritat munici-
pal. 
 
2.- Es prohibeix especialment qualsevol mena 
d’activitat publicitària de les regulades en 
aquestes ordenances als edificis inclosos en el 
Pla especial de protecció del patrimoni 
arquitectònic i arqueològic. 
 
Secció 6. Actuacions del ciutadà en cas de 
nevada. 
 
ARTICLE 59. 
 
1.- Davant d’una nevada, els propietaris, els 
responsables i, subsidiariament, els usuaris 
dels immobles han de col·laborar, amb els seus 
propis mitjans, a netejar la neu i el gel 
dipositats a la vorera davant de la seva façana, 
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a l’objecte de deixar lliure espai suficient per 
el pas de vianants. 
 
2.- La neu i el gel s’han d’amuntegar a la 
vorera, però no a la calçada, de forma que no 
privi la circulació de l’aigua ni dels vehicles i 
que deixi lliure l’accés a l’embornal més 
pròxim. 
 
CAPÍTOL 4. LA RECOLLIDA DE RESIDUS 
SÒLIDS URBANS 
 
Secció1. Condicions generals i àmbit d’apli-
cació. 
 
ARTICLE 60.  
 
Tenen categoria d’usuaris a l’efecte de 
prestació dels serveis destinats a la recollida de 
deixalles i residus urbans, tots els possibles 
generadors de residus urbans residents a Riells 
i Viabrea. 
 
ARTICLE 61.  
 
1.- Son residus municipals els generats als 
domicilis particulars, els comerços, les oficines 
i els serveis, i també els que no tenen la 
consideració de residus especials i que per llur 
naturalesa o composició es poden ssimilar als 
que es produeixin en els dits llocs o activitats . 
Tenen també la consideració de residus 
municipals els procedents de la neteja de les 
vies públiques; zones verdes; els animals 
morts; els mobles, els estris i els vehicles aban-
donats; els residus i els enderrocs procedents 
d’obres menors i reparació domiciliària. 
 
2.- Residus comercials: Son residus municipals 
generats per l’activitat pròpia del comerç al 
detall a l’engròs, l’hoteleria, els bars, els 
mercats, les oficines i els serveis. Són equi-
parables a aquesta categoria als efectes de la 
gestió, els residus originats a la indústria que 
tenen la consideració d’assimilables als 
municipals d’acord amb el que estableix la 
legislació de categoria superior reguladora dels 
residus. Els residus industrials que no poden 
ésser considerats assimilables als municipals 
no són objecte de regulació a través d’aquesta 
ordenança.  
 
ARTICLE 62.  
 
Els residus municipals es classifiquen en:  
 
1.- Residus ordinaris: Són els residus produïts 
per l’activitat domèstica, de comerços, ofici-
nes, serveis i altres generadors singulars, 
assimilables als municipals, així com els 
procedents de la neteja viària i dels espais 
verds. 
 
2.- Residus voluminosos: Són els que no poden 
ser evacuats per mitjans convencionals de 
recollida a causa de la seva envergadura. El 
sistema de recollida és a través de les 
deixalleries o el que determini l’Ajuntament, 
informant-ne els ciutadans.  
 

3.- Residus especials: Tenen el mateix origen, 
però a causa de la seva composició són gestio-
nats de manera diferent perquè poden compro-
metre el tractament biològic o la recuperació 
d’altres fraccions, i poden comportar un risc 
per al medi o per a la salut de les persones.  
 
ARTICLE 63. 
 
1.- Un cop dipositades les deixalles i residus al 
carrer dins dels elements de contenció 
autoritzats, queden sota la responsabilitat i 
custòdia de l’Ajuntament.  
 
2.- Queda prohibit manipular, seleccionar o 
sostraure els materials residuals dipositats en 
contenidors a la via pública a l’espera d’ésser 
recollits pels serveis corresponents, excepte 
que hom disposi d’autorittzació expressa 
otorgada per l’Ajuntament . 
 
ARTICLE 64. 
 
L’Ajuntament pot establir la taxa corresponent 
a la gestió municipal dels residus urbans, 
l’import de la qual s’ha de fixar d’acord amb el 
que determinin les ordenances fiscals corres-
ponents. 
 
Secció 2. Servei de recollida d’escombraries 
domiciliàries.  
 
ARTICLE 65.  
 
El servei de recollida d’escombraries domi-
ciliàries recull els materials residuals assenya-
lats en l’article 53. 
 
ARTICLE 66. 
 
1.- Els usuaris estan obligats a separar les 
diferents fraccions en origen, utilitzar les 
diferents modalitats de recollida en funció de 
la fracció residual a la que estan destinades i 
respectar els horaris i sistemes de lliurament 
fixats. Tambés estan obligats a dipositar cada 
tipus de residu dins els contenidors corres-
ponents situats a la via pública i tancar la tapa 
un cop realitzada l’operació.  
 
2.- Els residus orgànics i de rebuig s’han de 
lliurar dins els contenidors mitjançant les 
bosses de plàstic corresponents, degudament 
tancades i en cap cas en caixes o paquets . 
 
3.- L’horari que s’estableix per dipositar les 
escombraries del tipus orgànic i de rebuig dins 
els contenidors és de 20:00 hores fins les 08:00 
hores del dia següent.   
 
ARTICLE 67. 
 
1.- Es prohibeix moure o traslladar els cont-
nidors dels seus emplaçaments o maltractar-
los. 
 
2.- Es prohibeix la incineració domèstica de 
qualsevol tipus d’escombraries i residus sòlids. 
 
3.- Es prohibeix estacionar els vehicles davant 
dels contenidors de recollida domiciliaris o de 

recollida selectiva o en llocs que dificultin les 
operacions de buidatge. 
 
4.- Es prohibeix l’abandonament de les 
escombraries i de tota mena de residus en llocs 
no autoritzats, així com a l’exterior dels 
contenidors. Els infractors estan obligats a 
retirar els residus abandonats i a deixar net 
l’espai que s’hagi embrutat, amb indepen-
dència de les sancions que corresponguin. En 
el cas que els serveis municipals hagin de 
recollir, transportar i eliminar els residus, 
l’import del serveis s’imputarà als respon-
sables.  
 
ARTICLE 68. 
 
L’Ajuntament pot establir, amb caràcter 
permanent o transitori, els punts de lliurament i 
acumulació de residus. Els usuaris han de 
complir totes les instruccions que es dictin a 
aquest respecte per part de l’autoritat 
municipal. 
 
Secció 3. Recollida selectiva i aprofitament de 
residus. 
 
ARTICLE 69. 
 
L’Ajuntament exigirà, d’acord amb la 
legislació vigent, que en els edificis amb 
activitats comercials es reservin espais i 
instal·lacions que facilitin la recollida selectiva 
dels residus. L’Ajuntament també vetllarà pel 
respecte de les reserves d’espais a la xarxa 
viària per a la col·locació de contenidors i 
altres equipaments. 
 
ARTICLE 70. 
 
No es pot dipositar en els contenidors cap 
material diferent dels expressament assenyalats 
en cada cas.   
 
Secció 4. Recollida sectorial de residus.  
 
ARTICLE 71.  
 
En el cas que l’Ajuntament disposi de serveis 
de recollida de residus porta a porta, les 
persones i empreses afectades per la recollida 
tindran l’obligació d’entregar els residus 
corresponents en el temps i forma que 
estableixin els serveis municipals. 
 
ARTICLE 72. 
 
1.- La Policia Local, d’acord amb la normativa 
vigent, ha de retirar els vehicles abandonats a 
la via pública. 
 
2.- Els vehicles que romanguin a la via publica 
estacionats al mateix lloc durant un periode. 
 
3.- L’Ajuntament podrà donar també el 
tractament de residus urbans, en les mateixes 
condicions de l’apartat anterior, a tots els 
vehicles que es considerin abandonats i que 
estiguin situats en solars de propietat privada 
que siguin utilitzats per una colectivitat 



       BOP de Girona núm. 20 - 29 de gener de 2008       83      
 

 

determinada d’usuaris o bé tinguin un us 
reconegut d’aparcament públic. 
 
ARTICLE 73. 
 
Gestió de residus comercials  
1.- La persona titular d’una activitat que generi 
residus comercials els ha de gestionar per si 
mateixa, d’acord amb les obligacions pròpies 
dels pesseïdors o productors de residus. 
 
2.- La persona titular de l’activitat ha de lliurar 
els residus que generi o posseeixi a un gestor 
autoritzat perquè se’n faci la valoració o 
disposició del rebuitg, o bé s’ha d’acollir al 
sistema de recollida i gestió que l’Ajuntament 
estableixi per a aquests tipus de residus, 
incloent-hi els serveis de deixalleria. 
 
3.- En tot cas, la persona titular d’activitat 
generadora de residus comercials ha de:  
a) Mantenir els residus en condicions adequa-
des d’higiene i seguretat mentre els poseeixi 
b) Lliurar els residus en condicions adequades 
de separació per materials. 
c) Suportar les despeses de gestió dels residus 
que poseeixi o genera. 
d) Tenir a disposició de l’Ajuntament el docu-
ment que acrediti que ha gestionat correc-
tament els residus i els justificants dels 
lliuraments efectuats. 
 
Gestió de residus voluminosos 
 
La recollida de residus voluminosos s’efec-
tuarà de la forma i sistema que l’Ajuntament 
determini en el moment oportú, i podrà regular 
les mides, el volum o el pes dels residus, i 
establir els límits que consideri oportuns. 
 
Secció 5. Ús d’instal·lacions fixes.  
 
ARTICLE 74. 
 
L’Ajuntament pot establir segons la legislació 
vigent un servei de deixalleries que els 
ciutadans hauran d’utilitzar preferentment, 
duent-hi tots aquells residus que s’hi admetin 
segons el reglament que el reguli. 
 
Secció 6. Recollida de terres i runes.  
 
ARTICLE 75.  
 
Tenen la consideració de terres i runes els 
residus resultants de treballs de construcció, 
demolició, enderroc i, en general, tots els 
sobrants d’obres. També té aquesta conside-
ració qualsevol material residual assimilable 
als anteriors, com ara sanitaris, peces de 
marbre o qualsevol altre tipus de pedra 
natural,etc.. 
 
ARTICLE 76. 
 
La gestió d’aquests residus es farà segons el 
mètode contemplat en l’ordenança general 
reguladora d’aquesta materia. 
 
 
 

ARTICLE 77.  
 
1.-La col·locació de contenidors i sacs d’obra 
en la via pública requereix sempre autorització 
municipal, atorgada conjuntament, si s’escau, 
amb la llicència d’obres, mitjançant el 
pagament de la taxa oportuna, on haurà de 
constar el nom i telèfon de contacte de la 
persona responsable de l’ocupació autoritzada. 
Els contenidors per a obres solament els poden 
utilitzar els titulars de la llicència esmentada. 
 
2.-Els contenidors d’obres situats a la via 
pública que estiguin plens, els ha de tapar 
immediatament l’usuari de forma adequada, a 
fi que no produeixin abocaments a l’exterior 
de materials residuals, i s’han de retirar el més 
aviat possible . Així mateix, és obligatori tapar 
els contenidors en acabar l’horari de treball. A 
les zones de vianants no hi podrà haver 
contenidors ni sacs de runa els dies de mercat 
setmanal, els divendres, els caps de setmana i 
festius. 
 
3.- Els contenidors plens en més d’un 75% de 
la seva capacitat s’han de retirar i no poden en 
cap cas, romandre a la via publica el cap de 
setmana. 
 
4.- Les operacions d’instal·lacions i retirada 
dels contenidors per a obres han de realitzar-se 
de forma que no causin molèsties als 
ciutadans. 
 
5.- El titular de la llicència d’obres és el 
responsable dels danys causats al paviment i 
mobiliari urbà de la via pública i ha de 
comunicar-los immediatament als serveis mu-
nicipals corresponents en cas que s’hagin pro-
duït. Així mateix, el titular n’és el responsable 
de la neteja.  
 
Secció 7. Recollida i transport de residus 
industrials. 
 
ARTICLE 78. 
 
A l’efecte d’aquesta ordenança té categoria de 
residu industrial: 
 
1.- Qualsevol material sòlid, gasós o líquid que 
resulti d’un procés de fabricació, de transfor-
mació, d’utilització, de consum o de neteja, el 
productor o el posseïdor del qual té voluntat de 
desprendre’s i que no pot ser considerat com 
residus municipals. 
 
2.- Els residus urbans que per les condicions 
de llur presentació, volum, pes, quantitat de 
lliurament diari, contingut d’humitat i d’altres, 
no puguin ser objecte de recollida normalit-
zada de residus urbans, segons el parer dels 
serveis tècnics municipals.  
 
ARTICLE 79.  
 
El lliurament i transport de residus industrials 
a la via pública s’ha de fer sempre mitjançant 
elements de contenció o de transport tancats de 
manera que no produeixin abocaments de cap 
tipus a l’exterior . En cas de produir-se aquests 

abocaments, els responsables estan obligats a 
netejar l’espai ciutadà que s’hagi vist afectat, 
sense perjudici de la imposició de la sanció 
que correspongui ni de les responsabilitats 
civils a què doni lloc. 
 
ARTICLE 80. 
 
1.-Els productors, els posseïdors i els tercers 
autoritzats que produeixin, manipulin, emma-
gatzemin o transportin residus industrials, 
queden obligats a complir la legislació vigent i 
a facilitar a l’Ajuntament les actuacions 
d’inspecció, vigilància i control que aquest 
estimi convenient i a donar tota la informació 
que els hi sigui requerida sobre els residus 
esmentats 
 
2.- La persona que per raó de la seva activitat 
pugui produir residus especials i no especials 
ha de demostrar en l’expedient de sol·licitud de 
llicència industrial que el problema del 
tractament o disposició del rebuig dels residus 
produïts està resolt en les condicions que 
s’assenyalen a la legislació vigent.  
 
3.- Es consideren residus especials, no espe-
cials i inerts, els definits a l’article 29 de la 
Llei de residus 6/1993 de 15 de juliol, modifi-
cada per la Llei 15/2003 de 13 de juny.. 
 
CAPÍTOL 5. DE LES ZONES NATURALS I 
ELS ESPAIS VERDS 
 
Secció 1. Conservació i defensa dels espais 
verds i les plantacions urbanes. 
 
ARTICLE 81.  
 
1.- En els projectes d’edificacions particulars, 
les entrades i sortides de vehicles s’han de 
preveure en llocs que no afectin l’arbrat o les 
plantacions existents a la via pública . A aquest 
efecte, en els projectes de les obres s’han 
d’assenyalar els elements vegetals que hi hagi 
a la via pública. 
 
2.- En els casos en què la norma anterior sigui 
impossible d’acomplir per raó de les 
circumstàncies de fet, els elements vegetals 
afectats s’han de traslladar, a càrrec de la 
persona interessada, a un altre lloc. 
 
3.- Quan excepcionalment sigui inevitable la 
supressió d’algun arbre o plantació, en com-
pensació a l’interès públic pertorbat, els 
interessats han d’abonar, en concepte d’indem-
nització, l’import dels elements vegetals que 
resultin afectats d’acord amb la valoració 
efectuada pels serveis tècnics municipals. 
 
Secció 2. Ús dels parcs i els jardins.  
 
ARTICLE 82.  
 
És competència municipal la instal·lació i el 
manteniment d’arbres, jardins i parcs en la via 
pública, per ornament i benefici i esbargiment 
dels seus habitants, sense perjudici dels 
elements arboris i vegetals existents en finques 
particulars. 
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ARTICLE 83.    
 
1.- Els visitants dels jardins i dels parcs de la 
ciutat han de respectar les plantes i llurs 
instal·lacions complementàries i evitar tota 
mena de desperfectes i brutícies, comportar-se 
en tot moment i atendre les indicacions de 
rètols i avisos i les que puguin formular els 
vigilants i els guardes. 
 
2.- Està especialment prohibit:  
a) Passar per sobre dels talussos, parterres i 
plantacions i tocar les plantes i les flors, llevat 
de les zones de gespa expressament auto-
ritzades per ser trepitjades. 
b) Pujar als arbres. 
c) Caçar o matar ocells. 
d) Encendre o mantenir foc 
e) Romandre en el parc o jardí després de l’ho-
ra de tancament. 
f) Abeurar o rentar animals a les fonts o 
estanys o llencar-los-hi per nadar-hi.  
g) Realitzar qualsevol indústria o comerç a 
l’interior dels parcs i jardins, o bé utilitzar-ne 
cap porció o element amb finalitats particulars 
sense autorització municipal. 
 
Secció 3. Parcs forestals.  
 
ARTICLE 84.  
 
S’entendrà per parc forestal el qualificat com a 
tal en el pla general vigent, que queda subjecte 
a la protecció de l’Ajuntament, d’acord amb 
llurs competències, per raó d’interès públic o 
per llur repoblació forestal. 
 
ARTICLE 85. 
 
Als parcs forestals, la propietat està obligada a:  
 
a) Desbrossar i netejar el terreny durant el 
segon trimestre de cada any, com a mesura de 
prevenció dels incendis segons les prescrip-
cions establertes en el Decret 64/95 de 7 de 
març del Departament d’Agricultura, Ra-
maderia i Pesca sobre prevenció d’incendis 
forestals. 
 
b) Col·locar cartells d’advertiment del perill 
d’incendis. 
 
ARTICLE 86. 
 
1.-Amb independència d’allò que disposen les 
normes urbanístiques vigents, s’entén 
prohibida la construcció de barraques, cabanes, 
rafals, coberts i obres semblants, amb l’excep-
ció dels que autoritzi expressament l’Ajun-
tament. 
 
2.- En especial està prohibit:  
 
a) Caçar, tallar o arrencar plantes, branques o 
fruits sense l’autorització corresponent. 
b) Extreure molsa, capa vegetal, pedres, sorres 
o productes anàlegs. 
c) Col·locar anuncis o rètols. 
d) Encendre foc fora dels llocs reservats a 
aquest efecte i llençar llumins o puntes de 
cigarretes enceses. 

e) Elevar globus, llançar coets o disparar focs 
artificials. 
f) Muntar a cavall per camins exclusius de 
vianants i zones de repoblació forestal. En tot 
cas, cal atendre les indicacions que en aquest 
sentit facin els guardes de la zona. 
g) Llançar brossa i deixalles de tota mena fora 
dels llocs destinats a aquest efecte. 
h) Exercir qualsevol pràctica ramadera sense la 
corresponent autorització municipal. 
i) Circular per la muntanya amb vehicles de 
motor, i practicar-hi l’autocròs, el motocròs i 
el trial. 
Secció 4. Els espais verds i les plantacions 
privades.  
 
ARTICLE 87. 
 
1.- Els jardins i les plantacions privades, els 
espais lliures i els terrenys no urbanitzats els 
mantindran, llurs propietaris, en el degut estat 
de neteja i en condicions fitosanitàries 
adequades, tenint cura, en especial, de llur 
desbrossament de l’esporga de l’arbrat. També 
és responsabilitat del propietari del solar 
mantenir les tanques fetes amb plantacions 
d’arbustos, heures, etc…, dins el límit de la 
finca i la neteja de les fulles i branques que 
puguin caure a la via pública. 
 
2.- En cas de manifesta negligència en la 
conservació dels espais lliures, l’Ajuntament 
pot:  
a) Imposar sancions dins els límits legals. 
b) Procedir a l’execució subsidiària, tot exigint 
als propietaris totes les despeses que ocasioni.  
 
3.- Talar arbres als jardins i a les plantacions 
privades, llevat de les plantacions d’explotació 
agrícola, requereix llicència municipal. 
 
Secció 5. Fonts. 
 
ARTICLE 88 .  
 
1.- Tenen la consideració de fonts públiques 
aquelles que estiguin emplaçades a les vies 
públiques de la ciutat, o en el seu terme 
municipal, susceptibles d’ús i aprofitament 
comú . 
 
2.- Es prohibeix a les fonts públiques:  
a) Arreplegar una quantitat excessiva d’aigua 
per dirigir-la a un ús privat, sempre que no 
estigui justificat per tall de subministrament o 
similar. 
b) Rentar robes fruites i verdures i objectes de 
qualsevol classe.  
c) Rentar-se, banyar-se o posar a nedar gossos 
o altres animals, o entarbolir les aigües. 
d) Abandonar sota raig, càntirs, cubells o qual-
sevol altre vas o recipient 
e) Beure directament del tub o sortidor, ex-
cepte en el cas que les fonts tinguin instal·lació 
especial . 
f) Abeurar cavalleries, bestiar i animals do-
mèstics. 
g) Llençar al seu interior qualsevol matèria 
líquida o sòlida.   
 
 

CAPÍTOL 4. ÚS DE LA VIA PÚBLICA 
 
Secció 1. Ús comú 
 
ARTICLE 89. 
 
L’ús de la via pública, és a dir, els carrers, 
places, parcs, ponts, camins i obres públiques 
són d’aprofitament o utilització general, i 
l’exercici d’oficis, treballs o activitats 
comercials i, en general, realitzar qualsevol 
acte que en limiti o n’exclogui la utilització 
pels altres ciutadans, sense perjudici de la 
normativa continguda als articles següents, 
respecte a l’ús comú especial i l’ús privatiu de 
la via pública, està prohibit.  
 
ARTICLE 90.  
 
1.- L’ús comú especial i l’ús privatiu que no 
comporti una transformació o modificació del 
domini públic, queda subjecte a l’atorgament 
d’una llicència d’ocupació temporal. Aquestes 
llicències són revocables per raó d’interès 
públic. 
 
2.- Quan la utilització impliqui la transfor-
mació o modificació dels béns afectats per 
serveis públics, resta subjecte a l’atorgament 
de concessió administrativa. 
 
3.- La utilització privativa i els aprofitaments 
especials comporten l’obligació de satisfer les 
taxes adients.  
 
ARTICLE 91.  
 
Els elements que es puguin fixar o instal·lar a 
la via pública han d’ajustar-se en cada moment 
a la normativa vigent i a les condicions de la 
llicència i és obligació del titular de la llicència 
o concessió mantenir-los en perfectes 
condicions d’ús, neteja i seguretat, i respectar 
escrupolosament la resta de mobiliari urbà, els 
arbres i les plantes existents. 
 
ARTICLE 92.  
 
1.-Es pot exercir lliurement sense que es 
requereixi una qualificació específica . La 
utilització del bé s’ha de fer d’acord amb la 
seva naturalessa, els actes d’afectació i les 
disposicions generals i els preceptes d’aquesta 
ordenança. 
 
2.- A l’efecte de l’apartat anterior, s’entén ús 
general, sense necessitat de llicència prèvia 
d’ocupació temporal i sempre que no 
sobresurtin de la línia de façana dels edificis:  
a) La instal·lació de vitrines.  
b) la instal·lació d’aparadors.  
 
3.- Malgrat tot, l’òrgan competent pot ordenar 
la retirada dels elements referits si no 
respecten la normativa sobre mobiliari urbà i 
quan s’origini estacionament públic a les 
voreres, que produeixi dificultats en el trànsit o 
impedeixi l’ús normal de la via pública.  
La instal·lació de màquines expenedores de 
qualsevol tipus o instal·lacions comercials que 
s’hagin d’utilitzar des de la via pública, 
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aquestes quedaran sotmeses a la llicència 
corresponent i a la taxa que es reguli a 
l’ordenança fiscal. 
 
ARTICLE 93. 
 
1.- Està prohibida la venda no sedentària o 
activitat comercial realitzada fora d’un 
establiment de forma habitual, ocasional, 
periòdica o continuada. Només pot exercir-se, 
amb llicència municipal prèvia, en els llocs i 
en les dates prefixades per l’Ajuntament. 
Aquestes llicències estan subjectes a la 
normativa específica aplicable i, la seva 
valides, al termini pel qual és atorgada. 
 
2.- Queda prohibida l’activitat de la venda 
ambulant sense llicència dins el terme 
municipal de Riells i Viabrea, així com la 
venda de vehicles a la via pública.´ 
En el cas que es produeixi aquesta activitat, 
l’autoritat competent podrà decomissar els 
productes a la venda sense perjudici de les 
sancions corresponents. 
 
Secció 2. Taules i Cadires 
 
ARTICLE 94. 
 
1) La instal·lació als espais públics de cadires 
o altres elements de mobiliari destinat a l’ús 
públic és una activitat reservada a l’Ajunta-
ment, que podrà ser encarregada a particulars, 
mitjançant permís administratiu i pagament de 
la corresponent taxa regulada en l’ordenança 
fiscal corresponent. 
 
2) La col·locació a la via pública de taules i 
cadires i baguls frigorífics amb finalitats 
lucratives es pot autoritzar en els casos 
següents:  
 
a) Espais longitudinals:  
 
On predomini la funció de pas sobre la funció 
d’estada, voreres, carrers de vianants, etc.. En 
aquest cas, s’han de complir els requisits 
següents:  
 
1) L’amplada mínima de la vorera a utilitzar 
parcialment ha de ser de tres metres. 
 
2) L’amplada màxima de la franja que poden 
ocupar les taules i les cadires no ha de superar, 
en cap cas, la meitat de l’amplada útil de la 
vorera, sense escocells i altres elements del 
mobiliari urbà, tret de si la vorera té una 
amplada superior als quatre metres. En aquest 
cas, s’ha de deixar un pas lliure a la vorera de 
dos metres, a part dels escocells o altres 
elements urbans. 
 
3) Les cadires i les taules s’han de disposar de 
manera que no impedeixin o dificultin, en cap 
moment, l’accés a les finques confrontats, als 
passos de vianants i a la fluïdesa del trànsit de 
vianants. 
 
4) La longitud màxima de la franja ocupada 
per taules i cadires ha de ser la de la façana de 
l’establiment sol·licitant. Malgrat això, es pot 

concedir, amb caràcter excepcional, una 
longitud major quan l’Ajuntament consideri 
que no ocasiona dificultats a les àrees 
confrontants. 
 
b) Espais centrals:  
 
1) Son els espais on predomina la funció 
d’estada i trobada sobre la de pas (places, 
etc..). En aquest cas, l’autorització, que és 
excepcional, està supeditada a respectar les 
zones enjardinades i la zona de joc i descans 
existents, i ha de permetre, a mñes, l’estada i 
trobada i la fluïdessa del trànsit dels vianants. 
 
