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PREÀMBUL

La present Ordenança desenvolupa els principis bàsics dels drets fonamentals i de les 
llibertats públiques, regulades a la Constitució espanyola de 1978 i a l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya de 2006, que preveuen el deure dels poders públics de “promoure les 
condicions per tal que la llibertat i igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguin 
reals i efectius i també remoure els obstacles que n’impedeixin o en dificultin la seva 
plenitud, com també facilitar la participació de totes les persones en la vida política, 
econòmica, cultural i social, i han de reconèixer el dret dels pobles a conservar i 
desenvolupar llur identitat”.

Els articles 139 a 141 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, incorporats per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, que conformen el Títol X de la 
llei, confereixen als Ajuntaments la facultat per l’adequada ordenació de les relacions 
socials d’interès local i de l’ús dels seus serveis, equipaments, infraestructures, 
instal·lacions i espais públics i, en defecte de la normativa sectorial específica, puguin 
establir la tipificació de les infraccions i la imposició de les sancions per l’incompliment de 
deures, prohibicions o limitacions. En tot cas, totes aquestes previsions configuren una 
cobertura legal suficient per complir la reserva legal del mandat de  la tipificació i satisfer 
les exigències que imperen en l’article 25.1 de la CE.

L’empara normativa i el fonament jurídic de la present Ordenança es desenvolupa a través 
de la normativa bàsica estatal reguladora del procediment administratiu comú regulada 
per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 

Els canvis demogràfics, socials i culturals de Deltebre en els darrers anys són motiu 
suficient per actualitzar la normativa municipal i adaptar-la a les necessitats i canvis 
constants de la nostra societat amb l’objectiu de fomentar i millorar la llibertat, la igualtat i 
la convivència entre la ciutadania.

Ens trobem davant de realitats que demanden noves respostes i el compromís municipal 
d’actuar en favor de la convivència i la cohesió social i, al mateix temps, amb la necessitat 
de fer-ho des del consens social i polític, amb una nova sensibilitat i voluntat de donar 
resposta als nous canvis. 

L’ordenament jurídic propi de qualsevol Estat Social i Democràtic de Dret propugna, entre 
els seus valors fonamentals, el respecte individual, col·lectiu i institucional dels drets i les 
llibertats de la ciutadania com a garantia de la convivència democràtica i de l’ordre i la pau 
socials. El respecte als altres i el compromís de bon veïnatge, esdevé doncs, un dret i un 
deure promogut i protegit pel conjunt de la ciutadania i per les autoritats públiques, i de 
manera particular, per les quals actuen en els àmbits que, com el de les entitats locals, 
actuen a prop dels ciutadans i les ciutadanes. 

Els espais públics com carrers, places, jardins, equipaments cívics, centres culturals, 
esportius o d’altres amb aquesta concurrència són llocs de pas, de trobada entre 

�3



�

persones conegudes i desconegudes, de relació entre veïns i veïnes de totes les edats i 
condició social, en els quals han d’imperar els principis que regeixen aquesta Ordenança. 

Així doncs, la vida en societat comporta una sèrie de drets i deures. Conèixer-los i 
practicar-los ens ajudarà a relacionar-nos i conviure amb la resta de veïns i, en definitiva, 
a millorar la qualitat de vida de tothom. 

Som testimonis d’una permanent feina de construcció mútua, i en tal sentit, qualsevol 
acció social resulta més eficaç si es fa a nivell municipal, per què el municipi és la nostra 
unitat bàsica d’integració social i juga un paper determinant com agent educatiu i social.
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TÍTOL I. BON VEÏNATGE. DRETS I DEURES DELS CIUTADANS I CIUTADANES

CAPÍTOL I. OBJECTE, ÀMBIT D’APLICACIÓ I FOMENT DE LES CONDUCTES DE 
BON VEÏNATGE I D’ÚS DE L’ESPAI PÚBLIC

Article 1. Objecte

1. La present Ordenança té per objecte la regulació del bon ús dels espais públics així 
com la regulació de les convencions que han de presidir els comportaments de les 
persones i els col·lectius, per tal de garantir el millor exercici de la lliure iniciativa i del 
respecte en aquells aspectes específicament referits a la vida del municipi, sens 
perjudici de la regulació continguda en la normativa sectorial. 

2. Totes les persones tenen dret a comportar-se lliurement als espais públics del municipi 
i a ser respectades en la seva llibertat. Aquest dret s’exerceix sobre la base del 
respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts a les altres persones, així com 
del manteniment de l’espai públic en condicions adequades. 

Article 2. Àmbit d’aplicació

1. L’Ordenança és d’aplicació en tot el terme municipal de Deltebre i, dins d’aquest, 
queda obligada al seu compliment la ciutadania en general, siguin veïns i veïnes, 
treballadors i treballadores, transeünts o visitants del municipi, amb independència de 
la seva qualificació juridicoadministrativa. 

2. Les persones titulars i usuàries d’espais privats, en benefici de l’interès general del 
municipi i per millorar la qualitat de vida tant individual com col·lectiva, han d’adoptar  
totes aquelles mesures encaminades a la neteja, salubritat, seguretat i ornat del 
municipi. En tot cas, els mateixos han de mantenir respecte i un bon ús sobre aquells 
espais públics del municipi.

3. Les normes d’aquesta Ordenança s’aplicaran:
a) En la seva literalitat de conformitat amb l’esperit normatiu recollit al preàmbul.
b) Per analogia: en els casos en que no es trobin expressament regulats i que, per 

la seva naturalesa, estiguin compresos en el seu contingut.
c) Supletòriament: pel que fa a l’establert per les normatives sectorials aplicables, 

ja siguin estatals, autonòmiques o locals.

Article 3. Foment de les conductes de bon veïnatge

1. El bon veïnatge ha d’estar presidit pels principis de respecte, tolerància i solidaritat, i 
cal rebutjar la violència física o psicològica entre persones i/o col·lectius.

2. L’Ajuntament facilitarà i estimularà totes les iniciatives que condueixin al debat, a 
l’intercanvi de papers i a la solució mediada dels conflictes, sens perjudici de la 
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interposició del corresponent recurs davant de la jurisdicció competent perquè, en 
darrer terme, prengui una decisió. 

3. L’esperit d’aquesta Ordenança és l’establiment d’un clima de respecte mutu que 
fomenti les relacions solidàries, tolerants i respectuoses entre els ciutadans i les 
ciutadanes, determinant mecanismes de mediació i resolució de conflictes basats en 
un principi reparador i conciliador per a qui altera els drets de la ciutadania.

CAPÍTOL II. DRETS I DEURES DELS CIUTADANS I CIUTADANES
Article 4. Drets dels ciutadans i les ciutadanes

1. L’Ajuntament de Deltebre reconeix els drets de la ciutadania en general en les seves 
relacions amb l’Administració municipal i aquesta Ordenança garanteix i protegeix els 
següents drets a les persones incloses dins del seu àmbit d’aplicació, en relació amb 
el municipi:

d) Gaudir dels espais públics en condicions adients d’higiene, seguretat ambiental, 
sonoritat i tranquil·litat, així com fer ús del mobiliari urbà conforme al seu destí 
en condicions d’ornat i seguretat idònies. 

e) Fer ús de les vies públiques destinades respectivament al pas i a la circulació 
de persones i vehicles sense més obstacles ni dificultats que les expressament 
autoritzades en el marc de l’ordenació establerta.

f) Ser respectats en la manifestació pública de les seves creences i ideologia 
sempre que aquestes no signifiquin com a contràries als drets emparats per la 
Constitució, i s’exerceixin amb les autoritzacions adients a cada cas.

g) Gaudir en els espais privats d’uns estàndards de salubritat ambiental, higiene i 
respecte que assegurin la tranquil·litat.

h) Rebre un tracte respectuós i digne de la resta de persones.
i) Fer ús dels serveis públics en les condicions de normalitat i amb els estàndards 

de qualitat fixats per l’Ajuntament amb criteris d’accessibilitat universal i disseny 
per a tots i totes.

Article 5. Deures dels ciutadans i ciutadanes

1. La ciutadania en general resta subjecta als següents deures pel que fa a l’ús de l’espai 
públic:

j) Fer ús diligent dels espais públics i del mobiliari urbà, de forma que:
• S’evitin accions que puguin generar situacions de risc o perill per a la vida i/o 

salut i/o la integritat física de persones i béns.
• S’evitin accions que puguin ocasionar danys o alterar el funcionament 

regular i l’estat del mobiliari urbà conforme al seu destí, o que en comportin 
la degradació visual o d’ornat.

k) Respectar el lliure exercici dels drets reconeguts als altres ciutadans i 
ciutadanes en aquesta Ordenança i en la resta de normatives.

l) Respectar la tranquil·litat ciutadana, el medi ambient i la seguretat de les 
persones i evitar la comissió d’actes que puguin deteriorar-les.
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m) Respectar la tranquil·litat i els estàndards ambientals familiar o individual de la 
resta de ciutadans i ciutadanes, tot i desenvolupar-se en els espais privats.

n) Evitar el desenvolupament d’accions que atemptin contra els drets reconeguts 
en aquesta Ordenança i en la resta de normatives.

