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PREÀMBUL

Tots els ciutadans estan obligats al compliment puntual de les presents ordenances de les disposicions
complementàries de les seves facultats.

Així mateix, estan obligats a denunciar, a l’autoritat municipal, les infraccions que presenciïn o aquelles
que en tingui coneixement cert.

L’autoritat podrà exigir en tot moment el compliment immediat de les presents ordenances obligar el
causant d’un deteriorament a la reparació de l’afecció causada, sense perjudici de la imposició de la
sanció que correspongui.

L’òrgan competent sancionarà, d’acord amb el que s’estableix al títol XIII, qui amb la seva conducta,
contravingui el que disposen les presents ordenances.
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TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1 .- La convivència ciutadana es fonamenta en la el ple respecte a la dignitat de la persona, en els
drets inviolables que li són inherents, en el lliure desenvolupament de la personalitat, i en el respecte a
les lleis i en els drets dels altres.

Article 2 .- El municipi de Vacarisses, de conformitat amb el que disposa el seu Reglament d'Organització
Municipal i com a part integrant de la comunitat i del territori català, tindrà especial cura d'utilitzar el català
com a llengua pròpia i protegirà i fomentarà les manifestacions culturals autòctones.

Article 3 .1. Tots els veïns del municipi tenen dret a gaudir per igual dels serveis municipals en general i de
tots els beneficis que els atribueixin les disposicions vigents. També tenen dret a dirigir peticions i
instàncies a les autoritats locals en assumptes de la competència d'aquestes.
2. Tots els ciutadans tenen dret a obtenir còpies i certificacions acreditatives dels acords i
resolucions municipals en els que tinguin interès directe, dels antecedents d'aquestes decisions, així com
a la consulta dels arxius i registres, en la forma que es reglamenti. Motivadament es podrà denegar
aquest dret per raons de seguretat, intimitat de les persones o averiguació de delictes.

Article 4 .- Tots el habitants del terme municipals que estiguin empadronats i aquells que hi posseeixin
béns estan obligats a:

a. Satisfer els impostos i taxes en els períodes voluntaris que es determinin.
b. Facilitar a l'Ajuntament, en els casos previstos per la llei, les dades i estadístiques que
els siguin sol·licitades.
c. Comparèixer davant de l'autoritat municipal quan siguin requerits per disposició legal,
amb indicació del motiu de la citació.
d. Compliment de les seves obligacions respecte del Padró Municipal. Hauran de
comunicar a l'Ajuntament, en els terminis reglamentaris, els canvis de domicili dintre o fora de la
població, independentment de sol·licitar la preceptiva baixa del Padró d'habitants si procedeix.
e. Comunicar a l'Ajuntament les baixes, altes o modificacions en la situació dels seu
béns, immobles o establiments comercials, a l'efecte de figurar en els padrons respectius els
canvis de titularitat que es produeixin.
f. Els propietaris absents del terme municipal estaran obligats a comunicar a
l'Ajuntament, el nom de la persona que els representi en el municipi. En cas contrari es
consideraran representats pels administradors, apoderats encarregats de les finques, i en el seu
defecte pels llogaters u ocupants.
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Article 5 .- En cas de catàstrofe o infortuni públics o de greu risc d'aquests, l'Alcalde, en l'aplicació de les
mesures necessàries, podrà requerir l’ajut i col·laboració dels habitants del terme municipal i
especialment d'aquells qui pels seus coneixements o aptituds puguin prestar-les amb més utilitat per a la
comunitat.

LA VIA PUBLICA

II. I.

De la retolació de les vies públiques

Article 6.1. Les vies públiques es designaran i s'identificaran amb un nom, distint per a cada una.
2. La denominació de les vies podrà decidir-se d'ofici o d'instància de part. En qualsevol cas
correspon al Ple municipal l'adopció de l'acord definitiu, previ els informes que es considerin convenients i
a proposta de la Regiduria de Cultura.
3. La rotolació de les vies públiques té caràcter de servei públic i podrà efectuar-se mitjançant
làpida o placa, que es fixarà a cada cantonada. A les places es posarà a l’edifici preeminent i als
principals accessos.

II. II. De la numeració de les vies públiques.
Article 7.1. Per a la numeració de les vies públiques es realitzarà el corresponent projecte acompanyat del
plànol parcel·laria i es donarà informació als ciutadans afectats.
2. El rètol del número haurà de ser col·locat pel propietari de l’edifici o solar, al costat de la porta
principal o al mig de la línia de la finca frontanera amb la via pública. S’haurà d’ajustar al model o als
requisits que fixi l’Administració municipal i haurà d’ésser conservat, en tot moment, en perfecte estat de
visibilitat i neteja.
3. Malgrat l'esmentat en el paràgraf anterior, l'Ajuntament podrà col·locar l'indicatiu de la
numeració que es menciona, demanant a la propietat l'abonament de les despeses que això comporti.
II. III. De les instal·lacions d’elements indicadors.
Article 8.1. Els propietaris de finques estan obligats a consentir les servituds administratives
corresponents per a suportar les instal·lacions a façanes o tanques dels elements indicadors de la via,
normes de circulació o de referència de servei públic.
2. Els serveis seran gratuïts i podran establir-se d’ofici mitjançant notificació al propietari afectat, i
sense cap altre indemnització que la dels desperfectes causats.

II. IV. Dels elements estructurals i ornamentals de la via pública.
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Article 9.1. La conservació de la via pública, així com de tots els elements estructurals i ornamentals que
en ella s'instal·lin serà competència de l'Administració municipal.
2. En conseqüència cap particular, encara que sigui per millorar l’estat de conservació, pot fer-hi
obres, ni col·locar, modificar o treure cap dels elements estructurals o ornamentals sense prèvia llicència,
sens perjudici de les obres municipals que pugui promoure la iniciativa privada.
3. Correspon als propietaris de finques l'execució de les obres de construcció de voreres i guals,
en les zones i els llocs i amb les característiques , la forma i el procediment determinats a les ordenances
municipals i altres disposicions aplicables.
4. Les empreses i els particulars als qui s'ordeni o autoritzi l'execució d'obres a la via pública
estaran obligats a efectuar la reposició de paviments, voreres i guals en la forma, el procediment i les
condicions determinats en els preceptes que regulin les cales i canalitzacions i altres disposicions
aplicables així com les que es determini per part de l'Ajuntament.

II. V.

De la neteja de via pública com a conseqüència de l’ús comú generals dels ciutadans.

Article 10.- A efectes de la neteja es considera com via pública: les avingudes, passetjos, carrers,
travessies i camins asfaltats, jardins i zones verdes, zones terroses i altres béns d’ús públic municipal
destinats directament a l’ús comú general dels ciutadans.

Article 11.1. El servei de neteja de la via pública es prestarà per l'Administració municipal, per gestió directa
o indirecta, sens perjudici del deure de col·laboració dels particulars establerts en els articles següents.
2.- En cas d'emergència l'Alcalde podrà ordenar la modificació del contracte o contractes de
prestació de servei de neteja.

Article 12.1. Queda prohibit llençar i abandonar a la via pública tota mena de productes en estat sòlid, líquid
o gasós. Els residus sòlids de petit format com papers, embolcalls i similars hauran d’ésser dipositats a
les papereres instal·lades a aquest efecte o, en el seu defecte, en els llocs adients destinats a aquest fi.
2. Els materials voluminosos o els de petit format, però en gran quantitat, hauran d’ésser objecte
de lliurament ordenat als serveis de recollida de residus. Si per la seva quantitat , forma o naturalesa, és
impossible la prestació d’aquest servei, hauran d’ésser evacuats d’acord amb el que estableix el capítol
VIII, sobre recollida i transport de residus industrials i especials.
3. Es prohibeix abocar burilles de cigars, cigarretes o altres matèries enceses a les papereres i
els contenidors.
4. Es prohibeix, igualment, abocar al terra qualsevol mena de deixalla des dels vehicles, estiguin
aturats o en marxa.
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5. No es permet d’espolsar robes i catifes sobre la via públic, ni tampoc des de balcons o
terrasses fora de l’horari establert entre les 22 i les 7 hores. En tot cas aquesta operació es farà de forma
que no ocasioni danys ni molèsties a persones o coses.
6. No es permet regar les plantes a l’exterior dels edificis si com a conseqüència d’aquesta
operació es produeixen abocament i esquitxades sobre la via pública o sobre els seus elements. El rec
es farà conforme l’horari establert en l’article anterior i sempre amb precaució i cura a fi que no es
produeixin molèsties a veïns ni a vianants.
7. Es prohibeix escopir al carrer i satisfer necessitats d’orinar i defecar a la via pública.

Article 13.1 Correspon als particulars i als propietaris la neteja dels passatges particulars, els patis interiors
de les illes de cases, els solars i les zones verdes particulars. En cas de copropietat dels elements
esmentats, la responsabilitat de netejar correspondrà solidàriament a tots els titulars.
2 L’Ajuntament exercirà el control i la inspecció de l’estat de neteja dels elements objecte del
número 1 anterior i podrà obligar coactivament a netejar-los a la persona responsable, d’acord amb les
instruccions que aquest efecte es dictin pels serveis municipals.
3. Els productes generats per l’escombrada i neteja dels elements esmentats en l’apartat primer
no podran, en cap cas, ésser abandonats al carrer, sinó que s’hauran de recollir en recipients adequats i
lliurar-los al servei de recollida d’escombraries domiciliàries si per llur volum i pes és possible,. En cas
contrari, es lliuraran d’acord amb allò establert al capítol VIII sobre recollida de residus industrials i
especials.

Article 14.- La neteja dels elements destinats al servei del ciutadà situats a la via pública, però que no
estiguin sota responsabilitat municipal, correspondrà efectuar-la als titulars administratius dels serveis
respectius.

II. VI. De la brutícia a la via pública com a conseqüència d’obres i activitats diverses.
Article 15.1.Totes les activitats que puguin ocasionar brutícia a la via pública, sigui quin sigui el lloc on
desenvolupin i sense perjudici de les llicències o autoritzacions que en cada cas siguin procedents,
exigeixen, dels seus titulars, l’obligació d’adoptar les mesures necessàries per evitar l’embrutiment de la
via pública, així com la de netejar-ne les parts i els elements estructurals que hagin estat afectats, i la de
retirar els materials residuals.
2. L’autoritat municipal podrà exigir en tot moment, les accions de neteja
considerant el que estableix el número 1 anterior.

corresponents,

Article 16 .1. Els constructors o promotors d'edificis, mentre aquest estiguin en fase de construcció, vindran
obligats a mantenir netes i expedides les voreres i paviments situats enfront de les respectives façanes.
2. La neteja de les voreres corresponents a solars, edificis destinats a habitatges i usos
industrials, correspondrà als respectius propietaris o a les respectives comunitats, en la forma que
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determinin segons les seves pròpies normes, procurant mantenir-les en tot moment en les màximes
condicions de netedat.
3. Els titulars d'establiments davant dels quals es realitzin operacions de càrrega i descàrrega
hauran de procedir, a més, les vegades que sigui necessari, a l'escombrat complementari de les voreres
per a mantenir la via pública en les degudes condicions de neteja i, així mateix, sempre que ho ordenin
els agents de l'autoritat municipal.
4. Els titulars d'establiments de venda al detall de productes amb embolcall, alimentaris o
anàlegs, de consum o d'ús immediat, i d'establiments o quioscos de begudes, gelats, entrepans o articles
similars estaran obligats a instal·lar papereres o recipients apropiats, en lloc visible dels seus locals o junt
a les seves instal·lacions, a l'objecte de tenir sempre neta la via pública.