2) El titular de la llicència ha de assenyalar de 
la manera que l’Ajuntament estableixi les 
cantonades del perímetre dins dels quals ha de 
col·locar-se els vetlladors, llevat dels casos en 
què, per raons estètiques, s’exclogui aquesta 
mesura. 
 
3) Les llicències per a la col·locació de taules i 
cadires a la via pública poden tenir una durada 
de dies, de temporada d’estiu i anual. 
 
4) Quan així es determini en la llicència 
d’ocupació, s’han de col·locar elements 
estructurals adients per delimitar la zona 
ocupada de la via pública.  
 
5) En tot cas, és obligatòria la neteja diària de 
l’espai ocupat i la instal·lació de papereres 
necessàries. 
 
6) L’horari permès per a la instal·lació de 
taules i cadires a la via pública es determina en 
la llicència i s’establirà d’acord amb l’informe 
tècnic que emetin els serveis municipals, que 
valoraran l’especificitat de cada lloc concret. 
 
Secció 3. Obres 
 
ARTICLE 95.  
 
1.- És obligatòria la instal·lació de tanques en 
totes les construccions d’edificis, obres 
exteriors i enderrocs i, també, quan s’ocupi la 
via pública amb materials destinats a l’exe-
cució d’obres interiors. Quan les necessitats 
del trànsit o altres circumstàncies impedeixin 
instal·lar tanques, s’han de substituir per ponts 
volats o bastides. 
En cap cas, l’espai lliure de vorera no pot ser 
inferior a 0,80 metres. En els casos que això no 
sigui possible, s’ha de facilitar el pas 
mitjançant taulons i passarel·les, degudament 
protegits i senyalitzats, per permetre el pas de 
vianants. S’han de tapar provisionalment els 
sots, si cal. 
 
2.- A les construccions i obres a què es refereix 
l’apartat anterior, també és obligatori instal·lar 
tubs de càrrega i descàrrega de materials i 
productes d’enderrocs i les mesures adequades 
que permetin evitar danys a persones o coses, 
o que no dificultin o agreugin la circulació o 
l’ús normal de la via pública. En tot cas, la 
tanca o element protector de l’obra ha de tenir 
l’alçada suficient per impedir que caiguin 
materials o enderrocs a la vorera i la calçada. 

3.- Tota tanca de protecció ha de mostrar el 
rètol indicatiu de la llicència municipal, les 
dates d’inici de l’obra i d’acabament de la 
llicència de l’obra i l’horari de treball. Les 
tanques no poden ocupar una superfície de via 
pública superior a l’autoritzada. En cas 
d’infracció, sense perjudici de les sancions 
procedents, l’Ajuntament ha d’obligar al 
contractista de l’obra a enderrocar la tanca i a 
construir-ne una altra dintre dels límits 
autoritzats. En el cas que no ho faci, ho 
portaran a terme els serveis municipals a 
càrrec del contractista. 
 
4.- Quan es realitzin obres de molta durada en 
els que s’efectuï extracció o amuntegaments de 
materials que excedeixin de 1m3 de volum, els 
titulars d’aquestes hauran d’instal·lar 
 
5.-Les llicències d’obres, llevat que ho 
especifiquin expressament, no autoritzen a 
ocupar la via pública amb bastides, maquinària 
de construcció, ni cap altre element relacionat 
amb l’obra. Per ocupar-la amb aquests 
elements especificats caldrà obtenir prèvia-
ment llicència de l’alcaldia, que l’atorgarà 
només si és imprescindible per poder executar 
l’obra.  
El sol·licitant de la llicència ha de comunicar 
el lloc de l’emplaçament i el format de les 
tanques, dels tubs de càrrega i descàrrega i 
d’altres elements de construcció que reque-
reixin ocupació de la via pública. 
La llicència especificarà en cada cas les 
mesures de seguretat concretes que en cada 
supòsit s’hagin d’adoptar, així com la durada 
màxima de l’ocupació i tota la resta de 
condicions d’ocupació que el consistori 
consideri necessàries. 
 
6.- Els titulars de la llicència d’aquesta natu-
ralessa hauran de senyalitzar i protegir amb les 
oportunes tanques tots els elements que 
constitueixin l’ocupació. Durant la nit, estaran 
senyalitzats amb llums vermells. 
 
7.- El propietari de les obres o edificacions és 
responsable subsidiari de les obligacions 
establertes en aquest article.  
 
Secció 4. Guals i reserves d’aparcament 
 
ARTICLE 96. 
 
1.- Gual d’accés de vehicles és tota modi-
ficació de l’estructura de la vorada i de la 
vorera, dins l’àmbit de la via pública que 
faciliti l’accés de vehicles a les finques. 
L’accés dels vehicles constitueix un ús comú 
especial de béns de domini públic i està sotmès 
a llicència municipal, d’acord amb les deter-
minacions d’aquesta ordenança. 
 
2.- El local o recinte ha de reunir les 
condicions següents:  
a) Que necessiti entrada i sortida de vehicles. 
b) Que disposi, si escau, del corresponent per-
mís d’activitat o obertura o, si no n’hi ha, que 
se’n justifiqui la tramitació. 
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c) Que justifiqui que en el seu interior hi ha 
superfície destinada a l’aparcament, càrrega o 
descàrrega. 
 
3.- Si escau, les característiques de forma i 
material utilitzables en la construcció dels 
guals es fixen en la llicència otorgada, en el 
permís d’obres o en el projecte d’urbanització 
corresponent. 
 
4.- El titular de llicència de gual pot ser una 
persona física, jurídica o bé comunitats de 
propietaris, que tinguin la titularitat per a l’ús 
del local, i s’està obligat a:  
a) Fer el manteniment del paviment de la 
vorera, la vorada i la senyalització. 
b) No realitzar canvis en les característiques 
físiques o d’utilització del gual i del local 
sense autorització municipal prèvia. 
c) Pagar les taxes i tributs derivats d’aquesta 
llicència i establerts en les ordenances fiscals. 
 
5.- La construcció del gual no pot comportar la 
modificació de la situació d’elements de 
l’arbrat públic i/o mobiliari urbà. En cas 
contrari, les possibles modificacions es 
realitzaran de conformitat amb la proposta que 
en el seu informe elaborin els serveis tècnics 
municipals i el titular haurà de satisfer totes les 
despeses corresponents. És obligació i 
responsabilitat del titular de la llicència 
mantenir i conservar tots els elements 
constructius que comporti el gual. 
 
6.- És obligatori senyalitzar l’accés visible des 
de la calçada amb la col·locació d’un senyal 
normalitzat que subministra l’Ajuntament 
previ pagament de la taxa corresponent. Si 
s’extravia o es sostreu el senyal normalitzat, el 
titular podrà adquirir-ne un de nou prèvia 
presentació de la denúncia corresponent i 
pagament de la taxa corresponent. 
 
7.- Quan el titular sol·liciti la baixa de la 
llicència, haurà de treure la senyalització i 
reposar la vorada, si es va modificar, al seu 
estat original. Aquestes modificacions les 
podrà realitzar subsidiàriament l’Ajuntament 
amb càrrec al titular de les despeses 
ocasionades.    
 
ARTICLE 97.  
 
1.- Les llicències per zones de càrrega i 
descàrrega s’atorguen en funció de les ja 
existents a la zona o polígon on s’efectui o es 
pretengui dur a terme l’aprofitament especial 
de la via pública i, així mateix, el parc mòbil 
del sector, després de l’informe previ dels 
serveis tècnics municipals sobre la viabilitat de 
la sol·licitud. La llicència es concedeix després 
de la concurrència prèvia dels condicionants 
esmentats, en aquells carrers, places o llocs en 
general que no estiguin en zona de vianants o 
similar, és a dir, on estigui permesa la 
circulació de vehicles i es pugui aparcar a la 
via pública.  
2.- És obligatòria la senyalització de la zona de 
càrrega i descàrrega des de la calçada amb la 
col·locació del senyal normalitzat per 
l’Ajuntament. 

3.- Es podran atorgar llicències per a zones de 
càrrega i descàrrega, exclusives per a deter-
minats tipus d’establiments o empreses, 
atenent les característiques especials de l’acti-
vitat que desenvolupen, d’acord amb el detall 
que s’estableixi a les ordenances fiscals 
vigents, i previ pagament de la taxa corres-
ponent per a l’estacionament de vehicles a les 
vies públiques.  
 
ARTICLE 98. 
 
Sense perjudici de les zones reservades per a 
l’estacionament de vehicles de minusvàlids, es 
poden autoritzar reserves de zones exclusives 
per a les persones que utilitzin cadires de rodes 
o tinguin una especial dificultat per a 
desplaçar-se.  
 
Secció 5. Quiscos i altres reserves de la via 
pública 
 
ARTICLE 99.  
 
1.- Els quioscos i d’altres aparells emplaçats a 
la via pública han de subjectar-se, si escau, a 
les normes establertes en el plec de condicions, 
l’acord de concessió o la llicència d’ocupació 
temporal de la via pública. 
 
2.- Els quioscos i d’altres aparells han de 
constituir ocasió o motiu de contribució al 
servei públic i l’ornamentació ciutadana, 
mitjançant la dignitat especial que han de 
revestir en llur presentació i materials 
constructius, en la lluminositat o en la 
prestació d’utilitats general o bé per les 
instal·lacions addicionals que continguin. 
 
3.- En cap cas, la instal·lació del quiosc pot 
servir d’excusa per ampliar el perímetre de l’ús 
concedit mitjançant la col·locació de caixes, 
cavallets o altres sustentables per a l’exhibició 
de productes. En cas d’incompliment, a més de 
la corresponent sanció, els serveis municipals 
retiraran els esmentats elements a càrrec del 
concessionari o titular de la llicència 
d’ocupació de la via pública. 
 
4.- El cessament de l’aprofitament de la via 
pública, sigui quina sigui la causa que el 
motiva, obliga els titulars a presentar a 
l’Ajuntament de Riells i Viabrea, abans que 
acabi el termini permès, l’oportuna declaració 
de baixa. 
 
5.- Qualsevol cessió, arrendament o traspàs del 
quiosc o establiment, tant inter vivos com per 
mortis causa, entre família o sense cap tipus de 
parentiu, cal que compti amb el coneixement i 
la conformitat de l’Ajuntament, a fi que el nou 
propietari, el qual ha de reunir les condicions 
exigides per tal de ser titular de la concessió o 
de llicència d’ocupació de la via pública, 
n’obtingui la necessària autorització. 
Altrement s’entén que el nou beneficiari 
n’efectua l’aprofitament sense la preceptiva 
llicència municipal o títol amb les 
conseqüencies adients, ja que es considera que 
l’anterior propietari ha renunciat tàcitament al 
dret que l’assistia. 

ARTICLE 100. 
 
1.- Els quioscos emplaçats a la via pública 
poden ser de gelats, de publicacions, de 
plantes, de cupons de l’ONCE, de material 
pirotècnic o de qualsevol altre tipus que 
l’Ajuntament acordi. 
 
2.- Els quioscos de gelats estan destinats a 
servir al públic begudes d’ús normal al mercat, 
gelats i comestibles envasats que no reque-
reixen condimentació prèvia immediata. Han 
de complir els requisits de caràcter higieni-
cosanitari i de consum que dicti l’autoritat 
municipal.  
 
3.- Els quioscos de publicacions tenet com a fi 
la venda de revistes i diaris nacionals i 
estrangers i, excepcionalment, de llibres, 
vídeos, DVD i llaminadures i galindaines . Es 
poden classificar en diferents categories 
segons els llocs d’instal·lació i la classe o tipus 
de publicacions que constitueixi el seu fi, a 
l’efecte de fixar el corresponent cànon de 
concessió o preu públic per ocupació de la via 
pública.  
 
4.- Els membres de l’Organització Nacional de 
Cecs poden exercir la seva activitat a la via 
pública en el nombre i la forma que es 
determini, però, l’Ajuntament, d’acord amb la 
Delegació Provincial de l’Organització, pot 
assenyalar la distribució dels llocs i obligar a la 
venda de cupons en cabines reglamentàries.  
 
ARTICLE 101. 
 
En el cas que hi hagi diversos sol·licitants de la 
mateixa ocupació de la via pública, es resol 
tenint en compte els principis d’objectivitat, 
publicitat i concurrència, i els altres mèrits o 
requisits que es recullin als plecs de condicions 
o bases de la convocatòria. 
 
ARTICLE 102.  
 
L’horari permès per a les activitats i 
ocupacions de la via pública detallades en 
aquest capítol es determinarà en la llicència, i 
s’establirà d’acord amb l’informe tècnic que 
emetin els serveis municipals que valoraran 
l’especificitat de cada lloc concret.  
 
ARTICLE 103.  
 
1.- Amb motiu de fires, festes tradicionals i 
altres esdeveniments de relleu, es pot autorit-
zar als propietaris o titulars d’establiments, 
sempre que tinguin l’informe favorable dels 
serveis municipals, perquè utilitzin l’arbrat i 
les instal·lacions de l’enllumenat públic per 
sostenir ornaments elèctrics, sota les condi-
cions següents: 
 
a) No es poden tallar branques ni clavar claus 
als arbres. 
b) Els elements sostenidors han d’anar damunt 
de fusta o suro de prou amplada, recolzats a 
l’arbre mitjançant un cos tou (goma, cautxú o 
lona de prou gruix). Els lligams s’han de fer 
sobre aquest mateix cos tou. 
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c) Els cables han d’anar a l’alçada mínima de 5 
metres. 
d) Les instal·lacions i els ornaments s’han de 
col·locar de manera que no dificultin o 
impedeixin la vista dels habitatges pròxims. 
e) Acabada la utilització, s’han de tallar els 
lligams que s’hagin fet i retirar els materials 
emprats amb càrrec a les persones respon-
sables de la sol·licitud. 
 
2.- El rodatge de pel·lícules a la via pública i, 
concretament, en jardins i parcs municipals, 
s’ha de realitzar als llocs i en horari que 
determini la llicència i, en tot cas, d’una forma 
que no produeixi entrebancs al trànsit urbà.    
 
CAPÍTOL 7. TINENÇA D’ANIMALS EN LA 
VIA PÚBLICA 
 
Secció 1. Normativa reguladora i definició 
d’animals domèstics 
 
ARTICLE 104. 
 
La tinença d’animals dins el terme municipal 
de Riells i Viabrea està regulada per 
l’Ordenança municipal de tinença d’animals 
domèstics que fa esment de la tinença dins de 
la propietat privada com en via pública, 
complint amb la llei 10/1999 de 30 de juliol 
sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos i la llei 3/1988 de 4 
de juny de protecció dels animals. 
 
ARTICLE 105. 
 
Són animals domèstics de companyia els que 
es crien i reprodueixen amb la finalitat de viure 
amb l’home.  
Resten exclosos de la regulació d’aquesta 
ordenança els animals que es crien per a la 
producció de carn, pell o algun altre producte 
útil per a l’home, que es regulen per altres 
reglamentacions. També queden exclosos els 
animals d’experimentació. 
 
Secció 2ª. Presència d’animals a la via pública 
i establiments 
 
ARTICLE 106. 
 
La presència d’animals a la via pública:  
 
1.- A les vies públiques, els gossos aniran 
proveïts de corretja o cadena i collar amb la 
identificació censal. 
 
2.- Els animals, la perillositat dels quals sigui 
raonablement previsible per a la seva 
naturalesa o característiques, estiguin o no 
catalogats com a animals perillosos per la 
legislació vigent, hauran de circular, a més, 
amb morrió. 
L’ús de morrió queda determinat per la vigent 
legislació i també podrà ser ordenat per 
l’autoritat municipal quan les circumstàncies 
així ho aconsellin i mentre durin aquestes 
circumstàncies.  
 
3.- Els propietaris de gossos han d’adoptar les 
mesures necessàries perquè no embrutin amb 

deposicions fecals les voravies, zones de 
vianants, parcs i, en general, qualsevol lloc 
destinat al trànsit de vianants. Els propietaris 
de gossos són responsables de recollir els 
excrements convenientment, mitjançant bosses 
de plàstic o paper i dipositar-lo en les 
papereres o contenidors d’escombraries. 
4.- Queda prohibida la presència d’animals 
domèstics en parcs infantils i zones de jocs. 
 
5.- Queda prohibit alimentar els animals a la 
via pública. 
 
6.- En cas que es produeixi infracció dels 
apartats anteriors, els agents de l’autoritat 
municipal podran requerir al propietari o la 
persona que condueixi el gos perquè retiri les 
deposicions de l’animal. En cas de no ser 
atesos en el seu requeriment, podran imposar 
la denúncia pertinent. 
 
ARTICLE 107. 
 
Presència d’animals en establiments:  
 
1.- Queda prohibida l’entrada de gossos de tota 
mena a locals destinats a la fabricació, 
emmagatzematge, transport o manipulació 
d’animals i/o begudes. 
 
2.- Els propietaris d’establiments públics de 
tota mena, tals com hotels, pensions, 
restaurants, bars, cafeteries o similars, poden 
prohibir l’entrada i permanència de gossos en 
aquests establiments. Encara comptant amb la 
seva autorització, s’exigirà que tinguin el 
morrió posat i que vagin subjectes per corretge 
o cadena. 
 
3.- Queda prohibida la circulació i perma-
nència de gossos i altres animals a les piscines 
públiques. 
 
4.- Aquestes limitacions i prohibicions no són 
aplicables als gossos pigall dels invidents. 
 
CAPÍTOL 8. MEDI AMBIENT 
 
Secció 1. Normes Generals 
 
ARTICLE 108.  
 
1.- Amb caràcter general, és prohibida qualse-
vol activitat que ocasioni un deteriorament o 
perjudici al medi ambient del municipi. Totes i 
tots els habitants de Riells i Viabrea estan 
obligats a observar una conducta encaminada a 
evitar i prevenir el deteriorament de la ciutat.  
 
2.- La brutícia i el deteriorament produït com a 
conseqüència d’una pràctica comuna, especial 
o privada, serà responsabilitat de les persones 
titulars d’aquest ús.  
 
3.- Les persones titulars de béns immobles 
seran responsables del manteniment, decor, 
neteja i ornament de les seves façanes. 
 
 
 
 

Secció 2. Contaminació Visual 
 
ARTICLE 109. 
 
1.- Està totalment prohibit de realitzar 
qualsevol tipus de pintada o grafits, així com la 
col·locació de pasquins, cartells o pancartes, a 
les instal·lacions, objectes, materials o espais 
d’us comú, així com els arbres i plantes de les 
places, jardins i vies públiques en general, 
sense autorització expressa de l’Ajuntament . 
 
2.- Quan el grafit o pintada es realitzi en un bé 
de tipus privat que es trobi instal·lat de manera 
permanent en la via pública serà necessària 
també l’autorització expressa de l’Ajuntament, 
a més del permís de la persona titular del bé 
esmentat. 
 
3.- Si amb motiu d’una activitat lúdica o 
esportiva autoritzada, es produeix un deslluï-
ment per pintada a qualsevol lloc de la via 
pública, les persones responsables quedaran 
obligades a restablir l’estat original del bé en 
concret.  
 
4.- En cap cas, es podran realitzar pintades o 
grafitis sobre monuments, edificis públics de 
catalogació especial o mobiliari urbà. En 
qualsevol d’aquests casos, es considerarà la 
infracció com a molt greu. 
 
5.- Queda totalment prohibida la col·locació de 
pancartes o de cartells, adhesius o qualsevol 
altra forma de propaganda en suports públics o 
privats, llevat d’aquells llocs expressament 
autoritzats o habilitats a aquest efecte per 
l’Ajuntament.  
 
Secció 3.  Contaminació Atmosfèrica 
 
ARTICLE 110. 
 
Té la consideració de contaminació atmos-
fèrica la presència d’algunes substàncies o 
formes d’energia a l’atmosfera a nivells més 
elevats dels normals, suficients per produir una 
acció nociva a la salut de les persones, en els 
recursos biològics o ecosistemes o en els béns 
materials. 
 
ARTICLE 111. 
 
1.- Tota activitat comercial o industrial que es 
desenvolupi en el terme municipal de Riells i 
Viabrea està sotmesa a la normativa vigent pel 
que fa a les emissions contaminants de 
l’atmosfera. 
 
2.- És totalment prohibit de realitzar qualsevol 
emissió a l’atmosfera que sobrepassi els límits 
contaminants establerts per la normativa vigent 
o que produeixi efectes nocius a la salut de les 
persones. 
 
3.- L’autoritat municipal a través dels seus 
agents, promourà les actuacions necessàries 
per prevenir la contaminació atmosfèrica. 
 
4.- Les persones propietàries o conductores de 
vehicles de motor seran responsables de les 
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seves emissions contaminants, dins els límits 
que indiquen les normes a aquest efecte, i 
queda totalment prohibit ultrapassar aquests 
límits establerts. 
 
5.- Està terminantment prohibit d’encendre 
fogueres, amb qualsevol finalitat, dins el terme 
muncicipal de Riells i Viabrea, a menys que 
posseeixi una autorització expressa de 
l’Ajuntament. 
 
6.- Es prohibeix, de forma general, qualsevol 
acció o omissió que generi l’emissió d’olors 
molestes, nocives i perjudicials per a les 
persones. 
Les persones responsables de la producció 
d’aquests olors, sense perjudici de la sanció 
que es derivi del fet, està obligada a realitzar 
les accions oportunes perquè cessin les causes 
que les van motivar.   
 
Secció 4. Contaminació Acústica 
 
ARTICLE 112. 
 
1.- Té la consideració de contaminació 
acústica les emissions sonores que ultrapassin 
els límits establerts a les normes reguladores 
amb aquesta finalitat, en concret a l’Ordenança 
reguladora de soroll i vibracions. 
 
2.- Totes les ciutadanes i ciutadans tenen 
l’obligació de respectar el descans de les 
veïnes i dels veïns i d’evitar la producció de 
sorolls que alterin la normal convivència. 
 
3.- Està prohibit de realitzar qualsevol acció 
que provoqui una elevació dels nivells sonors 
per sobre dels límits establerts, de manera 
específica, per a cada cas concret. 
Tambés està prohibit, emetre qualsevol soroll 
que alteri la tranquil·litat veïnal, especialment 
entre les 21 hores i les 8 hores de dilluns a 
divendres i entre les 21 hores i les 9 hores en 
dissabtes i diumenges, excepte que provingui 
d’activitats populars o festives autoritzades. 
 
4.- En els casos de difícil o impossible 
mesurament instrumental, es seguirà el criteri 
dels agents de l’autoritat i els usos de la 
correcta convivència social. 
 
CAPÍTOL 9. INFRACCIONS I SANCIONS  
PROCEDIMENT SANCIONADOR 
 
Secció 1.  Règim sancionadors 
 
ARTICLE 113. 
 
Constitueix infracció administrativa l’incom-
pliment de les disposicions d’aquesta 
ordenança, i la vulneració de les prohibicions 
que s’estableixin. Les infraccions d’aquesta 
ordenança es qualificaran en molt greus, greus 
o lleus. 
 
ARTICLE 114. 
 
1.- El procediment sancionador aplicable a 
aquesta ordenança serà el que estableix la llei 
30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic 

de les administracions públiques i el proce-
diment administratiu comú; el Reial Decret 
1398/1993 de 4 d’agost pel que s’aprova el 
Reglament del procediment per a l’exercici de 
la potestat sancionadora i el Decret 278/1993 
de 9 de novembre sobre el procediment 
sancionador d’aplicació en els àmbits de 
competència de la Generalitat. 
 
2.- Les infraccions de les normes d’aquesta 
ordenança seran sancionades per l’alcalde, o 
bé per altres òrgans de l’Ajuntament, l’exercici 
de les quals hagi estat confiada per delegació. 
 
3.- A més de la imposició de la sanció 
corresponent, l’Ajuntament ha d’adoptar les 
mesures escaients per a la restauració de la 
realitat física alterada i de l’ordre jurídic 
infringit, amb l’execució subsidiària, si cal, de 
les obres o activitats a càrrec de l’infractor. 
 
ARTICLE 115. 
 
1.- Es consideraran generalment com a lleus 
les infraccions següents:  
 
- No respectar el dret d’altres a gaudir dels 
béns públics. 
- No respectar les normes de comportament a 
la via pública 
- No fer un bon ús dels bens públics. 
- Alterar l’ordre i la tranquil·litat amb 
escàndols, batusses i aldarulls. 
- Pujar a sobre dels elements estructurals. 
- Tota mena de venda ambulant sense la 
corresponent autorització. 
- Tenir bruta la vorera. 
- Vessar o abocar aigües residuals a la via 
pública. 
- El mal ús de les fonts públiques. 
- Accedir a les instal·lacions públiques amb 
animals de companyia . 
- Totes aquelles conductes que suposin l’in-
compliment de les disposicions contingudes en 
la present Ordenança i què els articles següents 
no tipifiquen com a infraccions greus o molt 
greus. 
 