Article 6. Garantia dels drets i els deures dels ciutadans i ciutadanes

1. De conformitat amb aquesta Ordenança, en el marc de les seves competències i 
d’acord amb la legislació aplicable, correspon a l’Ajuntament promoure i desenvolupar 
les condicions i els serveis necessaris per garantir l’exercici dels drets i el compliment 
de les obligacions per part dels ciutadans i les ciutadanes.

2. Les mesures de policia administrativa es configuren, de conformitat amb aquesta 
Ordenança, com a l’última ratio, sempre que les accions o omissions detectades en 
resultin perjudicials pels interessos generals o de terceres persones, o que es 
manifestin externament com a expressió conscient i voluntària de rebuig dels béns i 
interessos protegits per la present Ordenança i l’ordenament jurídic en general. 

CAPÍTOL III. COMPORTAMENT I CONDUCTA CIUTADANA

Article 7. Rebuig de la violència i suport a iniciatives de resolució de conflictes 
ciutadans

1. L’Ajuntament de Deltebre declara el seu rebuig a la violència física o psíquica entre 
persones o col·lectius.

2. Es sancionaran les conductes i els comportaments que atempten contra els drets i 
llibertats del veïnat, així com les activitats coactives o coercitives encara que no tinguin 
rellevància penal. És una circumstància agreujant que causin aldarulls o desordres 
públics. 

3. L’Ajuntament facilitarà i donarà suport a totes les iniciatives que condueixin al debat, a 
l’intercanvi d’opinions i  a la resolució mediada dels conflictes ciutadans, sens perjudici 
del recurs a la jurisdicció competent perquè, en darrer terme, adopti una resolució. 

Article 8. Dignitat de les persones

1. S’han d’evitar totes les actituds individuals i col·lectives que atemptin contra la dignitat 
de les persones, siguin quines siguin les condicions socials, culturals, de sexe, d’edat 
o d’origen de les persones agreujades.

2. Les persones que conculquin la dignitat de tercers, de fet o de paraula, mitjançant 
insult, burla, molèsties intencionades i innecessàries, coacció psíquica o física, 
agressions, o fets anàlegs, seran sancionades.
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3. Constitueix una circumstància agreujant que l’objecte d’aquestes conductes siguin 
menors o persones amb una discapacitat (física, psíquica, sensorial o malaltia mental) 
que les faci especialment vulnerables. Igualment, es considera circumstància 
agreujant quan l’objecte d’aquestes conductes siguin autoritat i funcionaris/àries que 
actuïn en l’exercici de les seves funcions.

TÍTOL II. SOBRE L’ÚS PRIVATIU. CONDUCTES DE BON VEÏNATGE

CAPÍTOL I. FONAMENT, ACTIVITATS I RESPONSABILITATS
Article 9. Fonament de bon veïnatge

1. La qualitat de vida dins de tots els habitatges, i principalment d’aquells integrats dins 
d’una comunitat de propietaris i, per extensió, de tots els veïns, requereix el 
comportament cívic i respectuós per part de totes les persones que hi romanen, siguin 
de forma habitual o eventual.

2. El comportament cívic i respectuós s’aconsegueix quan a l’interior dels immobles no 
es pertorbi el descans de la resta de persones i no s’hi produeixin immissions en 
l’activitat quotidiana que es desenvolupa, amb la producció de sorolls o la comissió 
d’accions o omissions que provoquin molèsties o que degradin les relacions entre 
veïns.

3. Les activitats, els actes i els espectacles d’interès col·lectiu i públic han de respectar el 
bon veïnatge d’acord amb la seva normativa reguladora. 

Article 10. Activitats a l’interior dels immobles i comunitats de veïns

1. Tots els propietaris i ocupants d’immobles, edificis, construccions, instal·lacions o 
altres béns de titularitat privada estan obligats a evitar que, des dels mateixos, puguin 
produir-se molèsties innecessàries a les altres persones. 

2. S’evitarà la producció d’emissions innecessàries i/o injustificades, de pols, olors, bafs i 
altres agents físics, que puguin produir molèsties a dependències veïnes per la 
realització d’activitats industrials o domèstiques.

3. El desenvolupament d’activitats quotidianes, com neteja de catifes, reg de plantes, 
estendre roba, evacuació de fums i d’altres, s’ha de mantenir dins els límits que 
exigeixen el respecte als altres. Per aquest motiu no són permeses les conductes que 
causin molèsties o perjudicis al veïnat

Article 11. Responsabilitats dels propietaris o usuaris de l’habitatge
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1. Es consideren exemples d’activitats, usos i elements sota la responsabilitat de les 
persones:

a) El funcionament d’instal·lacions, aparells electrodomèstics i d’altres elements 
destinats a l’esbarjo i al lleure en el propi domicili

b) Les activitats ocasionals, com traslladar, adequar o moure mobles, o accionar 
sistemes de tancament d’espais interiors o exteriors

c) El volum de la veu humana o les activitats de les persones, com el cant o 
l’emissió de música amb instruments musicals

d) Desenvolupar activitats domèstiques com regar plantes, estendre roba, 
empolsar catifes i estovalles, o evacuar fums, aigua o brossa a l’interior dels 
immobles i les comunitats de veïns

e) L’ús i la conservació de l’habitatge d’acord amb la seva destinació, vetllar per la 
conservació de les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.

f) El manteniment de l’habitatge lliure d’insectes i rosegadors.
g) Els usos i conductes descrits en els apartats a, b i c d’aquest article seran 

sancionables amb la comprovació dels agents de l’autoritat o funcionari actuant, 
o quan en el marc del procediment quedi suficientment acreditat, tot i que els 
sorolls no puguin ser mesurats, quan aquests siguin constants o repetitius i no 
ocasionals. 

2. Paral·lelament al procés sancionador es podrà facilitar la via d’accés a la mediació 
comunitària com a eina resolutiva i alternativa de situacions de conflicte entre el 
veïnatge promovent i sensibilitzant la millora de la convivència ciutadana des de la 
cultura del diàleg i la tolerància. 

3. Els propietaris i usuaris dels habitatges han de complir, a càrrec seu, els requeriments 
que l’Ajuntament faci, per impedir o corregir els efectes nocius, molestos, insalubres o 
perillosos que perjudiquin els altres habitatges. 

4. Tanmateix han de realitzar les obres necessàries per al manteniment adequat i la 
conservació de l’immoble i els seus serveis, per tal que reuneixi les degudes 
condicions estructurals, d’estanquitat, d’habitabilitat i de seguretat.

Article 12. Respecte i compromís veïnal

1. En l’àmbit de les comunitats de veïns o habitatges amb relació de veïnatge, per no 
alterar ni destorbar el bon veïnatge, no és permès:

a) Dins la franja horària compresa entre les 23 i les 7 hores del dia següent en 
dies laborables, considerant el dissabte laborable en aquests efectes, i entre les 
23 i les 10 hores del dia següent en dies festius, l’execució de feines de 
reforma, conservació o millora dels immobles (construcció, fusteria, o altres de 
semblants) que impliquin el desenvolupament d’activitats pròpies d’obra 
ordinària.

b) Dins la franja horària compresa entre les 23 hores i les 7 hores del dia següent 
en dies laborables, considerant el dissabte laborable a aquests efectes, i les 23 
i les 10 hores del dia següent en dies festius, l’execució de feines de reparació 
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o instal·lació d’electrodomèstics, aparells elèctrics o instal·lacions auxiliars que 
impliquin l’exercici d’accions incloses en el paràgraf anterior, així com el 
moviment de mobles, electrodomèstics, estris o altres similars. S’exceptuen les 
feines de reparació urgent i necessària que afectin la seguretat de persones i 
béns o que condicionin el subministrament dels serveis bàsica d’aigua, llum, 
combustible o d’altres relacionats amb la salut.  

c) El degoteig sobre els espais públics pel reg de les plantes i jardineres 
col·locades en balcons i terrasses privades i qualsevol altre motiu sense 
justificar.

d) Estendre roba per assecar envaint l’espai públic quan existeixi una alternativa a 
fer-ho, com terrassa, espais comunitaris de l’edifici o balcons.

e) Espolsar robes, estores i objectes similars, sobre les vies i espais d’ús públic

Article 13. Establiments i activitats

1. Les persones titulars dels establiments d’activitats de pública concurrència estan 
obligades a vetllar per l’ordre públic i el descans veïnal, i són directament 
responsables del comportament sorollós de la seva clientela, tant si els sorolls es 
produeixen dins del local, com en l’accés o en les zones exteriors immediates. Per la 
qual cosa, són també directament responsables d’adoptar les mesures adequades per 
tal d’evitar aquests actes incívics o molestos. 