Article 17 .- En casos de nevada, les persones indicades en l'apartat 2 de l'article anterior, estaran també
obligades a retirar la neu de les respectives voreres per tal de deixar-hi el pas lliure per a vianants. Es
procurarà no abocar la neu a la calçada i, cas de ser possible, s'acumularà en indrets on no obstaculitzi la
circulació a peu o rodada.
Article 18.1. Queda prohibit gratar, gravar, empastifar, escriure o dibuixar a les parets, façanes i portes dels
edificis; col·locar cartells, anuncis o plantes que impedeixin o dificultin la lectura de les plaques de
retolació dels carrers, la numeració dels edificis, els senyals de trànsit o la lectura dels Bans de les
autoritats col·locats a la via pública.
2. Es prohibeix també a la via pública:
a. Embrutar-se, abocar aigües residuals, abandonar animals morts, plomes o
altres despulles, escombraries, enderrocs, peles, deixalles, residus i qualsevol altre
objecte que pertorbi la salubritat, sense bosses i fora dels contenidors que es disposin a
l'efecte.
b. Estendre roba, espolsar catifes, estores, robes i altres efectes d'índole
personal des dels balcons, finestres i portals, fora de l’horari establert en l’art. 12.
c. Regar les plantes particulars entre les set del matí i les deu del vespre, i, en
general, sempre que puguin afectar o perjudicar a vianants i veïns.
d. Netejar o arranjar vehicles a motor.
e. Reservar estacionament per a vehicles amb caixes o altres objectes.
f. Dipositar les bosses d'escombraries fora dels contenidors habilitats a l'efecte o
fora de l'horari recomanat per l'autoritat municipal.

Article 19.1. Està prohibit abocar sobre les reixes d'absorció d'aigües pluvials (imbornals) tot tipus de
productes sòlids, escombraries, brossa del carrer o voreres, etc.
2. L'abocament de productes industrials o similars a la xarxa general de clavegueram està
regulat per la corresponent normativa específica.
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3. La neteja i conservació de les connexions de les finques particulars a la xarxa general de
clavegueram, es responsabilitat del o dels propietaris de cada finca, inclòs en el cas que el deteriorament
de la connexió s'hagi produït fora de la façana o sigui en terreny públic.
4. L'Ajuntament és responsable de la neteja i conservació de la xarxa general de clavegueram i
dels imbornals de pluvials.

Article 20.1. No es poden situar o deixar abandonats a la via pública objectes particulars, encara que
estiguin arrambats a establiments dels seus propietaris, sense cap més excepció que les derivades de
les normes vigents sobre obres particulars i fires al carrer, o ocupació autoritzada de la via pública.
2. L'autoritat municipal podrà en qualsevol moment i sense previ avís retirar les runes, materials
de construcció i qualsevol altre objecte que dificulti el pas o la lliure circulació per la via pública.
3. Els objecte i materials de la construcció a què es refereix el paràgraf anterior se situaran als
dipòsits municipals, essent les despeses del trasllat i custòdia a càrrec del seu propietari o posseïdor. Els
materials que no fossin reclamats pels seus propietaris en el termini de vint-i-quatre hores (si es tracta de
queviures) o de set dies ( si es tracta de materials no finibles), podran ser subhastats, i la quantitat
obtinguda serà entregada als propietaris prèvia deducció de les despeses originades i de les sancions
que en el seu cas s'imposin.
4. En tot l‘àmbit municipal i, en concret a la via pública i als llits de les rieres que travessen el
municipi, no es permet dipositar, terres, runes, deixalles, materials d'enderroc, residus de neteja d'arbres,
plantes, etc., així com altres objectes que puguin dificultar la circulació de les aigües.

Article 21.1. No es podrà utilitzar la via pública per a fer oficis o treballs, excepte en els casos i en la forma
que determina l'ordenança municipal específica que regula l'ocupació de la via pública.
2. Els membres de l'O.N.C.E. i altres institucions benèfiques legalment reconegudes podran
exercitar la seva activitat a la via pública, en el moment i la forma que determini l'Alcaldia, d’acord amb
l'Organització corresponent.

Article 22.1. Amb motiu de fires o festes tradicionals es podrà autoritzar als propietaris o titulars
d'establiments, associacions i entitats ciutadanes, previ informe dels serveis municipals, el guarniment
dels carrers i dels arbres, d'acord amb les condicions que en cada cas s'estableixin.
2. Acabat el període autoritzat, hauran de ser retirat pels organitzadors tots els elements
instal·lats i els materials emprats.
3. Si l'Ajuntament hagués de retirar-los d'ofici, per qualsevol causa justificada, el cost serà
repercutit als organitzadors.

Article 23.- No es permetran a la via pública jocs o diversions que puguin constituir perill per als
transeünts o per qui els practiqui.
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Article 24.- La celebració de mercats públics, la venda ambulant i la venda domiciliària únicament seran
autoritzades de conformitat amb les respectives ordenances municipals particulars.

Article 25.- Es prohibit l'aparcament en qualsevol gual, sempre que aquest estigui degudament
senyalitzat. La senyalització consisteix en la pintura de la vorada de color groc i la col·locació de la placa
oficial de l'Ajuntament en lloc visible. Qualsevol placa senyalitzadora de gual que no sigui l'oficial de
l'Ajuntament és il·legal i, per tant, no és vàlida per impedir l'aparcament. Això no obstant, caldrà seguir al
que es determini al respecte en l'ordenança de guals.

TITOL III

DE LA RECOLLIDA, EL TRANSPORT I L’ABOCAMENT DE TERRES I RUNES

III. I. Condicions generals i àmbit d’aplicació.
Article 26.- A l’efecte de la present ordenança, tindran la consideració de terres i runes els materials
residuals següents:
1. Les terres, pedres i altres materials auxiliars que s’originin en l’activitat d’excavació del sòl.
2. Els residus resultants de treballs de construcció, demolició, enderroc i, en general, tots els
sobrants d’obres majors i menors.
3. Qualsevol material residual assimilable als anteriors i els que, en circumstàncies especials,
determini l’Alcaldia.

Article 27.- La intervenció municipal en matèria de terres i runes, tindrà com objecte evitar que, com a
conseqüència de les activitats expressades, es produeixi:
1. L’abocament incontrolat d’aquests materials o efectuat de forma inadequada.
2. L’abocament en llocs no autoritzats.
3. L’ocupació indeguda de terrenys o béns de domini públic.
4. La deterioració dels paviments i dels restants elements estructurals del municipi.
5. La brutícia de la via pública i altres superfícies del poble i del terme municipal.
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Article 28.- L’Ajuntament fomentarà que l’abocament de terres i runes s’efectuï en llocs convenients
per a l’interès públic i de forma que possibiliti la recuperació d’espais denudats.

III. II. De la utilització de contenidors per a obres.
Article 29.- A l’efecte de la present ordenança es designaran amb el nom de “contenidors per a obres”
els recipients normalitzats, especialment dissenyats per a ésser carregats i descarregats sobre
vehicles de transport especial i destinats a la recollida de materials residuals que s’especifiquen en
l’article 26.

Article 30.1. La col·locació de contenidors per a obres està subjecte a llicència municipals, que serà
atorgada pels serveis municipals corresponents, mitjançant el pagament de la taxa oportuna.
2. Els contenidors per a obres situats a l’interior delimitat de zones d’obres no necessitaran
llicència. No obstant això, la resta de requisits hauran d’ajustar-se a les disposicions de la present
ordenança.

Article 31.- Els contenidors per a obres solament podran ser utilitzats pels titulars de la llicència que fa
referència l’article anterior.
Hom no pot efectuar abocaments de cap mena al contenidor de no tenir autorització del titular
de la llicència. Els infractors seran sancionats.

Article 32.1. Els contenidors per a obres estan obligats, en tot moment, a presentar a llur exterior de
manera perfectament visible el nom o raó social i telèfon del propietari de l’empresa responsable.
2. Els contenidors per a obres hauran d’estar pintats de colors que destaquin llur visibilitat.

Article 33.- Un cop plens, els contenidors per a obres hauran d’ésser tapats immediatament de forma
adequada, a fi que no produeixin abocaments a l’exterior de materials residuals.

Article 34.1. Les operacions instal·lació i retirada de contenidors per a obres hauran de realitzar-se de
forma que no causin molèsties als ciutadans.
2. Els contenidors d’obres hauran d’utilitzar-se o manipular-se de manera que llur contingut no
s’aboqui a la via pública o no pugui ser aixecat o escampat pel vent.
En cap cas, el contingut de materials residuals no excedirà del nivell més baix de llur límit
superior.
3. En retirar un contenidor, el titular de la llicència d’obres haurà de deixar en condicions
perfectes de neteja la superfície de la via pública ocupada.
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4. El titular de la llicència d’obres serà responsable dels danys causats al paviment de la via
pública i haurà de comunicar-ho al servei corresponent de l’Ajuntament en cas d’haver-se produït.

Article 35.1. Els contenidors se situaran, si és possible, a l’interior de la zona tancada d’obres. Cas
contrari, es sol·licitarà l’aprovació de la situació proposada.
2. En tot cas, hauran d’observar-se, en llur col·locació, les prescripcions següents:
a. Es situarà preferentment davant l’obra a què serveixin o tan a prop com sigui
possible.
b. Hauran de situar-se de manera que no impedeixin la visibilitat dels vehicles,
especialment a les cruïlles, respectant les distàncies establertes pels estacionaments
pel Reglament General de Circulació.
c. No podran situar-se als passos de vianants ni davant d’ells, ni a guals ni a reserves
d’estacionament i parada, llevat quan aquestes reserves hagin estat sol·licitades per a
l’obra mateixa; tampoc podran situar-se en les zones de prohibició d’estacionament.
d. En cap cas podran ésser col·locats totalment o parcial sobre les tapes d’accés de
serveis públics, sobre boques d’incendi, escossells dels arbres ni, en general, sobre
cap element urbanístic, la utilització del qual pogués ésser dificultada en
circumstàncies normals o en cas d’emergència.
e. Tampoc podran situar-se sobre les voreres l’amplada de les quals, tret de l’espai
ocupat per les tanques (si n’hi ha), no permeti una zona de pas lliure d’un metre com
a mínim, un cop col·locat el contenidor; ni a les calçades quan l’espai que quedi lliure
sigui inferior a 3m.
3. Seran col·locats, en tot cas, de manera que llur costat més llarg estigui en sentit paral·lel a
la voravia.
4. Quan els contenidors estigui situats a la calçada hauran de col·locar a 0,20 m de la voravia
de manera que no impedeixin el pas de les aigües superficials i haurà de protegir-se, com a mínim,
per tres cons de trànsit col·locats a la via pública en línia obliqua pel costat del contenidor més proper
a la circulació.

Article 36.- Quan els contenidors hagin de romandre al carrer durant la nit hauran de dur incorporats
els senyals reflectors o lluminosos suficients per fer-los identificables.

Article 37.- Els contenidors per a obres seran retirats de la via pública:
1. En acabar el termini de la concessió de la llicència.
2. En qualsevol moment, a requeriment dels agents de l’autoritat municipal.
3. Quan estiguin plens, per procedir a llur buidatge i sempre al mateix dia que s’hagi produït
l’ompliment.
Article 38.-
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1. Es prohibeix dipositar en els contenidors d’obra residus que continguin matèries
inflamables, explosives nocives i perilloses. Aquelles substàncies susceptibles de putrefacció o
produir olors desagradables i tota mena de materials residuals que per qualsevol causa puguin
ocasionar molèsties als veïns o als usuaris de la via pública.
2. També es prohibeix dipositar en els contenidors d’obra mobles, estris vells i qualsevol altre
material residual.

III. III. Del transport de terres i runes.
Article 39.- El transport de terres i runes per les vies públiques haurà de realitzar-se d’acord amb els
horaris fixats a aquest efecte per l’autoritat municipal i haurà d’ajustar-se a la resta de normativa
aplicable.

Article 40.1. Els vehicles en que s’efectuï el transport de terres i runes reuniran les condicions degudes
per evitar l’abocament de llur contingut a la via pública.
2. A la càrrega dels vehicles s’adoptaran les precaucions necessàries per impedir que
s’embruti la via pública.
3. No és permès que els materials transportats en sobrepassin els extrems superiors. No és
permesa tampoc la utilització de suplements addicionals no autoritzats per augmentar les dimensions
o la capacitat de càrrega dels vehicles i contenidors.
4. Els materials transportats hauran d’ésser coberts o protegits de manera que no se’n
desprengui pols ni s’hi produeixin abocaments de materials residuals.