2.- Especificament es consideraran com a 
lleus:  
 
- Infraccions lleus en matèria de neteja i 
manteniment d’edificis i de la via pública i la 
utilització d’aquesta via pública:  
 
a) Ocupar una superficie de via pública 
superior a l’autoritzada. 
b) No mantenir net l’espai ocupat de la via 
pública. 
c) No recollir els elements amb què es realitzi 
l’ocupació de la via pública després del 
tancament de l’establiment. 
d) Enganxar adhesius o similars en elements 
estructurals. 
e) Rentar vehicles i maquinària a la via 
pública, canviar olis o efectuar-hi reparacions. 
f) Distribuir propaganda, enganxar cartells o 
pancartes en llocs no autoritzats o sense 
autorització municipal, instal·lar suports de 
revistes publicitàries. 

g) Instal·lar en llocs visibles des de la via 
pública dipòsits, parallamps, antenes de televi-
sió, aparells d’aire condicionat, comptadors de 
companyies de serveis i qualsevol altra 
instal·lació complementària dels immobles. 
h) Posar elements penjants a la via pública 
sense permís municipal, penjar-los a una 
alçada inferior als 5 metres o no retirar-los en 
el termini autoritzat. 
i) No protegir obres a la via pública amb 
tanques, realitzar operacions d’obra o dipositar 
materials o residus fora de la zona delimitada 
per a les obres esmentades. 
j) No habilitar el pas suficient per als vianants 
a l’entorn de l’obra o de l’ocupació de via 
pública que es dugui a terme per motiu 
d’obres. 
k) No consetir la col·locació o instal·lació a la 
façana de l’edifici de qualsevol tipus de servei 
administratiu, punts de llum o altres 
instal·lacions necessàries per al funcionament 
del servei públic d’enllumenat. 
l) Ocasionar bruticia a la via pública amb 
qualsevol tipus d’activitat. 
m) Qualsevol utilització especial o privativa de 
la via pública sense la llicència o concessió 
municipal. 
n) Incomplir les condicions de les llicències 
d’ocupació de la via pública o d’ús privatiu de 
la via pública. 
o) Realitzar l’activitat de venda ambulant 
sense llicència municipal així com la venda de 
vehicles a la via pública. 
p) Transportar formigó amb vehicle formigo-
nera sense el dispositiu de tancament preceptiu 
que impedeixi l’abocament de formigó a la via 
pública. 
 
- Infraccions lleus en matèria de recollida i 
transport de residus urbans i gestió de runes. 
 
a) Llençar o abandonar, per part de particulars, 
objectes, residus o altres deixalles fora dels 
llocs autoritzats o no dipositar-les en el 
contenidor adequat de recollida selectiva. 
b) Lliurar escombraries o residus sense com-
plir les directrius establertes a l’ordenança i 
manipular o seleccionar materials residuals 
dipositats a la via pública o dins els 
contenidors. 
c) Moure o maltractar els contenidors o 
estacionar-s’hi al seu devant. 
d) Instal·lar contenidors o sacs d’obres sense 
disposar de llicències o no utilitzar-los segons 
el que disposa aquesta ordenança. 
e) La incineració domèstica d’escombreries o 
residus sòlids sense autorització. 
f) Abandonar vehicles, residus o deixalles de 
qualsevol mena no especials i la constitució de 
dipòsits de residus no legalitzats. 
 
- Infraccions lleus en matèria de conservació 
de l’arbrat, zones naturals i espais verds.   
 
a) Malmetre les plantes i flors dels parcs i 
jardins o pujar als arbres. 
b) Extreure molsa, capa vegetal, pedres, sorres 
o productes anàlegs dels parcs, jardins o zones 
forestals. 
c) Encendre o mantenir foc als parcs i jardins 
del municipi i en els parcs forestals, sense 
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autorització o en períodes establerts de 
prohibició 
d) Caçar o matar qualsevol animal als parcs i 
jardins del municipi i en boscos, amb 
l’excepció de les zones autoritzades del 
municipi en aquells períodes en que la caça 
està autoritzada.  
e) Elevar globus, encendre coets o disparar 
focs artificials de qualsevol mena en parcs i 
jardins, boscos o parcs forestals. 
 
- Infraccions lleus en matèria de inspecció i 
ordre públic. 
 
a) No respectar els horaris establerts per a la 
realització de les activitats regulades per 
aquesta ordenança. 
b) No col·locar en lloc visible el rètol 
identificador de la llicència d’obra 
c) Romandre en els parcs fora de l’horari 
d’obertura. 
d) Regar les plantes o efectuar vessaments o 
degotalls d’aigua a la via pública. 
e) Penjar testos o jardineres fora de la línia de 
façana. 
f) Llençar deixalles des dels balcons o finestres 
dels habitatges. 
g) No facilitar les tasques d’inspecció o la 
informació sol·licitada per l’Ajuntament. 
h) Insultar, injuriar o calumniar les autoritats 
municipals o llurs agents en l’exercici del seu 
càrrec. 
i) Incomplir les indicacions que determini 
l’autoritat municipal. 
 
ARTICLE 116.  
 
Són infraccions greus : 
 
a) Fer focs i activitats pirotècniques sense le 
permís preceptiu. 
b) La insolidaritat amb altres persones. 
c) Danyar o maltractar l’arbrat, jardins i via 
pública en general. 
d) Embrutar i deslluir els edificis públics o 
privats. 
e) L’accés de vehicles a motor als parcs 
públics. 
f) Fer un ús comú especial de les vies 
públiques, sense llicència.  
g) Fer obres o neteges de façanes sense 
llicència. 
h) No tancar ni posar els elements de protecció 
en les obres que donen a la via pública. 
i) Obviar les condicions de les llicències 
d’ocupació de la via pública. 
j) L’ús privatiu dels espais públics sense 
permís. 
k) Fer treballs sense autorització que modi-
fiquin la via pública o el mobiliari urbà. 
l) Col·locar cartells o adhesius en suports 
públics o privats no habilitats. 
m) No respectar el descans dels veïns. 
n) Abocar aigües residuals als escocells dels 
arbres o a la via pública. 
o) Col·locar contenidors i sacs de runes sense 
permís municipal. 
p) Alterar l’ordre públic i el descans veïnal. 
q) La comissió reiterada d’una infracció lleu es 
considerarà greu. 
 

ARTICLE 117. 
 
Son infraccions molt greus :  
 
a) Portar o fer ús de qualsevol tipus d’armes. 
b) El consum de drogues a la via i als espais 
públics. 
c) Qualsevol tipus d’explotació dels nens . 
d) Abocar al clavegueram productes sòlids, 
corrosius o perillosos. 
e) Realitzar grafitis i col·locar propaganda en 
monuments o edificis de catalogació especial. 
f) Contaminar l’atmosfera amb nivells més 
elevats dels permesos. 
g) Encendre focs sense autorització expressa 
de l’Ajuntament. 
h) Reincidir en infraccions greus. 
i) Abandonar residus industrials o especials a 
la via pública o a llocs no autoritzats. 
 
ARTICLE 118. 
 
Per a la graduació de les sancions es tindran en 
compte els elements següents:  
 
- La reiteració d’infraccions del mateix tipus. 
- La transcendència social dels fets i la 
naturalesa del perjudici ocasional. 
- La intencionalitat o temeritat de la persona 
infractora. 
 
ARTICLE 119. 
 
Les sancions que s’imposaran a les persones 
infractores seran les següents:  
1.- Per infraccions catalogades com a lleus, 
multes de fins a 45 €  
2.- Per infraccions catalogades com a greus, 
multes compreses d’entre 45,01 € i 90 € 
3.- Per infraccions catalogades com a molt 
greus, multes entre 90,01 i 150 €. 
 
Com a sanció accessòria, es retirarà la llicència 
municipal, quan com a conseqüencia de 
l’exercici del dret autoritzat es produís una 
infracció molt greu. 
 
ARTICLE 120. 
 
Les persones següents seran considerades 
responsables directes de les infraccions d’a-
questa ordenança.  
 
1.- Els autors materials de les infraccions, sigui 
per acció o omissió, tret dels supòsits que 
siguin menors d’edat, o que concorri en ells 
alguna causa legal d’inimputabilitat. En aquest 
cas, en respondran els pares, les mares, els 
tutors, o aquelles persones que posseeixin la 
custòdia legal. 
 
2.- Les persones titulars o propietàries dels 
vehicles amb els quals s’hagi comès la 
infracció, d’acord amb allò que s’estableixi 
amb la legislació vigent. 
3.- En el cas d’animals, les persones que en 
siguin propietàries, d’acord amb el que 
estableix el codi civil. 
 
4.- Les persones titulars de les llicències, quan 
amb motiu de l’exercici d’un dret que se’ls ha 

concedit, cometin una de les infraccions 
especificades en aquesta ordenança.  
 
DISPOSICIÓ FINAL  
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor una 
vegada publicada íntegrament el seu text i 
transcorregut el termini assenyalat a l’article 
65.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril reguladora de 
les bases de règim local. 
 
ORDENANÇA Nº 3. ORDENANÇA REGULADORA 
DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ. 
 
L’article 170.2 de la Llei 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya, 
d’acord amb la Llei 21/2002, de 5 de juliol, 
setena modificació de la Llei 8/1987, de 15 
d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya, ha introduït modificacions en 
relació a la participació dels regidors i grups 
municipals als òrgans d’informació i difusió 
municipal, a fi de garantir el dret d’accés i la 
llibertat d’expressió. Aquesta mesura es 
planteja en el moment en què molts municipis 
estan programant la implantació de televisions 
locals.  
Tradicionalment els mitjans de comunicació 
local han estat els butlletins i en alguns casos 
les ràdios municipals. En bona part d’aquests 
mitjans s’ha assegurat la participació i la 
pluralitat política i de sensibilitats que 
representa el consistori. Aquesta pràctica, 
doncs, ha estat recollida en l’article 170.2 del 
text legal esmentat que esdevé de compliment 
obligatori per tots i cadascun dels municipis i 
garanteix un sistema de difusió i participació 
de tots els membres de l’Ajuntament.  
 
CAPÍTOL 1. NORMES GENERALS 
 
Article 1 
És objecte d’aquest reglament la regulació de 
la participació dels regidors i grups 
municipals, i les condicions d’accés i d’ús als 
mitjans d’informació i difusió municipals.  
 
Article 2 
Són mitjans d’informació i difusió municipals:  
- Els taulons d’anuncis instal·lats a les oficines 
d’atenció ciutadana, inclosos els del punts 
d’informació juvenil. 
- Els butlletins i publicacions municipals amb 
una periodicitat d’edició estable. 
- L’emissora de ràdio municipal. 
- Les pàgines del web municipal o de 
qualsevol organisme autònom. 
 
Article 3 
No s’entendrà mitjans d’informació i difusió 
municipal el tauló d’anuncis oficials de 
l’Ajuntament, els fulletons i altres publicacions 
destinades a donar informació d’actes i actua-
cions concretes, com ara campanyes de salut, 
informació de caràcter cultural com tempora-
des estables, cicles d’actuacions, programes de 
festa major, i en general qualsevol edició 
pròpia per al desenvolupament de les tasques i 
actuacions de caràcter municipal i dirigides a 
la informació ciutadana.  
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Article 4 
Correspondrà al Ple de l’Ajuntament garantir 
la participació dels regidors i dels grups 
municipals en els òrgans dels mitjans d’infor-
mació i difusió municipals, així com aprovar 
l’establiment de nous serveis d’informació i 
difusió locals 
En el projecte d’establiment i prestació del 
servei municipal es determinarà les caracte-
rístiques del servei, i si s’escau, l’òrgan del 
mitjà d’informació i difusió municipal i la seva 
composició. 
Els òrgans dels mitjans d’informació i difusió 
municipals han de fomentar la participació dels 
regidors i dels grups polítics per assegurar la 
pluralitat, amb l’assignació d’uns espais i d’un 
temps; en el cas dels mitjans audiovisuals, amb 
el format i l’estructura que la direcció del mitjà 
proposi, i garantir una presència proporcional 
als diversos grups municipals.  
 
Article 5 
Els directors o responsables dels mitjans 
d’informació i difusió municipals, elaboraran 
una proposta en la qual faran constar quin 
espai i quin temps pot destinar-se a la 
participació i accés dels regidors i dels grups 
municipals.  
 
Article 6 
Es garantirà el dret d’accés als mitjans de 
comunicació de titularitat pública i els òrgans 
d’informació i difusió municipal amb la 
retransmissió en directe, o en diferit, dels plens 
municipals mitjançant la ràdio municipal. 
 
Article 7 
Les intervencions dels regidors o portaveus 
dels grups municipals siguin escrites o orals 
hauran de basar-se en el respecte mutu, 
s’evitarà la confrontació personal i caldrà 
mantenir unes normes bàsiques de conducta i 
de cortesia pública. 
Les informacions dels grups municipals es 
referiran exclusivament a la seva activitat en la 
Corporació i en el municipi i no podran 
utilitzar-se per a la propaganda dels partits 
polítics o coalicions electorals pels quals es 
presenten a les eleccions municipals. 
 
Article 8 
Correspondrà a la Comissió Informativa de 
Serveis Generals de l’Ajuntament de Riells i 
Viabrea el desenvolupament de les determi-
nacions del present Reglament, així com fer-ne 
el seguiment i fer-les complir. 
La Comissió informativa estarà constituida 
per:  
- Alcalde o regidor en qui delegui. 
- Un membre de cada grup municipal del 
Consistori. 
 
Les decissions s’adoptaran pel sistema de vot 
ponderat, essent aprovada la decissió per 
majoria i, en cas d’empat, prevaldrà el vot de 
qualitat de l’alcalde. 
 
 
 
 

CAPÍTOL 2. ELS BUTLLETINS I PUBLI-
CACIONS MUNICIPALS 
 
Article 9 
En els butlletins i publicacions periòdiques 
destinades a la informació municipal de 
caràcter generalista del municipi que siguin de 
titularitat municipal o bé que gaudeixin d’una 
subvenció de l’Ajuntament, s’haurà de garantir 
que tots els grups municipals puguin fer la 
seva aportació amb la dotació d’un espai 
d’opinió.  
 
Article 10 
El repartiment de l’espai assenyalat a l’article 
anterior es farà a parts iguals, i en cada butlletí 
o publicació, per tots els grups polítics amb 
presència al consistori, de conformitat amb les 
determinacions establertes per la Comissió 
Informativa de Serveis Generals. 
 
Article 11 
La Direcció de cada mitjà d’informació fixarà 
un termini prudencial per tal que els grups 
puguin elaborar i lliurar el seu article d’opinió. 
Si els articles no són presentats en el termini 
convingut no es podran publicar i es deixarà en 
blanc l’espai reservat per a l’article amb 
l’única inclusió de l’anagrama del grup 
municipal. 
En aquest espai es farà constar que la 
responsabilitat del contingut o de l’absència 
d’opinió recau en cadascun dels grups 
municipals. 
 
Article 12 
En cadascuna de les legislatures, tots els 
regidors tindran el dret de ser entrevistats en el 
butlletí municipal per tractar temes relatius a 
l’Ajuntament i a la gestió municipal, de 
conformitat amb les determinacions que 
estableixi la Comissió Informativa de Serveis 
Generals. 
 
Article 13 
El butlletí municipal incorporarà en totes les 
notícies relacionades amb els punts tractats en 
el Ple municipal la posició de cadascun dels 
grups municipals. 
En la secció d’horaris de visita del consistori 
del butlletí municipal figurarà el nom de 
cadascun dels regidors dels grups municipals i 
l’horari de visita que especifiquin prèviament. 
 
Article 14 
Els butlletins i les publicacions periòdiques 
donaran a conèixer les actuacions i activitats 
desenvolupades pels regidors que tinguin 
encomanades i delegades tasques de l’Alcal-
dia, i hi inclouran les informacions necessàries 
per garantir a tots els ciutadans el coneixement 
i les condicions d’accés als serveis públics 
municipals.  
 
Article 15 
En cap cas es podran incloure anuncis de 
formacions polítiques en els butlletins munici-
pals.  
 
 
 

Article 16 
Es podrà incloure dins els butlletins i 
publicacions periòdiques destinades a la 
informació municipal anuncis d’empreses i 
persones, amb la finalitat de contribuir al 
finançament dels instruments de difusió 
esmentats.  
 
Article 17 
Anualment la Junta de Govern Local aprovarà 
unes tarifes o preus públics per a les insercions 
publicitàries. 
 
CAPÍTOL 3. ELS MITJANS AUDIO-
VISUALS 
 
Article 18. 
Els mitjans audiovisuals locals, de titularitat 
municipal, tals com ràdio, emetran programes 
d’informació municipal que hauran de garantir 
la presència de regidors i grups municipals.  
 
Article 19 
Tots els grups municipals disposaran d’un 
espai d’entrevista a l’emissora de ràdio amb 
periodicitat trimestral, de conformitat amb les 
disposicions que estableixi la Comissió 
Informativa de Serveis Generals.  
Els temes que es tractaran seran els relatius a 
la gestió municipal i a l’actualitat informativa 
local. Podran intervenir-hi exclusivament els 
portaveus o altres regidors dels grups munici-
pals. L’emissora determinarà les dates en què 
es realitzaran les entrevistes i les comunicarà a 
cada grup municipal amb antelació suficient.  
Els grups es comprometen a anar als estudis de 
l’emissora en els dies convinguts per fer 
aquestes entrevistes i només per causa de força 
major es podran enregistrar prèviament aquests 
espais. En cas que un grup no assisteixi a la 
gravació el dia i hora convinguts sense 
cancel·lació prèvia ni motius justificats, perdrà 
el dret de l’espai fins al pròxim període 
d’entrevistes. 
 
CAPÍTOL 4. ELS TAULONS D’ANUNCIS I 
D’INFORMACIO I PAGINES WEP  
 
Article 20 
En els taulons d’anuncis per a la informació 
ciutadana situats a l’edifici de l’ajuntament o 
en els centres cívics, punts d’informació 
juvenil o en d’altres serveis de titularitat 
municipal, els grups polítics tindran dret a 
posar-hi informació sobre la seva activitat 
municipal. 
 
Article 21 
L’espai destinat a la informació tramesa pels 
grups polítics municipals es repartirà a parts 
iguals entre els diversos grups municipals i 
l’ús que en facin haurà de ser de conformitat 
amb les determinacions que s’estableixin en la 
Comissió Informativa de Serveis General  
 
Article 22 
La inserció i retirada d’informació en els 
taulons d’anunci i d’informació municipals 
aniran a càrrec de les persones responsables 
d’aquests espais. 
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La informació adherida als taulons d’anuncis 
serà retirada pel personal municipal res-
ponsable de la seva col·locació als deu dies de 
ser-hi fixada. 
 
Article 23 
En el web de l’Ajuntament hi haurà un espai 
dedicat a la composició del consistori en el 
qual figuraran cadascun dels regidors dels 
diferents grups municipals. Tots els grups 
disposaran d’un espai proporcional a la seva 
representació. 
 
Article 24 
Correspondrà a la Comissió Informativa de 
Serveis Generals establir les condicions d’ús 
de la pàgina web i d’accés als regidors i grups 
municipals de l’Ajuntament, que en cada cas 
s’atendran al disseny dels diferents espais que 
s’hi puguin oferir.  
 
DISPOSICIÓ FINAL  
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor una 
vegada publicada íntegrament el seu text i 
transcorregut el termini assenyalat a l’article 
65.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril reguladora de 
les bases de règim local. 
 
ORDENANÇA Nº 4. ORDENANÇA MUNICIPAL DE 
NETEJA I TANCAMENT DE SOLARS. 
 
DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1 
Aquesta ordenança es dicta en virtut de Ies 
facultats concedides per I'article 84 de Ia llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de Ies Bases de 
Règim Local, en relació amb l’article 189.1 del 
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel 
que s’aprova el text refós de la llei 
d’urbanisme de Catalunya. 
 
Aquesta ordenança té com a objecte ampliar la 
seguretat i el benestar col·lectiu i prevenir 
situacions que afectin la salubritat pública, i 
instar als propietaris de terrenys i solars urbans 
perquè els mantinguin en bones condicions de 
seguretat, salubritat i ornat públic, a l’igual que 
les voreres situades davant dels solars i 
edificacions. 
 
Article 2  
Als efectes d'aquesta ordenança tindran Ia 
consideració de solars Ies superfícies de sòl 
urbà aptes per a l’edificació que reuneixin els 
requisits establerts a I'article 29 del Decret 
Legislatiu 1 /2005, de 26 de juliol. 
 
També tindran la consideració de solar, les 
parcel·les no utilitzables que, per la seva 
reduïda extensió, forma irregular o emplaça-
ment, no són susceptibles d’ús adequat. 
 
Tindran la consideració de terrenys els situats 
en sòl rústic i urbanitzable. 
 
 
 
 
 

Article 3  
Per tancament de solar, s'ha d’entendre l’obra 
exterior de nova planta, que té com a funció el 
tancament físic del solar . 
 
Article 4 
Per pavimentació de Ia vorera, s'ha d'entendre 
I'obra exterior de nova planta, que constitueix 
Ia construcció del paviment definitiu de Ia 
vorera, en el tram de façana que té front a Ia 
via pública. 
 
DE LA NETEJA DE TERRENYS I SOLARS 
 
Article 5 
1.- S’entén per neteja de solars i terrenys ( sol 
rústic i urbanitzable ), els treballs necessaris 
per retirar les herbes i maleses, de runa, brossa, 
residus sòlids urbans o residus industrials de 
qualsevol tipus, que pugui incidir en la 
propagació d’incendis o fomentar l’aparició o 
difusió de plagues o rosegadors, mentre no s’hi 
practiquin obres de nova construcció, per raons 
de salubritat, i seguretat pública i/o ornat 
públic. 
 
2.- L’Alcalde a través dels Serveis Tècnics 
Municipals dirigirà la inspecció de Ies 
parcel·les, obres i instal·lacions del seu terme 
municipal, per comprovar el compliment de 
Ies condicions exigibles. 
 
Article 6  
Queda prohibit abocar escombraries o residus 
sòlids en solars i espais Iliures de propietat 
pública o privada. 
 
Article 7 
1 .Els propietaris de tota mena de terrenys i 
construccions hauran de mantenir-los encondi-
cions de seguretat, salubritat i ornat públic. 
S’enten per condicions de seguretat, salubritat 
i ornat públic, la neteja de la vegetació 
espontània i altres tipus de residus, a l’objecte 
d’evitar o disminuir els perills i perjudicis als 
veïns que es puguin ocasionar per possibles 
incendis o per l’aparició de rosegadors, o 
d’altres. Els quedarà expressament prohibit 
mantenir en ells escombraries i residus sòlids 
urbans o deixalles. 
 
2. Quan pertany a una persona el domini 
directe d'un terreny o construcció i a una altre 
el domini útil, l'obligació recaurà sobre aquella 
que en tingui el domini útil. 
 
Article 8 
1. L'Alcalde, d'ofici o sol·licitud de persona 
interessada, iniciarà el procediment, posant-ho 
en coneixement del propietari o propietaris del 
terreny, urbanització o edificació, i previ 
informe dels Serveis Tècnics i amb audiència 
als interessats, dictarà resolució assenyalant Ies 
deficiències existents, ordenant Ies mesures 
precises per esmenarles i fixant un termini per 
a Ia seva execució. 
2. Transcorregut el termini atorgat i sense que 
els obligats hagin executat Ies mesures 
ordenades, l’Alcalde dictarà Ia incoació del 
procediment sancionador . 

3. En Ia resolució, a més, es requerirà l’obligat, 
o el seu administrador, per tal que procedeixi a 
l'execució de l'ordre efectuada, que si no es 
compleix es portarà a terme per l'Ajuntament, 
a càrrec de l'obligat, al qual es cobrarà a través 
del procediment recaptador en via executiva. 
No obstant el que s'ha dit, si s'apreciés greu 
perill immediat per a Ies persones o per als 
béns, que s'haurà de justificar,a l’expedient, 
l’execució subsidiària pertinent podrà 
executar-se, un cop transcorregut el termini de 
Ia primera ordre, sense haver d'esperar Ia 
resolució de l’expedient sancionador . 
 
Article 9  
Queda prohibit efectuar Ia neteja del terrenys i 
solars amb mitjans mecànics que produeixin Ia 
destrucció total de Ia capa vegetal existent. 
 
DEL TANCAMENT DE SOLARS 
 
Article 10 
1.- Els propietaris de solars hauran de 
mantenir-los tancats per mentrestant no es 
practiquin obres de nova construcció, per raons 
de seguretat o salubritat i ornat públic. 
 
2.- L'obligació de tancar es pot estendre a 
terrenys que no siguin solars i finques 
rústiques per raons de seguretat o salubritat. 
 
Article 11 
1.- Les tanques que es poden edificar per tal de 
cloure Ies parcel·les podran ser massisses fins 
a una alçada de 80 cm, Alçades més grans es 
podran tancar per mitjà de verdisses o arbusts 
d'esporgada, o qualsevol altre material que no 
sigui opac, de característiques adients a 
I'entorn, i fins a 1 ,80 metres d'alçària total. 
 
2.- Els murs que siguin façana a carrer no 
podran sobrepassar els 0,80 metres a I'alçada 
natural de terres del solar, o sigui al punt 
d'intersecció de Ia vertical a I'inici de Ia 
parcel·la i Ia perllongació del perfil natural 
existent. Per sobre d'aquests 0,80 metres regeix 
I'esmentat al paràgraf 1r d'aquest article. 
 
Article 12 
1 .- El tancament de solars o finques rústiques 
es considera obra menor i està subjecte a 
prèvia Ilicència. 
 
2.- Els tancaments de solars o finques rústiques 
amb murs de façana a carrer, tant si són de 
formigó com parets en sec, seran objecte de 
permís d'obres majors i designació de tècnic 
facultatiu. 
 
Article 13 
1.- L’Alcalde, d'ofici o a instància de qualsevol 
interessat, ordenarà l'execució del tancament 
d'un solar, tot indicant en la resolució els 
requisits i terminis d'execució, previ informe 
dels Serveis Tècnics i amb audiència a 
I'interessat. 
2.- L’ordre d'execució suposa Ia concessió de 
Ia Ilicència per a realitzar I'activitat ordenada. 
3.- Transcorregut el termini atorgat sense que 
els obligats hagin executat I'ordre, l’Alcalde 
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dictarà Ia incoació del procediment sanciona-
dor . 
A Ia resolució, a més, es requerirà I'obligat o el 
seu administrador per tal que procedeixi a 
I'execució de l'ordre efectuada, que, si no es 
compleix, es portarà a terme per l’Ajuntament, 
al seu càrrec, a través del procediment 
d'execució subsidiària. 
No obstant el que s'ha dit, si s'apreciés greu 
perill immediat per a Ies persones o per als 
béns, que s'haurà de justificar a I'expedient, 
I'execució subsidiària pertinent podrà execu-
tar-se, un cop transcorregut el termini de Ia 
primera ordre, sense haver d'esperar Ia 
resolució de l’expedient sancionador. 
 