2. Quan les persones titulars dels establiments d’activitats de pública concurrència no 
puguin evitar aquestes conductes, hauran d’avisar els cossos o les forces de 
seguretat, per tal de mantenir el compliment de la normativa i col·laborar amb els 
agents de l’autoritat en cada moment. 

TÍTOL III. RÈGIM SANCIONADOR

Article 14. Infraccions, sancions i mesures a adoptar

1. Constitueixen infraccions administratives les accions i omissions que representin una 
vulneració dels mandats i prohibicions continguts en aquesta Ordenança, tal i com 
apareixen tipificats en els diferents articles posteriors, ja sigui a títol de dol, culpa o 
negligència, o el mer desconeixement de la present ordenança.

2. El règim jurídic sancionador serà el regulat en l’Ordenança reguladora del 
Procediment sancionador i dels Treballs en Benefici de la Comunitat en substitució de 
les sancions econòmiques.

CAPÍTOL I. INSPECCIÓ, CONTROL I REVISIÓ
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Article 15. Disposicions generals

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

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

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

Article 16. Obstrucció a la tasca inspectora

1. Són conductes obstruccionistes a les tasques de control, investigació o sanció en els 
àmbits d’aplicació d’aquesta Ordenança les següents: 

f) La negativa o la resistència a les tasques d’inspecció o control de l’Ajuntament.
g) La negativa o la resistència a subministrar dades o facilitar la informació 

requerida pels funcionaris actuants en compliment de les seves funcions.
h) Subministrar als funcionaris actuants, en compliment de les seves tasques 

d’inspecció, control o sanció, informació o documentació falsa, inexacta, 
incomplerta o que indueixi a errada de manera explícita o implícita. 

i) L’incompliment de les ordres o els requeriments específics formulats per les 
autoritats municipals o els seus agents.

Article 17. Mesures de policia administrativa directa

1. Els agents de l’autoritat exigiran en tot moment el compliment immediat de les 
disposicions previstes en aquesta Ordenança, i sens perjudici de procedir a denunciar 
aquelles conductes antijurídiques, podran requerir verbalment a les persones que no 
respectin les normes el cessament en la seva actitud o comportament, advertint-los 
què, en cas de resistència, poden incórrer en responsabilitat criminal per 
desobediència. En aquest sentit, es procedirà a donar un avís quan no hi hagi 
voluntarietat en la molèstia i no suposi una agressió a persona o objecte. 

2. Quan la infracció comesa provoqui, a més d’una pertorbació un deteriorament de 
l’espai públic, es requerirà al seu causant que procedeixi a la seva reparació, 
restauració o neteja immediates, quan sigui possible. 
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3. En cas de resistència a aquests requeriments, i sens perjudici del que es disposa a 
l’apartat 1 d’aquest article, les persones infractores podran ser desallotjades complint, 
en tot cas, amb el principi de proporcionalitat. 

4. Als efectes de poder incoar el corresponent procediment sancionador, els agents de 
l’autoritat requeriran a la persona presumptament responsable que s’identifiqui. De no 
aconseguir-se la identificació per qualsevol mitjà de la persona que ha comès una 
infracció, els agents de l’autoritat, podran requerir-la perquè, a l’objecte d’iniciar 
l’expedient sancionador de la infracció comesa, els acompanyi a dependències 
pròximes que comptin amb mitjans adequats per realitzar les diligències d’identificació, 
a aquests únics efectes i pel temps imprescindible, informant a la persona infractora 
dels motius del requeriment d’acompanyament.

5. En tot cas, i al marge de la sanció que correspongui imposar per la infracció de les 
normes que hagin originat la intervenció o el requeriment dels agents de l’autoritat, les 
conductes obstruccionistes seran sancionades, tret que el fet sigui constitutiu de 
responsabilitat criminal, en el qual cas es passarà testimoni de les actuacions al 
Ministeri Fiscal. 

Article 18. Responsables generals

1. Seran responsables de la infracció i del compliment de les sancions i demés 
pronunciaments de la resolució:

j) Responsables directes:
• Les persones autores materials de les infraccions, sigui per acció o per 

omissió, tret dels supòsits que aquests siguin menors d’edat o concorri en 
ells alguna causa legal d’inimputabilitat, cas en què seran responsables 
directes els pares, mares, tutor/es, guardadors/res legals o aquelles 
persones que posseeixin la seva custòdia legal

• Les persones titulars de les llicències o autoritzacions municipals.
• Les persones titulars dels establiments i organitzadores d’espectacles, en 

cas de no tenir concedida la llicència o autorització municipal corresponent.
• Totes aquelles persones que apareguin com a responsables directes en les 

disposicions d’aquesta Ordenança.
• La persona propietària del focus emissor o la persona causant del soroll en 

la resta de supòsits.
k) Responsables subsidiaris:

• Les persones titulars o propietàries de vehicles amb què s’ha comès la 
infracció, sempre que aquestes no siguin els conductors en el moment de la 
comissió de la infracció.

l) Responsables solidaris:
• Quan el compliment de les obligacions previstes en aquesta Ordenança 

correspongui a diverses persones conjuntament i no sigui possible 
determinar el grau de participació de cada una d’elles en la comissió de la 
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infracció, aquestes respondran solidàriament tant de les infraccions que en 
cometin com de les sancions que s’imposen.

2. Les responsabilitats derivades de l’incompliment de les obligacions assenyalades en 
aquesta Ordenança seran exigibles, no sols pels actes propis, sinó també pels actes 
d’aquelles persones de qui s’hagi de respondre en aplicació de l’especificat a l’efecte 
en la legislació vigent i en aquesta Ordenança. La responsabilitat serà extensiva 
també, amb caràcter solidari, a qui hagi impartit ordres o instruccions per a cometre la 
infracció i a tots aquells que hagin tingut participació en els fets per qualsevol altre 
títol. 

Article 19. Gravetat de les infraccions

Les infraccions administratives establertes per aquesta Ordenança es classificaran en 
molt greus, greus i lleus i seran sancionades d’acord amb els articles 20 i 21.

Article 20. Tipificació de les infraccions

1. Seran tipificades com a infracció, d’acord amb la classificació establerta, les conductes 
recollides en aquest article, i totes les altres que puguin derivar-se de la normativa 
sectorial.

2. Són infraccions molt greus:

a) Generar situacions de perill que puguin generar risc o perill per a la vida, la 
salut o la integritat física de persones i béns.

b) Vulnerar el lliure exercici de drets reconeguts als altres ciutadans i ciutadanes 
en aquesta Ordenança i en la resta de normatives.

c) Deteriorar el medi ambient.
d) Posar en risc la seguretat de les persones.
e) Ocasionar danys al mobiliari urbà que causin la seva inutilitat. 
f) Maltractar els animals.
g) Incentivar les conductes violentes físiques i/o psicològiques sobre persones i/o 

col·lectius.
h) Conductes no tipificades com a delicte, que atemptin contra les condicions 

socials, culturals, de sexe , d’edat o d’origen
i) Agredir o coaccionar a persones.
j) No complir els deures per impedir o corregir els efectes nocius, molestos, 

insalubres o perillosos que perjudiquin els altres habitatges.
k) Obstruir les funcions inspectores de l’Ajuntament.
l) Tots aquells altres fets que puguin ser tipificats com a infracció molt greu 

d’acord amb la present Ordenança.