Article 41.1. Els transportistes de terres i runes estan obligats a procedir a la neteja immediata del tram
de via afectat, en el supòsit que la via pública s’embrutés com a conseqüència de les operacions de
càrrega i transport.
2. També queden obligats a retirar, en qualsevol moment, i sempre que siguin requerits per
l’autoritat municipal, les terres i runes abocades en lloc no autoritzat.
3. Els serveis municipals podran procedir a la neteja de la via afectada i a la retirada dels
materials abocats a que fan referència els números anteriors i seran imputats als responsables els
costos corresponents al servei prestat, sense perjudici de la sanció corresponent.
4. Quant al que disposa el número 3 anterior, en seran responsables solidaris els empresaris i
els promotors de les obres i dels treballs que hagin originat el transport de terres i runes.
5. La responsabilitat sobre la destinació última de les terres i les runes acaba en el moment
en què aquests materials siguin rebuts i descarregats als abocadors autoritzats.

III. IV. De les llicències d’obres en relació a la neteja.
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Article 42.- La concessió de la llicència d’obres comportarà, quant a la producció de terres i runes,
l’autorització corresponent per produir les runes i transportar les terres i les runes pels nuclis urbans
del municipi en les condicions establertes en els articles anteriors, així com la seva adequada gestió
de conformitat amb la legislació vigent.

III. V. De l’horari.
Article 43.1. Las deposició de terres i runes als contenidors es farà durant les hores que no causin
molèsties al veïnat.
2. Per circumstàncies excepcionals, es podrà limitar la permanència del contenidor a la via
pública.
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TÍTOL IV

ACTIVITATS PUBLICITÀRIES A LA VIA PÚBLICA

IV. I.

Condicions generals.

Article 44.1. La col·locació i enganxada de cartells, pancartes i tanques publicitàries, la distribució de fulls
volants i qualsevol altre activitat publicitària realitzada a la via pública s'han de sotmetre a autorització
municipal prèvia.
2. Per la concessió de l'autorització, l'Ajuntament pot exigir la constitució d'una fiança per la
quantia corresponent al cost previsible de la neteja o retirada dels elements que puguin causar brutícia.

IV. II. De la col·locació i enganxada de cartells i pancartes a la via pública.
Article 45.1. Es prohibeix la col·locació i enganxada de cartells i adhesius fora dels llocs determinats per
l'Ajuntament, amb excepció dels casos expressament autoritzats per l'autoritat municipal.
2. Es prohibeix tota mena d'activitat publicitària de les regulades en les presents ordenances als
edificis catalogats com a històrico-artístics. Se n’exeptuaran les pancartes i els rètols que facin referència
a les activitats que tinguin lloc a l’edifici, que hi estiguin col·locats per iniciativa de les persones
responsables d’aquestes activitats.

Article 46.1. La col·locació de cartelleres i adhesius a les cartelleres i a les columnes anunciadores
municipals haurà de complir la condició de contenir propaganda d’actes o activitats d’interès ciutadà.
2. No podrà iniciar-se la col·locació de cartells a les columnes i les cartelleres anunciadores
abans d’haver obtingut l’autorització municipal corresponent.

Article 47.1. La col·locació de pancartes a via pública solament s’autoritzarà:
a. En període d’eleccions polítiques.
b. En període de festes populars i tradicionals de barris.
c. En situacions expressament autoritzades per l’Alcaldia o l’òrgan delegat.
2. L‘Alcaldia regularà, en cada cas, les condicions en què podran utilitzar-se les cartelleres i les
columnes anunciadores municipals i la tramitació necessària per sol·licitar l’autorització corresponent.
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3. Les pancartes únicament podran contenir la propaganda objecte de la sol·licitud d’autorització
corresponent, sense incloure-hi cap altre mena de publicitat que ocupi més del quinze per cent de llur
superfície.
4. La sol·licitud d’autorització per la col·locació de pancartes haurà d’incloure:
a. El contingut i format de les pancartes.
b. Els llocs on es pretén instal·lar.
c. El temps que romandran instal·lades.
d. El compromís del responsable de reparar els desperfectes causats a la via
pública o als seus elements estructurals i d’indemnitzar els danys i els perjudicis que se’n
poguessin ocasionar com a conseqüència de la col·locació de les pancartes.
Article 48.1. Les pancartes hauran d’ésser retirades pels interessats tan aviat com hagi caducat el termini
d’autorització de llur col·locació. De no fer-ho així, seran retirades pels serveis municipals i s’imputaran
als responsables els costos corresponents al servei prestat, sense perjudici de la imposició de les
sancions corresponents.
2. La col·locació de pancartes a la via pública sense autorització comportarà la imposició de
sancions als responsables per part de l’autoritat municipal.
IV. III. De les pintades.
Article 49.1. Es prohibeix tota mena de pintada a la via pública, tant sobre els seus elements estructurals,
calçades, voravies i mobiliari urbà, com sobre tots els murs, parets i façanes del municipi.
2. En seran excepció, en relació amb el que disposa el núm. 1 anterior:
a. Les pintures-murals de caràcter artístic realitzades sobre les tanques dels
solars, per a les quals serà necessària l’autorització prèvia dels propietaris i l’obtenció de
la corresponent llicència municipal.
b. Les situacions que aquest respecte autoritzi la normativa urbanística aplicable.

IV. IV. De la distribució de fulls volants.
Article 50.1. Es prohibeix escampar i llençar tota mena de fulls volants i materials similars. Se
n’exceptuaran les situacions que, en sentit contrari, autoritzi l’Alcaldia.

2. Seran sancionats qui escampin o distribueixin fulls volants sense autorització.
3. Els serveis municipal procediran a netejar la part de l’espai urbà que s’hagi vist afectada per la
distribució o la dispersió de fulls volants i imputarà a llurs responsables el cost corresponent als serveis
prestats, sense perjudici de la imposició de les sancions que corresponguin.
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DE LA CIRCULACIÓ

Article 50.- El trànsit de vianants i vehicles i la conducció i circulació de vehicles a motor en el terme
municipal de Vacarisses s'ajustarà a les disposicions de la Llei de Seguretat Vial, normativa que la
desenvolupi i substitueixi i al Codi de la Circulació, mentre continuï en vigor, sens perjudici de la regulació
que complementàriament pugui establir l'Ajuntament fent ús de les autoritzacions legals vigents.

Article 51.- Correspon a l'Ajuntament:
1. L'ordenació i control del trànsit en les vies urbanes de titularitat municipal, així com la seva
vigilància mitjançant agents propis; la denúncia de les infraccions que es cometin en aquestes vies i la
seva sanció quan no estigui expressament atribuïda a una altre administració.
2. La regulació, mitjançant ordenances i disposicions de caràcter general, dels aprofitaments de
les vies urbanes que tinguin per objecte fer compatible l'equitativa distribució dels aparcaments entre tots
els usuaris amb la necessària fluïdesa del trànsit rodat i l'ús dels carrers per part dels vianants. De
conformitat amb l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes aplicables, per acord del Ple es podran
determinar aquelles zones de la via pública d'estacionament limitat i no gratuït.
3. La retirada dels vehicles de la via pública en els casos en que reglamentàriament es determini,
i en qualsevol cas quan obstaculitzin o dificultin la circulació, suposin un perill o no siguin respectades les
normes vigents establertes per a estacionaments i usuaris.
Els Agents de circulació podran immobilitzar un vehicle per mitjans mecànics d'acord amb el que
autoritzi la normativa vigent.
Per a la posada en circulació d'un vehicle que hagi estat retirat o immobilitzat es requerirà la
sol·licitud del titular del vehicle o conductor i el previ pagament de les despeses ocasionades, sens
perjudici de la sanció que correspongui per la infracció comesa.

4. L'autorització de les proves d'intoxicació etílica o per estupefaents, psicotròpics o estimulants
dels conductors que circulin per les vies públiques.

Article 52.- A més de les altres competències que li atorguin el seu propi reglament, correspon a la Policia
Local l'ordenació, senyalització i direcció del trànsit en el nuclis urbans del municipi i la instrucció
d'atestats per causa d'accidents de circulació que hi tinguin lloc, sens perjudici de comunicar les
actuacions als organismes judicials i administratius competents.

Article 53.- Les sancions que s'imposin per les infraccions de trànsit comeses en el municipi per part de la
Policia Local, s'ajustaran en la seva tipificació, quantia i procediment al que disposa la Llei de Seguretat
Vial i normativa que la desenvolupi o complementi.
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TÍTOL VI

DE LES EDIFICACIONS I ELS SOLARS

VI. I.

De les edificacions

Article 54.- Totes les obres que es realitzin en el terme municipal estaran sotmeses al que determina el
Pla General d'Ordenació, les figures de planejament sectorial i les Ordenances Municipals vigents, així
com el que s'estableix en el Decret Legislatiu 1/90, de 12 de juliol, pel que s'aprova la refosa dels textos
legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i altres disposicions dictades en el desenvolupament
d'aquesta.

Article 55.- Els propietaris i ocupants estan obligats a mantenir els seus habitatges en les adequades
condicions de seguretat, salubritat presència pública d'acord amb el que disposa la normativa esmentada
en l'article anterior.

Article 56 .1. El mal estat observat en una finca o immoble, amb perill per a la via pública ocasionat pel seu
mal estat, parcial o total, es donarà a conèixer al propietari, el qual haurà de procedir a la reparació de
l'immoble dins un termini de temps que serà fixat per l'ajuntament, i de protegir la zona deteriorada fins la
seva definitiva reparació.
2. En cas de no realitzar-se les obres dins el termini concedit, s'obrirà al propietari un expedient
sancionador, sens perjudici d'ordenar el que procedeixi d'acord amb la legislació urbanística vigent.

Article 57.- Les conductes que suposin infracció a les disposicions d'aquests Títol, seran
sancionades de conformitat amb el que estableix la normativa urbanística vigent.
VI. II. De la condició de solar.
Article 58.- Als efectes de la present ordenança tindran la consideració de solars els terrenys que estan
classificats com a sòl urbà pel planejament vigent.
També es donarà el mateix tracte a les parcel·les no utilitzables que per la seva reduïda extensió,
forma irregular o emplaçament no són susceptibles d'ús.
VI. III. De la Neteja de solars.
Article 59.- Queda prohibit llançar escombraries o residus sòlids en solars i espais lliures de propietat
pública o privada.

Article 60.- Els propietaris de solars hauran de mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i
presència pública, quedant-los prohibit mantenir en ells escombraries, residus sòlids i urbans o
enderrocs, així com herbes i verdisses en estat d'abandonament.
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Article 61.1. L'Ajuntament d'ofici o a instància de qualsevol interessat, previ informe dels serveis tècnics
municipals i audiència del titular responsable, dictarà resolució senyalant les deficiències existents en el
solar, ordenant les mesures previstes per subsanar-les i fixant un termini per la seva execució.
2. Passat el termini concedit sense haver executat les mesures precises, l'Ajuntament ordenarà
l'execució subsidiària de les mesures a càrrec de l'obligat i la incoació de l'expedient sancionador
corresponent.

VI. III. Del tancament de solars.
Article 62.- Els propietaris de solar hauran de mantenir-los tancats, mentre no es practiquin obres de nova
construcció, per raons de salubritat i presència pública.

Article 63.- L'alçada i els materials a utilitzar pel tancament de la parcel·la, així com l'alineació de la
mateixa, s'efectuarà d’acord a amb la normativa del Pla General d’Ordenació i dels plans sectorials.

Article 64.- El tancament de solars es considera una obra menor i, com a tal, està subjecte a una prèvia
llicència.

Article 65.1. L'Ajuntament d'ofici o a instància de qualsevol interessat, ordenarà, previ informe dels serveis
tècnics municipals i prèvia audiència del titular, l'execució del tancament d'un solar, indicant en la
resolució els requisits i el termini d'execució.
2. L'ordre d'execució comporta la concessió de la llicència per realitzar l'obra ordenada i la
liquidació fiscal corresponent segons el pressupost estimat per l’Ajuntament.
3. Transcorregut el termini concedit sense haver executat les obres, es procedirà conforme allò
previst en l’apartat 2 de l'article 61.

TÍTOL VII
DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS

VII. I. Condicions generals i àmbit d'aplicació
Article 66.- Tenen categoria d'usuaris, a l'efecte de prestació dels serveis destinats a la recollida de
deixalles i residus urbans, tots els posseïdors de residus urbans residents a Vacarisses.