DE LA PAVIMENTACIÓ DE LES VORE-
RES 
 
Article 14 
Els propietaris de solars hauran de construir el 
paviment definitiu de Ies voreres que donen 
façana a Ia via pública, encara que no tinguin 
prevista I'execució d'obres de nova construcció 
a Ia parcel·la, tot això per raons de seguretat i 
ornat públic. 
EI paviment de Ies voreres s'haurà de realitzar 
mitjançant I'execució d'una base de formigó de 
resistència característica igual o superior a 100 
kp/cm2 amb un gruix mínim de 10 cm i Ia 
col·locació del paviment definitiu, que haurà 
de ser estèticament coherent amb I'entorn i 
seguint Ies característiques de Ia urbanització. 
 
Article 15 
La pavimentació de voreres es considera obra 
menor i està subjecte a prèvia Ilicència. 
 
En cas de petició de llicència per a la 
construcció d’una vivenda unifamiliar o 
plurifamiliar, i de no existir vorera davant de 
l’edifici, el propietari estarà obligat a 
construir-la a costa seva utilitzant materials i 
d’acord amb el model, amplada i rasant que se 
senyali en tota la longitud de l’immoble tocant 
amb la via pública. 
 
No es concedirà cap permís de construcció 
sense l’existència de voreres, excepte que el 
propietari o promotor es comprometi 
prèviament, per escrit, davant l’Ajuntament, a 
la seva construcció, en un termini no superior a 
dos mesos, després d’acabada l’obra i dipositi 
una garantia suficient que respongui d’aquest 
compromís. Aquesta garantia serà de 70 euros 
per metre lineal de façana en concepte de 
garantia de construcció de voreres, i quant a la 
reparació de serveis públics, es fixa en 30 
euros per metre lineal de façana fins a un 
màxim de 3.000 €. 
 
Article 16 
1.- L’Alcalde, d'ofici o a instància de qualsevol 
interessat ordenarà I'execució del paviment 
definitiu de la vorera, tot indicant en la 
resolució els requisits i terminis d'execució, 
previ informe dels Serveis Tècnics i amb 
audiència dels interessats. 
 
2.- L'ordre d'execució suposa Ia concessió de 
Ia Ilicència per realitzar I'activitat ordenada. 

3.- Transcorreguts el termini concedit, sense 
que els obligats hagin executat Ies mesures 
ordenades, l’Alcalde dictarà Ia incoació del 
procediment sancionador . 
 
4.- En Ia resolució, a més, es requerirà I'obligat 
o el seu administrador per tal que procedeixi a 
I'execució de I'ordre efectuada, que, si no es 
compleix, es portarà a terme per l’Ajuntament, 
a càrrec de l’obligat, al qual es cobrarà a través 
del procediment recaptador en via executiva. 
 
INFRACCIONS I SANCIONS 
 
Article 17 
Constitueix infracció urbanística I'incompli-
ment de I'ordre d'execució de Ies obres 
necessàries, inclòs el tancament i pavimentació 
definitiva de Ies voreres, per mantenir els 
terrenys, urbanitzacions d'iniciativa particular i 
edificacions, en condicions de seguretat, 
salubritat i ornat públic, tal com disposa el 
Decret legislatiu 1 /2005, de 26 de juliol.  
 
Per la classificació de les infraccions, serà 
d’aplicació la normativa sectorial de rang 
superior a aquesta ordenança, com és el cas de 
la llei d’urbanisme, la Llei de residus, o altre 
normativa d’aplicació. Amb caràcter supletori 
o complementari, s’aplicarà el règim de la 
present ordenança. 
 
Article 18 
1.- Respecte a les sancions, també serà 
d’aplicació la normativa sectorial de rang 
superior a aquesta ordenança, com és el cas de 
la llei d’urbanisme i la Llei de Residus, o altre 
normativa d’aplicació. 
 
2.- En cap cas no podrà l'Ajuntament deixar 
d'adoptar Ies mesures per tal de restaurar 
I'ordre urbanístic vulnerat, per la qual cosa 
podrà procedir previ apercebiment a l'execució 
forçosa mitjançant l'execució subsidiària, 
realitzant els corresponents actes per si o 
través de Ies persones que determini, a costa 
de I'obligat. 
 
Article 19  
En I'incompliment de Ies ordres d’execució del 
tancament de terrenys o solars i d’execució del 
tancament de terrenys o solars i d’execució 
dels paviments definitius de Ies voreres seran 
responsables els propietaris. En I'incompliment 
de Ies ordres d'execució de neteja de terrenys o 
solars en seran Ies persones que en tinguin el 
domini útil. 
 
Article 20 
L’òrgan competent per Ia resolució del 
procediment sancionador és l’Alcalde, de 
conformitat amb allò que disposa I'article 21.1 
.k) de Ia Llei 7 /1985, de 2 d’abril, reguladora 
de Ies Bases del Règim Local, sens perjudici 
de Ies facultats de desconcentració en un 
regidor, que es pugui realitzar mitjançant una 
norma de caràcter general que revestirà Ia 
forma de ban. 
 
 
 

Article 21 
La potestat sancionadora s'executarà mitjan-
çant el procediment establert en el Reglament 
del Procediment per I'exercici de Ia potestat 
sancionadora. 
 
RECURSOS 
 
Article 22 
Contra Ies resolucions de l’Alcaldia en Ies 
quals es plasmi Ies ordres d’execució que 
posen fi a Ia via administrativa, hi cap 
interposar recurs potestatiu de reposició front 
del mateix òrgan o bé recurs contenciós 
administratiu davant l’òrgan competent per raó 
de la matèria, la qual fa referència I'article 
110.3 de Ia Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de Bases del Règim Jurídic de Ies 
Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança, que consta de vint-i-dos 
articles i una disposició final, entrarà en vigor, 
un cop aprovada definitivament per 
l'Ajuntament, i publicat el seu text complet al 
Butlletí Oficial de la Província, transcorregut 
el termini previst en l'article 65.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril. 
 
ORDENANÇA Nº 5. REGLAMENT REGULADOR DEL 
REGISTRE D’ENTITATS I ASSOCIACIONS. 
 
ARTICLE 1. OBJECTIUS DEL REGISTRE  
 
El Registre Municipal d’Associacions i 
Entitats Ciutadanes, té els següents objectius 
fonamentals, en el marc d’una correcta política 
municipal de foment de l’associacionisme 
participatiu que pretén l’Ajuntament de Riells i 
Viabrea:  
a) Reconèixer i garantir a les entitats inscrites 
l’exercici dels drets reconeguts en aquestes 
normes i en la legislació vigent.  
b) Permetre a l’Ajuntament conèixer en tot 
moment les dades més importants de la socie-
tat civil del municipi, coneixent el nombre 
d’entitats existents al municipi, els seus 
objectius, la seva representativitat, el grau 
d’interès o la utilitat ciutadana de les seves 
activitats, la seva autonomia funcional i les 
ajudes que rebin d’altres entitats públiques o 
privades.  
 
ARTICLE 2. CONFORMACIÓ DEL REGIS-
TRE  
 
1.- Documentació a presentar per inscriure’s:  
Les entitats que pretenguin inscriure’s en 
l’esmentat Registre hauran de presentar:  
a) Instància dirigida a l’Alcalde, sol·licitant la 
inscripció.  
b) Còpia dels estatuts o normes de funcio-
nament vigent.  
c) Número d’inscripció en el Registre General 
d’Associacions o similar.  
d) Acta o certificació, d’acord amb l’esmen-
tada normativa, de l’ultima assemblea general 
de socis, o d’un òrgan equivalent, en què fos 
escollida la junta vigent en el dia de la 
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inscripció, amb nom i cognoms, DNI, l’adreça 
i el telèfon, en el seu cas, de les persones que 
ocupen els càrrecs directius.  
e) Seu social.  
f) Codi d’Identificació Fiscal.  
g) Certificació del número de socis inscrits en 
el moment de la sol·licitud.  
h) Certificació de pertinença, si fos el cas, a 
federacions, confederacions o unions.  
i) Programa o memòria anual de les seves 
activitats.  
j) Pressupost anual de l’entitat.  
 
2.- El registre municipal d’entitats ciutadanes 
és responsabilitat de la Secretaria General de la 
Corporació amb la col·laboració de les 
regidories de Participació, Cultura, Festes Ser-
veis Socials i Esports.  
 
ARTICLE 3. TIPUS D’ENTITATS QUE 
PODEN INSCRIURE’S  
 
Totes aquelles entitats que, sense afany de 
lucre i legalment constituïdes, tinguin per 
objecte la defensa, el foment o la millora dels 
interessos generals o sectorials dels/les 
ciutadans/nes i, especialment, les associacions 
de veïns, les de pares d’alumnes, les entitats 
culturals, les esportives, les recreatives, les de 
joves, les sindicals, les empresarials, les 
professionals, les religioses, les ideològiques o 
polítiques, i qualsevol altres similar, l’àmbit 
d’actuació de les quals comprengui, en tot cas, 
el terme municipal o part d’aquest i tinguin 
dins ell la seva seu social o delegació.  
 
Per poder accedir als recursos municipals i a 
l’exercici dels drets reconeguts en aquest 
reglament, i en la legislació vigent serà precís 
que les Associacions s’hagin inscrit formal-
ment en el Registre Municipal d’Associacions 
i Entitats Ciutadanes.  
 
ARTICLE 4. RESOLUCIÓ DE LA INSCRIP-
CIÓ  
 
En el termini de 20 dies des de la sol·licitud 
d’inscripció, excepte que aquesta s’hagués 
hagut d’interrompre per la necessitat d’esme-
nar deficiències en la documentació, la Junta 
de Govern Local decretarà la inscripció de 
l’entitat en el Registre Municipal d’Asso-
ciacions i Entitats Ciutadanes i se li notificarà 
aquesta resolució, amb el número d’inscripció 
assignat. A partir d’aquest moment es 
considerarà d’alta a tots els efectes.  
 
ARTICLE 5. MODIFICACIÓ DE DADES  
 
Les associacions inscrites estan obligades a 
notificar a l’Ajuntament qualsevol modificació 
de les dades incloses en la documentació que 
hagi servit de base per a la inscripció, dins del 
mes següent al de la data en què dita 
modificació s’hagi produït.  
 
ARTICLE 6. VIGÈNCIA DE LA INS-
CRIPCIÓ  
 
A efectes de la continuació de la vigència de la 
inscripció, totes les entitats inscrites en el 

Registre hauran de presentar anualment a 
l’Ajuntament, abans del 31 de gener, una 
memòria de les activitats i dels actes realitzats 
en el transcurs de l’any anterior, els nous 
pressupostos i programa d’activitats, el número 
d’associats a dia 31 de desembre, i qualsevol 
modificació que s’hagi produït per motiu de la 
celebració de la seva assemblea general anual 
de socis o per altres motius previstos en els 
estatuts, amb la finalitat de què l’esmentat 
Registre pugui ser actualitzat anualment. La 
falta d’aquesta documentació podrà determinar 
la no continuïtat de la seva inscripció en el 
Registre. 
 
ARTICLE 8. PUBLICITAT DE LES DADES.  
 
El Registre Municipal d’Associacions i 
Entitats Ciutadanes, serà únic, dependrà de la 
Secretaria General de la Corporació o 
departament delegat i les seves dades generals 
seran públiques, amb les restriccions que en tot 
moment contingui la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades de caràcter 
personal.  
Anualment s’elaborarà i actualitzarà un fitxer 
d’Associacions i Entitats Ciutadanes que 
inclourà, a més de les dades generals 
individualitzades que hagin declarat les entitats 
en el moment de la seva inscripció en el 
Registre Municipal d’Associacions i Entitats 
Ciutadanes o de la seva revocació en el mateix, 
les subvencions municipals que hagin rebut i 
que hagin fet possible la realització de les 
activitats. Aquest fitxer es remetrà a totes les 
associacions del Registre que el sol·licitin.  
 
ARTICLE 9. CERTIFICACIÓ DE LES 
DADES DEL REGISTRE.  
 
Les certificacions emeses sobre les dades 
registrals seran documents únics per acreditar 
la condició de la inscripció i la naturalesa de 
l’associació o entitat en qüestió.  
 
ARTICLE 10. LA DECLARACIÓ D’INTE-
RÈS PÚBLIC MUNICIPAL  
 
1.- TIPUS D’ENTITATS QUE PODEN 
SOL·LICITAR AQUESTA DECLARACIÓ.  
A iniciativa de les corresponents associacions, 
federacions, confederacions i unions 
d’associacions podran ser declarades d’utilitat 
pública aquelles en què concorrin els següents 
requisits:  
- Que els seus fins estatutaris promoguin 
l’interès general i siguin de caràcter cívic, 
educatiu, científic, cultural, esportiu, sanitari, 
de promoció de valors constitucionals, de 
promoció dels drets humans, d’assistència 
social, de cooperació per al desenvolupament, 
de promoció de la dona, de protecció de la 
infància, de foment de la igualtat d’oportu-
nitats i de la tolerància, de defensa del medi 
ambient, de foment de l’economia social o de 
la investigació, de promoció del voluntariat 
social, de defensa de consumidors i usuaris, de 
promoció i atenció a les persones en risc 
d’exclusió per causes físiques, socials, 
econòmiques o culturals i qualsevol altra de 
naturalesa semblant que tingui caràcter 

complementari respecte a les competències 
municipals.  
- Que la seva activitat no estigui restringida 
exclusivament a beneficiar als seus associats, 
sinó oberta a qualsevol altre possible 
beneficiari que reuneixi les condicions i 
caràcters exigits per l’índole dels seus propis 
fins.  
- Que els membres del òrgans de representació 
de l’entitat que obtinguin retribucions no ho 
facin amb càrrec a fons públics o subvencions.  
- Que els mitjans personals i materials i la seva 
organització han de ser adequats per garantir el 
compliment de les seves finalitats.  
- L’entitat ha d’estar constituïda, inscrita i en 
funcionament almenys durant els dos anys 
immediatament anteriors a la presentació de la 
sol·licitud. 
 
2.- TRAMITACIO DEL PROCEDIMENT DE 
DECLARACIO D’UTILITAT PUBLICA.  
El procediment a seguir per a la declaració 
d’util·litat pública, així com les obligacions 
derivades d’aquesta declaració i la revocació 
d’aquesta, es regula al Reial Decret 1740/2003, 
de 19 de desembre, sobre procediments 
relatius a associacions d’util·litat pública.  
 
ARTICLE 11. LA VOLUNTAT MUNICIPAL 
DE FOMENTAR I RECOLZAR L’ASSO-
CIACIONISME I EL VOLUNTARIAT.  
 
L’associacionisme és l’expressió col·lectiva 
del compromís dels/les ciutadans/anes amb la 
seva ciutat i el voluntariat una de les seves 
expressions més compromeses i transforma-
dores.  
Per aconseguir que les Associacions i Entitats 
Ciutadanes puguin desenvolupar les seves 
activitats amb plenes garanties l’Ajuntament 
utilitzarà els diversos mitjans jurídics i econò-
mics, mitjançant ajuts, subvencions, convenis i 
qualsevol forma de col·laboració que resulti 
adient amb aquesta finalitat. L’Ajuntament 
col·laborarà en:  
 - Els programes de formació i capacitació en 
la gestió, per aconseguir la dinamització i 
l’impuls del moviment associatiu.  
 - Un servei d’assessorament a diferents nivells 
de participació i gestió que es puguin establir.  
 - L’aportació de recursos per promoure la 
realització de les seves activitats.  
 
Aquests ajuts econòmics els podran exercitar 
les associacions o entitats degudament 
inscrites en el Registre que regula el present 
Reglament.  
 
ARTICLE 12. ALTRES DRETS RECONE-
GUTS A LES ENTITATS I ASSOCIACIONS 
INSCRITES. 
 
- Les associacions i entitats inscrites podran 
accedir a l’ús de mitjans públics municipals, 
especialment els locals i els mitjans de 
comunicació, amb les limitacions que imposin 
la coincidència de l’ús per part de diverses 
d’aquestes o pel mateix Ajuntament, i seran 
responsables del tracte que donin a les 
instal·lacions.  
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L’ús de mitjans públics municipals haurà de 
sol·licitar-se per escrit a l’Ajuntament, amb 
l’anel·lació que s’estableixi pels serveis 
corresponents  
- Sens perjudici del dret general d’accés a la 
informació municipal reconegut als veïns en 
general, les entitats inscrites, i sempre que ho 
sol·licitin expressament gaudiran dels següents 
drets:  
a) Rebre en el seu domicili social les 
convocatòries dels òrgans col·legiats munici-
pals que celebrin sessions públiques quan en 
l’ordre del dia figurin qüestions relacionades 
amb l’objecte social de l’entitat. En els 
mateixos supòsits rebran les resolucions i 
acords adoptats pels òrgans municipals.  
Rebre les publicacions, periòdiques o no, que 
editi l’Ajuntament, sempre que resultin 
d’interès per a l’entitat, atès el seu objecte 
social.  
 
ARTICLE 13. LA PARTICIPACIÓ DE LES 
ASSOCIACIONS I ENTITATS EN ELS 
ÒRGANS MUNICIPALS.  
 
La participació de les Associacions i Entitats 
en els Plens i altres òrgans municipals està 
regulada en la legislació vigent.  
És una expressió clara de la voluntat política 
de l’Ajuntament de crear condicions favora-
bles per a l’exercici dels drets dels/les ciuta-
dans/anes, organitzats aquests en associacions 
locals, i a poder participar, activament, en la 
multiplicitat dels assumptes relacionats amb la 
seva ciutat de forma plena i compromesa.  
 
ARTICLE 14. BAIXA EN EL REGISTRE 
MUNICIPAL D’ASSOCIACIONS I ENTI-
TATS CIUTADANES  
 
Són causa de baixa en el Registre Municipal 
d’Associacions i Entitats Ciutadanes:  
 
1.- L’incompliment de les obligacions 
contingudes en aquest Reglament.  
2.- La greu i reiterada violació dels objectius y 
fins fundacionals de la Associació o entitat.  
3.- La dissolució de la Associació per les 
causes i en els termes establerts per a això en 
els seus Estatuts.  
4.- La voluntària determinació de l’Associació 
o entitat.  
 
DISPOSICIO TRANSITÒRIA:  
Les entitats inscrites en el Registre d’entitats 
ciutadanes abans de l’entrada en vigor del 
present Reglament,estaran subjectes al mateix i 
continuaran donades d’alta en el Registre 
d’Entitats ciutadanes.  
 
DISPOSICIO ADICIONAL UNICA  
Els drets reconeguts en aquest reglament, a les 
associacions i entitats ciutadanes, s’hauran 
d’interpretar de conformitat amb les 
disposicions del Reglament de Participació 
ciutadana.  
 
DISPOSICIÓ FINAL  
Aquesta Ordenança entrarà en vigor una 
vegada publicada íntegrament el seu text i 
transcorregut el termini assenyalat a l’article 

65.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril reguladora de 
les bases de règim local. 
  
BASES ESPECÍFIQUES Nº 6. BASES 
ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS. 
 
Article 1.- Objecte i vigència d’aquestes bases. 
El fonament legal d’aquestes bases s’empara 
en el que disposen els articles 239 a 241 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei municipal i 
de règim local de Catalunya, en concordança 
amb els articles 118 a 129 del Decret 179/95 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya, i la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de subvencions. 
 
L’objecte d’aquestes bases és definir el conjunt 
de condicions i el procediment a seguir per a la 
sol·licitud, la concessió, la justificació i el 
pagament de les subvencions i la formalització 
de convenis per a la promoció i la dinamització 
de l’associacionisme en tots els seus àmbits, i 
per a la realització d’activitats culturals, 
esportives i de caire juvenil. 
 
Els ajuts als quals es refereixen aquestes bases 
tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual 
quant al seu atorgament, són lliurament 
revocables i reduïbles en tot moment per les 
causes que preveu la llei o aquestes bases, no 
generen cap dret a l’obtenció d’altres ajuts en 
anys posteriors i no es poden al·legar com a 
precedent. 
 
Article 2.- Sol·licitants: 
Poden sol·licitar subvencions: 
- Qualsevol entitat o associació del poble de 
Riells i Viabrea, sense finalitat lucrativa i que 
estigui inscrita al Registre Municipal d’Entitats 
de Riells i Viabrea. 
- Els equips de treball, col·lectius o persones 
físiques en nom propi sense finalitat de lucre 
que tinguin seu o domicili al terme municipal 
de Riells i Viabrea, o que facin actes a Riells i 
Viabrea. 
 
Article 3.- Procediment de sol·licitud: 
Les entitats, associacions, col·lectius o 
persones físiques podran demanar ajuts i 
subvencions presentant una instància de 
sol·licitud, degudament emplenada i signada 
pel representant legal de l’entitat o associació, 
al registre de l’Ajuntament, dins l’horari 
d’oficina corresponent. 
3.1.- La instància haurà d’acompanyar-se amb 
la següent documentació: 
- Memòria del projecte, programa o activitat. 
- Pressupost del projecte, programa o activitat, 
amb indicació detallada dels ingressos i les 
despeses, i també dels ajuts rebuts i/o 
sol·licitats a altres administracions. 
- En cas que la documentació de sol·licitud 
sigui incorrecte o incompleta, el servei que 
l’ha tramitat, ho notificarà a l’interessat/ada 
perquè l’esmeni. 
Si en el termini de deu dies hàbils 
l’interessat/ada no ha esmenat l’error o 

mancances, es procedirà a arxivar l’expedient 
sense cap més tràmit posterior. 
 
Article 4.- Termini de presentació: 
La presentació de les sol·licituds podran 
efectuar-se en els períodes següents: 
- 1ª. Convocatòria: Des del 15 de gener fins al 
15 de març. 
- 2ª. Convocatòria: Des del 15 de juliol fins al 
15 de setembre. 
 
Article 5.- Criteris Bàsics: 
Els ajuts de l’administració, per tal d’acon-
seguir la màxima eficàcia, no sempre han de 
ser econòmics. Aquesta decisió, sempre que 
sigui possible, es decidirà de comú acord. 
Les subvencions econòmiques no poden 
superar, normalment, el 50% del cost de 
l’activitat o el projecte. En cap cas poden 
ultrapassar el cost real de l’activitat, el projecte 
o el servei, ni ser superiors al cost que 
representaria a l’Ajuntament prestar l’activitat 
o el servei de forma directa i per sí mateix, en 
els termes establerts reglamentàriament. Això 
no obstant, en cada cas l’òrgan municipal 
competent ha de determinar les quantitats 
corresponents. 
Tots/totes els/les sol·licitants de subvenció 
podran demanar, com a màxim, un ajut anual 
per a cada activitat, programa o projecte. 
 
5.1.-Les sol·licituds de subvencions s’avalua-
ran d’acord amb els següents criteris: 
L’aportació de l’activitat, el programa o el 
projecte per a la promoció i el foment de: 
- L’associacionisme ciutadà (femení, veïnal, de 
gent gran, d’esplais, de joves, social, cultural, 
etc.) 
- La cultura i l’esport. 
- Els valors socials i la integració social dels 
col·lectius destinats de les activitats o els 
serveis projectats. 
- La millora del medi ambient. 
L’interès i la motivació de l’activitat, el 
programa o el projecte per al municipi. 
El nivell d’autofinançament. 
El nombre o col·lectiu de persones que partici-
paran en l’activitat, així com les facilitats que 
incorpori per al lliure accés de tots/totes 
els/les. riellencs/ques a la proposta. 
Els punts d’incidència o promoció programats 
per la política municipal. 
L’interès a mantenir una tradició arrelada al 
nostre poble i que contingui valors a preservar 
en el futur. 
L’estímul de propostes noves o experimentals i 
que fomentin la participació i la creativitat en 
els camps de l’associacionisme, la dona, la 
cultura, l’esport, els joves, etc. 
Els recursos de què disposi l’Ajuntament de 
Riells i Viabrea destinats a cada camp 
d’actuació municipal. 
El respecte de les activitats, els programes o 
els projectes envers el medi ambient. 
 
5.2.-Queden excloses d’aquestes bases: 
- Activitats de caràcter lucratiu. 
- Activitats sense interès social públic o 
general. 
- Sol·licituds que incloguin despeses de man-
teniment de locals o de funcionament 
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(s’exceptua d’aquest supòsit aquelles entitats 
que gestionen o tenen cedits equipaments de 
titularitat pública.) 
- Activitats acadèmiques o docents, i d’àmbit 
general, corresponents a altres departaments o 
serveis de l’administració pública. 
- L’adquisició de béns immobles. 
 
Article 6.- Atorgament: 
Un cop valorades les sol·licituds de subvenció, 
es dictarà una resolució o decret en el transcurs 
del mes següent en què hagi finalitzat el 
termini de presentació. Posteriorment es for-
malitzarà per mitjà del Conveni o Contracte-
programa, en què, s’instrumentarà la subven-
ció nominativa. 
Si la resolució o decret és de concessió de 
l’ajut sol·licitat, s’especificarà l’entitat o asso-
ciació subvencionada, l’import que s’ha 
atorgat i el concepte pel qual s’ha concedit. 
En cas de denegació, s’especificarà l’entitat o 
associació i les causes per les quals s’ha 
denegat i la sol·licitud. 
La concessió o la denegació es notificarà 
expressament a cada entitat o associació. 
 
Article 7.- Obligacions del beneficiari 
Els beneficiaris estaran obligats a: 
- Aplicar estrictament la subvenció al fi 
objecte de la convocatòria. 
- Presentar la documentació requerida per 
sol·licitar la subvenció, dins el termini. 
- Justificar documentalment el bon fi de la 
subvenció. 
- Facilitar la fiscalització de l’Ajuntament 
sobre el compliment dels fins pels quals 
s’atorga la subvenció. 
- Fer constar la col·laboració o patrocini de 
l’Ajuntament en la publicitat dels actes que es 
subvencionin. 
- En tota documentació i propaganda escrita o 
gràfica de l’acte haurà de constar la llegenda 
“amb el suport de l’Ajuntament de Riells i 
Viabrea. 
- Comunicar a l’Ajuntament l’obtenció de 
subvencions o ajuts per la mateixa finalitat, 
procedents de qualsevol altra administració o 
ens públic nacional o internacional. 
- Complir qualsevol altra obligació que es 
derivi de les bases particulars, generals o 
d’altres disposicions generals vigents. 
 