3. Són infraccions greus:
a) Causar destrosses o embrutar els edificis públics com privats, tanques o parets 

divisòries; els bancs o fonts públiques, faroles d’enllumenat, postes de línia 
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d’electricitat, conduccions d’aigua i en general quants béns i serveis siguin 
d’interès públic o privat.

b) A l’interior del casc urbà, el cultiu de qualsevol tipus de planta que pugui produir 
molèsties als ciutadans sense respectar una distància mínima de 20 metres 
dels habitatges contigus.  

c) Incomplir puntualment les disposicions de les Autoritats i Bans de l’Alcaldia 
sobre conducta del veïnat.

d) No respectar els estàndards ambientals, familiars i individuals de la resta de 
ciutadans i ciutadanes, tot i desenvolupar-se en espais privats.

e) Ocasionar danys o alterar el funcionament regular del mobiliari urbà o que 
comportin la degradació visual o d’ornat.

f) No respectar el descans i la tranquil·litat dels veïns.
g) Pertorbar el descans dels veïns i produir sorolls o molèsties a l’interior dels 

immobles.
h) Alterar el bon veïnatge d’espais públics, fora de les comunitats de veïns que 

puguin afectar a l’interior dels immobles.
i) Producció de fums provinents de l’interior de l’immoble que causin molèsties als 

veïns o alterin el seu descans. 
j) Producció de pols, olors bafs o d’altres agents físics que puguin produir 

molèsties a dependències veïnes per la realització d’activitats industrials o 
domèstiques. 

k) Incomplir el deure d’ús i conservació de l’habitatge d’acord amb la seva 
destinació, vulnerant les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.

l) Incomplir la franja horària regulada a l’article 12.
m) No vetllar per l’ordre públic i el descans veïnal en el establiments d’activitats de 

pública concurrència.
n) Tots aquells altres fets que puguin tipificats com a infracció greu d’acord amb la 

present Ordenança.

4. Són infraccions lleus:

a) Alterar l’ordre i la tranquil·litat pública amb escàndols, baralles i tumults; 
pronunciar crits; exhibir-se amb indumentària que ofengui greument la decència 
pública; molestar als veïns amb sorolls o emanacions lluminoses o de fums, 
olors o gasos perjudicials o simplement molestos, pols; causar als veïns 
qualsevol tipus de molèstia com a conseqüència d’actuacions considerades 
irregulars.

b) Fer burles o maltractar a les persones que es trobin a la localitat, especialment 
si es tracta de vells o d’altres persones disminuïdes.

c) Hostilitzar els animals.
d) Causar perjudicis a l’arbrat, parterres, plantacions, cultius i jardins, tant públics 

com privats.
e) Apoderar-se de fruits i efectes aliens sense llicència dels seus propietaris, 

encara que per la seva quantia no constitueixi delicte.
f) Elevar globus que puguin produir incendis, o disparar coets, petards, i en 

general, focs artificials, sense adoptar les precaucions degudes per evitar 
accidents i molèsties a les persones o danys a les coses, i en tot cas, amb 
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subjecció a allò disposat en les corresponents i prèvies autoritzacions 
obtingudes de l’Ajuntament.

g) Proferir blasfèmies o paraules grolleres o malsonants
h) Alterar l’ordre i la tranquil·litat pública amb escàndols, baralles i tumults; 

pronunciar crits; exhibir-se amb indumentària que ofengui greument la decència 
pública; molestar als veïns amb sorolls o emanacions lluminoses o de fums, 
olors o gasos perjudicials o simplement molestos, pols; causar als veïns 
qualsevol tipus de molèstia com a conseqüència d’actuacions considerades 
irregular

i) Netejar catifes, regar plantes, estendre roba que puguin causar molèsties a la 
resta de veïns.

j) No ser responsables amb les activitats ocasionals com traslladar, adequar o 
moure mobles, o accionar sistemes de tancament d’espais d’interiors o 
exteriors.

k) No ser responsables amb el funcionament d’instal·lacions, aparells 
electrodomèstics i d’altres elements destinats a l’esbarjo i al lleure propi en el 
domicili.

l) Tots aquells altres fets que puguin tipificats com a infracció lleu d’acord amb la 
present Ordenança

Article 21. Sancions.

1. Les infraccions tipificades en l’article anterior es sancionaran per mitjà de multa 
pecuniària per les quanties següents:

a) Les infraccions molt greus, amb multa de 150 euros.
b) Les infraccions greus, amb multa de 100 euros.
c) Les infraccions lleus, amb multa de 50 euros.

Article 22. Graduació de les sancions.

1. Per a la graduació de les sancions es tindran en compte els següents criteris:
d) La gravetat del fet constitutiu de la infracció
e) L’existència d’intencionalitat
f) La naturalesa dels perjudicis ocasionats i la seva quantia
g) El benefici que hagi reportat a l’infractor
h) Que la comissió de la infracció no resulti més beneficiosa per a l’infractor que el 

compliment de les normes infringides
i) La reiteració en la comissió de conductes de la mateixa naturalesa
j) L’afectació de la salut de les persones

Article 23. Prescripció de les infraccions i sancions
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1. Les infraccions i sancions recollides a l’Ordenança que no tinguin un termini específic 
de prescripció, es regiran per l’Ordenança reguladora del “Procediment Sancionador i 
dels Treballs en Benefici de la Comunitat en substitució de multes pecuniàries”. 

2. Les sancions prescriuran de la manera següent: les sancions per infracció molt greu, 
en el termini de 3 anys, les greus en el termini de 2 anys i les lleus en el termini d’1 
any, a comptar des de la data en què la resolució que imposa la sanció sigui definitiva. 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera.- Aquesta Ordenança serà aplicable a les situacions anteriors a la seva entrada 
en vigor quan, no estant emparades per llicència municipal i essent susceptibles de ser-
ho, calgui regularitzar-les i adequar-les al seu contingut. Les situacions a què s’ha fet 
referència no seran sancionades, però els serà d’aplicació el que es disposa sobre 
mesures provisionals. 

Segona.- Les situacions anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, emparades 
per llicència, però que contravenen els seus termes, restaran subjectes als criteris 
establerts en aquesta Ordenança per la graduació de les sancions, sense que puguin 
ésser sancionades inicialment. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogada i substituïda l’Ordenança número 1 sobre “drets i deures de la població” 
de Deltebre, així com tota la normativa contraria a la present Ordenança.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança entrarà en vigor una vegada hagi estat aprovada definitivament pel 
Ple de l’Ajuntament de Deltebre i transcorreguts 20 dies des la publicació del text íntegre 
al Butlletí Oficial de la Província.
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PREÀMBUL

La finalitat de l’Ordenança és incidir en aquells àmbits de la realitat ciutadana diària que 
es manifesten a la via pública o hi repercuteixen, que generen en determinats actes, 
individuals o col·lectius, una alteració d’allò que socialment s’accepta com a convivència 
ciutadana i que es tradueix tant en l’absència de molèsties de caràcter personal o 
col·lectiu com en la no-necessitat de causar danys, brutedat o mal ús de les vies i espais 
públics, els seus elements estructurals i el mobiliari urbà, entenent com a mal ús tota 
activitat contrària a la finalitat normal a què està destinat un bé. 

Les places, els carrers, parcs, jardins, equipaments culturals i esportius del municipi de 
Deltebre, són els espais públics on els ciutadans i ciutadanes s’interrelacionen. 

Aquesta confluència de les diferents sensibilitats que configuren la realitat social del 
municipi, fa necessari el fet de regular un mínim comú denominador d’unes pautes de 
convivència, que faci de la utilització i gaudi d’aquest espais públics un lloc d’encontre i 
d’enriquiment mutu. 

L’objectiu bàsic d’aquesta Ordenança és el de preservar i fer bon ús de l’espai públic, del 
mobiliari i les instal·lacions per prestar els serveis públics com a lloc de convivència, on 
totes les persones puguin desenvolupar en llibertat la seva forma i manera d’entendre la 
vida, sense més límits que el respecte a la dignitat i els drets de les altres persones, i 
l’acceptació del fet que la convivència exigeix l’acompliment de deures i l’acatament dels 
valors democràtics. 

Aquesta Ordenança pretén ser una eina efectiva per fer front a les noves situacions i 
circumstàncies que poden afectar o alterar la convivència, i intenta ser una resposta 
democràtica i equilibrada, basant-se, d’una banda, en el reconeixement del dret de tothom 
a comportar-se lliurement en els espais públics i a ésser respectat en la seva llibertat; 
però, d’altra banda, també, en la necessitat que tothom assumeixi determinats deures de 
convivència i de respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts dels altres. 
L’Ajuntament de Deltebre activarà programes d’acció social per a la millora de la qualitat 
de vida de la ciutadania, i tots ells, de forma transversal, fomentaran la convivència. 