Article 67.- A l'efecte d’aquesta ordenança, tenen la categoria d'escombraries, els materials residuals
següents:
a. Els residus sòlids domèstics procedents dels residus alimentaris i de consum domèstics
produïts pels ciutadans en els seus domicilis.
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b. Els residus de comerços i d’oficines i serveis i d’altres residus que, per llur naturalesa o
composició, poden assimilar-se als residus domèstics.
c. Els residus procedents de l'escombrada de les voravies efectuada pels ciutadans o pels
serveis municipals i les cendres de la calefacció domèstica individual.
d. Embolcalls, envasos i embalatges, d'origen domèstic rebutjats pels ciutadans i pels comerços
sempre que no superin els 25 Kg. per dia.
f. La brossa de l'esporgada d'arbres i del manteniment de les plantes sempre que es lliuri
trossejada i dintre de bosses de plàstic.

Article 68.- Resten exclosos dels serveis de recollida d'escombraries i residus sòlids domèstics:
a. Qualsevol matèria sòlida, líquida o gasosa que el seu productor o posseïdor destini a l'abandó
després d'un procés industrial de fabricació, transformació, utilització o neteja.
b. Qualsevol residu que per les seves característiques tòxiques o perilloses requereixi un
tractament específic.

Article 69.1. Un cop dipositades les deixalles i residus al carrer dins dels elements de contenció autoritzats,
aquests passen a ser propietat municipal.
2. Queda prohibit manipular o seleccionar els materials residuals dipositats a la via pública a
l'espera d’ésser recollits pels serveis corresponents, excepte que hom disposi d'autorització expressa
atorgada per l'Ajuntament.

Article 70.- L'Ajuntament pot implantar la recollida selectiva al municipi de forma obligatòria per ajustar-se
a allò que disposa la Llei 6/93, reguladora de residus, mentrestant els serveis de recollida selectiva que
es vagin implantant tindran caràcter opcional per al ciutadà.

Article 71.- 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 corresponents.

VII. II. Del servei de recollida d'escombraries domiciliàries

Article 72.1. El servei de recollida d'escombraries domiciliàries recull els materials residuals assenyalats en
l'art. 67
2. Es prohibeix el lliurament d’escombraries domiciliàries que continguin residus en forma líquida
o susceptible de liquar-se.
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Article 73.-

1. Els usuaris estan obligats a dipositar les escombraries en els contenidors situats a la via
pública amb aquesta finalitat, i a tancar la tapa un cop realitzada l'operació.
2. Les escombraries s'han de lliurar mitjançant les corresponents bosses de plàstic, degudament
tancades i en cap cas en caixes o paquets.
3. L'Ajuntament pot establir un horari per a dipositar les escombraries dins els contenidor.
Quedarà prohibit utilitzar-los fora d'aquest horari.
4. Els contenidors de residus només els pot manipular el personal dels servei de recollida. Queda
prohibit als usuaris moure'ls del seu lloc o manipular-los.

Article 74.- Els vehicles no es poden estacionar davant dels contenidors de recollida de residus sòlids
domiciliaris o de recollida selectiva o en llocs que dificultin les operacions de buidatge.
El vehicle estacionat indegudament podrà ser retirat per la policia local amb la liquidació de les
taxes que corresponguin.

Article 75.- 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.

Article 76.- Es Prohibeix l'abandonament de les escombraries i de tota mena de residus en lloc no
autoritzats. Els infractors estan obligats a retirar els residus abandonats i a deixar net l'espai que s'hagi
embrutat, amb independència de les sancions que corresponguin.
En el cas de que els serveis municipals hagin de recollir, transportar i eliminar els residus, l'import
dels servei s'imputarà als responsables.

VII. III. De la recollida selectiva i aprofitament de residus

Article 77.- L'Ajuntament promourà que en els edificis municipals es reservin espais i instal·lacions que
facilitin la recollida selectiva de residus, i també la reserva, en la xarxa viària, d'espais per a la col·locació
de contenidors i altres equipaments.

Article 78.- No es pot dipositar en els contenidors cap material diferent dels expressament assenyalats en
cada cas.

VII. IV. De la recollida sectorial de residus
Article 79.- L'Ajuntament disposa d'un servei de recollida de mobles i altres estris domèstics que retira els
materials següents: mobles, electrodomèstics, estris domèstics voluminosos i aparells sanitaris, sempre
que no vagin acompanyats de runa.
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Article 80.1. 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 pública sense cap identificació i que pel seu estat es
dedueixi la seva possible qualificació de desballestament tenen la categoria de residus sòlids i es retiren
directament de la via pública.

VII. V. De l’ús instal·lacions fixes
Article 81.- L'Ajuntament podrà establir en els terminis i formes que fixa la llei, una deixalleria, on els
ciutadans podran dur directament tots aquells residus municipals que no són objecte de recollida
domiciliària i que s'hi admetin segons el seu reglament.

CAPÍTOL VIII
DE LA RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS INDUSTRIALS

VIII. I. Condicions generals i àmbit d’aplicació
Article 82.- A efectes d'aquesta ordenança té categoria de residus industrial:
a. Qualsevol material sòlid, pastós o líquid que resulti d'un procés de fabricació, de transformació,
d'utilització, de consum o de neteja que el productor o el posseïdor del qual destini al abandonament.
b. 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 normalitzada de residus
urbans, segons el parer dels serveis tècnics municipals.

Article 83.1. Tindran la categoria de residus perillosos tots els materials residuals, industrials i especials
que continguin qualsevol dels contaminants així catalogats, en quantitat o concentració que puguin
suposar risc per a l’home, la fauna o la flora.
2. També tindran la categoria de residus perillosos tots els que presentin característiques de
toxicitat, verinosos, inflamables, explosius, corrosius, cancerígens o qualsevol altre que comporti perill per
a l’hom o el medi ambient.
3. Els residus radioactius es regularan per la normativa general aplicable a la matèria.
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VIII. II. Del transport
Article 84.-

1. 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 les
responsabilitats civils o penals a què doni lloc.
2. Cas de presumpte responsabilitat criminal, l’Ajuntament interposarà la corresponent acció
penal davant de la jurisdicció competent.

Article 85.1. Per ésser transportats, la càrrega dels residus industrials i especials al vehicle es farà a
l’interior de l’establiment lliurador. Solament en casos de manifesta impossibilitat podrà efectuar-se a la
via pública.
2. Tractant-se de residus perillosos, la càrrega a la via pública exigirà autorització municipal
prèvia.
3. No és permesa la permanència de residus industrials i especials a la via pública per temps
superior a una hora.
Els lliuradors estan obligats a custodiar-la fins que no es produeixi la recollida.

Article 86.- Els productor, els posseïdors i els tercers autoritzats que produeixin, manipulin,
emmagatzemin o transportin residus industrials, queden obligats a acomplir la legislació vigent i a facilitar
a l'Ajuntament les actuacions d'inspecció, vigilància i control que aquest estimi convenient i a entregar
tota la informació que els sigui requerida sobre els esmentats residus.

Article 87.1. 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.
2. Als efectes del punt anterior, es consideren residus especials i no especials, els definits a l'art.
29 de la Llei de residus 6/93.
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TÍTOL IX
DE LA TNENÇA D’ANIMALS

IX. I.

Objectiu i àmbit d’aplicació.

Article 88.- La tinença de tota mena d'animals domèstics o de companyia queda subjecte al compliment
de la present Ordenança, a la normativa sanitària vigent, a les correctes condicions higièniques
d'allotjament i, en general, a les prescripcions de la Llei de Catalunya 3/88, de 4 de març, sobre Protecció
d'animals.

Article 89.1. Aquesta ordenança regula les interrelacions entre les persones i els animals domèstics, tant
els de convivència humana, com els utilitzats amb fins esportius o lucratius.
2. Amb aquesta intenció, té en compte tant les molèsties i els perills que poden ocasionar els
animals, com el gran valor de la seva companyia per a un elevat nombre de persones, com és el cas de
l’ajut que poden prestar, pel seu ensinistrament i dedicació, com a gossos pigall d’invidents, en treballs de
salvament i tots els altres que l’animal domèstic proporciona als humans en satisfaccions esportives o de
recreació.

Article 90.- La tinença d'animals de companyia, esportius i de cria (aus, conills, coloms, etc.) quedarà
subjecta a les normes d'aquesta Ordenança, sempre que pel seu nombre de característiques no es
cataloguin com a activitats classificades i respectin en el seu cas la normativa de les respectives
federacions o associacions esportives.

IX. II. Normes de caràcter general.
Article 91.1. El posseïdor d'un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, és
responsable dels danys, perjudicis i molèsties que ocasioni a les persones, les coses, la via i els espais
públics, d'acord amb el que estableix l'art. 1.905 del Codi civil.
2. El posseïdor haurà de posar els mitjans per impedir que l'animal causi molèsties a les
persones o embruti o malmeti la via pública.

Article 92.- La tinença d'animals salvatges o exòtics en captivitat, fora dels parcs zoològics o àrees
destinades a aquesta finalitat, haurà de ser autoritzada expressament, i requerirà la total observància de
les condicions d'higiene i seguretat, que determini els serveis municipals. La tinença sense autorització
donarà lloc, com a mesura cautelar, al comís dels animals fins a la seva obtenció, i es procedirà al dipòsit
d'aquest en institucions o centres d'acollida. Les despeses originades per la recollida, manutenció i
vigilància seran a càrrec dels propietaris o posseïdors.

Article 93.1. Només podran tenir-se en els domicilis aquells animals que puguin ésser qualificats d'animals
de companyia, d'acord amb la Llei de protecció dels animals.

27

2. Els animals que es tinguin en els domicilis no podran causar molèsties, incomoditats, ni
suposar un risc per a la salut dels veïns, per la qual cosa els seus cuidadors hauran de vetllar per
mantenir-los en especial estat d'higiene, de salubritat i hauran d'adoptar les mesures de seguretat que
siguin necessàries.

Article 94.- Els propietaris o posseïdors d'animals estaran obligats a facilitar als agents municipals la
documentació necessària que acrediti la identificació i control sanitari dels animals i les visites
domiciliàries pertinents per a la inspecció i observació del compliment de les presents ordenances. En tot
cas estaran obligats a aplicar aquelles mesures higiènico-sanitàries o de seguretat que les esmentades
autoritats disposin.
Article 95.1. Els propietaris d'animals domèstics o de companyia estaran obligats a proporcionar-los
l'alimentació i les atencions pertinents, tant per el tractament de les malalties com per a les condicions
d'allotjament.
2. Es prohibeix causar danys o cometre actes de crueltat i mals tractes als animals domèstics o
salvatges en règim de convivència o captivitat.
3. En particular es prohibeix la utilització d’animals en teatres, sales de festes, filmacions o
activitats de propaganda que suposin dany, sofriment o degradació de l’animal.
4. Queda també prohibit, realitzar actes públics o privats de baralles d’animals o paròdies en les
quals es mati, fereixi o hostilitzi els animals, així com els actes públics, no regulats legalment, l’objectiu
del qual sigui la mort de l’animal.
5. En cas d’incompliment, per part dels propietaris, de les obligacions establertes en els paràgrafs
anteriors, l’Administració municipal podrà disposar el trasllat dels animals a un establiment adient amb
càrrec a aquells i adoptar qualsevol altre mesures addicional necessària.
6. L’Administració municipal facilitarà la vacuna antiràbica gratuïta a tots aquells ciutadans
empadronats, propietaris d’animals que acreditin, per unitat familiar, uns ingressos inferiors al salari
mínim interprofesional.

Article 96.- Els animals que hagin causat lesions a les persones o altres animals i que potencialment
puguin transmetre la ràbia o alguna altra malaltia, hauran de ser examinats immediatament pels serveis
veterinaris oficials. El compliment d'aquest precepte recaurà tant en el propietari o encarregat de l'animal
com sobre qualsevol altre persona que, en absència dels anteriors, tingui coneixement dels fets.