Article 8.- Justificació i pagament. 
8.1.- El pagament de les subvencions 
s’efectuarà segons les previsions econòmiques 
de l’Ajuntament de Riells i Viabrea i tenint en 
compte la naturalesa de l’activitat, el projecte o 
el programa presentats. 
En la resolució o el decret de concessió de 
subvencions es podran determinar formes de 
pagament fraccionat de l’import total concedit. 
Atenent les característiques de l’activitat, el 
programa o el projecte, l’Ajuntament podrà 
avançar bestretes de les subvencions conce-
dides.  
 
8.2.-Per percebre les subvencions atorgades, el 
beneficiari haurà de justificar la finalitat per a 
la qual fou concedida mitjançant la 
presentació, dins el termini d’un mes a 

comptar des de la finalització de l’activitat 
subvencionada de la documentació següent: 
 
a) Memòria detallada de l’activitat concedida. 
b) Liquidació econòmica de l’activitat junta-
ment amb factures que justifiquin el doble de 
la subvenció concedida. 
Les factures que justifiquin l’import subven-
cionat hauran de reunir els requisits: 
- Ser originals o fotocòpia compulsada. 
- Amb data de l’any en que s’atorgui la 
subvenció 
- Anar obligatòriament a nom del beneficiari 
de la subvenció. 
- Fer referència a despeses generades per 
l’activitat objecte de subvenció. 
- Número de factura i contingut, nom i cog-
noms de l’expedidor i del destinatari, NIF, 
descripció de l’operació i contraprestació, lloc 
i data de l’emissió. 
c) Un exemplar de la documentació i propa-
ganda escrita i gràfica relativa a l’activitat 
subvencionada, que contingui la llegenda i 
l’anagrama de l’Ajuntament de Riells i 
Viabrea. 
d) Si la documentació presentada és incorrecta 
o incompleta, l’Ajuntament requerirà al bene-
ficiari per corregir-la o completar-la en el 
termini improrrogable de 10 dies. 
La manca de justificació d’una subvenció 
impedirà l’atorgament de nous ajuts i com-
portarà el reintegrament de les quantitats no 
justificades, en les condicions que preveu 
l’article 37 de la Llei. 
Les entitats o associacions perceptores de 
subvencions estaran obligades a acreditar que 
es troben al corrent de les seves obligacions 
fiscals amb l’Ajuntament. 
El termini màxim per justificar les subvencions 
serà fins al 31 de gener de l’any següent a la 
concessió. 
 
Article 9.- Altres condicions. 
Amb la presentació de la sol·licitud s’entendrà 
implícita l’acceptació total d’aquestes bases, 
per la qual cosa l’incompliment d’algun dels 
seus punts podrà considerar-se com a causa de 
revocació de l’ajut concedit. 
L’Ajuntament comprovarà l’aplicació efectiva 
de l’ajut a les finalitats per a les quals ha estat 
concedit, i el beneficiari facilitarà l’accés a la 
informació necessària a aquest efecte, en el cas 
que es requereixi. 
 
Disposició Final 
En tot allò no previst en aquestes bases es 
regularà a través de la Llei 38/2003 de 17 de 
novembre, General de Subvencions i de la 
normativa local al respecte. 
 
Aquestes bases entraran en vigor l’endemà de 
la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial 
de la Província i continuaran vigents fins que 
no s’acordi de forma expressa la seva 
modificació o derogació. 
 
ORDENANÇA Nº 7. ORDENANÇA DE 
SOROLLS I VIBRACIONS. 
 
 
 

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1.  
 
1.- L’objecte d’aquesta Ordenança és establir 
els objectius de qualitat ambiental, en el marc 
de la legislació vigent sobre medi ambient i de 
protecció de la salut i urbanística, com també 
regular les actuacions municipals específiques 
en matèria de sorolls i vibracions. 
2.- Aquesta regulació específica s’aplica sens 
perjudici de les altres actuacions municipals, 
les matèries connexes de les quals, però, 
harmonitzen amb aquesta. 
                                                               
Article 2.                                               
 
Aquesta regulació s’aplica a qualsevol activitat 
pública o privada que origini sorolls i/o 
vibracions, que estigui emplaçada o s’exerceixi 
en l’àmbit del terme municipal, com ara el 
trànsit, les màquines, les instal·lacions, les 
obres, etc. 
                                                 
Article 3.                                                                          
 
Per a l’exigència del compliment de les 
determinacions d’aquesta Ordenança davant 
l’Administració municipal estan legitimats tots 
els veïns i residents en el municipi. 
                                                               
Article 4.                                                                          
 
L’acció municipal es concretarà en un 
programa general d’actuació basat en els 
principis i criteris següents:        
a) Prevenció, correcció i millora. 
b) Informació. 
c) Conscienciació. 
                                                         
CAPÍTOL 2. OBJECTIUS DE QUALITAT 
 
Article 5.  
 
Els objectius generals d’aquesta regulació són 
els següents:          
a) Integrar en el conjunt de l’acció de policia 
administrativa que exerceix l’ajuntament els 
requeriments de qualitat de vida, protecció i 
millora del medi ambient i de la salut. 
b) Ordenar la conducta dels ciutadans vers el 
respecte als objectius de qualitat que 
s’assenyalen en l’apartat anterior. 
c) Establir els sistemes, procediments i 
instruments d’actuació necessaris per a una 
intervenció eficient en aquesta funció. 
 
Article 6.                              
 
1.- Emissió i immissió        
La contaminació produïda pel soroll i per les 
vibracions es denomina "emissió" a la sortida 
dels focus i "immissió" al lloc dels seus efectes 
o centres receptors. 
2.- S’entén per immissió en l’ambient exterior 
la contaminació produïda pel soroll i les 
vibracions provinents d’un o diversos focus 
emissors situats en el medi exterior del centre 
receptor. 
3.- S’entén per immissió en l’ambient interior 
la contaminació produïda pel soroll i les 
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vibracions provinents d’un o diversos focus 
emissors situats en el mateix edifici o en 
edificis contigus al centre receptor. 
 
Article 7.                                               
 
1.- Les immissions i les emissions es 
determinen mitjançant els nivells d’avaluació. 
2.- Els nivells d’avaluació es determinen 
separadament per:           
a) La immissió en l’ambient exterior produïda 
pel trànsit rodat (annex 1). 
b) La immissió en l’ambient exterior produïda 
per les activitats i el veïnatge (annex 2). 
c) La immissió en l’ambient interior produïda 
per les activitats i el veïnatge (annex 3). 
d) La immissió de vibracions en l’ambient 
interior (annex 4). 
e) L’emissió de soroll de les activitats en 
l’ambient exterior (annex 2). 
f) L’emissió de soroll dels vehicles (annex 5). 
g) L’emissió de soroll de la maquinària (annex 
6). 
                                
Article 8 .                                                                                    
 
1.- S’entén per zona de sensibilitat acústica 
aquella part del territori que presenta una 
mateixa percepció acústica. 
 
2.- La delimitació de cada una de les zones de 
sensibilitat acústica la fixa l’ajuntament segons 
la zonificació següent:                                          
a)  Zona de sensibilitat acústica alta: comprèn 
tots els sectors del territori que demanen una 
protecció alta contra el soroll. 
b) Zona de sensibilitat acústica moderada: 
comprèn tots els sectors del territori que 
admeten una percepció mitjana del nivell 
sonor. 
c) Zona de sensibilitat acústica baixa: comprèn 
els sectors del territori que admeten una 
percepció elevada del nivell sonor. 
 
3.- Zona de servitud:  comprèn els sectors del 
territori afectats per servituds sonores en favor 
de sistemes generals d’infrastructures viàries, 
ferroviàries o altres equipaments públics que la 
reclamin. 
 
4.- L’ajuntament pot establir altres zones 
específiques quan els usos del sòl o la 
concurrència de circumstàncies especials ho 
justifiquin. 
                                                              
Article 9.                                                                                            
 
1.- Els valors guia d’immissió són els nivells 
d’avaluació màxims recomanats en l’ambient 
exterior o en l’ambient interior i són fixats en 
funció del període horari i de la zona de 
sensibilitat acústica. 
 
2.- Els valors guia d’immissió en l’ambient 
exterior són els següents:                                                 
                                                               
Valors guia d’immissió ambient exterior (*)                   
                                                               
Z=Zones sensibilitat acústica                                 
(1) De 7 a 22 hores LAr en dBA                                
(2) De 22 a 7 hores LAr en dBA                                

                                                               
Z                    (1)     (2)                              
--------------------------------                              
A                    60      50                              
B                     65      55                              
C                     70      60                              
D Altres zones específiques (**)                              
                                                              (*) En 
les vies i travessies urbanes on la intensitat 
mitjana de vehicles diària és igual o superior a 
25.000 vehicles, els valors guia d’immissió en 
l’ambient exterior s’incrementen en 5 dBA. 
(**)  En les zones específiques establertes per 
l’ajuntament, d’acor amb el que disposa 
l’article 8.4, els valors guia d’immissió en 
l’ambient exterior són els que fixa el mateix 
ajuntament en l’acte de delimitació. 
 
3.- Zona de servitud:  
La zona de servitud sonora derivada de 
l’existència o previsió de focus emissors de 
soroll i/o vibracions com ara les infrastructures 
viàries, les ferroviàries o altres equipaments 
públics que ho reclamin, ha de ser delimitada 
per l’ajuntament. 
La zona de servitud comprèn el territori de 
l’entorn del focus emissor i es delimita en els 
punts del territori, o corba isòfona, on es 
mesuren els valors guia d’immissió en 
l’ambient exterior que corresponguin d’acord 
amb les zones de sensibilitat acústica. 
Així, si per a la zona de sensibilitat acústica A 
hi transcorre una autopista, la zona de servitud 
derivada d’aquesta comprèn el territori de 
l’entorn de l’autopista fins als punts del 
territori delimitats per la corba isòfona 60 
dBA. 
 
4.- Els valors guia d’immissió en l’ambient 
interior són els següents:                                                 
                                                               
Valors guia d’immissió ambient interior                       
                                                               
Z=Zones sensibilitat acústica                                 
(1) De 7 a 22 hores LAr en dBA                                
(2) De 22 a 7 hores LAr en dBA                                
                                                               
Z            (1)       (2)                                    
--------------------------                                    
A             30        25                                    
B             35        30                                    
C             40        35                                    
                                                               
5.-  Els valors guia d’immissió a les vibracions 
en l’ambient interior són els següents:                          
                                                               
Valors guia d’immissió a les vibracions                       
                                                               
Z=Zones sensibilitat acústica                                 
                                                               
Z                LAw en dB                                   
---------------------------                                   
A                        75                                   
B                         80                                   
C                         85                                   
                                                               
6.- Aquests mesuraments s’han de realitzar 
d’acord amb les prescripcions tècniques que 
figuren als annexos 1, 2, 3 i 4. 
 
 

Article 10.                                                                        
 
1.- Per a l’emissió de soroll de les noves 
activitats són d’aplicació els valors guia 
d’immissió en l’ambient exterior que estableix 
l’article 9.2. 
 
2.- Els valors límit de l’emissió de soroll dels 
vehicles a motor i de les motocicletes són els 
següents:               
a) Nivell sonor del vehicle a motor en 
moviment. 
                                                               
Valors límit d’emissió dels vehicles a motor en 
moviment      
                                                               
Tipus de vehicle: vehicles destinats al transport 
de persones, amb un màxim de 9 seients, 
inclòs el del conductor. 
En dBA: 74. 
                                                               
Vehicles destinats al transport de persones, 
amb un màxim de 9 seients, inclòs el del 
conductor, i amb una massa màxima 
autoritzada no superior a 3,5 tm:            
Tipus de vehicle: amb un motor de potència 
inferior a 150 kW. 
En dBA: 78. 
Tipus de vehicle: amb un motor de potència no 
inferior a 150 kW. 
En dBA: 80. 
                                
Vehicles destinats al transport de persones i 
que estiguin equipats amb més de 9 seients, 
inclòs el del conductor; vehicles destinats al 
transport de mercaderies:        
Tipus de vehicle: amb una massa màxima 
autoritzada no superior a 2 tones. 
En dBA: 76. 
Tipus de vehicle: amb una massa màxima 
autoritzada entre 2 i 3,5 tones. 
En dBA: 77. 
                                
Vehicles destinats al transport de mercaderies i 
amb una massa màxima autoritzada superior a 
3,5 tones i:        
Tipus de vehicle: amb un motor de potència 
inferior a 75 kW. 
En dBA: 77. 
Tipus de vehicle: amb un motor de potència 
entre 75 kw i 150 kW. 
En dBA: 78. 
Tipus de vehicle: amb un motor de potència no 
inferior a 150 kW. 
En dBA: 80. 
 
                                                             
Valors límit d’emissió de les motocicletes en 
moviment                                                                      
Categories de motocicletes segons la 
cilindrada (en cm3)      
                                                               
                                                              En dBA             
--------------------------------------------------------             
Inferior o igual a 80                                       75        
Superior a 80 i inferior o igual a 175             77        
Superior a 175                                                80        
                                
b) Nivell sonor del vehicle a motor aturat. 
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Valors límit d’emissió dels vehicles a motor 
aturats      
                                
Són els que figuren en la fitxa d’homologació 
de cada tipus de vehicle a motor i motocicleta. 
 
3.- Aquests mesuraments s’han de realitzar 
d’acord amb les prescripcions tècniques que 
figuren als annexos 2 i 5. 
 
4.- L’emissió sonora de la maquinària que 
s’utilitza en les obres públiques i en la 
construcció s’ha ajustar a les prescripcions que 
estableix la normativa de la Unió Europea. 
 
5.- L’emissió sonora dels tallagespes s’ha 
d’ajustar a les prescripcions que estableix la 
Directriu 88/181 de la Unió Europea. 
 
6.- L’emissió sonora dels sistemes d’avís no 
pot excedir de 3 minuts. Finalitzat aquest 
interval de temps, el sistema d’avís ha de ser 
de tipus lluminós. 
                                
 
CAPÍTOL 3. SISTEMES D’ACTUACIÓ 
                                
Secció 1 . Acció de vigilancia i prevenció 
 
                                
Article 11.                          
 
L’ajuntament ha d’establir un sistema de 
mesura periòdica dels nivells d’immissió en 
l’ambient exterior en totes i cadascuna de les 
zones de sensibilitat acústica, amb periodicitat 
bianual, i n’ha de fer públics els resultats. 
                                
 
Article 12.                                           
 
1.- En els projectes de construcció d’edifica-
cions que s’adjunten a la petició de llicència 
urbanística s’ha de justificar el compliment de 
la Norma NBE-CA/88. 
 
2.- En l’acte d’atorgament de la llicència 
urbanística es poden fixar mesures de més 
aïllament acústic quan en el tràmit d’avaluació 
del projecte se’n motivi la conveniència i 
l’oportunitat i es justifiqui, tècnicament i 
econòmica, la seva viabilitat per tal de garantir 
els valors guia d’immissió que estableix 
l’article 9. 
 
Article 13.      
 
1.- Per a les activitats potencialment emissores 
de sorolls i/o vibracions s’ha d’adjuntar a la 
sol·licitud de llicència municipal d’activitats 
classificades un estudi acústic que faci 
referència a tots i cadascun dels focus emissors 
i una avaluació de les mesures adoptades per 
garantir que no es transmetran a l’exterior, en 
les condicions més desfavorables, uns valors 
d’immissió superiors als fixats a l’article 9. 
 
2.- En l’acte d’atorgament de la llicència i 
atenent els resultats que ofereixi l’avaluació 
efectuada en el tràmit de l’expedient es poden 
fixar uns valors guia d’emissió en l’ambient 

exterior més rigorosos sempre que aquests es 
puguin obtenir amb l’aplicació de tècniques o 
mesures assumibles per l’empresa i deter-
minats segons la metodologia de l’annex 2. 
 
3.- L’estudi acústic ha de tenir el contingut 
mínim següent:                            
a) Descripció del local, especificant els usos 
dels locals adjacents i la seva situació respecte 
a habitatges. 
b) Detall dels focus sonors i/o vibratoris. 
c) Estimació del nivell d’emissió d’aquests 
focus a l’interior i a l’exterior de l’activitat. 
d) En funció de les dades anteriors, projecte 
d’aïllament, on constarà el disseny dels 
elements proposats, amb la descripció dels 
materials utilitzats i dels detalls constructius de 
muntatge. Si la instal·lació projectada 
comporta focus emissors situats a gran alçària, 
com ara sobre cobertes, en xemeneies, en cims 
de sitges, etc., el projecte haurà de tenir en 
compte que la propagació del soroll pot 
manifestar-se a llarga distància i, per tant, s’ha 
d’especificar els elements atenuadors adequats 
per tal d’evitar que les immissions sonores a 
llarga distància no superin els valors guia 
d’immissió que fixa l’article 9. 
e) Justificació analítica o per assaigs del 
rendiment dels elements d’aïllament proposats. 
f) Justificació que el funcionament de 
l’activitat no supera els valors guia d’immissió 
establerts. 
 
4.- Instal·lats els elements d’aïllament, cal 
acreditar mitjançant certificació emesa per un 
tècnic competent que no se superen els valors 
guia d’immissió que fixa l’article 9 i 
determinats segons la metodologia dels 
annexos 2, 3 i 4.  
 
Secció 2.Sanejament acústic 
 
Article 14.                                             
 
L’ajuntament ha d’atendre els requeriments de 
prevenció, correcció i millora dels nivells 
d’avaluació, d’acord amb l’ordenació que es 
fixi en el programa d’actuació que preveu 
l’article 4, mitjançant, entre altres, les 
actuacions següents:                      
a) Apantallaments acústics. 
b) Pavimentació de les vies de circulació urba-
na amb materials absorbents. 
c) Equipaments urbans de baixa emissió 
sonora. 
d) Gestió del trànsit. 
                                
Article 15.                                         
 
1.- Sens perjudici del règim aplicable a les 
activitats sotmeses a llicència municipal i que 
es fixa en la disposició transitòria d’aquesta 
Ordenança, l’ajuntament, amb la instrucció 
prèvia del corresponent expedient d’avaluació 
tècnica i econòmica, pot imposar a aquestes 
activitats les mesures addicionals que siguin 
necessàries per corregir situacions concretes 
d’immissió en les quals no és possible complir 
els valors guia d’immissió que fixa aquesta 
Ordenança amb les mesures ordinàries. 
 

2.- Per fer viable l’aplicació d’aquestes 
mesures addicionals, i sempre que el seu cost 
suposi un esforç econòmic difícilment 
assumible pels afectats, l’ajuntament ha 
d’arbritrà un sistema d’ajuts amb càrrec al 
pressupost municipal. 
 
Secció 3. Inspecció i control 
 
Article 16.                                            
 
Correspon a l’ajuntament exercir el control del 
compliment d’aquesta  Ordenança, exigir 
l’adopció de mesures correctores necessàries, 
assenyalar limitacions, realitzar totes aquelles 
inspeccions que siguin necessàries i aplicar les 
sancions corresponents en cas d’incompliment. 
 
Article 17.                        
 
1.- Les denúncies formulades donen lloc a 
l’obertura de les diligències corresponents per 
tal de comprovar la veracitat dels fets 
denunciats i, si s’escau, a la incoació de 
l’expedient sancionador corresponent, i s’han 
de notificar als denunciants les resolucions que 
s’adoptin. 
 
2.- Quan es formalitzi la denúncia s’han de 
facilitar les dades necessàries perquè els 
òrgans municipals competents puguin realitzar 
la comprovació corresponent.  
                                
Article 18.                                                
 
1.- El responsable del focus emissor està 
obligat a permetre l’accés al personal acreditat 
de l’ajuntament, per tal de dur a terme la visita 
d’inspecció. 
A aquests efectes, els titulars de les activitats 
han de fer funcionar els focus emissors en la 
forma que se’ls indiqui, perquè aquells puguin 
procedir als mesuraments i les comprovacions 
escaients. 
 
2.- De les comprovacions efectuades cal es-
tendre’n acta, de la qual s’ha de lliurar una 
còpia al titular o a la persona responsable de 
l’activitat en el moment de la inspecció. L’acta 
dóna lloc, si escau, a la incoació del corres-
ponent expedient sancionador, en el qual, amb 
l’audiència de l’interessat, es determinen, a 
més, les mesures correctores necessàries. 
 
3.- Quan se superin en 15 unitats els valors 
guia d’immissió que estableix l’article 9 o 
quan el titular o el responsable de l’activitat 
hagi estat sancionat pel mateix motiu durant el 
darrer any, es poden proposar com a mesures 
preventives el precinte dels focus emissors o la 
suspensió de l’activitat durant la tramitació i la 
resolució de l’expedient sancionador. 
                                
Secció 4. Infraccions i sancions 
 
Article 19.                                           
 
1.- Es consideren infraccions administratives 
les accions i les omissions que contravenen les 
obligacions que estableix aquesta Ordenança. 
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2.- Les infraccions es classifiquen en lleus, 
greus i molt greus, de conformitat amb la 
tipificació que estableixen els articles següents. 
 
Article 20.                                          
 
1.- Es tipifiquen com a infraccions administra-
tives en matèria d’activitats sotmeses a 
llicència municipal, les següents:                           
1.1.- Molt greus:                      
Falsejar els certificats tècnics. 
Superar en més de 10 unitats els valors guia 
d’immissió que estableix l’article 9. 
Posar en funcionament focus emissors quan se 
n’hagi ordenat el precinte o la clausura. 
Reincidir en infraccions greus. 
1.2.- Greus:                         
Superar en més de 5 unitats els valors guia 
d’immissió que estableix l’article 9. 
No disposar de l’aïllament acústic i/o vibratori 
imposat a la llicència. 
Ampliar sense llicència les activitats 
susceptibles de produir molèsties per sorolls 
i/o vibracions. 
Desatendre els requeriments municipals per a 
la correcció de les deficiències observades. 
La negativa o resistència a la tasca d’inspecció 
i de vigilància de l’Administració. 
Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a 
facilitar la informació sol·licitada per les 
autoritats competents o pels seus agents en el 
compliment de les seves funcions, i també el 
subministrament d’informació o documentació 
falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a 
error, implícitament o explícitament. 
Posar en funcionament focus emissors quan se 
n’hagi limitat el temps. 
Reincidir en infraccions lleus. 
1.3.- Lleus:                         
Superar fins a 5 unitats els valors guia 
d’immissió que estableix l’article 9. 
Qualsevol altra infracció no tipificada en els 
apartats anteriors. 
 
2.- Es tipifiquen com a infraccions adminis-
tratives en matèria d’accions singulars, capítol 
4, les següents:     
2.1.- Greus:                         
Superar en més de 5 unitats els valors guia 
d’immissió que estableix l’article 9. 
Superar en més de 5 unitats els valors límits 
d’emissió dels vehicles que estableix l’article 
10. 
Exercir l’activitat sense l’autorització munici-
pal preceptiva. 
No presentar el vehicle per al seu reconeixe-
ment i inspecció. 
Reincidir en infraccions lleus                 
2.2.- Lleus:                         
Superar fins a 5 unitats els valors guia 
d’immissió que estableix l’article 9. 
Superar fins a 5 unitats els valors límits 
d’emissió dels vehicles que estableix l’article 
10. 
Incomplir l’horari fixat. 
Qualsevol altra infracció no tipificada en els 
apartats anteriors. 
 
Article 21.                                              
 
Són responsables de les infraccions:              

Els titulars de les llicències o autoritzacions 
municipals. 
Els explotadors de l’activitat. 
Els tècnics que lliurin els certificats corres-
ponents. 
El titular del vehicle o el seu conductor. 
El causant de la pertorbació. 
 
Article 22.                           
 
La imposició de les sancions previstes en 
aquesta Ordenança es regeix per la normativa 
vigent en matèria de procediment sancionador 
aplicable pels ens locals. 
 
Article 23.                                               
 
Les sancions que es poden imposar són les 
següents:      
a) Multa. 
b) Suspensió de l’activitat, total o parcial. 
c) Retirada temporal o definitiva de la llicèn-
cia. 
 
Article 24.                                              
 
1.- Les infraccions molt greus seran sancio-
nades amb multes de 130 euros a 6.000 euros. 
 
2.- Les infraccions greus seran sancionades 
amb multes de 100 euros a 3.000 euros. 
 
3.- Les infraccions lleus seran sancionades 
amb multes de 6 a 1000 euros . 
 
Article 25.                                           
 
1.- Per les infraccions molt greus també es pot 
aplicar qualsevol de les sancions següents:              
a) Clausura de l’activitat. 
b) Retirada temporal o definitiva de la 
llicència. 
c) Suspensió temporal de l’activitat. 
d) Precinte de focus emissors. 
 
2.- Per les infraccions greus també es pot 
aplicar qualsevol de les sancions següents:              
a) Suspensió temporal de l’activitat. 
b) Precinte de focus emissors. 
 
Article 26.                                             
 
Les sancions corresponents a cada classe 
d’infracció es graduen tenint en compte els 
criteris següents, que poden ser valorats 
separadament o conjuntament. 
a) L’afectació de la salut de les persones. 
b) L’alteració social a causa del fet infractor. 
c) La possibilitat de restabliment de la realitat 
fàctica. 
d) El benefici derivat de l’activitat infractora. 
e) El grau de malícia del causant de la 
infracció. 
f) El grau de participació en el fet per títol 
diferent de l’anterior. 
g) La capacitat econòmica de l’infractor. 
h) La reincidència. 
 
 
 
 

Article 27                           
 
1.- L’autoritat municipal competent és qui 
ordena la incoació dels expedients sanciona-
dors i imposa les sancions que corresponguin. 
 
2.- La multa és compatible amb l’aplicació 
d’altres sancions quan correspongui. 
 
3.- No té caràcter de sanció la clausura o el 
tancament de l’activitat que no disposi de 
llicència. Tampoc no té caràcter de sanció la 
suspensió cautelar del funcionament de 
l’activitat fins que es rectifiquin els defectes o 
es compleixin els requisits legals exigits. 
 