El fonament jurídic de la potestat normativa local es troba, en primer lloc, a la Constitució 
de 1978, des de la perspectiva de la garantia municipal, art. 140; a l’Estatut de 2006, a 
l’article 87.3; a l’article 8.1. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pels quals s’aprova 
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; als articles 4.1 i 139 a 
141 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció 
donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, que recull també expressament un títol 
competencial en virtut del qual s’estableix la possibilitat que els Ajuntaments, per a 
l’adequada ordenació de les relacions socials de convivència, d’interès social i de l’ús dels 
seus serves, equipaments, infraestructures, instal·lacions i espais públics, en defecte de la 
normativa sectorial específica, puguin establir els tipus de les infraccions i fer ús de la 
potestat sancionadora. 
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Els Ajuntaments són les institucions clau per fomentar la cultura cívica. I, per fer-ho 
possible, l’Ajuntament de Deltebre hi actua, entre d’altre eines, a través d’aquesta 
Ordenança. 
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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL I. FINALITATS, FONAMENTS LEGALS I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Article 1. Objecte

1. Aquesta Ordenança té per objecte regular l’ús comú i el privatiu de les avingudes, 
passeigs, carrers, places, camins, ponts, parcs, jardins, fonts i tots els altres béns 
municipals de caràcter públic del terme municipal de Deltebre. 

2. La funció de policia de la via pública s’estendrà als passatges particulars, els 
passadissos dels transports públics i els vehicles de servei públic de superfície. 

3. Qualsevol acte, activitat o comportament que suposi un mal ús o ocasioni 
embrutiment, danys o detriment a les vies públiques i als seus elements estructurals, 
edificis i/o instal·lacions de titularitat municipal i també al mobiliari urbà, es tipifiquen en 
aquesta ordenança com a infracció i són objecte d’aplicació del seu règim sancionador. 

4. S’inclouen en aquesta Ordenança els actes, les activitats i els comportaments no 
contemplats al punt anterior i que es produeixin a la via pública i les instal·lacions 
municipals que alterin la convivència ciutadana

5. També, constituiran infracció els actes, les activitats i els comportaments dels ocupants 
d’edificis o terceres persones que es realitzin en edificis, instal·lacions o recintes de 
titularitat privada, sempre que aquestes actuacions afectin l’estètica de les 
edificacions, la convivència ciutadana i el medi, sense perjudici de la reserva de les 
accions per danys i perjudicis que puguin correspondre als particulars perjudicats. 

6. Les infraccions tipificades en aquesta Ordenança i el règim sancionador que 
s’estableix no alteren les atribucions que en matèria d’infraccions i imposició de 
sancions atribueixen als òrgans municipals i a l’Alcalde les diferents lleis sectorials. 

Article 2. Àmbit d’aplicació

1. L’àmbit territorial d’aplicació d’aquesta Ordenança és tot el terme municipal de 
Deltebre. 

2. Els drets i deures d’aquesta Ordenança s’atribueixen i obliguen: 
a) Als ciutadans i ciutadanes de Deltebre.
b) A totes aquelles persones que per qualsevol raó es trobin en el seu terme municipal 

mentre hi romanguin.
c) A tots els poders públics municipals i a les persones que actuïn en el seu nom.
d) A totes aquelles persones jurídiques que duguin a terme qualsevol activitat dins del 

terme municipal de Deltebre.

Article 3. Espai públic
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1. L’espai públic del municipi de Deltebre és aquell en el qual els ciutadans i les 
ciutadanes tenen dret a desenvolupar en llibertat les seves activitats d’oci, de 
circulació, de trobada i d’esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres, 
que es manifesten mitjançant la pluralitat d’expressions culturals, polítiques, 
lingüístiques i religioses existents al municipi de Deltebre. 

2. La ciutat i els seus pobles conformen un espai únic on tothom té dret a trobar-hi les 
condicions favorables per a la seva realització personal, política i social, que es 
fonamenta en la promoció d’una convivència cívica regida pels principis de respecte 
mutu i tolerància, sens perjudici dels drets i obligacions derivats de l’ordenament jurídic 
i de la resta de reglaments municipals, en allò que no siguin modificats per aquesta 
Ordenança. 

Article 4. Via pública

El concepte de via pública utilitzat en aquesta Ordenança comprèn tant els elements de 
vialitat en sentit estricte, com les places i els altres espais públics de titularitat municipal. 

CAPÍTOL II. DRETS I OBLIGACIONS DELS CIUTADANS
Article 5. Drets dels ciutadans

1. Tots els habitants del terme municipal de Deltebre, tenen dret a:
k) Gaudir de l’espai públic
l) Desenvolupar en llibertat activitats d’oci, circulació, trobada i esbarjo
m) La pluralitat d’expressions culturals, polítiques, lingüístiques i religioses
n) Gaudir de les condicions òptimes per una bona convivència ciutadana
o) Gaudir de respecte mutu i tolerància
p) La resta de drets previstos en la legislació autonòmica i estatal. 

Article 6. Obligacions 

1. Els propietaris de finques estan obligats a consentir les servituds administratives 
corresponents per instal·lar a les façanes, reixats i tancats elements indicadors de 
retolació de la via, de normes de circulació o de referència de servei públic. 

2. La servitud serà gratuïta i es podrà establir d’ofici, mitjançant una notificació al 
propietari afectat, el qual serà indemnitzat només pels desperfectes causats, tenint 
obligació i l’Administració municipal o, si s’escau el concessionari del servei d’adaptar 
la servitud o les modificacions o noves construccions que s’efectuessin de conformitat 
amb les ordenances. 
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3. És competència de l’Administració municipal l’execució dels treballs i obres 
necessàries per a la perfecta conservació dels elements estructurals i ornamentals de 
les vies públiques. 

4. En conseqüència, ningú podrà, ni que fos per millorar l’estat de conservació de les 
vies públiques, executar treballs de restauració o reparació dels esmentats elements 
sense llicència prèvia. 

5. Tots els habitants de Deltebre i els propietaris de qualsevol tipus d’immobles dins del 
terme municipal estan obligats, quant a la neteja de la població, a observar la 
conducta tendent a evitar i prevenir el seu embrutiment.

6. De la mateixa manera, estan obligats a denunciar a l’autoritat municipal les infraccions 
referents a neteja pública de les quals tinguin coneixement.

7. Correspon als particulars la neteja dels solars particulars, les galeries comercials i 
similars. L’Ajuntament exerceix el control i inspecció d’aquesta neteja i pot obligar a 
realitzar-la. En cas d’incompliment, i sense perjudici de l’aplicació de les sancions 
pertinents, l’Ajuntament podrà procedir a l’execució subsidiària dels esmentats treballs, 
a càrrec dels seus corresponents propietaris. 

8. Correspon a l’administració municipal la neteja de calçades, voravies, passeigs, rètols 
d’identificació de les vies públiques i resta d’elements de responsabilitat municipal.

Article 7. Prohibicions generals

1. Queda prohibit:
q) Utilitzar la via pública per exercir-hi oficis o treballs, sense perjudici de la 

normativa continguda en els articles següents, en relació a l’ús comú especial i 
a l’ús privatiu de la via pública. 

r) Situar o deixar abandonats a la via pública qualsevol tipus d’objectes que pugui 
dificultar la lliure circulació de vehicles i vianants per la mateixa, deteriorar-la o 
produir efectes que modifiquin les condicions apropiades per al seu ús normal, 
encara que estiguin adossats a establiments que pertanyin als propietaris dels 
objectes, sense altra excepció que la derivada de les vigents normes referents 
a la realització d’obres particulars i mostres en la via pública, per a la qual cosa 
es requerirà la prèvia autorització de l’Ajuntament.

s) Tallar o restringir la circulació per les vies públiques sense la prèvia autorització 
de l’Ajuntament i, una vegada obtinguda aquesta autorització, s’haurà d’estar a 
les indicacions i condicionants que s’imposin als responsables. 

t) La pràctica de jocs o diversions que puguin constituir perill per als transeünts o 
per als mateixos que els practiquin. 

2. En cas d’incompliment de les ordres per part dels responsables, l’Ajuntament podrà 
sense avís previ, retirar les escombraries, materials de construcció i qualsevol altres 
objectes, que dificultin el pas o la lliure circulació per la via pública. 
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3. A més, l’Ajuntament podrà retirar els obstacles en els següents casos:
a) Quan s’hagin extingit les circumstàncies que van motivar l’autorització per a la 

seva col·locació.
b) Quan se sobrepassi el termini de l’autorització, o no es compleixin les 

condicions fixades per a la seva col·locació.
c) Quan l’obstacle estigui lligat o encadenat a un element estructural o del 

mobiliari urbà o a un element d’una façana d’edifici.

4. Els objectes i materials de construcció als quals es refereix l’anterior paràgraf se 
situaran en els dipòsits municipals habilitats a tal efecte. Les escombraries i materials 
inservibles seran conduïts i dipositats en els llocs previstos. 

5. Les despeses del trasllat i la custòdia dels béns i objectes indicats abans seran a 
càrrec de llurs propietaris o posseïdors, i fixats en les tarifes que s’aprovin. 