Article 97.- En cas que un animal tingui una malaltia susceptible d’ésser transmesa a les persones o a
altres animals s'haurà d'incomunicar, i caldrà notificar-ho immediatament a l'autoritat municipal i, si escau,
també al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya o autoritat
competent. En aquest cas l'Ajuntament podrà comisar l'animal i, si és precís, sacrificar-lo.

Article 98.- Els animals de propietat privada que circulin per la via pública hauran d'anar acompanyats per
persones majors d'edat que els vigilin i condueixin.

IX. III. Normes específiques per a gossos.
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Article 99.- Són aplicables als gossos les normes de caràcter general que s’apliquen a tots els animals.

Article 100.1. Les persones que per qualsevol títol siguin posseïdors de gossos hauran de censar-los a
l'Ajuntament dins del termini màxim d'un mes a comptar a partir de la data de naixement o d'adquisició de
l'animal.
2. Els gossos hauran de portar necessàriament de manera permanent la seva identificació censal
i en les vies públiques hauran d'anar provistos de corretja o cadena.
3. Els gossos que puguin ser agressius, a més a més, hauran de portar morrió.
4. La mort, venda, desaparició, o trasllat de domicili o terme municipal dels gossos censats,
haurà de comunicar-se a l'Ajuntament. D'aquesta obligació seran responsables les persones
assenyalades en el paràgraf primer. En el moment de notificar alguna d'aquestes incidències haurà
d’aportar-se la tarja i la placa corresponent.

Article 101.- Els propietaris de gossos guardians de finques o d'obres hauran de vetllar perquè no bordin
incontrolablement als vianants. També hauran de vigilar que els animals no s'escapin quan hi hagin les
reixes o portes obertes i no actuïn agressivament contra els vianants.
IX. IV. De presència d’animals domèstics i de companyia a la via pública.
Article 102.- Es considerà gos vagabund aquell que no tingui amo conegut, ni estigui censat, o aquell que
circuli per la via pública sense ser conduït per una persona. No tindrà però la condició de gos vagabund
aquell que camini al costat dels seu amo amb anella i placa sanitària, encara que circumstancialment no
sigui conduït amb corretja o cadena.

Article 103.- Els gossos vagabunds i aquells que sense ser-ho circulin per la via pública desproveïts
d'anella amb la xapa numerada seran recollits pels serveis municipals. Els referits gossos seran retinguts
durant un període de deu dies, en el transcurs dels quals podran ser recollits per la persona que acrediti
ser el seu propietari o posseïdor.
Quan el gos fos portador d'anella i xapa numerada, es farà saber al seu propietari la retenció del
gos.
La retenció s'efectuarà en els llocs que s'habiliti per part de l'Ajuntament.
Transcorregut el termini de deu dies sense ser recollits per el seu amo o posseïdor, els animals
s'entregaran a societats protectores o particulars que vulguin fer-se’n càrrec, i, de no ser possible,
s'adoptaran les mesures oportunes.
Cas de retirar l'animal, el propietari o posseïdor haurà d'abonar les taxes fixades
reglamentàriament o, en el seu defecte, les despeses originades per la recollida, manutenció i vigilància.

Article 104.- Els gossos-guia que acompanyin els cecs quedaran exempts de la taxa o impost que
s'estableixi per la tinença d'animals, però hauran d'estar censats i vacunats.
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Article 105.- Els gossos i animals de companyia no podran defecar en les vies públiques, jardins, i en
general, en els llocs destinats a trànsit de vianants. Les persones que els condueixin hauran de recollir
les deposicions fecals d'aquests.

Article 106.- Queda expressament prohibida l'entrada i permanència de gossos i gats en establiments
sanitaris, locals d'espectacles públics, esportius i culturals, així com en els establiments destinats a la
fabricació, venda, emmagatzematge i manipulació d'aliments de qualsevol mena. Els propietaris o
encarregats d'aquests locals col·locaran a l'entrada dels establiments i en lloc visible el senyal d'aquesta
prohibició. En resten exeptuats els gossos-guia que acompanyen els cecs.

Article 107.- Dels animals morts que es trobessin a la via pública s'avisarà a la Policia Local o als serveis
municipals corresponents per a la seva retirada.

TÍTOL X
DELS ESPAIS VERDS

X. I.

Objectius i àmbit d’aplicació.

Article 108.1. És objecte de la present ordenança la defensa del patrimoni verd urbà en el sentit més ampli,
que comprèn tan les plantacions realitzades sobre el sòl de propietat municipal com sobre els terrenys
particulars que estiguin afectats com a zona verda en els plans urbanístics vigents.
2. La present ordenança regula també l’ús dels espais verds públics i els elements que hi són
instal·lats així com les plantacions, principalment d’arbrat, existent en les vies públiques i a les places del
municipi.
3. Comprèn, per últim, la regulació de les condicions higièniques i fito-sanitàries que han
d’acomplir totes les plantacions als jardins o espais privats.

X. II.

De la conservació i defensa dels espais verds públics i les plantacions urbanes.

Article109.- Per una millor conservació dels espais verds públics, no s’autoritzarà cap tipus de construcció
o instal·lació que sigui aliena a les finalitats estètiques, recreatives o culturals dels parc o jardí en qüestió,
especialment les de contingut publicitari.

Article 110.1. Les obres d'obertura de rases a la via pública, tan si són per a cales o conduccions de serveis
públics, com per a clavegueres; així com les de contracció de voreres i guals, es faran de forma i en els
llocs que ocasionin els menors danys possibles a l'arbrat i altres plantacions de la via pública.
2. En tot cas serà obligatori per als interessats la reposició dels arbres i plantacions afectats . A
tal efecte s ‘exigirà, abans de la concessió de llicència, la constitució d'un dipòsit de garantia, per l'import
estimat, segons valoració dels serveis tècnics municipals.
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3. Prèviament a la realització de les obres i sempre que el seu estat permeti la seva reposició, els
arbres o els altres elements seran traslladats a un altre indret, a càrrec de l'interessat.

Article 111.1. En els projectes d'edificacions particulars, les entrades i sortides de vehicles s'hauran de
preveure en llocs que no afectin l'arbrat existent a la via pública.
2. En els casos en què la norma anterior no sigui possible per les circumstàncies de fet, els
elements vegetals afectats seran traslladats a càrrec dels interessats a un altre lloc immediat compatible
amb l'ús privat.
3. Quan excepcionalment sigui inevitable la supressió d’algun arbre o plantació, en compensació
a l’interès públic pertorbat, els interessats abonaran una indemnització igual al doble del valor dels
elements vegetals afectats, segons estimació dels serveis tècnics municipals.

Article 112.- Es recomana no donar menjar als coloms i altres animals en els parcs i els jardins públics del
municipi.

Article 113.1. No es permetrà la circulació de gossos sense control en cap dels parcs i els jardins públics .
2. Queda prohibit que els gossos dipositin les seves dejeccions en els parcs i els jardins públics.

Article 114.- Hom respectarà l’arbrat, les plantacions de tota mena del municipi i les instal·lacions
complementàries en els parcs i jardins públics, tal com jocs d’infants, estàtues, reixats, proteccions,
fanals, pilars, tanques i altres elements destinats a llur embelliment o utilitat, tot abstenint-se de qualsevol
acte que els pugui perjudicar, enlletgir o embrutar.

X. III. De l'ús dels parcs i jardins.
Article 115.- Els visitants dels jardins i els parcs del municipi hauran de respectar les plantes i llurs
instal·lacions complementàries, evitant tota mena de desperfectes i brutícies, guardar la deguda conducta
i atendre les indicacions contingudes als oportuns rètols i avisos i les que puguin formular els vigilants i
els guardes.

Article 116.- A part de les sancions imposables pel deteriorament o mal ús dels espais i béns públics,
està expressament prohibit:
a. Llençar papers i desperdicis fora de les papereres establertes i embrutar els
recintes de qualsevol altre manera.
b. Jugar a pilota o practicar exercicis o activitats que puguin suposar risc per als
arbres, plantes o qualsevol altre element auxiliar, així com quan pugui pertorbar l'ús dels
espais públics que no estiguin especialment dedicats a aquestes activitats per part
d'altres persones.
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c. Encendre o mantenir foc.
d. Rentar en les fonts públiques roba o d'altres objectes, així com abeurar
animals o rentar-los. Així com el seu ús per activitats, usos o funcions als quals no estan
destinats, especialment quan s'impedeixi el correcte gaudiment per part dels altres
ciutadans.
e. Sacsejar els arbres, tanques, bàculs de llum,, senyals o papereres, així com
pujar-hi.
f. Passar per sobre els talussos, parterres i plantacions; fer malbé les plantes i
les flors; collir-hi flors,
plantes o fruits; perjudicar els arbres o les plantacions de qualsevol altre manera.
g. Caçar o matar ocells, així com llençar o dipositar qualsevol verí o substància
tòxica que pugui afectar la salut d'animals o plantes.

Article 117.- Es prohibit d'exercir sense llicència o concessió expressa, qualsevol indústria o comerç a
l'interior dels espais públics i la seva utilització per a fins particulars.

X. IV. Dels els espais verds i les plantacions privades en sòl urbà.
Article 118 .1. Els jardins i les plantacions privades i els espais lliures i els terrenys no urbanitzats es
mantindran per llurs propietaris en el degut estat de neteja.
2. En cas de manifesta negligència en la seva conservació, l'Ajuntament podrà imposar sancions
dins els límits legals i procedir a l'execució subsidiària, exigint dels propietaris totes les despeses que
ocasioni.

Article 119.- La tala d'arbres als jardins i les plantacions privades, exceptuades les plantacions
d'explotació agrícola, requereix llicència municipal.

Article 120.- L’Ajuntament elaborarà un catàleg on figuraran els arbres, arbredes o plantacions que, per
les seves característiques peculiars de bellesa, antiguitat, història o raresa, mereixen d’ésser conservats.
El propietari del terreny no podrà procedir a la supressió d’arbres o plantacions inclosos a l’esmentat
catàleg, sense l’autorització municipal corresponent.

X. V.

De l’utilització privativa dels espais públics.

Article 121.- Es consideren espais i bens públics tots aquells espais obert destinats a l'ús i el gaudiment
dels ciutadans (places, jardins, parcs, zones forestals, tec...), així com tots aquells elements i mobiliaris
urbans que situats als espais o vies públiques, estan destinats a prestar serveis específics als ciutadans
(papereres, lluminàries, semàfors, jocs infantils, bancs, fonts, parterres, jardineres, tanques, arbres,
plantes, flors, tec...).
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Article 122.- Tot ciutadà té dret a gaudir dels espais i béns públics segons la destinació d'aquests, i té el
deure de respectar-los, evitar el seu deteriorament i posar en coneixement de l'autoritat municipal
qualsevol anomalia que afecti a la seva conservació o utilització en general.

Article 123.1. L'Ajuntament podrà autoritzar la celebració de festes o activitats específiques als espais
públics, i fixarà les normes que regiran com a condició de l'autorització, donades les característiques de
l'acte i l'espai públic sol·licitat.
2. Els organitzadors seran responsables del compliment de les condicions establertes per
l’administració municipal, així com del respecte del recinte i dels elements i béns públics en ell instal·lats.

X. VI. De l’arbrat de la població.
Article 124.1. Correspon als Serveis Municipals decidir la ubicació, destinació i selecció de l'arbrat i
plantacions de la població, si bé els veïns i particulars podran col·laborar en el seu reglatge i atenció.
2. No es poden trencar branques i fulles dels arbres, gravar la seva escorça, abocar tota mena
de líquids, malgrat que no siguin perjudicials, en les proximitats dels arbres i en els sots i també llençar-hi
escombraries, runes i residus o realitzar qualsevol acte que els perjudici.
3. Els propietaris d'immobles o els veïns podran sol·licitar autorització per a cultivar flors i plantes
d'ornament als parterres adjunts al seu immoble, la qual se'ls podrà concedir amb caràcter discrecional i
a precari, previ informe dels serveis tècnics municipals.

TÍTOL XI
DEL COMPORTAMENT O CONDUCTA DELS CIUTADANS

XI. I.

Introducció.