Article 28                           
 
Per exercir novament l’activitat que hagi estat 
clausurada o precintada, en part o en la 
totalitat, és indispensable trobar-se en 
possessió de la llicència que empari l’activitat 
en la seva totalitat i estat real, i també que 
s’adapti al projecte sobre la base del qual 
s’atorgà l’esmentada llicència, havent-se de 
justificar la seva adequació mitjançant el 
corresponent certificat tècnic. En cas contrari, 
no es pot tornar a exercir l’activitat, encara que 
hagi transcorregut el termini imposat en la 
mesura aplicada. 
 
CAPÍTOL 4. ACCIONS SINGULARS 
                                
Secció 1.Vehicles a motor 
 
Article 29                           
 
Tot vehicle de tracció mecànica ha de tenir en 
bones condicions de funcionament els òrgans 
capaços de produir sorolls, amb la finalitat que 
el nivell sonor emès pel vehicle amb el motor 
en funcionament no excedeixi dels valors 
límits d’emissió que estableix l’article 10. 
 
Article 30                           
 
1.- Es prohibeix forçar les marxes dels vehicles 
a motor fent sorolls molestos com ara 
acceleracions innecessàries, forçar el motor en 
pendents, etc. 
 
2.- Es prohibeix la circulació de vehicles a 
motor amb silenciadors no eficaços, 
incomplets, inadequats o deteriorats, i utilitzar 
dispositius que puguin anul·lar l’acció del 
silenciador. 
 
3.- Es prohibeix l’ús de botzines o qualsevol 
altre senyal acústic dins el nucli urbà. 
S’exceptuen els vehicles en servei de la Policia 
Governativa o Municipal, Servei d’Extinció 
d’Incendis i Salvaments i altres vehicles 
destinats al servei d’urgències degudament 
autoritzats, que resten, no obstant, subjectes a 
les prescripcions següents:                           
a) Tots els vehicles destinats a serveis d’urgèn-
cies han de disposar d’un mecanisme de 
regulació de la intensitat sonora dels seus 
dispositius acústics que la redueixi a uns 
nivells compresos entre 70 i 90 dBA durant el 
període nocturn (entre les 22 hores i les 7 
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hores del matí). Els nivells es mesuren segons 
indica el punt 2 de l’annex 1 de la Directriu 
70/388/CEE. 
b)  Els conductors dels vehicles destinats a 
servei d’urgències només han d’utilitzar els 
dispositius de senyalització acústica d’emer-
gència en els casos de notable necessitat i quan 
no sigui suficient la senyalització lluminosa. 
Els caps dels respectius serveis d’urgències 
són els responsables d’instruir els conductors 
en la necessitat de no utilitzar indiscrimi-
nadament els esmentats senyals acústics. 
 
Article 31                           
 
Quan en determinades zones o vies urbanes 
s’apreciï una degradació notòria del medi per 
excés de soroll imputable al trànsit, l’ajun-
tament pot prohibir-lo, limitar-lo o restringir-
lo. 
 
Article 32                           
 
1.- La policia municipal ha de formular 
denúncia contra el titular de qualsevol vehicle 
que segons el seu judici sobrepassi els valors 
límits d’emissió permesos, indicant l’obligació 
de presentar el vehicle en el lloc i l’hora 
determinats per al seu reconeixement i 
inspecció. 
Aquest reconeixement i inspecció es pot referir 
tant al mètode de vehicle en moviment com al 
de vehicle aturat. 
En qualsevol cas es considera vàlida la mesura 
practicada per una estació de la Xarxa 
d’Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV). 
 
2.- Si el vehicle no es presenta en el lloc i la 
data fixats, es presumirà que el titular és 
conforme amb la denúncia formulada i s’in-
coarà el corresponent expedient sancionador. 
 
3.- Si en la inspecció efectuada d’acord amb el 
que disposa l’annex 5 s’obtenen nivells 
d’avaluació superiors als valors límits d’e-
missió permesos, s’incoarà expedient sancio-
nador i, independentment d’aquest, s’atorgarà 
un termini màxim de 10 dies perquè s’efectuï 
la reparació del vehicle i torni a presentar-s’hi. 
No obstant això, si en la mesura efectuada es 
registra un nivell d’avaluació superior en 5 
dBA o més al valor límit d’emissió establert, 
es procedirà a la immobilització immediata del 
vehicle, sens perjudici d’autoritzar-ne el 
trasllat per a la seva reparació sempre que 
aquest s’efectuï de manera immediata. Un cop 
efectuada la reparació, s’ha de realitzar un nou 
control d’emissió.                                
 
Secció 2.Edificació 
 
Article 33                           
 
Condicions acústiques exigibles a l’edificació         
1.-  Sens perjudici del que estableix l’article 
13, s’exigirà que les instal·lacions auxiliars i      
complementàries de l’edificació, com ara 
ascensors, equips de refrigeració, portes me-
tàl·liques, funcionament de màquines, etc. no 
transmetin a l’interior de l’habitatge o locals 
habitats nivells sonors i/o vibratoris superiors 

als valors guia d’immissió que estableix 
l’article 9. 
 
2.- Amb la finalitat d’evitar la transmissió de 
soroll i de vibracions a través de l’estructura de 
l’edificació s’ha de tenir en compte el que 
estableixen els apartats següents:                           
a) Tot element amb òrgans mòbils s’ha de 
mantenir en perfecte estat de conservació, 
principalment pel que fa a la suavitat de marxa 
dels seus rodaments. 
b) No es permet l’ancoratge directe de 
màquines i suports d’aquesta en les parets 
mitgeres, sostres o forjats de separació de 
recintes, sinó que s’ha de realitzar interposant 
els dispositius antivibratoris adequats. 
c) Les màquines d’arrancada violenta, les que 
treballin per cops o xocs bruscos i les dotades 
d’òrgans amb moviment alternatiu han d’estar 
ancorades en bancades independents, sobre el 
sòl i aïllades de l’estructura de l’edificació per 
mitjà dels antivibratoris adequats. 
d) Els conductes pels quals circulen fluids en 
forma forçada, connectats directament amb 
màquines que tenen òrgans en moviment, han 
de tenir dispositius de separació que 
impedeixin la transmissió de les vibracions 
generades en aquelles màquines. Les brides i 
els suports dels conductes han de tenir 
elements antivibratoris. Les obertures dels 
murs per al pas de les conduccions s’han de 
dotar de materials antivibratoris. 
e) En els circuits de fluids, les seccions i 
disposició de les vàlvules i aixetes han de ser 
de tal manera que el fluid hi circuli en règim 
laminar per les despeses nominals. 
 
Secció 3.Treballs en la via pública i en 
l’edificació 
 
Article 34                           
 
Els treballs realitzats en la via pública i els 
d’edificació s’han d’ajustar a les prescripcions 
següents:   
a) L’horari de treball ha de ser comprès entre 
les 8 i les 22 hores. 
b) S’han d’adoptar les mesures oportunes per 
evitar superar els valors guia d’immissió fixats 
per a la zona respectiva.  
En el cas en què això no sigui tècnicament 
possible s’exigirà autorització expressa de 
l’ajuntament, establint l’horari per a l’exercici 
de l’activitat. 
c) S’exceptua de l’obligació anterior les obres 
urgents, les que es realitzin per raons de 
necessitat o perill i aquelles que pels seus 
inconvenients no es puguin realitzar durant el 
dia. El treball nocturn ha de ser expressament 
autoritzat per l’ajuntament, el qual determinarà 
els valors guia d’immissió que ha de complir 
en funció de les circumstàncies que concorrin 
en cada cas. 
 
Article 35                           
 
1.- Es prohibeixen les activitats de càrrega i 
descàrrega de mercaderies, manipulació de 
caixes, contenidors, materials de construcció i 
objectes similars entre les 22 i les 8 hores, 
quan aquestes operacions superin els valors 

guia d’immissió que estableix l’article 9 i 
afectin zones d’habitatges i/o residencials. 
És preceptiva l’autorització municipal expressa 
per a aquelles activitats que justifiquin 
tècnicament la impossibilitat de respectar els 
valors guia d’immissió. 
 
2.- El servei públic nocturn de neteja i 
recollida d’escombraries ha d’adoptar les 
mesures i les precaucions necessàries per 
reduir al mínim el nivell de pertorbació de la 
tranquil·litat ciutadana. 
En els plecs de condicions de la contracta 
d’aquest servei s’han d’especificar els valors 
límits d’emissió sonora aplicables als vehicles. 
 
Secció 4.Veïnatge 
 
Article 36                           
 
Soroll a l’interior dels edificis               
1.- La producció de soroll a l’interior dels 
edificis s’ha de mantenir dintre els valors 
límits que exigeix la convivència ciutadana i el 
respecte als altres. 
2.- Es prohibeix qualsevol activitat pertorba-
dora del descans aliè en l’interior dels habitat-
ges, en especial des de les 22 hores fins les 8 
hores, que superi els valors guia d’immissió 
que estableix l’article 9. 
3.- L’acció municipal s’ha d’adreçar especial-
ment al control dels sorolls i de les vibracions 
en hores de descans nocturn deguts a:                   
a) El volum de la veu humana o l’activitat 
directa de les persones. 
b) Animals domèstics. 
c) Funcionament d’electrodomèstics, aparells i 
instruments musicals o acústics. 
d) Funcionament d’instal·lacions d’aire condi-
cionat, ventilació o refrigeració. 
 
Article 37                           
 
1.- Els posseïdors d’animals domèstics estan 
obligats a adoptar les mesures necessàries per 
impedir que la tranquil·litat dels seus veïns 
sigui alterada pel comportament d’aquells. 
 
2.- Es prohibeix, des de les 22 hores fins les 8 
hores, deixar en patis, terrasses, galeries i 
balcons o altres espais oberts, animals 
domèstics que amb els seus sons, crits o cants 
destorbin el descans dels veïns. 
 
Article 38                           
 
1.- El funcionament dels electrodomèstics de 
qualsevol classe, dels aparells i dels 
instruments musicals o acústics en l’interior 
dels habitatges, s’ha d’ajustar de manera que 
no se superin els valors guia d’immissió que 
estableix l’article 9. 
 
2.- El funcionament de les instal·lacions de 
climatització i/o ventilació no ha d’originar en 
els edificis contigus o pròxims no usuaris 
d’aquests serveis valors d’immissió superiors 
als que estableix l’article 9, tant en l’àmbit 
interior com en l’exterior. 
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Article 39                           
 
Els infractors del contingut d’aquesta Secció, 
amb la denúncia i comprovació prèvies del 
personal acreditat de l’ajuntament seran 
requerits perquè cessin l’activitat pertorbadora, 
sens perjudici de la imposició de la sanció 
corresponent. 
A aquest efecte, el responsable del focus 
emissor té l’obligació de facilitar l’accés a 
l’edifici al personal acreditat de l’ajuntament.     
 
Secció 5.Activitats comercials i de serveis 
             
Article 40                           
 
1.- Els titulars d’activitats comercials i de 
serveis estan obligats a adoptar les mesures 
d’aïllament dels seus focus emissors de soroll 
i/o vibracions per complir els valors guia 
d’immissió que estableix l’article 9. 
 
2.- Per a l’obtenció de la corresponent llicència 
d’obertura cal justificar el compliment dels 
valors guia d’immissió establerts per a la zona, 
mitjançant certificat subscrit per un tècnic 
competent, contractat pel titular de l’activitat. 
 
Secció 6. Activitats d’oci, d’espectacle i 
recreatives 
 
En locals tancats 
 
Article 41                           
 
Les activitats d’oci, d’espectacle i recreatives 
que disposin d’equip de música o que facin 
activitats musicals estan sotmeses al 
procediment que estableix l’article 13 amb les 
peculiaritats següents:                
a) Els serveis municipals han de comprovar 
l’efectivitat de les mesures d’aïllament 
reproduint en l’equip que s’ha d’inspeccionar 
un so amb el comandament de potenciòmetre 
del volum al nivell màxim. Al soroll musical 
s’ha d’afegir el produït per altres elements del 
local com ara extractors, cambres frigorífiques, 
grups de pressió, etc. 
b) Els locals amb nivell sonor musical interior 
igual o superior a 75 dBA han de fer la seva 
activitat amb les portes i les finestres tancades. 
Amb aquesta finalitat, s’exigirà la instal·lació 
de doble porta i aire condicionat. 
 
Article 42                           
 
1.- A més de complir les condicions que 
estableix la llicència d’obertura, els locals 
d’esbargiment públic o recreatiu, com ara bars, 
restaurants, discoteques, sales de ball, cinemes, 
teatres i similars, han de respectar l’horari de 
tancament establert legalment. 
 
2.- A més els titulars dels establiments són els 
responsables de vetllar, amb els mitjans que 
calgui, perquè els usuaris, quan entrin o surtin 
del local, no produeixin molèsties al veïnat. En 
el cas que les seves recomanacions no siguin 
ateses, han d’avisar immediatament la policia 
municipal als efectes adients. 
 

3.- En tots aquells casos en què s’hagi 
comprovat l’existència reiterada de molèsties 
al veïnat, l’ajuntament pot imposar al titular de 
l’activitat l’obligació de disposar, com a 
mínim, d’una persona encarregada de la 
vigilància a l’exterior de l’establiment. 
                                
En locals a l’aire lliure                   
 
Article 43                           
 
En les autoritzacions que amb caràcter 
discrecional s’atorguen per a l’actuació 
d’orquestres i altres espectacles musicals en 
terrasses o a l’aire lliure, hi han de figurar, 
com a mínim, els condicionaments següents:  
a) Caràcter estacional o de temporada. 
b) Limitació d’horari. 
Si l’activitat es realitza sense la corresponent 
autorització municipal o incomplint les 
condicions que aquesta estableix, el personal 
acreditat de l’ajuntament pot procedir a 
paralitzar immediatament l’acte o festa, sens 
perjudici de la corresponent sanció. 
                                
Esporàdiques                          
 
Article 44 
                           
Les manifestacions populars a la via pública o 
en espais oberts de caràcter comunal o veïnal 
derivades de la tradició, com ara revetlles, 
festes, fires, etc., els actes cívics, culturals o 
recreatius excepcionals i totes les altres que 
tinguin un caràcter semblant, han de disposar 
d’autorització municipal expressa, la qual 
imposa les condicions per a la possible 
incidència per sorolls a la via pública segons la 
zona on tinguin lloc. 
Davant l’incompliment del que estableix 
l’apartat anterior, el personal acreditat de l’a-
juntament pot procedir a paralitzar immedia-
tament l’acte, sens perjudici de la sanció 
corresponent. 
 
Secció 7. Manifestacions de vianants 
 
Article 45 
 
En les vies públiques i altres zones de 
concurrència pública, no es poden realitzar 
activitats com ara fer cants, crits, fer funcionar 
aparells de ràdio, televisors, instruments, 
tocadiscs, missatges publicitaris, altaveus, etc., 
que superin els valors guia d’immissió que 
estableix l’article 9. 
 
Secció 8. Sistemes d’avís acústics 
 
Article 46                           
 
1.- Es prohibeix fer sonar sense causa 
justificada qualsevol sistema d’avís com ara 
alarmes, sirenes, etc.  
2.- Tot i això, s’autoritzen proves i assaigs 
d’aparells, que són:                            
a) Inicials: les que s’han de realitzar 
immediatament després de la seva instal·lació. 
Es poden efectuar entre les 9 i 20 hores. 
b) Rutinàries: són les de comprovació periò-
dica dels sistemes d’avís. Només es poden 

realitzar com a màxim un cop al mes i en un 
interval de 3 minuts, dintre l’horari de 9 a les 
20 hores. La policia municipal ha de conèixer 
prèviament el pla de comprovacions, amb 
l’expressió del dia i l’hora en què es farà. 
                                
Article 47 
            
Control del sistema d’avís                   
47.1 Els propietaris de sistemes d’avís acústics 
han de posar en coneixement de la policia 
municipal el seu domicili i telèfon perquè, un 
cop avisats dels seu funcionament anòmal, 
procedeixin d’immediat a la seva interrupció. 
47.2 El desconeixement del titular o la persona 
responsable per part de la policia municipal 
serà entès com a autorització tàcita a favor 
d’aquesta, per a l’ús dels mitjans necessaris per 
interrompre el sistema d’avís. 
L’anterior mesura s’entén sens perjudici de la 
imposició de la corresponent sanció quan les 
molèsties derivin d’actes imputables a 
l’actuació del propietari o industrial subminis-
trador, com a conseqüència d’una instal·lació 
deficient de l’aparell o una falta de les 
operacions necessàries per mantenir-lo en bon 
estat de conservació. 
47.3 A la sol·licitud de la llicència d’obertura 
d’un establiment, tant si l’activitat és innòcua 
com classificada, cal especificar a la 
documentació que s’ha d’aportar si el local 
disposa de sistemes d’avís acústics. 
                                
ANNEXOS 
 
Annex 1                            
                                
Determinació dels nivells d’avaluació de la 
immissió sonora en l’ambient exterior produït 
pel trànsit rodat     
                                
Àmbit d’aplicació                       
Als efectes d’aquesta Ordenança, s’entén per 
soroll produït pel trànsit rodat el que prové del 
trànsit dels vehicles a motor i dels trens. 
                                
Períodes d’avaluació                      
El nivell d’avaluació es calcula separadament 
pels períodes horaris següents:                       
L’horari diürn, període que comprèn de les 7 h 
a les 22 h (15 h). 
L’horari nocturn, període que comprèn de les 
22 h a les 7 h (9 h). 
                                
Càlcul del nivell d’avaluació, LAr               
El nivell d’avaluació es calcula a partir de 
mesuraments que incloguin tot el període 
horari, mitjançant les expressions següents:                   
                                
LAr = LAeq.T                          
                                
on:                              
                                
LAeq és el nivell de pressió sonora continu 
equivalent ponderat A, mesurat durant el 
període T            
                                
on:                              
                                
T=900 min. per a l’horari diürn. 
T=540 min. per a l’horari nocturn. 
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O bé es calcula per mostreig a partir de 
mesuraments de durada curta (10 min. o més) 
en diferents intervals de temps, Ti, 
representatius de les variacions del trànsit; 
hores punta, hores amb calma, etc., i 
mitjançant les expressions següents:                     
                                
Horari diürn:                         
                                
(Vegeu fórmules a la pàg. 12644 del DOGC 
3675 11/07/2002)                
                                
Lloc de mesurament                       
En les edificacions, el nivell d’avaluació del 
soroll en l’ambient exterior es mesura situant 
el micròfon al mig de la finestra, oberta de bat 
a bat, de les dependències d’ús sensibles al 
soroll (dormitoris, sales d’estar, menjadors, 
despatxos d’oficina, aules escolars o d’altres 
dependències assimilables). 
En les zones encara no construïdes però desti-
nades a l’edificació, es mesura preferentment 
situant el micròfon a una alçària d’entre 3 i 11 
m i en el pla d’emplaçament de la façana més 
exposada al soroll. 
A peu de carrer es mesura situant el micròfon a 
una distància d’entre 1 i 2 m de les façanes i a 
una alçària d’aproximadament 1,5 m. Als 
valors que s’obtinguin se’ls aplicarà la 
correcció de sostreure d’entre 3 fins a 5 dBA, 
atenent les característiques de l’edificació de 
l’indret. 
A camp obert es mesura situant el micròfon, 
com a mínim, entre 20 i 30 m de distància de 
les vores de la instal·lació (carreteres, autopis-
tes, etc.) i a una alçària d’aproximadament 1,5 
m. 
                                
Condicions de mesurament                    
Els nivells d’avaluació es determinen en 
condicions meteorològiques representatives de 
l’indret on es mesura, usant sempre una pan-
talla antivent i a partir d’un ferm suposa-
dament sec. 
                                
Calibratge                           
L’equip de mesura s’ha de calibrar mitjançant 
calibrador abans i després del mesurament. 
                                
Annex 2                            
                                
Determinació dels nivells d’avaluació de la 
immissió sonora,  LAr, en l’ambient exterior 
produït per les activitats i el veïnatge                    
                                
Àmbit d’aplicació                       
Als efectes d’aquesta Ordenança, s’entén per 
soroll produït per les activitats el provinent de 
les màquines, les instal·lacions, les obres, etc. i 
per soroll produït pel veïnatge el provinent de 
les activitats domèstiques, com ara el funcio-
nament dels electrodomèstics, els aparells, els 
instruments musicals o acústics, els animals 
domèstics, les veus, els cants, els crits o altres 
assimilables. 
                                
Períodes d’avaluació                      
El nivell d’avaluació es calcula separadament 
per als períodes següents:                       
L’horari diürn, període comprès entre les 7 h i 
les 22 h (900 min.). 

L’horari nocturn, període comprès entre les 22 
h i les 7 h (540 min.). 
                                
Fases de soroll                        
El període d’avaluació es divideix en intervals 
de temps o fases de soroll en els quals el nivell 
de pressió sonora es percep de manera 
uniforme en el lloc d’immissió, i també els 
components tonals i/o impulsives. Els intervals 
de temps en què no funciona l’activitat s’han 
de considerar una fase de soroll caracteritzada 
pel seu nivell de soroll ambiental. 
                                
Càlcul del nivell d’avaluació, LAr               
El nivell d’avaluació de cada període es 
calcula a partir dels nivells d’avaluació 
parcials de cada fase de soroll mitjançant les 
expressions següents:              
(Vegeu fórmules a la pàg. 12654 DOCG 3675 
11/07/2002)                
i representa cadascuna de les fases de soroll. 
Ti és la durada de la fase de soroll, i 
expressada en minuts. 
                                
STi = 900 min. per a l’horari diürn. 
                                
STi = 540 min. per a l’horari nocturn. 
                                
LAr,i és el nivell d’avaluació corresponent a la 
fase i. Es calcula a partir de l’expressió 
següent:            
LAr,i = LAeq,ti + K1,i + K2,i + K3,i              
                                
on:                              
LAeq,ti és el nivell de pressió sonora continu 
equivalent, ponderat A, mesurat en un temps ti 
£ Ti i estimat per la fase i. 
K1,i, K2,i, K3,i són correccions de nivell per a 
la fase i. 
                                
Correcció de nivells                      
La correcció de nivell K1 s’aplica:              
Pel soroll procedent de les activitats:            
5 dBA en període diürn i nocturn. 
Pel soroll de les instal·lacions de ventilació i 
climatització:                         
3 dBA en període diürn. 
6 dBA en període nocturn. 
La correcció de nivell K2 pren en consideració 
els components tonals del soroll en el lloc de la 
immissió:    
Per percepció nul·la de components tonals: 0 
dBA. 
Per percepció neta de components tonals: 3 
dBA. 
Per percepció forta de components tonals: 6 
dBA. 
La correcció de nivell K3 pren en consideració 
els components impulsius en el lloc de la 
immissió:        
Per percepció nul·la de components impulsius: 
0 dBA. 
Per percepció neta de components impulsius: 3 
dBA. 
Per percepció forta de components impulsius: 
6 dBA. 
                                
Avaluació detallada d’un soroll amb 
components tonals:     
El soroll que s’avalua té components tonals si 
s’escolten clarament tons purs. 

Per tal d’avaluar de manera detallada la 
presència de components tonals es proposa el 
procediment següent:      
Fer una anàlisi amb resolució d’1/12 d’octava. 
                                
Fer la diferència:                       
(Vegeu fórmules a la pàg. 12645 DOGC 3675 
11/07/2002)                
                                
Avaluació detallada d’un soroll amb 
components impulsius:   
El soroll que s’avalua té components impulsius 
si es perceben sons d’alt nivell de pressió 
sonora i durada curta. 
Per tal d’avaluar de manera detallada la 
presència de components impulsius es proposa 
el procediment següent. 
Per a una determinada fase de soroll de durada 
Ti en la qual es percep un soroll impulsiu:               
Mesurar el nivell de pressió sonora continu 
equivalent, ponderat A, durant Ti, LA,Ti. 
Mesurar el nivell de pressió sonora ponderat 
A, determinat amb la característica temporal 
Impulse, amitjanat en el temps Ti, LAI. 
(Vegeu pàg. 12645 DOGC 3675 11/07/2002)                
                                
Lloc de mesurament                       
En les activitats noves, per tal de comprovar 
l’efectivitat de les mesures d’aïllament acústic 
que consten en el projecte tècnic, l’emissió de 
soroll de les activitats es comprova situant el 
sonòmetre a l’entorn de la instal·lació. 
En les edificacions, el nivell d’avaluació de 
soroll en l’ambient exterior, es mesura situant 
el micròfon al mig de la finestra, oberta de bat 
a bat, de les dependències d’ús sensibles al 
soroll (dormitoris, sales d’estar, menjadors, 
despatxos d’oficina, aules d’escola o d’altres 
assimilables). 
En les zones encara no construïdes però 
destinades a l’edificació, es mesura preferent-
ment situant el micròfon a l’alçària d’entre 3 i 
11 metres i en el pla d’emplaçament de la 
façana més exposada al soroll. 
A camp obert o en zones de serveis a l’exterior 
(jardins, parcs, etc.), el nivell de soroll en 
l’ambient exterior, es mesura en els llocs on el 
soroll de l’activitat es percep amb més 
claredat. 
                                
Condicions de mesurament                    
Els mesuraments es determinen en condicions 
meteorològiques representatives de l’indret on 
es mesura i usant sempre una pantalla antivent. 
                                
Calibratge                           
L’equip de mesura s’ha de calibrar mitjançant 
calibrador abans i després del mesurament. 
 
Annex 3                            
                                
Determinació dels nivells d’avaluació de la 
immissió sonora,  LAr, en l’ambient interior 
produït per les activitats i el veïnatge                    
                                
Àmbit d’aplicació                       
Als efectes d’aquesta Ordenança, s’entén per 
soroll produït per les activitats el provinent de 
les màquines, les instal·lacions, les obres, etc., 
i per soroll produït pel veïnatge el provinent de 
les activitats domèstiques, com ara el 
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funcionament dels electrodomèstics, els 
aparells, els instruments musicals o acústics, 
els animals domèstics, les veus, els cants, els 
crits o altres assimilables. 
                                