6. En tot cas, queda prohibit en tot el territori municipal:
a) Causar perjudicis a l’arbrat, parterres, plantacions, cultius i jardins, ja siguin 

públics o privats
b) Causar destrosses o embrutar els edificis, ja siguin públics o privats, tanques o 

parets divisòries, bancs, fonts públiques, fanals d’enllumenat, postes de 
cablejat, conduccions d’aigües i, en general, tots els béns i serveis d’interès 
públic o privat

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

d) Rascar, gravar, escriure o dibuixar a les parets, portes o façanes dels edificis; 
col·locar rètols o anuncis que impedeixin o dificultin la lectura de les plaques de 
retolació dels carrers, la numeració dels edificis, les senyals de circulació, i 
altres elements d’interès general

e) Netejar, estendre i espolsar catifes, estores i robes en general des dels balcons, 
finestres, terrats i portes, entre les 9 i les 22 hores. 

f) Regar les plantes col·locades a l’exterior dels edificis si com a conseqüència 
d’aquesta operació es produeixen vessaments sobre la via pública o sobre els 
seus elements. En tot cas, el regat s’haurà de fer en horari adequat, procurant 
evitar qualsevol molèstia als ciutadans o a la comunitat en general, així com als 
seus béns.

g) La venda ambulant, no autoritzada.

CAPÍTOL III. ORGANITZACIÓ I AUTORITZACIÓ D’ACTES PÚBLICS

Article 8. Seguretat de persones i béns

1. Els organitzadors d’actes celebrats als espais públics han de garantir la seguretat a les 
persones i als béns, ja siguin públics o privats. L’autoritat municipal fixarà les 
condicions de seguretat que s’han d’acomplir en cada esdeveniment concret.
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2. L’Ajuntament podrà, si ho creu necessari, requerir del promotor o de la promotora el 
dipòsit d’una fiança per respondre dels possibles danys ocasionats als béns i 
instal·lacions públiques.

3. El promotor o promotora haurà d’acreditar que disposa d’una pòlissa de responsabilitat 
civil per respondre dels possibles danys

4. L’Ajuntament regularà, si s’escau, el procediment de dipòsit i retorn, de la fiança. 

TÍTOL II. COMPORTAMENT A LA VIA PÚBLICA I ÚS DELS ELEMENTS 
ESTRUCTURALS I DEL MOBILIARI URBÀ

CAPÍTOL I. CONSIDERACIONS GENERALS

Article 9. Ús de la via pública

Resta prohibit qualsevol comportament que suposi un mal ús de la via pública, espai 
públic, instal·lacions i mobiliari urbà, els seus elements estructurals. S’entén com a mal ús 
aquell que no correspon amb la finalitat per a la qual ha estat creat el servei o s’ha adquirit 
el be. 

Article 10. Elements estructurals de la via pública

Es considera element estructural de la via pública, aquell que forma part del seu contingut, 
o que en regula la mobilitat. A títol enunciatiu, cal considerar els següents:

a) Fanals
b) Semàfors
c) Senyalització de tot tipus
d) Elements de protecció o delimitació de l’espai: pilons, tanques i altres

Article 11. Mobiliari urbà a la via pública

Es considera mobiliari urbà aquells elements de titularitat municipal o d’ús públic que 
serveixen d’ornamentació, suport de serveis i activitats d’esplai i recreatives. A títol 
enunciatiu, cal considerar els següents: 

a) Papereres
b) Fonts públiques
c) Jocs infantils
d) Jardineres
e) Bancs
f) Marquesines i senyals de parada de transport urbà
g) Suports publicitaris
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h) Contenidors
i) Monuments i escultures
j) Pals de banderes i ensenyes

CAPÍTOL II. DEGRADACIÓ VISUAL DE L’ENTORN URBÀ

Article 12. Grafits, pintades i altres expressions gràfiques

1. És prohibit realitzar tota mena de grafits, pintades, taques, gargots, escrits, 
inscripcions o grafismes, amb qualsevol matèria (tinta, pintura, matèria orgànica o 
similars) o bé ratllant la superfície, sobre qualsevol element de l’espai públic, així com 
a l’interior o a l’exterior d’equipaments, infraestructures o elements d’un servei públic i 
instal·lacions en general, inclosos el transport públic, els equipaments, el mobiliari 
urbà, els arbres, els jardins i les vies públiques en general. Queden exclosos els que 
es realitzin amb autorització del propietari o amb autorització municipal. 

2. Quan el grafit o la pintada es realitzi en un bé privat que sigui visible a la via pública es 
procurarà que no afecti les mínimes normes de degradació visual. 

3. Els organitzadors o organitzadores de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, 
festiva, lúdica, esportiva o de qualsevol altra mena, vetllaran perquè no es produeixi, 
durant la seva celebració, conductes que generin degradació visual de l’espai utilitzat. 
Si amb motiu de qualsevol d’aquests actes es produeixen les conductes descrites en 
l’apartat primer d’aquest article, els seus organitzadors o organitzadores ho hauran de 
comunicar immediatament als agents o les agents de l’autoritat

4. Les conductes descrites en aquest article tindran la consideració d’infracció lleu, o, si 
s’escau d’infracció greu, si es compleixen les determinacions dels articles 45 i 
següents d’aquesta ordenança.

Article 13. Elements de difusió i residus a la via pública

1. La col·locació d’elements de publicitat, anunci o difusió, es realitzarà únicament en els 
llocs expressament habilitats a l’efecte per l’autoritat municipal. És prohibeix la 
col·locació d’elements de publicitat, anunci o difusió en edificis i instal·lacions 
municipals, en qualsevol espai públic o element del paisatge o en el mobiliari urbà o 
espais verds (fanals, arbres, parades d’autobús, etc.), sense autorització expressa de 
l’Ajuntament. 

2. Els elements de publicitat, anunci o difusió hauran de respectar en tot cas allò establert 
per la normativa de política lingüística. 

3. No obstant això, i de forma específica pel que fa a aquesta tipologia d’elements a la via 
pública, només s’admetrà la seva col·locació quan vagin adreçats a difondre publicitat 
relativa a esdeveniments d’interès públic, promoguts per l’administració i entitats sense 
ànim de lucre, garantint la solidesa necessària per evitar la caiguda, o que topin amb 
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els vehicles, i no ocultarà elements de senyalització de trànsit, arquitectònics o 
d’interès significatiu. I en tot cas, es requerirà autorització municipal prèvia. 

4. En tot cas, la col·locació d’elements de publicitat, anunci o difusió a la via pública amb 
finalitat comercial requerirà d’autorització municipal.

5. Les persones titulars de l’autorització, o els o les anunciants que no en tinguin, seran 
responsables de la retirada dels elements instal·lats i de reposar els elements al seu 
estat anterior, d’acord amb les indicacions que donin els serveis municipals.

6. Es prohibeix esquinçar, arrencar i llençar a l’espai públic cartells, anuncis, pancartes, 
objectes similars, i qualsevol tipus de residu sòlid, fora dels espais destinats a aquesta 
finalitat. També es prohibeix llençar a l’espai públic qualsevol tipus de residus líquid 
susceptible d’embrutar la via pública o que pugui produir molèsties o efectes 
insalubres a les persones i al medi ambient.

7. Els fets descrits en aquest article seran constitutius d’infracció lleu o, si s’escau, 
d’infracció greu, si es compleixen les determinacions dels articles 45 i següents 
d’aquesta ordenança.  

8. S’exclou d’aquest article la col·locació de propaganda política en períodes de 
campanya electoral.

CAPÍTOL III. ACTITUDS VANDÀLIQUES EN L’ÚS DEL MOBILIARI URBÀ. 
DETERIORAMENT DE L’ESPAI PÚBLIC

Article 14. Actituds vandàliques i deteriorament de l’espai públic

1. Són prohibits els actes vandàlics, agressius o negligents en l’ús del mobiliari urbà que 
generin situacions de risc o de perill per a la salut i la integritat física de les persones o 
els béns. També resta prohibit llençar al mobiliari urbà o a l’espai públic qualsevol cosa 
o objecte que pugui comportar perill o risc de les persones i coses. 

2. Resten prohibits els actes de deteriorament, com ara destrosses dels espais públics o 
les seves instal·lacions o elements, mobles o immobles, no derivats de les alteracions 
de la seguretat ciutadana previstes a l’apartat 1 anterior. 

3. L’incompliment de les normes previstes a l’article 1 serà considerat infracció lleu si 
s’escau, infracció greu o molt greu, si es compleixen les determinacions dels articles 
45 i següents d’aquesta ordenança.