Article 125.1. El municipi ha de ser el marc natural de convivència i d'iniciativa social.
2. L'Ajuntament de Vacarisses, com òrgan d'administració i de govern municipal, dirigirà en tot
moment la seva activitat a garantir i fomentar els drets individuals i col·lectius dels ciutadans
reconeguts per la Constitució i les lleis, així com a fer respectar i complir els deures i obligacions
legítimament establerts en benefici de l'interès general.
En aquest mateix sentit, garantirà el millor exercici de la lliure iniciativa i de la convivència en
aquells aspectes específicament referits a la vida del municipi, sens perjudici del que està tipificat a
les lleis de l'Estat i de la Generalitat.
3.- La convivència ciutadana ha d'estar presidida pels principis de respecte, tolerància i
proporció als objectius.
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4.- L'Administració municipal ha de propiciar i donar suport a les iniciatives ciutadanes
destinades a promoure actituds de respecte i dignitat humana. En particular, les que proposin com
objectius assolibles la superació de la marginació social o econòmica de determinades persones o
col·lectius.

XI. II. Dels comportaments violents.
Article 126.1. L’autoritat municipal podrà sancionar les persones el comportament de les quals provoquin
alteració de l’ordre públic, sense perjudici de les accions penals.
2. L’autoritat municipal podrà intervenir en les baralles i discussions violentes entre particulars
que es produeixin públicament i sancionar els participants.

XI. III. De les actituds que conculquin la dignitat humana.
article 127.1.- L'autoritat municipal pot sancionar a les persones que injuriïn o calumniïn, de fet o de
paraula, les autoritats municipals en l'exercici del seu càrrec, en presència seva o per escrit, sense
perjudici de les accions penals que corresponguin.
2.- Seran sancionades les persones, les actituds públiques de les quals conculquin la dignitat
de les persones (insult, burla, molèsties intencionades, coacció moral o física, agressions, etc.),
sempre que suposin una notòria conculcació de la convivència ciutadana, especialment quan el seu
objecte siguin els infants, els vells o els minusvàlids.
XI. IV. De l’exercici de la mendicitat en el terme municipal.
Article 128.1.- L'Ajuntament mitjançant el departament de Serveis Socials , ha d’auxiliar a les persones
que es trobin en situació de mendicitat, a fi i efecte d'evitar-ne l'exercici i la prolongació, això no
obstant, malgrat la complexitat de les situacions personals, l'Ajuntament no autoritzarà en cap cas
l'exercici estable de la mendicitat.
2. Els agents de l'autoritat municipal sol·licitaran la documentació a les persones que
exerceixin habitualment la mendicitat en el terme municipal, adoptant-se al respecte les mesures que
fossin procedents en coordinació amb el Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament, o en el seu
cas, amb altres institucions públiques.
3 La negativa a acceptar la reinserció social i l’ajuda que puguin prestar els serveis socials
municipals, per part del que exerceixi la mendicitat, serà punible, sense perjudici de l’acció pública
judicial.

XI. V.

De l’higiene.

Article 129.-
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1. La higiene és un imperatiu per a la salut personal i col·lectiva. L'autoritat municipal prendrà
cura de fomentar-la.
2. La pública ostentació de la manca d'higiene i els actes que atemptin en contra seran
sancionables per l'autoritat municipal, que prendrà mesures més adients per promoure la reorientació
de les persones que en siguin responsables

XI. VI. De les mesures contra l’ostentació pública de l’embriaguesa o la drogaaddicció.
Article 130.1. A part de la problemàtica intrínseca, cal evitar l’ostentació pública de l'embriaguesa o de la
drogaaddicció.
2. L'autoritat municipal ha de tenir cura d'evitar-la adreçant les persones consumidores als
serveis assistencials municipals, promovent i donant suport a les iniciatives ciutadanes destinades a
la reorientació d'aquestes persones.
3. L'agent de l'autoritat municipal pot requerir, en l'exercici de les seves funcions de prevenció
i protecció de la seguretat ciutadana, l’exhibició de la documentació identificativa a les persones que
transitin pel municipi en estat d'evident embriaguesa i/o drogaaddicció i ha de prendre nota de la seva
identificació.
En els casos de resistència o negativa a identificar-se o a realitzar voluntàriament les
comprovacions o practiques d’identificació, s’estarà allò que disposen el Codi Penal i la Llei
d’Enjudiciament Criminal.
4. Queda prohibit el consum de begudes alcohòliques i drogues o estupefaents a la via
pública i llocs no autoritzats i, també l'abandonament als llocs esmentats dels estris o instruments
empleats per aquest consum.
5. Els establiments públics destinats a la venda o consum de begudes alcohòliques prendran
cura de complir escrupolosament les normes referents als menors. El seu incompliment donarà lloc la
immediata incoació d'expedient de clausura, sens perjudici de donar compte a les altres institucions
públiques per a la imposició de les sancions governatives o judicials que fossin procedents.
6. Qualsevol establiment del qual es comprovi la seva implicació en la venda o distribució
il·legal d’estupefaents serà immediatament clausurat, i es procedirà a denunciar l'activitat davant les
autoritats judicials competents; i a proposta de l'Alcaldia i previ acord de l'Ajuntament en Ple, aquest
es podrà constituir com acusació particular en els processos judicials que se segueixin.
XI. VII. De l’ajuda farmacèutica.
Article 131.- L'Ajuntament facilitarà l’assistència médico-farmacèutica a les famílies necessitades
empadronades en el Terme Municipal, d'acord amb les disposicions vigents, sempre que els manqui
el dret als beneficis d’assistència sanitària de la Seguretat Social, i percebin ingressos inferiors al
salari mínim interprofessional. També dins dels límits de les seves possibilitats i dels mitjans al seu
abast, l'Ajuntament atendrà i auxiliarà a les persones desvalgudes que habitin dins del terme
municipal.

XI. VIII. Dels nens abandonats a la via pública.
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Article 132.1. Els nens abandonats o extraviats s'han de conduir a les dependències de la Policia Local
perquè lliurin els primers a les autoritats competents i, retingui en custòdia els segons fins que es posi
a disposició dels seus pares o tutors. A aquest efecte, s'han de fer les averiguacions o la publicitat
que, en cada cas, s'estimi convenient.
2. Si algun particular coneix situacions de maltractament a infants, ha d'informar
immediatament a l'autoritat municipal i/o judicial, els quals adoptaran, tot seguit, les mesures legals i/o
de precaució pertinents.
XI. IX. Del dret i deure d’anar a l’escola, responsabilitats.
Article 133.- L'autoritat municipal tindrà especial cura dels drets dels infants.
1. Es un dret i un deure de tot infant anar a l'escola durant el període d’edat que estableixi la
legislació vigent (actualment de 3 a 16 anys). Es responsabilitat dels pares o tutors d’assegurar a tot
infant el normal exercici d'aquest dret.
2. Els agents de l'autoritat municipal portaran a casa dels pares o tutors a tot infant que,
durant les hores escolars, es trobin al carrer, i en donaran part a la Regiduria d'Ensenyament de
l'Ajuntament perquè estudiï el cas, i, si cal, busqui les solucions més adients.
3. Les negligències manifestes observades dels pares o tutors de la custòdia de menors
seran estudiades pels Serveis Socials i d'Ensenyament de l'Ajuntament i, cas de considerar-se
negligències greus, es donarà part a la Direcció General de Protecció de Menors de la Generalitat de
Catalunya.
XI. X.

De la circulació de menors a la via pública.

Article 134.1. Es responsabilitat dels pares o tutors evitar que els menors de 7 anys transitin sols per les
vies públiques, poguent-se aplicar el que s’estableix a l’art. 133 d’aquesta ordenança.
2. Tota persona haurà d'evitar que els nens creuin els carrers si no van acompanyats.
XI. XI. De les actituds d’intransigència individualista.
Article 135.1. L’autoritat municipal evitarà, amb els mitjans al seu abast, qualsevol acte individual o
col·lectiu que pugui destorbar, sense motiu suficient, el desenvolupament de les iniciatives col·lectives
degudament autoritzades.
2. L’autoritat municipal tindrà cura del respecte a les minories ètniques, religioses o sexuals
presents al municipi i, en qualsevol cas, promourà la tolerància com a principi bàsic de convivència.
3. Igualment, evitarà, amb tots els mitjans al seu abast, qualsevol practica que conculqui el
dret a la intimitat, a la convivència ciutadana pacífica, a l’elecció lliure i a l’ús col·lectiu dels espais i
béns d’ús públic.

XI. XII. Del dret de manifestació i d’expressió.
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Article 136.- 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 realitzi per mitjans lícits.

XI. XIII. De la participació dels ciutadans.
Article 137.- L’Ajuntament promourà, de la manera que determini la corresponent ordenança o
reglament, la participació dels ciutadans en les tasques col·lectives del municipi, esportives,
recreatives o d’altres, d’acord amb les normes que s’estableixin.

XI. XIV. De la ciutat i agents municipals.
Article 138.1.- El ciutadans estan obligats a seguir les indicacions que determinin els agents de l'autoritat
municipal en ús de les seves atribucions i competències legals i les disposicions contingudes als Bans
i/o Ordenances Municipals. Els actes o les expressions contràries podran ser sancionades per
l'autoritat municipal, al marge de les implicacions penals que poguessin comportar.
2. Els agents de l'autoritat municipal s'adreçaran als ciutadans amb el major respecte i
consideració a que els obliga la seva dignitat i el seu caràcter de servei ciutadà.
3. Els ciutadans podran recórrer davant l'autoritat municipal aquells actes i disposicions que
considerin no ajustats a dret, erronis o atemptatius a la seva dignitat, en les formes i terminis previstos
en la legislació vigent.
XI. XV. Del deure moral dels ciutadans.
Article 139.1. Tot ciutadà, dins de les seves possibilitats, té el deure de :
a) ajudar els seus veïns en les situacions d’especial necessitat.
b) cooperar amb l’autoritat municipal a fer complir la present ordenança,
comunicant aquelles situacions , danys o actituds que puguin anar en detriment dels
objectius que es proposa protegir.
c) col·laborar amb l’autoritat municipal a pal·liar les conseqüències de
sinistres eventuals o catàstrofes i, fins i tot, evitar-les si és el seu abast.

2. Seran sancionades aquelles persones que amb la seva acció o omissió obstrueixin, de
manera notòria, l’actuació municipal per a la concessió dels objectius de la present ordenança.

XI. XVI. Del respecte pels espais i els béns públics.
Article 140.1. És un deure de convivència i civisme respectar els espais i els béns públics, i és un dret de
tot ciutadà gaudir dels serveis específics a cadascun dels quals estan destinats.
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2. Cal, doncs, evitar, i serà sancionada, qualsevulla acció sobre espais i béns públics que
pugui deteriorar-los.
3. Així mateix, cal evitar-ne l’ús per activitats, usos o funcions als quals no estan destinats; la
qual cosa serà igualment sancionada, especialment quan n’impedeixi el gaudi correcte a la resta de
ciutadans.
4. L’autoritat municipal resta facultada per carregar als infractors d’aquests preceptes el cost
de reposició dels béns malmesos.

XI. XVII. De les celebració de festes o activitats específiques als espais públics.
Article 141.1. L’Ajuntament podrà autoritzar la celebració de festes o activitats específiques als espais
públics i fixarà les normes que regiran com a condició, ateses les característiques de l’acte i l’espai
públic sol·licitat.
2. Els organitzadors seran responsables del compliment de les condicions establertes per
l’administració municipal, així com del respecte del recinte i dels elements i els béns públics que hi ha
instal·lats.
TÍTOL XII
QUALITAT SONORA DEL MEDI AMBIENT

XII. I. De les condicions acústiques en edificis.

Article 142.- Tots els edificis, la llicència de construcció dels quals sigui concedida amb posterioritat a
la data d’entrada en vigor d’aquesta ordenança, hauran de complir les condicions acústiques de
l’edificació de conformitat amb la normativa que s’estableixi respecte a l’aïllament de l’edificació.
El compliment de les disposicions anteriors no eximeixen l’obligació de no incrementar els
nivells de soroll segons estableix la taula I.
El subjecte passiu, titular del focus de soroll, té l’obligació d’incrementar l’aïllament fins els
mínims assenyalats en l’esmentada taula.