Períodes d’avaluació                      
El nivell d’avaluació es calcula separadament 
pels períodes següents:                           
L’horari diürn, període comprès entre les 7 h i 
les 22 h (900 min.). 
L’horari nocturn, període comprès entre les 22 
h i les 7 h (540 min.). 
                                
Fases de soroll                        
El període d’avaluació es divideix en intervals 
de temps o fases de soroll en els quals el nivell 
de pressió sonora es percep de manera 
uniforme en el lloc d’immissió, i també els 
components tonals i impulsius. Els intervals de 
temps en què no funciona l’activitat s’han de 
considerar una fase de soroll caracteritzada pel 
seu nivell de soroll ambiental. 
                                
Càlcul del nivell d’avaluació, LAr               
El nivell d’avaluació de cada període es 
calcula a partir dels nivells d’avaluació 
parcials de cada fase de soroll a partir de les 
expressions següents:              
(Vegeu fórmules a la pàg. 12646 DOGC 3675 
11/07/2002)                
                                
Correcció de nivells                      
La correcció de nivell K1 s’aplica al soroll de 
les instal·lacions de l’edifici:  calefacció, 
ventilació, climatització, ascensors o altres 
assimilables:        
6 dBA en període nocturn                    
La correcció de nivell K2 pren en consideració 
els components tonals del soroll en el lloc de la 
immissió:    
Per percepció nul·la de components tonals: 0 
dBA. 
Per percepció neta de components tonals: 3 
dBA. 
Per percepció forta de components tonals: 6 
dBA. 
La correcció de nivell K3 pren en consideració 
els components impulsius en el lloc de la 
immissió:        
Per percepció nul·la de components impulsius: 
0 dBA. 
Per percepció neta de components impulsius: 3 
dBA. 
Per percepció forta de components impulsius: 
6 dBA. 
                                
Avaluació detallada d’un soroll amb 
components tonals:     
El soroll que s’avalua té components tonals si 
s’escolten clarament tons purs. 
Per tal d’avaluar de manera detallada la 
presència de components tonals es proposa el 
procediment següent:      
Fer una anàlisi amb resolució d’1/12 d’octava. 
Fer la diferència:                       
(Vegeu fórmules a la pàg. 12646 DOGC 3675 
11/07/2002)                
                                
Avaluació detallada d’un soroll amb 
components impulsius:   

El soroll que s’avalua té components impulsius 
si es perceben sons d’alt nivell de pressió 
sonora i durada curta. 
Per tal d’avaluar de manera detallada la 
presència de components impulsius es proposa 
el procediment següent:    
Per una determinada fase de soroll de durada 
Ti en la qual es percep un soroll impulsiu:                 
Mesurar el nivell de pressió sonora continu 
equivalent, ponderat A, durant Ti, LA,Ti. 
Mesurar el nivell de pressió sonora ponderat 
A, determinat amb la característica temporal 
Impulse, amitjanat en el temps Ti, LAI. 
                                
(Vegeu pàg. 12646 DOGC 3675 11/07/2002)                       
                            
Lloc de mesurament                       
Es prenen les consideracions següents:             
Les mesures s’han de fer en dependències 
sensibles al soroll i s’han de mantenir 
totalment tancades durant la mesura. 
Es prenen tres posicions de mesura o més en 
funció de la grandària de la dependència. 
Els punts de mesura es trien a l’atzar i 
procurant mantenir una distància mínima entre 
ells d’1,5 m. 
La distància dels micròfons de mesurament a 
les parets, terra i sostre ha de ser superior a 0,5 
m. 
En cas de presència de sons greus i en sales 
petites (inf. a 75 m3) almenys una de les 
mesures s’ha de prendre en una cantonada, a 
una distància de 0,5 m de les parets adjacents i 
a l’alçària on es produeixi el nivell màxim 
entre 0,5 m i 1,5 m. 
En el moment de les mesures només 
l’operador ha de ser present a la dependència 
on es produeix la immissió interior de soroll. 
                                Calibratge                           
L’equip de mesura s’ha de calibrar mitjançant 
calibrador abans i després del mesurament. 
                                
Annex 4                            
                                
Determinació dels nivells d’avaluació de la 
immissió de les vibracions a l’interior dels 
edificis             
                                
Àmbit d’aplicació                       
Als efectes d’aquesta Ordenança, s’entén per 
immissió de les vibracions a l’interior dels 
edificis les pertorbacions exteriors o interiors a 
l’edifici i que es manifesten com ara movi-
ments dels tancaments de les dependències. 
                                
Magnitud que s’ha de mesurar                  
S’ha de mesurar el valor eficaç del senyal de 
l’acceleració, ponderat en freqüència, entre les 
freqüències d’1 a 80 Hz, durant un període de 
temps representatiu del funcionament de la 
font de la vibració que s’avalua. 
S’ha de determinar el valor màxim del valor 
eficaç de l’acceleració en l’interval de mesura. 
El valor eficaç s’obté amb un detector de 
mitjana exponencial de constant de temps 1s. 
La ponderació en freqüència es realitza segons 
la corba d’atenuació:                          
(Vegeu fórmules a la pàg. 12647 DOGC 3675 
11/07/2002)                
Correcció del nivell d’avaluació mesurat 
segons el nivell de vibració residual                      

S’entén per nivell de vibració residual el nivell 
d’acceleració mesurat quan les fonts de les 
vibracions que s’avaluen estan aturades. 
Si el resultat de la mesura és de més de 10 dB 
respecte a la vibració residual, no se n’ha de 
fer cap correcció. 
Si el resultat de la mesura és de 3 dB a 10 dB 
superior al nivell de vibració residual, cal fer-
ne la correcció següent:                            
(Vegeu fórmules a la pàg. 12647 DOGC 3675 
11/07/2002)                
                                
Si el resultat de la mesura del nivell 
d’avaluació és de menys de 3 dB per damunt 
del nivell de vibració residual, no se n’ha de 
fer cap tipus de correcció i en l’informe cal fer 
constar el nivell de vibració residual i el nivell 
d’avaluació Law. 
                                
Lloc de mesurament                       
La vibració es mesura en la posició i en la 
direcció on es detecta el nivell de vibració més 
alt. 
                                
Calibratge                           
L’equip de mesura s’ha de calibrar abans i 
després del mesurament. 
                                
Annex 5                            
                                
Determinació del nivell d’avaluació de 
l’emissió de soroll dels vehicles                         
                                
Àmbit d’aplicació                       
S’entén per vehicle qualsevol mitjà de 
transport o desplaçament de dues o més rodes 
que produeixi soroll. 
                                
Càlcul del nivell d’avaluació                 
Per mesurar el soroll emès pels vehicles 
s’utilitza el procediment de vehicle en 
moviment o del vehicle aturat, d’acord amb les 
prescripcions tècniques de les directrius 
92/97/CEE i 78/1015/CEE. 
                                
Annex 6                            
                                
Control del funcionament de la maquinària           
L’ajuntament té potestat per prohibir el 
funcionament en el municipi de material i 
maquinària per a la construcció i de tallagespes 
que no disposin del certificat d’homologació 
CE i del certificat de conformitat CE, i de la 
indicació del nivell de potència acústica o 
nivell de pressió acústica, bé directament, bé 
en una placa fixada de manera permanent, 
d’acord amb les directives comunitàries. 
L’ajuntament també pot verificar que es 
mantenen al llarg de la vida de la maquinària 
per a la construcció i tallagespa les condicions 
inicials que exigeix la normativa comunitària. 
Si de la verificació en resulta l’incompliment, 
es pot prohibir el seu funcionament fins que es 
garanteixi la seva conformitat. 
                                
Annex 7                            
                                
Equips de mesurament                      
                                
El sonòmetre ha de complir les especificacions 
vigents establertes pel Comitè Electrotècnic 
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Internacional pel que fa a aparells de tipus 1 i 
de tipus 2. 
Pel que fa a l’equip de mesura de vibracions, la 
xarxa de ponderació, el filtre limitador de 
banda i el detector rms han de complir les 
especificacions i toleràncies que dóna la norma 
ISO 8041 per a mesuradors de vibració tipus 1 
i tipus 2. 
Els aparells anteriors cal que es complementin 
amb un calibrador de nivell. 
Per determinar el règim de gir del motor dels 
vehicles cal un tacòmetre amb una precisió 
mínima del 3%. 
Els instruments de mesurament han de ser 
verificats, com a mínim, cada 2 anys, i els 
instruments de calibratge, com a mínim, cada 5 
anys en el Laboratori General d’Assaigs de la 
Generalitat de Catalunya o en una entitat 
degudament autoritzada. 
 
DISPOSICIÓ FINAL  
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor una 
vegada publicada íntegrament el seu text i 
transcorregut el termini assenyalat a l’article 
65.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril reguladora de 
les bases de règim local. 
 
ORDENANÇA Nº 8. ORDENANÇA DE 
GESTIÓ DE RUNES I TERRES DERIVA-
DES DE LA CONSTRUCCIÓ. 
 
CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. 
 
La present Ordenança té per objecte regular la 
gestió controlada de terres, enderrocs, runes i 
residus de la construcció generats en les obres 
d’enderrocament, construcció i excavació, que 
es destinen al seu abandonament, establint una 
regulació addicional a la d’atorgament de les 
llicències municipals d’obres. 
 
Article 2.  
 
Aquesta Ordenança és d’estricte compliment 
en tot el terme municipal de Riells i Viabrea. 
 
Article 3.  
A l’objecte d’aquesta Ordenança les terres i 
runes es classifiquen en: 
 
a) Enderrocs: materials i substàncies que s’ob-
tenen de l’operació d’enderrocament d’edifi-
cis, instal·lacions i obra de fàbrica en general. 
 
b) De la construcció: materials i substàncies de 
rebuig que s’originen en l’activitat de la 
construcció. 
 
c) D’excavacions: terres, pedra o altres mate-
rials que s’originen en l’activitat d’excavació 
del sòl. 
 
A la vegada, es consideren tres supòsits bàsics 
d’obra: 
a) Obra d’enderrocament: és l’obra subjecte a 
llicència municipal on únicament s’ha d’en-
derrocar un edifici o construcció pre-existent. 

b) Obra de nova construcció: és l’obra subjecta 
a llicència municipal que genera residus 
derivats de l’activitat de la construcció, fruit de 
l’excavació en el sòl o del rebuig. 
c) Obra menor: és l’obra corresponent a petites 
reformes d’immobles que no suposen el total 
enderrocament i/o les que no precisin de 
projecte tècnic i estiguin subjectes a una 
llicència d’obres menors. 
 
Article 4. 
 
En l’atorgament de les noves llicències d’obres 
d’enderrocament o de nova construcció, es 
determinarà una garantia o fiança per a 
respondre que aquests materials residuals són 
gestionats en instal·lacions autoritzades per a 
la seva recepció. 
 
Article 5. 
 
El sol·licitant d’una llicència d’obres d’en-
derrocament i/o de nova construcció, ha 
d’incorporar en la documentació tècnica una 
valoració del volum previsible de generació de 
residus i les seves característiques, especificant 
la instal·lació o instal·lacions de valorització o 
de disposició del rebuig autoritzades i inscrites 
en el registre de gestors d’enderrocs per la 
Junta de Residus on es gestionaràn.  
 
En el cas que les runes i terres vulguin 
utilitzar-se i reciclar-se a la mateixa obra, 
s’haurà de justificar oportunament en la 
documentació presentada l’ús i el sistema de 
reciclatge que s’emprarà i, acabades les obres, 
acreditar que aquestes operacions s’han 
realitzat d’acord amb aquesta documentació. 
 
Els esmentats requisits s’han d’acreditar i 
verificar dins el propi tràmit de la llicència. 
 
La determinació de la instal·lació de gestió 
dels enderrocs, la runa i altres residus de la 
construcció ha d’atendre principalment a la 
proximitat al lloc de generació. 
 
Per garantir la correcta destinació dels residus, 
el sol·licitant, en el moment d’obtenir la 
llicència municipal, dipositarà la corresponent 
fiança d’acord amb el que s’indica a l’article 
següent. 
 
Estaran exempts de prestació de la fiança les 
empreses de la construcció que gestionin els 
residus en plantes autoritzades de la seva 
titularitat o de titularitat de les organitzacions 
empresarials del sector de la construcció de les 
quals sigui membre. També estaran exempts si 
la planta és de titularitat de l’ens local que 
s’atorga la llicència. 
 
En qualsevol cas el sol·licitant acreditarà haver 
signat amb el gestor dels residus un document 
d’acceptació que sigui suficient per garantir la 
correcta destinació del volum i tipus de 
residus, en el qual figuri el codi de gestor i el 
dimicili de l’obra. 
 
Després d’acabada l’obra, el gestor emetrà el 
corresponent certificat referent a les quantitats 

i residus lliurats i l’entregarà al sol·licitant. 
Aquest certificat, juntament amb els 
comprovants justificatius del pagament del 
preu corresponent, s’han de presentar a 
l’Ajuntament en el termini màxim d’un mes a 
comptar des del seu lliurament pel gestor. 
 
L’incompliment d’aquesta obligació documen-
tal o la demora no justificada en la seva aporta-
ció a l’Ajuntament constitueix una infracció 
administrativa d’acord amb la tipificació 
establerta en la Llei 6/1993, de 15 de juliol, 
reguladora dels residus. 
 
Amb posterioritat a l’atorgament de la llicència 
municipal que impliqui producció de terres, 
runes i altres residus de la construcció, el 
sol·licitant ha de portar els residus a la 
instal·lació degudament autoritzada i inscrita 
en el Registre de gestors d’enderrocs de la 
Junta de Residus, abonar el preu corresponent i 
obtenir-ne el certificat i els justificants als què 
es fa referència en l’apartat anterior a fi de 
presentar-lo a l’Ajuntament. 
 
Article 6.  
 
L’import de la fiança per a garantir la correcta 
gestió de les terres i runes és el fixat a la 
disposició addicional primera del Decret 
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció, 
import que serà actualitzat cada dos anys pel 
Departament de Medi Ambient, tal i com 
estableix la disposició addicional segona del 
decret esmentat. L’entrada en vigor de dites 
actualitzacions implicarà l’actualització auto-
màtica dels imports que es transcriuen 
seguidament: 
 
a) Residus d’enderrocs i de la construcció, 
12,02€/Tn de residus previstos en el projecte, 
amb un mínim de 120,20€. 
b) Residus d’excavacions, 6,01€/Tn, amb un 
mínim de 300,51€ i un màxim de 24.040,48€. 
 
En aquells casos en que es demostri la 
dificultat per a preveure el volum de residus, la 
fiança es calcularà en base als percentatges 
següents, a aplicar sobre el pressupost total de 
l’obra: 
 
- Obres d’enderrocament, 0,15%. 
- Obres de nova construcció, 0,15%. 
- Obres d’excavació, 0,07%. 
 
En cas de obres menors, al no estar obligades a 
presentar projecte visat, la fiança per el 
tractament de residus procedents d’aquestes, 
serà de 60 €. 
 
En qualsevol cas, l’import de l’aplicació 
d’aquests percentatges no podrà ser inferior als 
mínims o superior als màxims fixats en el 
Decret 201/1994, i les seves modificacions 
posteriors. 
 
La fiança serà constituïda pel sol·licitant a 
favor de l’Ajuntament en el moment d’obtenir 
la llicència d’obres d’acord amb la valoració 
del volum previsible de generació de terres i 
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runes incorporat a la documentació tècnica de 
la sol·licitud de llicència d’obres d’ende 
rrocament, de nova construcció, i/o 
d’excavació i, en cas de que es demostri la 
dificultat per a preveure el volum de residus, la 
quantia de la fiança es calcularà sobre la base 
dels percentatges esmentats a l’apartat anterior. 
 
L’administració podrà requerir al sol·licitant, 
quan detecti algun defecte de la base de càlcul, 
la constitució de la resta de la fiança 
corresponent a la diferència resultant del 
pressupost. 
 
La fiança podrà fer-se efectiva pel sol·licitant 
mitjançant algún dels mitjans següents: 
 
a) Dipòsit en diner efectiu o en valors públics a 
la Caixa General de Dipòsits de l’Ajuntament. 
b) Aval o fiança solidari prestat per un Banc o 
banquer enregistrat oficialment, per una Caixa 
d’estalvis Confederada, Caixa Postal d’estalvi 
o per Cooperatives de Crèdit qualificades. 
 
Article 7. 
 
El lloc de lliurament de les terres i runes serà 
indicat en la llicència i podrà efectuar-se de les 
següents maneres: 
 
a) Directament als contenidors col·locats 
d’acord a les ordenances municipals o comar-
cals corresponents, que hauran estat contractats 
pel propietari, productor o posseïdor dels 
residus, i que posteriorment seran transportats 
al dipòsit controlat de runes autoritzat. 
 
b) Directament a les instal·lacions de gestió 
autoritzades (àrees d’aplec provisional, dipòsit 
controlat, planta de reciclatge), mitjançant el 
pagament del preu corresponent en els casos 
que així procedeixi. 
 
Article 8.  
 
No es consideraran residus destinats a 
l’abandonament, les terres o materials proce-
dents d’excavació que hagin d’ésser reutilitzats 
com a rebliment per a una altre obra o ús 
autoritzat. En aquest sentit, el titular de la 
llicència quedarà exempt del pagament del 
preu corresponent, i en conseqüència de la 
presentació dels comprovants justificatius. 
 
En qualsevol cas, s’haurà de comptar amb la 
corresponent autorització municipal i acreditar 
la correcta gestió davant la Junta de Residus 
quan aquesta així ho requereixi. 
 
Article 9. 
 
L’import de la fiança serà retornat quan es 
presenti el certificat del gestor al que fa 
referència l’article 5.5 d’aquest reglament, 
acreditant-se documentalment que la gestió 
s’ha efectuat adequadament. 
 
Article 10. 
 
El no compliment de les determinacions 
d’aquesta Ordenança en quan a la correcta 

gestió de les terres i runes, serà motiu de 
l’execució de la fiança per part de 
l’Ajuntament per actuar subsidiàriament, 
independentment de les sancions que puguin 
aplicar-se d’acord al règim sancionador previst 
a la Llei 6/1993 de 15 de juliol reguladora de 
residus. 
 
CAPÍTOL 2. RÈGIM SANCIONADOR I 
DISCIPLINARI 
 
Article 11. 
 
Constituirà infracció tota actuació que vulneri 
les prescripcions contingudes en aquesta 
ordenança i restarà subjecta a la imposició de 
les sancions corresponents. 
 
Article 12. 
 
Es consideraran infraccions de la present 
ordenança les previstes a la Llei 6/1993, de 15 
de juliol, reguladora de residus, i seran 
sancionades d’acord amb el règim sancionador 
previst al mateix text legal. 
 
La quantia de la multa és com a mínim de 
120,20 € fins a 6.010,12 € ( com a màxim per a 
les sancions molt greus) en el municipi de 
Riells i Viabrea, com estableix l’article 75.1 a)  
 
Article 13. 
 
Les infraccions es qualifiquen en: lleus, greus i 
molt greus. La seva qualificació es farà tenint 
en compte els criteris continguts a la Llei 
6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus, 
arts. 80 i 81, a més dels següents: 
 
a) La major o menor transcendència de la 
infracció. 
b) El perjudici ocasionat als interessos gene-
rals. 
c) La reiteració per part de l’infractor. 
d) El benefici que hagi aportat a l’infractor. 
e) Qualsevol altra circumstància concorrent 
que incideixi en el grau de culpabilitat de l’in-
fractor. 
 
Article 14. 
 
Les sancions per infraccions previstes en 
aquesta ordenança no es poden imposar si no 
en virtut de la incoació del corresponent 
expedient sancionador que es tramitarà d’acord 
amb el que preveu el marc normatiu vigent 
(Llei 30/1992 de les administracions públi-
ques, R.D 1398/1993 que aprova el reglament 
sancionador i disposicions concordants). 
 
Article 15. 
 
Seran responsables de la comissió d’in-
fraccions les persones, físiques o jurídiques, 
que per acció o omissió, contravinguin allò que  
segons l’article 12 es considerarà infracció de 
la present ordenança. 
 
Article 16. 
 

Si l’actuació realitzada per l’infractor suposa 
risc potencial per la salut de les persones, pel 
medi ambient, o per qualsevol dels bens 
jurídics emparats per la legislació penal o 
implica una manifesta desobediència de les de 
l’autoritat local, l’Administració municipal 
cursarà la corresponent denúncia davant la 
jurisdicció ordinària i, si s’escau, en donarà 
compte al Ministeri Fiscal. 
 
Article 17. 
 
En el cas de vulneració de les disposicions de 
la present ordenança i amb independència de la 
imposició de les multes procedents, l’Admi-
nistració Municipal, amb la finalitat de 
restaurar els espais malmesos amb motiu de les 
infraccions comeses, podrà adoptar les 
mesures següents: 
 
a) Suspendre provisionalment els treballs 
d’abocament que contradiguin les disposicions 
d’aquest reglament o siguin indegudament 
realitzades. 
 
b) Requerir a l’infractor per què en el termini 
atorgat, introdueixi les rectificacions necessà-
ries per ajustar-se a les condicions del permís o 
a les prescripcions d’aquesta ordenança, i/o en 
el seu cas, procedir al restabliment dels espais 
degradats. 
 
c) Ordenar l’aplicació de les mesures tècniques 
adequades que garanteixin el compliment de 
les prescripcions d’aquesta ordenança, i en 
general, de la legislació vigent en la matèria. 
 
d) Ordenar la reposició dels danys i perjudicis 
ocasionats a les instal·lacions o qualsevol altre 
bé del domini públic que en resulti afectat. 
 
Article 18.  
 
En tot allò que no estigui previst en aquesta 
ordenança és d’aplicació, segons els casos, la 
Llei 6/1993, de 15 de juliol, rguladora dels 
residus, el Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la llei municipal i de règim local de Catalunya, 
així com la resta de disposicions sectorials en 
matèria de residus i de règim local que les 
despleguen o complementen. 
 
Disposició transitòria. 
 
Els titulars de les activitats i/o obres 
productores de terres o runes iniciades amb 
anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta 
ordenança, pendents encara de la seva gestió, 
tot i no haver constituït les fiances corres-
ponents, estan obligats a realitzar-la de manera 
adequada i podran ser requerits per l’Ajun-
tament, en qualsevol moment i per tal que així 
ho acreditin. 
 
Disposició Final. 
 
Aquesta ordenança, entrarà en vigor, un cop 
aprovada definitivament per l’Ajuntament, i 
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publicat el seu text complet al Butlletí Oficial 
de la Província, transcorregut el termini previst 
en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. 
 
ORDENANÇA Nº 9. ORDENANÇA MUNI-
CIPAL DE TINENÇA D’ANIMALS DO-
MÈSTICS. 
 
TÍTOL PRELIMINAR 
 
Article 1 
 
1.Aquesta ordenança regula la tinença, el 
comerç i la recollida d’animals domestics en el 
terme municipal de Riells i Viabrea. 
2. Són animals domèstics els que es crien i es 
reprodueixen amb la finalitat de viure amb 
l’home, en especial, totes les subespècies i 
varietats de gats (Felis catus) i totes les 
subespècies i varietats de gossos (Canis 
Familiarus). 
 
Article 2 
 
La tinença d’altres animals domèstics, no 
qualificats com de companyia, i d’animals 
salvatges o exòtics en domicilis particulars 
estarà sotmesa a l’autorització expressa 
d’aquest Ajuntament que l’autoritzarà sempre 
que es-compleixin les condicions següents: 
 
a) La custòdia de l’animal no ha de representar 
cap perill sanitari, ni incomoditat pels veïns, o 
altres animals. 
 
b) Es tindrà en compte si les comunitats de 
veïns-propietaris han previst la possibilitat de 
tinença d’animals en els habitatges i no hi hagi 
cap impediment sobre això en el reglament de 
les referidas comunitats. 
L’autorització determinarà les obligacions del 
propietari de l’animal no considerat de 
companyia. Es farà referència a les condicions 
higiènico-sanitàries i les referents a l’absència 
de molésties i perillositat per part de l’animal. 
 
c) Animals de fauna autòctona. Queda prohibi-
da la tinença d’animals d’espècies protegides. 
 
d) Animals de fauna no autòctona: 
- La tinença d’animals d’espècies no autòc-
tones es regeix pel que estableixen els tractats i 
convenis internacionals signats per l’Estat 
espanyol, per la normativa comunitària i pel 
que preceptua la Llei de protecció dels animals 
de la Generalitat de Catalunya i les dispo-
sicions que la desenvolupen. 
- Els propietaris d’una espècies de fauna no 
autòctona, sempre que en sigui permesa la 
tinença, hauran d’acreditar la procedència legal 
amb la documentació següent:  
Certificat sanitari d’origen. 
Llicència d’importació. 
Llicència d’exportació. 
Autorització sanitària d’entrada a Espanya. 
Certificat de reconeixement sanitari de duana o 
la certificació de la quarentena. 
Certificat d’origen si són animals criats en 
captivitat. 

- No es permesa la tinença d’animals 
d’agressivitat manifesta o que poden provocar 
enverinaments per la seva mossegada o picada. 
 
e) La tinença d’animals domèstics no conside-
rats com de companyia (aus de corral, conills, 
coloms, etc..) en domicilis particulars es 
permetrà valorant la repercussió higieni-
cosanitària a l’entorn i les molèsties o perill 
que puguin ocasionar als veïns. 
 
TÍTOL 1 
 
CAPÍTOL 1. NORMES SANITÀRIES 
 
Article 3 
 
Els veterinaris de l'Administració Pública, les 
clíniques, i els consultoris veterinaris, han de 
dur un arxiu amb la fitxa clínica dels animals 
objecte de vacunació o de tractament 
obligatori, el qual ha d’estar a disposició de 
l’autoritat competent. 
 
Article 4 
 
1.Qualsevol veterinari està obligat a comunicar 
tota malaltia transmissible animal, al Departa-
ment de Sanitat de 1'Ajuntament, perque 
independentment de les mesures zoo-sanitàries 
individuals, es posin en marxa les correspo-
nents mesures higiènico-sanitàries de protecció 
civil. 
 