CAPÍTOL IV. ÚS INADEQUAT DE L’ESPAI PÚBLIC

Article 15. Jocs i altres activitats

�29



�

1. És prohibeix la pràctica de competicions esportives massives i espontànies que 
pertorbin els drets legítims al decans i la seguretat del veïnat, o d’altres usuaris o 
usuàries de l’espai públic, sense autorització municipal.

2. És especialment prohibida la pràctica de jocs amb instruments o altres objectes que 
puguin posar en perill la integritat física de les persones en l’espai públic, així com la 
integritat dels béns, serveis o instal·lacions, tant públics com privats

3. Sens perjudici de les infraccions previstes a la normativa de circulació, no és permesa 
la pràctica d’acrobàcies i jocs d’habilitats amb bicicletes, patins o monopatins sense 
autorització municipal en la via pública, sempre que puguin posar en perill la integritat 
física de les persones, així com la integritat dels béns, serveis o instal·lacions, tant 
públics com privats. Així mateix, queda prohibida per a les acrobàcies amb patins i 
monopatins la utilització d’escales per a vianants, elements per a l’accessibilitat de 
persones discapacitades, baranes, bancs, passamans o qualsevol altre element del 
mobiliari urbà. 

4. L’incompliment de les normes previstes en aquest article serà considerada infracció 
lleu, o si s’escau greu, si es compleixen les determinacions dels articles 45 i següents 
d’aquesta ordenança. 

Article 16. Mendicitat

1. Es prohibeixen aquelles conductes que, sota l’aparença de mendicitat, representin 
actituds coactives o d’assetjament, o obstaculitzin i impedeixin de manera intencionada 
el lliure trànsit de les persones pels espais públics. 

2. Sens perjudici del que preveu el Codi Penal, queda totalment prohibida la mendicitat 
exercida per menors o, aquella que es realitzin, directament o indirectament, amb 
menors o persones amb discapacitats. En el concepte de mendicitat pública es 
comprèn:

a) La petició expressa d’almoina a la via pública
b) L’exercici d’activitats pseudomercantils o pseudolaborals al carrer (venda de 

mocadors de paper, neteja de parabrises, etc). 

3. En cas que els agents de la Policia Local es trobin amb persones que practiquin la 
mendicitat, si ho estimessin convenient i fos possible, les conduiran a l’establiment o 
servei municipal adient, amb la finalitat de socórrer i/o ajudar la persona que ho 
necessiti.

4. L’incompliment d’aquest article serà considerat infracció lleu, i en el cas que s’exerceixi 
la mendicitat amb menors o discapacitats, serà considerat infracció greu o molt greu. 
Aquestes infraccions seran imputades, exclusivament, a les persones majors d’edat 
que realitzin o promoguin els comportaments tipificats.  
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Article 17. Necessitats fisiològiques

1. És prohibit fer necessitats fisiològiques, com ara defecar, orinar, escopir i altres 
anàlogues, en qualsevol dels espais definits a l’article 1 d’aquesta Ordenança, així 
com en tot el mobiliari urbà, llevat de les instal·lacions o elements que hi estiguin 
destinats especialment.

2. L’incompliment de les normes previstes serà considerada infracció lleu, o, si s’escau, 
greu, d’acord amb les determinacions d’aquesta ordenança.

Article 18. Consum de begudes alcohòliques

1. Es prohibeix la venda, la dispensació i el consum de begudes alcohòliques:

a) A menors de 18 anys, d’acord amb la normativa vigent
b) A la via i als espais públics, si ocasiona molèsties, especialment en els parcs i 

jardins, llevat d’expressa autorització municipal en llocs, dates i festes 
assenyalades

c) Als centres educatius, locals i centres per a infants i joves, inclosos els d’atenció 
social i altres establiments similars, públics o privats, tret d’autorització per llei o 
mitjançant llicència

2. En tot cas, la venda, el subministrament i el consum de begudes alcohòliques haurà de 
respectar la normativa establerta per la legislació vigent, relativa a la prevenció i 
l’assistència en matèria de substàncies que puguin generar dependència.

3. Els establiments públics on es venguin begudes alcohòliques han d’acomplir les 
normes relatives a la venda, segons la persona destinatària o compradora i el tipus de 
beguda, en particular als o les menors d’edat.

4. L’incompliment d’aquest article, serà considerat, pel que fa al consum, com a infracció 
lleu, i, a la venda i distribució, infracció greu. 

Article 19. Comerç ambulant no autoritzat

1. És prohibida la venda ambulant a l’espai públic de qualsevol tipus, llevat de les 
autoritzacions municipals específiques. En tot cas, l’autorització haurà de ser 
perfectament visible. 

2. Resta prohibit col·laborar a l’espai públic amb els venedors o venedores ambulants no 
autoritzats, mitjançant accions com ara facilitar el gènere, o vigilar i alertar sobre la 
presència dels o de les agents de l’autoritat
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3. Les conductes prohibides descrites són constitutives d’infracció lleu. 

Article 20. Activitats i serveis no autoritzats

1. Es prohibeix la realització d’activitats i prestació de serveis, i la col·locació d’expositors 
publicitaris sense autorització municipal a la via pública

2. L’incompliment de les normes previstes en aquest article serà considerada infracció 
lleu

CAPÍTOL V. ALTRES CONDUCTES QUE PERTORBEN LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA

Secció 1. Animals
Article 21. Sacrifici d’animals

1. Resta totalment prohibit el sacrifici d’animals a la via pública.

2. L’incompliment d’aquest article serà considerat falta molt greu.

Article 22. Convivència entre veïns

1. Les persones propietàries d’animals de companyia procuraran que aquesta tinença no 
pertorbi ni produeixi molèsties a ningú.

2. L’incompliment d’aquest article serà considerat falta lleu.

Secció 2. Platges fluvials
Article 23. Actes a la vora del riu

1. La seguretat a les vores del riu, platges fluvials, estanys naturals i especialment en les 
activitats al riu, exigeixen l’observació de les indicacions que es donin i el respecte de 
les senyalitzacions sobre les condicions i els llocs de bany.

2. També es prohibeix utilitzar sabó o altres elements d’higiene a les platges fluvials.

3. Per a la realització d’activitats al riu serà necessària l’autorització corresponent.

4. Resta prohibit llençar qualsevol cosa o objecte a la vora del riu i/o canals de reg.
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5. Per realitzar l’activitat de pesca s’haurà d’estar en disposició de la llicència 
corresponent. Resta prohibit pescar des de la via pública sense autorització expressa.

6. No s’autoritza el bany, llevat d’aquelles zones on sigui permès expressament.

7. L’incompliment de les normes previstes en aquest article serà considerada infracció 
lleu.

Secció 3. Contaminació acústica
Article 24. Actes de contaminació acústica

1. Són prohibits els comportaments i actituds de les persones que comportin 
contaminació acústica, que causin molèsties efectives, o perjudicis a altres veïns o 
veïnes, en els seus immobles o en parts privades d’aquests immobles. Aquest 
precepte comprèn la contaminació acústica provocada tant des d’un domicili com des 
de la via pública, inclosos els vehicles, per les activitats de les persones i també dels 
elements, aparells electrodomèstics destinats a l’esbarjo i al lleure, i les instal·lacions 
que sota la seva responsabilitat són susceptibles de produir problemes per sorolls i/o 
vibracions, o altres molèsties que puguin pertorbar la salut, la intimitat o el benestar de 
les persones. 

2. Pel que fa a les molèsties que es puguin causar respecte als edificis i domicilis privats, 
s’estableix un horari prohibitiu entre les 23.00 hores i les 7.00 hores. 

3. Les altres afeccions sobre sorolls i/o vibracions és troben regulades a la normativa 
sobre protecció contra la contaminació acústica i seguiran les directrius que s’hi 
estableixen.

4. L’incompliment de les normes previstes en aquest article serà considerada falta lleu. 

Article 25. Sorolls de campanes dels rellotges

Les condicions i mesures del soroll i les vibracions en aquest tipus d’aparells hauran 
d’acomplir les prescripcions de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica i, si s’escau, les ordenances municipals que estiguin vigents en el 
municipi. 

Secció 4. Fogueres i pirotècnia
Article 26. Encesa de fogueres

1. L’Ajuntament pot autoritzar la preparació i l’encesa de fogueres en dies de festivitat 
assenyalada. Resta prohibit, i per tant, constitueix infracció d’aquesta Ordenança, 
encendre o mantenir foc sense l’autorització municipal i, en qualsevol cas:
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a) Preparar fogueres en llocs on obstrueixin el pas de vehicles o vianants
b) Encendre fogueres a prop d’elements o xarxes de subministrament que puguin 

resultar danyats
c) Fer foc a menys de 20 metres de vehicles o edificis
d) Posar a la foguera materials la combustió dels quals pugui generar efectes 

tòxics o contaminants o materials que puguin explotar

2. En aquestes activitats es tindrà en compte la normativa específica dictada per la 
Generalitat de Catalunya.

3. L’incompliment de les normes previstes en l’article 26.1.a serà considerada infracció 
lleu. L’incompliment de l’article 26.1.b, serà considerat infracció greu i l’incompliment 
dels articles 26.1.c i 26.1.d, serà considerat falta molt greu. 