XII. II. Del soroll de vehicles.
Article 143.- Els propietaris o usuaris de vehicles de motor hauran d’acomodar els motors i les fuites
de gasos a les prescripcions establertes sobre la matèria en les disposicions generals, segons la taula
3.

Article 144.- Els nivells de soroll dels veícles seran mesurats segons el Reglament núm. 9 sobre
“Homologación de los vehículos respecto al ruido” amb les especificacions del mètode establert per la
Norma ISO 150 R-362.
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Article 145.1. Els conductors de vehicles de motor, excepció feta dels qui serveixin en vehicles de la
policia governativa o municipal, servei d’extinció d’incendis i salvament i altres vehicles destinats al
servei d’urgències degudament autoritzats, s’abstindran de fer ús dels dispositius acústics en tot el
terme municipal durant les vint-i-quatre hores del dia, fins i tot en el supòsit de qualsevol dificultat o
impossibilitat de trànsit que es produeixi a la calçada de les vies públiques. Només serà justificable la
utilització instantània d’avisadors acústics en casos excepcionals de perill immediat d’accidents que
no puguin evitar-se per altres sistemes.
2. Tots el vehicles destinats a servei d’urgències disposaran d’un mecanisme de regulació
d’intensitat sonora dels seus dispositius acústics que reduirà a uns nivells compresos entre 70 i 90 dB
(A) durant les hores nocturnes.
3. Els conductors dels vehicles destinats a serveis d’urgències només utilitzaran els
dispositius de senyal acústica d’emergència en els casos de notable necessitat i quan no sigui
suficient la senyal lluminosa. Els caps dels respectius serveis d’urgències seran els responsables
d’instruir els conductors en la necessitat de no utilitzar indiscriminadament els esmentats senyals
acústics.

Article 146.- Està prohibit:
1. Forçar les marxes dels vehicles de motor produint sorolls molestos.
2. Utilitzar dispositius que puguin anul·lar l’acció del silenciador, o eliminar una part o la
totalitat d’aquest.
3. En tots els casos, voltar innecessàriament les illes de cases, molestant el veïnat.

Article 147.1. La fuita de gasos ha d’estar dotada d’un dispositiu silenciador de les explosions de manera
que en cap cas s’arribi a un nivell de sorolls superior al que estableix per a cadascuna de les
categories de vehicles; el dispositiu silenciador no podrà posar-se fora de servei per part del
conductor.
2. Tant a les vies públiques urbanes com a les interurbanes es prohibeix la circulació de
vehicles de motor amb l’anomenada “fuita de gasos lliure”.
3. Es prohibeix, també, la circulació dels vehicles esmentats quan els gasos expulsats pels
motors surtin des del motor a través d’un d’incomplet, inadequat o deteriorat, en lloc de travessar un
silenciador eficaç o bé a través de tubs ressonadors.

Article 148.- Seran retirats de la via pública els vehicles aparcats o mal estacionats que produeixin
sorolls innecessaris amb aparells d’alarma o senyalització d’emergència.

XII. III. Del comportament dels ciutadans a la via pública i en la convivència diària.

Article 149.- La producció de sorolls a la via pública a les zones de pública convivència o a l’interior
dels edificis, haurà de ser mantinguda dins dels límits que exigeix la convivència ciutadana.

39

Article 150.- En relació als sorolls produïts pel to excessivament alt de la veu humana o l’activitat
directa de les persones, ja sigui en zones de pública convivència o al propi habitatge, queda prohibit:
1. Cantar, cridar, baladrejar a qualsevol hora del dia o de la nit en zones de pública
concurrència quan puguin provocar molèsties.
2. Cantar o parlar amb un to de veu excessivament alt en l’interior dels domicilis particulars i a
les escales i patis dels habitatges, entre les 22 i les 7 hores.
3. Tancar portes i finestres estrepitosament, especialment en el període assenyalat en
l’apartat anterior.
4. Qualsevol altre tipus de soroll que es pugui evitar a l’interior de les cases, en especial dins
dels horaris nocturns, produïts per reparacions materials o mecàniques de caràcter domèstic, canvi
de mobles o per altres causes.

Article 151.- Pel que fa als sorolls produïts pels sons, cants i crits d’animals domèstics, es prohibeix,
dins l’horari comprès entre les 22 i les 7 hores, deixar en patis, terrasses, galeries i balcons, aus o
animals que, amb els seus sons, crits o cants, destorbin el descans dels veïns. També a les altres
hores hauran d’ésser retirats pels seus propietaris o encarregats, quan de manera evident ocasionin
molèsties als altres ocupants de l’edifici o edificis veïns.

Article 152.- Amb relació als sorolls produïts per aparells o instruments musicals o acústics,
s’estableixen les prevencions següents:
1. Els propietaris o usuaris d’aparells de ràdio, televisió, tocadiscs, magnetòfons, altaveus,
pianos i d’altres instruments musicals o acústics en el propi domicili, per tal de no causar molèsties als
veïns, hauran d’ajustar-ne el volum de manera que no s’incrementin els nivells de soroll en valors més
alts que els establerts en les taules 1 i 2.
2. Es prohibeix, a la via pública i en zones de pública concurrència, accionar aparells de ràdio
i televisió, tocadiscs, instruments musicals, emetre missatges publicitaris i activitats anàlogues quan
puguin molestar altres persones o superin els nivells d’increment màxim de soroll de les taules 1 i 2 .
No obstant això, en circumstàncies especials l’autoritat municipal podrà autoritzar aquestes activitats.
Aquesta autorització serà discrecional de l’Alcaldia, que podrà denegar-la en el cas que s’apreciï la
inconveniència de pertorbar, fins i tot temporalment, el veïnat o els usuaris de l’entorn.

Article 153.- Els assaigs i reunions musicals, instrumentals o vocals, de ball o dansa i les festes
privades, s’atendran al que s’ha establert a l’article anterior. No serà d’aplicació quan el local disposi
d’aïllament acústic suficient.

Article 154.- En referència als sorolls produïts pels aparells domèstics, es prohibeix la utilització
durant les hores nocturnes de qualsevol tipus d’aparell o instal·lació domèstica, com és el cas de
rentadores, liquadores, picadores i d’altres que puguin incrementar els nivells de soroll, segons allò
establert en les taules 1 i 2. No serà d’aplicació quan l’habitatge gaudeixi del corresponent aïllament
acústic i aquest sigui suficient.

XII. IV. Dels actes i activitats multitudinàries a la via pública i/o zones de pública
concurrència.
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Article 155.- Les manifestacions populars a la via pública o en espais oberts de caràcter comunal o
veïnal, derivades de tradició (com és el cas de les revetlles), les concentracions de clubs o
associacions, els actes culturals o recreatius excepcionals, manifestacions o mítings de caire polític o
sindical i totes les que tinguin un caràcter o interès semblant, hauran de disposar d’autorització
expressa de l’Alcaldia que podrà imposar condicions en atenció a la possible incidència per sorolls a
la via pública amb independència de les qüestions d’ordre públic. La sol·licitud haurà de formular-se
amb la mateixa antelació que la vigent legislació assenyala per l’autorització governativa.

XII. V. Dels treballs temporals a la via pública que produeixen sorolls.

Article 156.1. Els treballs temporals, com els d’obres de construcció pública o privades, no podran
realitzar-se dins l’horari comprès entre les 22 i les 7 hores, si produeixen increment sobre el nivell de
fons dels nivells sonors de l’interior de propietats alienes. Durant la resta de la jornada els equips
emprats no podran originar a 1’5 m. de distància nivells sonors superiors als 80 dB (A).
2. S’exeptuen de la prohibició de treballar en hores nocturnes les obres urgents, per raons de
necessitat o perill o aquelles que, pels seus inconvenients, no puguin fer-se de dia. El treball nocturn
haurà d’ésser autoritzat expressament per l’autoritat municipal que determinarà els límits sonors que
haurà de complir.

Article 157.- Les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació de caixes,
contenidors, materials de construcció i objectes similars hauran de limitar-se al mínim possible dins
l’horari establert en l’article anterior. Se n’exceptuen les operacions de recollida d’escombraries i de
repartiment de queviures.
La resta de l’horari de la jornada laboral haurà de realitzar-se amb la màxima cura per tal de
minimitzar les molèsties i reduir-les a les estrictament indispensables.

XII. VI. De les taules de bar a la via pública.

Article 158.1. En cas que existeixi autorització per mantenir les taules de bar a la via pública fins més tard
de les 22 hores, la seva utilització i retirada s’haurà de realitzar evitant fer soroll que pugui molestar
els veïns. En cas contrari, es limitarà l’autorització municipal fins a les 22 hores.
2. A efecte d’aquesta disposició tindran la mateixa consideració les taules de bar instal·lades
a terrasses, galeries, patis o similars que estiguin a l’aire lliure.
XII. VII. Dels ginys i aparells susceptibles de produir sorolls i/o vibracions.

Article 159.- No podrà instal·lar-se cap màquina o òrgan en moviment, de qualsevol instal·lació en/o
sobre parets mitgeres, sostres, forjats o altres elements estructurals de les edificacions.
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Article 159.- La instal·lació a terra dels elements esmentats en l’article anterior s’efectuarà amb
interposició d’elements antivibratoris adequats, la idoneïtat dels quals s’haurà de justificar
suficientment en els corresponents projectes.

Article 160.- A partir de la vigència d’aquesta ordenança no es permetrà l’establiment de màquines i
instal·lacions que originin, en edificis residencials, sanitaris o educatius pròxims, increments de nivells
sonors en llurs zones de recepció superiors als límits establerts en les taules 1 i 2.

Article 161.- Els equips de les instal·lacions d’aire condicionat, aireig o refrigeració, com poden ser
ventiladors, extractors, unitats condensadores i evaporadors, compressors, bombes, torres de
refrigeració i altres similars no originaran als edificis contigus o pròxims no usuaris d’aquest servei,
increments de nivells sonors superiors als de les taules 1 i 2.

Article 162.- A partir de la vigència d’aquesta ordenança no es permetrà l’establiment de màquines o
instal·lacions auxiliars que originin, en els edificis contigus o pròxims, nivells de vibracions superiors
als de la taula 2.

Article 163.- Amb independència de les restants limitacions d’aquesta ordenança, a l’interior de
qualsevol espai obert o tancat destinat a reunions, espectacles o audicions musicals (discoteques i
similars), no podran superar-se nivells sonors màxims de 90 dB (A) en cap punt a què tingui accés els
clients o usuaris, llevat que als accessos de l’esmentat espai es col·loqui l’avís següent: “Els nivells
sonors a l’interior poden produir lesions permanents a l’oïda”. L’avís haurà d’ésser perfectament
visible, tant per la seva dimensió com per la il·luminació.

Article 164.- Llevat de circumstàncies excepcionals, es prohibeix fer sonar, durant la nit, elements
d’avis, tal com sirenes, alarmes i anàlegs per sobre del nivell de soroll de fons.

Article 165.1. Es prohibeix fer sonar, llevat de causa justificada, qualsevol sistema d’avis, alarma i
senyalització d’urgència (per robatori, incendi, etc...).
2. Tot i així, s’autoritzen proves i assaigs d’aparells d’alarma i emergències que seran de dos
tipus:
2.1 Excepcionals: seran les que han de realitzar-se immediatament després de la seva
instal·lació. Podran efectuar-se entre les 10 i les 18 hores.
2.2 Rutinàries: seran les de comprovació periòdica dels sistemes d’alarma. Només podran
realitzar-se un cop al mes i en un interval màxim de 5 minuts. La Policia Local haurà de conèixer
prèviament el pla d’aquestes comprovacions, amb expressió del dia i hora en què es faran.
3. Les alarmes i els dispositius instal·lats en establiments comercials o vehicles hauran de ser
comunicats a la policia local amb indicació del domicili del propietari o la persona responsable, així
com el sistema o procediment d’aturar-les en cas de posar-se en marxa fortuïtament.
La manca de constància de la persona responsable a la dependències de la Policia Local serà entesa
com autorització tàcita a favor d’aquesta, per utilitzar els mitjans necessaris per fer cessar la molèstia.
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L’anterior mesura s’entén sense perjudici d’imposició de la corresponent sanció, quan les molèsties
derivin d’actes imputables en l’actuació del propietari o industrial, com a conseqüència d’una deficient
instal·lació d’aparells o mancança de les operacions necessàries per mantenir-lo en bon estat de
conservació.
4. En la sol·licitud de llicència d’obertura d’un establiment (tant si l’activitat és innòcua com
classificada) o en el canvi de titular, s’hauran d’especificar en la documentació a aportar si el local o
l’activitat en qüestió disposa d’alarma sonora de robatori i/o alarma d’incendis, la qual cosa serà
comunicada a la Policia Local.