2. Si cal sacrificar l’animal s’haurà de fer sota 
control i responsabilitat d’un veterinari, 
utilitzant mètodes que impliquin el mínim 
sofriment i provoquin una pèrdua de conscièn-
cia immediata. 
 
Article 5 
 
Tot animal de companyia té dret, i el propietari 
té el deure d’oferir-li les atencions sanitàries i 
els controls veterinaris necessaris per mantenir 
un bon estat de salut i evitar la transmissió de 
malalties a persones o altres animals. Amb 
aquesta finalitat les autoritats administratives 
podran ordenar l’execució de determinades 
campanyes obligatòries pels animals de 
companyia, de la forma i en el moment que es 
determini. 
 
A partir de l’edat reglamentada en la 
normativa vigent, els posseïdors de gossos i/o 
altres animals domèstics, estan obligats a 
vacunar-los contra aquelles malalties objectes 
de prevenció. Cada propietari i/o posseïdor 
haurà de disposar de la corresponent cartilla 
sanitària, en la qual s’especificaran les 
característiques de l’animal, el seu estat 
sanitari i les dades precises de l’identitat del 
propietari. 
 
Article 6 
 
Els propietaris d’animals que hagin causat 
lesions a persones per motiu d’agressió estan 
obligats: 
 

1. Facilitar les dades de l’animal agressor i les 
seves pròpies a la persona agredida, als seus 
representants legals i a les autoritats compe-
tents que ho sol·licitin. 
 
2. Comunicar-ho, en un temini màxim de 24 
hores posteriors als fets, al Departament de 
Sanitat d’aquest Ajuntament i posar-se a 
disposició de les autorizas municipals. 
3. Sotmetre l’animal agressor a l’observació 
veterinària obligatòria, en el Centre Municipal 
de Zoonosi o, previa autorització, a qualsevol 
consulta veterinària d’exercici lliure, i seguir 
les disposicions que determina el veterinari. 
 
4. Presentar al Departament de Sanitat, o on 
aquest determini, la documentació sanitària del 
gos i el certificat veterinari de l'Observació 
Veterinària, en un termini no superior a les 48 
hores de produïda la lesió i als 14 dies 
d’iniciada l’observació veterinària. 
 
5. Comunicar al Departament de Sanitat 
qualsevol incidència que es produeixi (mort de 
l’animal, robatori, pèrdua, desaparició, trasllat) 
durant el període d’observació veterinària 
 
6. Quan les circumstàncies ho aconsellin i ho 
considerinecessari l’autoritat sanitària munici-
pal, podrà obligar a recloure l’animal agressor 
al dipòsit municipal d’animals per realitzar-hi 
el període d’observació veterinària. 
Si l’animal té propietari conegut, les despeses 
de manteniment aniran al seu càrrec. 
 
Article 7 
Els veterinaris de l'Administració Pública, les 
clíniques i els consultoris veterinaris privats, 
han de dur un arxiu amb la fitxa clínica dels 
animals objecte de vacunació o de tractament 
obligatori. 
 
CAPÍTOL 2. CENS MUNICIPAL I IDENTI-
FICACIÓ DELS ANIMALS DOMÈSTICS 
DE COMPANYIA 
 
Article 8 
 
Els propietaris de gossos i gats i que ho son per 
qualsevol títol, els han de censar en el 
corresponent Cens Municipal d’Animals 
Domèstics, dins el termini máxim de tres 
mesos a comptar a partir de la data de 
naixement o adquisició de l’animal o canvi de 
residència de l’animal. 
El propietari qua faci la inscripció haurà 
d’aportar les seves dades, el document 
acreditatiu de la identificació de l’animal i, si 
es tracta d’un gos considerat potencialment 
perillós, la justificació que disposa d’una 
assegurança de responsabilitat civil. 
 
Article 9 
 
En el moment del registre al corresponent 
Cens Municipal li serà entregada al propietari 
la xapa censal municipal, la qual s’haurà de 
col·locar al gos en la corretja o collar quan 
circuliper la via pública i renovar-se quan ho, 
en els períodes establerts per l’autoritat 
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sanitaria municipal així com el pagament de la 
taxa corresponent. 
 
Article 10 
 
1.- La mort o desaparició de l’animal haurà 
d’ésser comunicada al citat Cens Municipal, en 
un termini màxim de tres mesos de la data de 
la mort o desaparició, amb la documentació de 
l’animal. 
2.- Les persones que transfereixen la propietat 
d’un animal, canviïn d’adreça o de població, 
estan obligades a comunicar-ho al Cens 
Municipal en un termini no superior a 15 dies, 
indicant les dades del nou propietari i/o la nova 
adreça. 
 
Article 11 
 
Els animals domèstics de companyia han 
d’estar identificats en el termini màxim de tres 
mesos de la data del seu naixement per algun 
dels sistemes següents, que s’adaptaran en tot 
cas a la normativa de la Unió Europea:  
 
a) Tatuatge indeleble, a la cara interna del 
pavelló auricular o en una de les cuixes 
posteriors, en l’engonal. 
b) Identificació electrònica mitjançant la 
implantació d’un microxip a la banda esquerra 
del coll de l’animal, dotat d’un sistema 
antimigratori i un recobriment biològicament 
compatible i que s’adapti a la normativa 
europea. En cas que per alguna raó justificada 
no sigui possible la implantació en el lloc 
assenyalat, es farà, a la zona de la creu, entre 
les espatlles. 
 
CAPÍTOL 3. NORMES DE CONVIVÈNCIA 
I TRACTE DELS ANIMALS DE COM-
PANYIA 
 
Article 12.  
 
L’Ajuntament de Riells i Viabrea permetrà la 
tinença d’animals domèstics de companyia 
sempre que la seva presència no representi un 
risc, perill o incomoditat per a altres persones 
o animals. 
Els propietaris i posseïdors d’animals de com-
panyia tenen l’obligació de mantenir-los en 
adequades condicions higiènico-sanitàries, 
correctament vacunats, desparasitats, allotjats, 
alimentats i controlats. 
 
Article 13 
 
De conformitat amb la legislació aplicable 
resta expressament prohibit: 
 
a) Maltractar o agredir físicament els animals o 
sotmetre’ls  
a qualsevol altre pràctica que els suposi 
sofriments o danys injustificats. 
b) Abandonar-los 
c) Mantenir-los en instal lacions indegudes des 
del punt de vista higiènico-sanitari. 
d) Practicar-los mutilacions, llevat de les con-
trolades pels veterinaris en cas de necessitat o 
per mantenir les característiques de la raça. 

e) No facilitar-los l’alimentació sanitària per 
subsistir. 
f) Fer-ne donació com a premi, recompensa o 
regal de compensació per altres adquisicions 
de naturalesa diferent a la transacció onerosa 
d’animals. 
g) Vendre’ls als menors de catorze anys i a 
incapacitats sense l’autorització dels que en 
tenen la pàtria potestat o la custòdia. 
h) Vendre’ls a laboratoris o clíniques, sense 
control de l'Administració. 
i) Exercir la seva venda ambulant. 
j) L’ús d’animals en espectacles, lluites i altres 
activitats, si aquests els poden ocasionar 
sofriment o poden ser objecte de burles o 
tractaments antinaturals, o bé pot ferir la 
sensibilitat de les persones que els contemplen. 
k) Es prohibeix alimentar els animals a la via 
pública i especialment aquells que no tenen 
propietari conegut. 
 
Article 14 
 
1. Els propietaris de gossos de vigilància han 
de tenir-los de manera que els vianants no 
prenguin cap mal, ni que l’animal pugui 
abandonar el recinte i atacar a qui circuli per la 
via pública. 
 
2. Quan el local no estigui degudament tancat, 
de tal manera que s’impedeixi el pas a 
persones alienes, s’haurà de col·locar en lloc 
visible un rètol advertint del perill de 
l’existéncia d’un gos vigilant el recinte 
 
3. Els posseidors d’animals de companyia 
estan obligats a adoptar les mesures necessà-
ries per impedir que la tranquil·litat dels seus 
veïns sigui alterada pel comportament d’a-
quells, especialment a les nits.  
 
Article 15 
 
El posseïdor d’un animal, sense perjudici de la 
responsabilitat subsidiària del propietari, és 
responsable dels danys, els perjudicis i les 
molèsties que ocasioni a les persones, a les 
coses, a les vies, espais públics i al medi 
natural en general, d’acord amb el que 
estableix l’article 1905 del Codi Civil. 
 
Article 16 
 
El nombre màxim d’animals domèstics permès 
per habitatge podrà ser establert per tècnics 
municipals, tenint en compte les caracte-
rístiques de l’allotjament, espai disponible, 
condicions higienicosanitàries, repercussions i 
molèsties que puguin generar als veïns o a 
l’entorn. 
L’allotjament ha de ser adequat a les 
exigències de l’espècie, de la raça i al medi on 
han de viure. Com a característiques generals 
mínimes, ha de ser venitilat, amb llum i que els 
protegeixi de les condicions climàtiques 
extremes. S’ha de mantenir net, desinfectat i 
desinsectat. L’allotjament habitual no pot ser 
un balcó o celobert. 
 
Article 17 
 

No es poden mantenir animals de companyia 
en vehicles estacionats més de 4 hores. Durant 
els mesos o dies de calor, els vehicles que 
alberguin un animal de companyia hauran 
d’estar estacionats a l’ombra i assegurar la 
ventilació de l’interior encara que el temps 
previst d’estacionament sigui inferior a 4 
hores. 
En cap cas un vehicle pot ser l’allotjament 
habitual d’un animal de companyia. 
No es permet tancar animals de companyia en 
el maleter dels cotxes si aquest espai no està 
adaptat per garantir la seva ventilació i evitar 
una possible intoxicació dels animals pels 
gasos originats pel mateix vehicle. 
 
Article 18 
 
Els gossos de guarda i vigilància d’obres, 
empreses i habitatges s’han de tenir de manera 
que els vianants no prenguin cap mal ni que 
l’animal pugui abandonar el recinte, atacar a 
qui circuli per la via pública o provocar un 
accident. A més s’hauran de complir els 
requisits següents: 
  
a) S’haurà de col·locar en lloc ben visible un 
rètol que adverteixi del perill de l’existència 
d’un gos vigilant al recinte. 
b) S’hauran de complir els requisits que 
s’especifiquen per a animals potencialment 
perillosos. 
c) Hauran d’estar censats. 
 
Article 19 
 
Els propietaris o posseïdors d’animals hauran 
de facilitat als tècnics de sanitat o regidor de 
santitat i als agents d’autoritat municipal, les 
visites necessàries per comprovar les con-
dicions d’allotjament, manteniment i tracte 
dels animals. 
 
Article 20 
 
En cas d’incompliment greu o persistent de les 
condicions establertes en els articles anteriors, 
l’Administració municipal podrà disposar 
qualsevol mesura correctora i fins i tot ordenar 
el trasllat dels animals al lloc o establiment 
més adequat, amb les despeses a càrrec del 
propietari.  
 
TÍTOL 2. PRESÈNCIA D’ANIMALS A LA 
VIA PUBLICA I ESTABLIMENTS PÚ-
BLICS. 
 
CAPÍTOL 1. NORMES GENERALS 
 
Article 21 
 
1. A les vies públiques els gossos aniran 
proveïts de corretja o cadena i collar, i hauran 
de poder ser identificats. 
 
2. Hauran de circular amb morrió tots aquells 
gossos, la perillositat dels quals, sigui 
raonablement previsible, donada la seva natura 
i característiques. 
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3. L’ús de morrió podrà també ser ordenat per 
l’autoritat municipal quan les circumstàncies 
així ho aconsellin i mentre durin aquestes. 
 
4. El trasllat de gossos i gats en transports 
públics es realitzarà d’acord amb les 
disposicions vigents i les que dicti la 
Generalitat de Catalunya o les autoritats 
competents en cadascun dels casos. 
 
Article 22 
 
1. L’entrada de gossos a tota mena de locals 
destinats a la fabricació, emmagatzematqe, 
transport o manipulació d’aliments queda 
expressament prohibida 
 
2. Queda prohibida la circulació o 
permanència de gossos i altres animals a les 
piscines públiques durant la temporada de 
banys. 
 
3. Els propietaris d’establiments públics de 
tota mena, tals com hotels, pensions, 
restaurants, bars, cafeteries i similars, segons 
el seu criteri, poden prohibir l’entrada i perma-
ència de gossos en llurs establiments.Encara 
comptant amb la seva autorització s’exigirà 
que tinguin el morrió col·locat i que vagin 
subjectes per corretja o cadena. 
 
4. Queda prohibida la presència d’animals 
domèstics en parcs infantils i zones de jocs. 
 
5. Les anteriors limitacions i prohibicions no 
seran aplicables als gossos guia dels invidents. 
 
Article 23 
 
1.- Els propietaris de gossos han d’adoptar 
mesures perque aquests no embrutin amb les 
deposicions fecals les voreres, zones de 
vianants, parcs, parcs infantils i en general 
qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants. 
Els posseidors de gossos són responsables de 
recollir els excrements convenientment, 
mitjançant bosses de plàstic o paper. 
 
2.- Queda prohibit deixar les deposicions 
fecals dels gossos a les vies publiques i, en 
general, a qualsevol lloc destinat al trànsit de 
vianants. Els propietaris dels animals són 
responsables de l’eliminació correcta d’aques-
es deposicions. En cas que es produeixi la 
infracció d’aquesta norma, els agents de 
l’autoritat municipal podran requerir el 
propietari o la persona que condueixi el gos, 
perque procedeixi a retirar les deposicions de 
l’animal. Cas de no ser atesos en el seu 
requeriment podran imposar la denúncia 
pertinent. 
 
3.- No es permet rentar animals a la via 
pública, fonts i llacs, ni fer-los beure aigua 
amorrats als sortidors de les fonts públiques. 
 
CAPÍTOL 2. RECOLLIDA DE GOSSOS I 
GATS VAGABUNDS 
 
 
 

Article 24 
 
1. Es considera que un animal està abandonat 
si no porta cap identificació de l’origen o del 
propietari, ni va acompanyat de cap persona, i 
en aquest supòsit l'Ajuntament o, si s’escau, 
l’entitat supramunicipal corresponent s’han de 
fer càrrec de l’animal i l’han de retenir fins que 
és recuperat, cedit o sacrificat. 
2. El termini per recuperar un animal sense 
identificació és de vuit dies. 
3. Si l’animal porta placa d’identificació, els 
serveis municipals el retindran durant deu dies, 
donant avís, a ser possible, al seu propietari. A 
partir d’aquest termini es considerarà a 
l’animal abandonat. 
En el cas de recollir-lo el propietari, abonarà 
les despeses de manutenció i altres que es 
poguessin derivar. 
4. Els propietaris d’animals que no desitgin 
continuar tenint-los, podran lliurar-los als 
serveis municipals encarregats de la seva 
recollida. 
 
Article 25 
 
Un cop transcorregut el termini reglamentari 
per a la recuperació dels animals, l'Ajuntament 
podrà sacrificar-los o donar-los en adopció. El 
sacrifici es farà, sota control de la inspecció 
veterinària municipal, utilitzant mètodes que 
impliquin el mínim sofriment i que provoquin 
una pèrdua de consciència immediata 
 
TÍTOL 3. TINENÇA DE GOSSOS POTEN-
CIALMENT PERILLOSOS 
 
Article 26 
 
Es consideren gossos potencialment perillosos:  
 
- Els que han presentat episodis d’agressions a 
persones o altres gossos. 
- Els que han estat ensinistrats per a l’atac i 
defensa. 
- Els que pertanyen a una de les races següents 
o llurs encreuaments: bull-mastif, doberman, 
dogo argentí, dogo de Bordeus, fila brasileiro, 
mastí napolità, pit-bull, presa canari, 
rottwailer, terrier stafforshire americà i tosa 
japonès. Aquesta llista pot ser modificada per 
l’autoritat competent. 
- Els que pertanyen a una altra raça, quan la 
situació o les circumstàncies ho aconsellin i 
mentre aquestes no canviïn. 
 
Article 27 
 
Els propietaris i posseïdors de gossos 
potencialment perillosos hauran de complir les 
mesures següents:  
 
1) Les persones menors d’edat i les que hagin 
estat privades judicialment o governativament 
per a la tinença d’aquests animals no poden 
adquirir o ser propietaris d’aquest tipus de 
gossos. 
 
2) A les vies públiques, parts comunes 
d’immobles col·lectius, transports públics i 
llocs i espais públics d’us públic en general, 

han d’anar lligats i proveïts de morrió. No 
poden ser conduïts per menors de 16 anys. 
 
3) Com a condició indispensable per a la 
tinença i inclusió en el cens d’animals 
domèstics, els propietaris d’aquests gossos han 
de contractar una assegurança de respon-
abilitat civil que cobreixi la indemnització dels 
danys que aquests animals puguin provocar a 
les persones i altres animals. 
4) No s’autoritza la cria d’aquests gossos als 
propietaris particulars. 
 
5) No es permet l’ensinistrament d’aquests 
gossos per a l’atac i defensa fora dels centres o 
instal·lacions autoritzats i per professionals que 
tinguin la formació i els coneixements 
necessàris segons titulació. 
 
6) Les instal·lacions que els alberguin han de 
reunir les característiques següents :  
Parets i tanques suficientment altes i consis-
ents i han d’estar ben fixades per tal de 
suportar el pes i la pressió de l’animal. 
Les portes de les instal·lacions han de ser tan 
resistents i efectives com la resta del contorn i 
s’han de dissenyar per evitar que els animals 
puguin desencaixar o obrir ells mateixos els 
mecanismes de seguretat. 
El recinte ha d’estar convenientment senya-
litzat amb l’advertiment de l’existència d’un 
gos d’aquest tipus. 
 
TÍTOL 4. DE LES INFRACCIONS I DE LES 
SANCIONS 
 
Article 28 
 
A l’efecte d’aquesta ordenança les infraccions 
es classifiquen en lleus, greus i molt greus: 
 
1. Són infraccions lleus: 
a) Alimentar els animals a la via pública així 
com a les portalades, finestres, terrasses i 
balcons. 
b) No impedir que els animals facin les seves 
deposicions a la via pública o bé, si aquest fet 
s’ha produït, no recollir-les d’acord, tot això, al 
que disposa l’art. 17 de la present ordenança. 
c) Dipositar les defecacions dels animals a les 
papereres. 
d) Que l’animal no porti al collar la xapa 
censal d’identificació, tot i romandre inscrit 
l’animal al Cens Municipal d'Animals 
domèstics. 
e) No comunicar a l'Ajuntament o fer-ho fora 
de termini la transferència de propietat o 
possessió de l’animal, el canvi de domicili del 
titular o la desaparició o mort de l’animal. 
f) L’estança i permanència d’animals als locals 
d’espectacles públics, culturals, esportius i 
recreatius. 
2. Són infraccions greus: 
a) No complir els requisits establerts per a 
tinença d’animals. 
b) No portar l’animal degudament encadenat o 
encorrejat. 
c) La manca d’ús de morrió en els gossos a la 
via pública. 
d) No disposar d’assegurança de respon-
sabilitat civil en els casos necessaris. 
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d) L’entrada i permanència d’animals a 
restaurants, bars, cafeteries i similars i, en 
general, en tota classe de locals destinats a la 
fabricació, venda, emmagatzematge, transport 
o manipulació d’aliments. 
e) La circulació o permanença d’animals a les 
piscines públiques i, tan en zones d’ús general 
com a les d’ús públic, durant la temporada de 
banys. 
f) El trasllat d’animals en els mitjans de 
transport públic dins el terme municipal de 
Riells i Viabrea. 
g) No mantenir els animais vacunats, des-
parasitats, allotjats, alimentats i controlats. 
h) No presentar la documentació necessària 
que acrediti la identificació i control sanitari 
dels animals o no facilitar les tasques 
d’inspecció i control del compliment de la 
present ordenança. 
i) La manca de comunicació de la producció 
d’una lesió per part del propietari de l’animal 
agressor. 
j) La negativa a sotmetre a observació l’animal 
agressor, una vegada s’ha produït una lesió. 
k) la reiteració d’infraccions lleus. 
 
3. Són infraccions molt greus: 
a) El manteniment i tinença d’animals de 
producció i consum tals com cavalls, bous, 
vaques, porcs, xais, cabres i altres de similars 
en el nucli urbà de la població, sense la 
preceptiva llicència o incomplint els requisits 
de la seva instal·lació. 
b) No sol·licitar la preceptiva autorització 
municipal per a la criança domèstica d’aus de 
corral, coloms, conills i altres animals anàlegs, 
encara que la instal·lació tingui finalitat 
esportiva o l’incompliment dels requisits de la 
seva instal·lació. 
c) L’abandonament d’animals 
d) La no inscripció dels animals, susceptibles 
de fer-ho, en l’anomenat "Cens Municipal 
d'Animals Domèstics". Aquesta sanció serà 
aplicable per cada animal mancat de registrar. 
f) L’incompliment de les obligacions previstes 
en el títol relatiu al control sanitari dels 
animals. 
g) La reiteració d’infraccions greus. 
 
CAPÍTOL 1. SANCIONS 
 
Article 29. 
 
1.-La contravenció d’aquesta ordenança serà 
sancionada amb multes, de fins a 150 €. 
 
2.-La imposició de la multa pot comportar el 
comís dels animals objecte o subjecte de la 
infracció. 
 
Article 30 
 
Les infraccions lleus són sancionades amb 
multa de fins a 40 €; les greus amb multa de 
fins a 100 €. i les molt greus amb multa de fins 
a 150 €. 
 
Article 31 
 
La imposició de qualsevol sanció prevista per 
aquesta ordenança no exclou la responsabilitat 

civil i l’eventual indemnització dels danys i 
perjudicis que pugui correspondre al sancionat. 
 
Article 32 
 
En els casos d’infraccions no previstes per 
aquesta ordenança, serà sancionable a tenor de 
la llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels 
animals, l'Ajuntament pot instruir, en 
qualsevol cas, els expedients infractors i ele-
var-los a l’autoritat administrativa competent 
perque els resolgué. 
 
Article 33 
 
La imposició de les sancions precises per a les 
infraccions correspòn a l'Alcalde o a l’òrgan en 
qui delegui, d’acord a la llei 8/1987, de 15 
d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
Article 34 
 
1. Mitjançant els seus agents, l'Ajuntament pot 
comissar els animals objecte de protecció 
sempre que hi hagi indicis racionals d’in-
fracció de les disposicions d’aquesta orde-
nança 
 
2. El comís té el caràcter de preventiu fins a la 
resolució de l’expedient sancionador corres-
ponent, a la vista del qual l’animal pot ser 
retirat al propietari o esdevenir propietat de 
l'Administració, la qual el pot cedir a 
institucions zoològiques o de caràcter científic, 
retornar-lo al país d'origen, dipositar-lo en 
centres de recuperació o alliberar-lo en el medi 
natural, si es tracta d’una espècie de la fauna 
autòctona. 
 
3. Les despeses ocasionades pel trasllat, 
manteniment i manutenció, per raó del comís, 
seran a càrrec del propietari o posseïdor de 
l’animal. 
 
DISPOSICIÓ ADICIONAL 
La tinença d’altres animals no contemplada en 
aquesta Ordenança queda regulada d’acord 
amb el Reglament d’Activitats Molestes, 
Insalubres i Perilloses i amb la legislació de la 
Generalitat de Catalunya vigent en aquesta 
matèria. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
Aquesta Ordenança de tinença d’animals 
domèstics deroga l’anterior sobre tinença 
d’animals. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
Aquesta ordenança, entrarà en vigor, un cop 
aprovada definitivament per l’Ajuntament, i 
publicat el seu text complet al Butlletí Oficial 
de la Província, transcorregut el termini previst 
en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. 
 
Riells i Viabrea, 8 de gener de 2008 
 
Josep Mª Bagot i Belfort 
Alcalde 
 
 

Núm. 1124 
AJUNTAMENT DE  
RIELLS I VIABREA 

 
Edicte d’exposició pública del plec de 

clàusules per la contractació d’unes obres 
 

Aprovat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió 
celebrada el dia 14 de gener de 2008, el plec 
de clàusules administratives particulars que ha 
de regir el concurs públic, per procediment 
obert i per tramitació urgent, per a la 
contractació de l’obra que es detalla a 
continuació, s’exposa al públic pel termini de 
deu dies naturals, durant els quals es podrà 
examinar l’expedient en les dependències 
municipals, per a la presentació de possibles 
reclamacions. 
 
Simultàniament, s’anuncia el concurs públic, 
de conformitat amb la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, aprovada per Reial 
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, i el 
Reglament General que la desenvolupa, 
aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, així com la llei 7/1982, reguladora 
de les Bases de Règim local i decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya. El termini de presentació d’ofertes 
és de tretze dies naturals. 
 
Si es presentessin reclamacions contra el Plec 
se suspendrà la licitació, que quedarà 
condicionada a la prèvia resolució d’aquelles. 
 
1.- Entitat adjudicadora: Ajuntament de Riells 
i Viabrea. 
 
2.- Objecte del contracte: 
a) Descripció de l’Obra: Execució de les obres 
d’estabilització d’un talús situat entre el 
C/Alzina i el C/ Vall Nou del municipi de 
Riells i Viabrea. 
b) Descripció per lots i números: no procedeix. 
c) Termini d’execució: 3 mesos. 
 
3.- Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació: 
a) Tramitació: ordinària 
b) Procediment: obert. 
c) Forma: concurs. 
 
4.- Pressupost base de licitació: 349.682,10-€, 
IVA inclòs. 
 
5.- Garanties: Definitiva: 4% de l’import 
d’adjudicació. 
 
6.- Obtenció d’informació i documentació: 
a) Entitat: Ajuntament de Riells i Viabrea. 
b) Domicili: Can Salvà, nº 1. 
c) Localitat: 17404 – Riells i Viabrea (Girona) 
d) Telèfon: 972 87 07 52 
e) Fax: 972 87 04 18. 
 
7.- Requisits específics del contractista: 
a)Classificació: 
Grup A, subgrup 1, categoria B. 
Grup A, subgrups 2, categoria D 
Grup K, subgrups 1, categoria D 