XII. VIII. De les mesures de col·laboració cívica dels establiments de concurrència pública.

Article 166.- Aquestes normes seran aplicables amb caràcter general, a tots els establiments de
concurrència pública previstos en l’annex nomenclàtor que figura al final del reglament de Policia
d’Espectacles i Activitats Recreatives, aprovat pel Reial Decret 2816/82, de 27 d’agost.
Article 167.- En tots els establiments d’ambientació musical i en aquells bars/restaurants on s’hagin
instruït expedients per queixes de veïns, serà obligatori disposar, com a mínim, d’una persona
encarregada de vetllar per la seguretat, l’ordre i el bon funcionament a l’interior i a l’exterior de
l’establiment, d’acord amb el que assenyalen els paràgrafs següents.

Article 168.- Tenen la condició d’establiments d’ambientació musical aquells àmbits on el nivell sonor,
per causa del so que es produeix en el seu interior, superi els 70 dB (A) calculats a l’interior de
l’establiment, independentment de la llicència fiscal que ostentin per l’exercici de llur activitat. Així
mateix tenen l’obligació d’acomplir el que es disposa a la taula I.

Article 169.- La responsabilitat administrativa que es pugui derivar de les alteracions d’ordre públic
produïdes per persones que entrin o surtin d’aquests establiments recaurà sobre el titular de la
llicència municipal, sempre que no hagi adoptat, en cada supòsit, les mesures establertes a la present
ordenança i a la normativa concordant.

Article 170.- L’esmentat servei serà responsable d’advertir el públic dels possibles incompliments dels
seus deures cívics, tal com la producció de sorolls, l’obstrucció de les sortides d’emergència i del
trànsit de vehicles i d’altres similars. En el cas que les seves recomanacions no siguin ateses, haurà
d’avisar immediatament els serveis d’ordre públic que escaiguin als afectes adients.
XII. IX. De les llicències.

Article 171.- Totes les fonts, ginys o aparells productors de soroll, vibracions, així com les activitats
susceptibles de produir soroll, requeriran llicència municipal prèviament a llur instal·lació i
funcionament.
En el projecte adjunts a la llicència municipal d’obertura, d’acord amb el reglament d’activitats
molestes, insalubres, nocives i perilloses, tant de nova creació, com de modificació, canvi o
legalització, s’haurà d’incloure un apartat de “Sanitat ambiental, Efectes additius” on s’explicaran les
mesures que l’industrial aplicarà per acomplir els valors expressats a les taules 1 i 2 d’aquesta
ordenança. S’hauran d’aportar càlculs justificatius si l’Administració municipal ho considera oportú.
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En tot cas, no podrà obtenir-se la llicència preceptiva per a l’exercici de l’activitat o el funcionament de
l’activitat si les mesures emprades no tenen l’eficàcia exigible.
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TITOL XIII
REGIM SANCIONADOR

XIII. I. Dels efectes de l’incompliment de la normativa.
Article 172.1. Constitueixen infraccions les inobservànces de les disposicions contingudes a la present
ordenança.
2. Constituiran, també infracció qualificada, segons el resultat que comporti i el grau en què es
produeixi:
a) la negativa o la resistència a la labor inspectora i de vigilància de l’administració.
b) la negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació requerida
per les autoritats competents o pels seus agents, per al compliment de les seves
funcions i el subministrament d’informació o documentació falsa, inexacta, incompleta
o que indueixi a error, explícitament o implícitament.

XIII. II. De les sancions.
Article 173.1. Les infraccions seran sancionades per l’òrgan competent amb multa fins a 5.000 pessetes,
i es graduarà tenint en compte, en cada cas concret:
a. La bona o mala fe dels infractors;
b. La comissió repetida d’infraccions;
c. La transcendència social;
d. La quantia de benefici il·lícit;
e. El fet que l’objecte de la infracció sigui o no sigui autoritzable;
f. El grau d’incompliment efectiu dels supòsits previstos en aquesta ordenança.
2. Sens perjudici de la multa corresponent, els agents de l’autoritat impediran
l’exercici de l’actuació il·lícita i adoptaran les mesures cautelars necessàries a aquest efecte, i
arribaran, si s’escau, a l’execució subsidiària a càrrec de l’interessat.
3. Es considera com atenuant la circumstància que l’infractor repari les deficiències
comprovades o els danys causats en el termini que en cada cas assenyali l’òrgan competent. En
aquest casos, s’atenuarà la quantia de la sanció pecuniària, i es podrà arribar a la seva condonació
mitjançant la substitució de la multa per una obligació positiva de restitució o reparació dels bens
danyats.
4. Les sancions previstes en aquesta ordenança s’aplicaran sense perjudici de l’exercici de
les sancions civils i penals que escaigui emprendre en cada cas en defensa del bé públic i de les
persones. A aquest efectes, l’Ajuntament podrà exercir l’acció popular prevista en els articles 101 i
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270 de la Llei d’enjudiciament criminal, en persecució de les faltes i els delictes que es cometin contra
les persones i els béns dels ciutadans de Vacarisses.
5. Quan els incompliments de les disposicions d’aquesta ordenança suposin infraccions de
normes de rang superior s’incoarà el corresponent expedient sancionador i s’aplicaran les sancions
d’acord amb la legislació vigent en cada matèria.

XIII. III. De les responsabilitat per infraccions.
Article 174.1. Seran responsables de les infraccions:
a. Els titulars de les llicències municipals, siguin persones físiques o jurídiques.
b. Els explotadors del negoci, igualment persones físiques o jurídiques. En el cas que
no coincideixin amb el titular de la llicència s’entendrà solidària.
c. Els autors materials de les infraccions, per acció o per omissió. Quan aquest sigui
menor d’edat, respondran dels incompliments els seus pares, els seus tutors o els qui
en tinguin la guarda legal.
2. La responsabilitat administrativa per les infraccions a què fa referència la present
ordenança serà independent de la responsabilitat civil, penal o d’altre ordre que, si s’escau, pugui
exigir-se als interessats.

XIII. IV. Del procediment sancionador.
Article 175.- Les infraccions contra la present ordenança seran sancionades sense necessitat
d’instruir expedient, però, en tot cas, es garantitzarà l’audiència de l’interessat.
A aquest efecte, des del moment en que es notifiqui la denúncia per escrit a l’infractor, per
part d’un funcionari o agent de la policia local, l’inculpat disposarà d’un termini de deu dies per al·legar
tot el que consideri convenient per la seva defensa.
Transcorregut aquest termini i examinades, si s’escau, les al·legacions de l’interessat, l’òrgan
competent resoldrà conforme a dret. Les sancions seran executives des del moment en que es
notifiqui la resolució recaiguda.

XIII. V. De la prescripció.
Article 176.1. Les infraccions a que fa referència la present ordenança prescriuran als sis mesos, llevat
que una norma de rang superior estableixi un període de prescripció més extens.
2. Aquest termini començarà a comptar des del moment en què l’Administració tingui
coneixement de l’existència de l’infracció i correrà mentre no s’hagi iniciat actuació sancionadora.
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3. Les infraccions derivades de l’exercici irregular d’una activitat s’entenen continuades i no
començarà a córrer el termini de prescripció fins que no desaparegui la causa de l’infracció.
4. Qualsevol actuació de l’Administració en relació amb les infraccions interromp la prescripció
i s’ha d’iniciar, novament, el còmput del termini fixat a l’apartat 1.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL.
Els preceptes que estableix la present ordenança s’entenen sense perjudici de les intervencions que
corresponguin a altres organismes de l’Administració en l’esfera de llurs respectives competències.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.
Resten derogades totes les altres normes, d’igual o inferior rang que s’oposin, contradiguin o resultin
incompatibles amb les disposicions d’aquesta ordenança.

DISPOSICIÓ FINAL.
La present ordenança entrarà en vigor a partir del termini de quinze dies previst a l’article 65.2 de la
Llei de Bases de règim local a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació íntegra i completa al
Butlletí Oficial de la Província.
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TAULA I
Increments de soroll ambiental admissibles.

35-40
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Exterior dia
3
Exterior nit
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Exterior dia
3
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3
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75-80
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3
1

3
0,5

3
0

2
0

1
0

0,5
0

0
0

0
0

0
0

3
3

3
3

3
2

3
1

3
0,5

2
0,

1
0

0,5
0

0
0

Els nivells sonors es medeixen en dB (A)
Increment de nivell de pic (peak)
Es consideraran com zones industrials les qualificades com a tals al Pla General.
Tots els nivells sonors d’aquesta taula s’entenen com a nivells sonors equivalents Leq.

TAULA II

Nivells de vibracions màximes.
Zones de recepció

Acceleració vertical. màx. (LA)
Dia

Totes excepte zona industrial
Zona industrial

Nit

65
70

60
65

TAULA III
Taula de sorolls màxims admissibles en vehicles automòbils, segons allò que disposa el Decret de 25
de maig de 1972, en relació amb l’Acord de Ginebra de 20 de març de 1958 i les successives
modificacions d’aquest.

Vehicles als quals és aplicable:
Tots els vehicles automòbils excepte la maquinària d’obres i les màquines agrícoles automotores.
LÍMITS MÀXIMS:

dB (A)

1. Tractors agrícoles (1)
1.1 Amb potència fins a 200 CV DIN

90
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1.2 Amb potència superior a 200 CV DIN

93

2. Ciclomotors i vehicles de cilindrada no superior a 50 cm3
2.1 De dues rodes

81

2.2 De tres rodes

83

3. D’altres vehicles automòbils
3.1 De dues rodes
3.1.1 Cilindrada superior a 50 cm3 fins a 80 cm3
3.1.2 Cilindrada superior a 80 cm3 fins a 175 cm3
3.1.3 Cilindrada superior a 175 cm3

79
82
84

3.2 De tres rodes
Cilindrada superior a 50 cm3

87

3.3 De quatre rodes
3.3.1 Vehicles destinat a transport de passatgers
amb el del conductor inclòs
77
3.3.2 Vehicles destinat a transport de passatgers.
amb més de nou seients, inclòs el conductor i amb
una massa màxima autoritzada superior a 3,5 tones:
3.3.2.1 Amb un motor de potència inferior a 150 kW
80
3.3.2.2 Amb un motor de potència igual o superior a 150 kW 83
3.3.3

Vehicles destinat a transport de passatgers,
amb
més de nou seients, inclòs el conductor, vehicles,
destinats al transport de mercaderies:
3.3.3.1 Amb una massa màxima autoritzada no superior
a 2 tones
78
3.3.3.2 Amb una massa màxima autoritzada superior a les
2 tones, però que no ultrapassi les 3,5 tones
79
3.3.4 Vehicles destinats al transport de mercaderies, amb una
massa màxima autoritzada superior a 3,5 tones:
3.3.4.1 Amb un motor de potència inferior a 75 kW
81
3.3.4.2 Amb un motor de potència igual o superior a 75 kW,
però inferior a 150 KW
83
3.3.4.3 Amb un motor de potència igual o superior a 150 KW 84
Per als vehicles de les categories 3.3.1 i 3.3.2 els límits s’augmentaran en 1 dB (A) si estan equipats
amb motor Diessel d’injecció directa.
Per als vehicles amb una massa màxima autoritzada superior a 2 tones i que no estiguin elaborats
per circular per carretera, els valors límits s’augmentaran en 1 dB (A) si estan equipats amb motor de
potència inferior a 150 Kw i en 2 dB (A) si estan equipats amb un motor de potència igual o superior a
150 Kw.
(1) Les denúncies relatives a tractors agrícoles només poden formular-se en vies urbanes i després
d’una comprovació mitjançant els aparells mesuradors en condicions idònies (art. 7.3 del decret de 25
de maig de 1972).
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