Secció 5. Prevenció de les drogoaddiccions
Article 27. Drogues i estupefaents

1. És prohibit el consum i/o la tinença de drogues, estupefaents o substàncies 
psicotròpiques declarades il·legals per la legislació vigent, tot i que no constitueixin 
infracció penal:

a) A les vies, els espais, els establiments o els transports públics i als edificis 
municipals

b) Als centres sanitaris, educatius, locals i als centres per a infants i joves i en 
altres establiments similars, públics o privats

2. És prohibit també l’abandonament al carrer dels estris o instruments utilitzats per al 
consum de les substàncies descrites en l’apartat anterior.

3. Els comportaments previstos en aquest article seran considerats com a infracció lleu; 
la reiteració en la falta podrà ser considerada una infracció greu. 

Article 28. Manipulació i preparació de drogues i altres substàncies

1. No és permesa als espais públics:

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

b) L’administració d’injectables de qualsevol tipus, excepte els administrats per 
qüestions sanitàries en els casos d’urgència o de força major

2. Els comportaments previstos en l’apartat anterior seran considerats com a infracció 
greu o molt greu. 

�34



�

CAPÍTOL VI. ÚS IMPROPI DE L’ESPAI PÚBLIC

Article 29. Fonts públiques

1. Resta prohibit prendre aigua potable de les fonts públiques de zones urbanes del 
municipi amb una quantitat superior a 5 litres.

2. Els comportaments previstos en aquest article seran considerats com a infracció lleu. 

Article 30. Acampades i altres activitats als espais públics

1. Resta prohibit fer un ús impropi dels espais públics i dels seus elements, de manera 
que no impedeixi o dificulti la utilització per part de la resta d’usuaris.

2. No són permesos els següents usos impropis dels espais públics i dels seus elements:

a) Acampar a les vies i els espais públics, acció que inclou la instal·lació estable, 
en aquests espais públics o en els seus elements o mobiliari, de tendes de 
campanya, vehicles, autocaravanes o caravanes, llevat d’autoritzacions per a 
llocs concrets

b) Dormir de dia o de nit en els espais públics, quan es produeixin molèsties a la 
resta d’usuaris de l’espai públic o al veïnatge. Quan es tracti de persones en 
situació d’exclusió social, la Policia Local en cas que ho estimi convenient i fos 
possible, les conduirà a l’establiment o servei municipal adient, amb la finalitat 
de socórrer i/o ajudar a la persona que ho necessiti

c) Utilitzar els bancs i els seients públics per a usos diferents als quals estan 
destinats

d) Rentar-se o banyar-se en les fonts, els estanys o similars
e) Rentar roba a les fonts, als estanys, a les dutxes o similars

3. L’incompliment de les normes previstes en aquest article serà considerada infracció 
lleu, o, si s’escau, infracció greu, si es compleixen les determinacions d’aquesta 
ordenança.

Article 31. Pràctica de nudisme i quasi nudisme

1. Resta prohibit anar despullat o despullada pels espais públics, llevat d’autoritzacions 
per a llocs públics concrets, o mitjançant Decret d’Alcaldia.

2. Així mateix resta prohibit transitar o estar-se en els espais públics només en banyador 
o una altra peça de roba similar, tret de les piscines, zones perimetrals de les platges o 
altres llocs amb autorització municipal.
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3. La conducta descrita en el primer i segon apartat del present article serà considerada 
infracció lleu.

CAPÍTOL VII. OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA

Secció 1. Obres, contenidors i mudances

Article 32. Obres, contenidors i mudances

1. La realització de qualsevol obra que pugui afectar els espais públics requerirà una 
autorització municipal on s’establiran les condicions a què estaran subjectes els 
sol·licitants. Entre aquestes pot exigir-se la contractació d’una pòlissa de 
responsabilitat civil.

2. Per tal d’evitar la brutícia, i per raons de seguretat, aquells que realitzin obres han de 
protegir, mitjançant la col·locació d’elements adequats al voltant dels enderrocs, les 
terres i la resta de materials sobrants de l’obra, de manera que se n’impedeixi 
l’escampada i l’abocament fora de la zona delimitada i afectada per les obres.

3. Per ocupar la via pública mitjançant contenidors i elements auxiliars de les obres, les 
persones responsables hauran de sol·licitar la corresponent autorització administrativa 
d’ocupació de la via pública.

4. En tot cas, resta prohibit l’ús de la via pública com a espai d’emmagatzematge de 
material. En el cas que fos imprescindible l’ocupació parcial de la via pública s’hauria 
d’obtenir autorització municipal.

5. Quan les obres ocupin la calçada de manera que afectin el pas normal de vehicles 
serà necessària l’autorització municipal, que determinarà la forma i el termini de 
realització dels treballs, per tal d’evitar incidències.

6. En tot cas, es respectaran els arbres i altres elements de jardineria.

7. Les obres, i especialment les rases, les canalitzacions i connexions han de restar 
protegides i tancades en tot el seu perímetre, amb unes condicions que evitin 
qualsevol perill per a la seguretat. 

8. Per ocupar la via pública amb motiu de mudances i instal·lacions de grues, serà 
preceptiu obtenir autorització municipal. Les càrrega i descàrrega de materials u 
objectes, que puguin generar risc o pertorbació en la fluïdesa del trànsit, i que no es 
realitzin en espais i terminis habilitats a l’efecte, necessitaran de la preceptiva 
autorització municipal. 
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9. L’Ajuntament podrà exigir la prestació d’una fiança per a sufragar els possibles danys 
derivats de l’ocupació de la via pública.

10. En tot cas, l’Ajuntament podrà obligar les empreses subministradores de serveis a 
tallar-los, en cas que sigui necessari. 

11. La sol·licitud d’ocupació s’haurà de realitzar amb una antelació mínima de 72 hores. 
Podrà admetre’s un termini més curt en casos excepcionals, quan ho permeti la 
Policia Local o els Serveis Tècnics Municipals. El règim d’autorització municipal podrà 
ser substituït pel règim de comunicació, en alguns o en tots els casos, d’acord al 
règim que instauri l’Ajuntament. 

12. Tallar o interrompre el pas de vehicles per dur a terme aquestes ocupacions de la via 
pública requerirà autorització municipal o comunicació d’acord amb el procediment 
instaurat.

13. Qualsevol desperfecte ocasionat a la via pública a conseqüència de l’ocupació haurà 
de ser immediatament esmenat en finalitzar aquesta ocupació. 

14. L’incompliment de les obligacions descrites en aquest article serà considerat infracció 
lleu, a excepció dels apartats 5, 7, 9, 12 i 13, que seran considerats greus. 

Secció 2. Ocupació i estacionament a la via pública de caravanes i autocaravanes

Article 33. Ocupació i pernoctar a la via pública

1. Queda prohibit en el nucli urbà de Deltebre i en el nucli urbà de Riumar, l’ocupació de 
la via pública de vehicles, caravanes i autocaravanes amb la finalitat de pernoctar al 
municipi.

2. Aquesta tipologia de conductes serà tipificada com una infracció greu amb la imposició 
d’una sanció d’una quantia de 100 euros.

3. Els estacionaments dels vehicles recollits en aquesta secció, entre les 24 hores i les 8 
hores, serà considerada ocupació a la via pública, i en tot cas, serà tipificada com una 
infracció greu, que serà sancionada amb una multa d’una quantia de 100 euros.

4. A tals efectes, l’Ajuntament de Deltebre podrà determinar en el municipi espais 
habilitats perquè caravanes i autocaravanes puguin pernoctar. 
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Article 34. Estacionament

L’estacionament d’aquesta tipologia de vehicles podrà prohibir-se per part de l’Ajuntament 
si té plena afectació sobre el trànsit rodat, l’interès general o d’altres supòsits previstos en 
la normativa de circulació vigent.

Secció 3. Esdeveniments especials

Article 35. Espectacles i altres activitats

1. Els espectacles i les activitats que impliquin un ús especial o privatiu que es 
desenvolupi a la via pública o als espais públics resten subjectes a autorització 
municipal expressa. Dita autorització s’haurà de sol·licitar amb un antelació mínima de 
72 hores i serà requisit imprescindible que acompleixin la normativa legal que els hi 
sigui d’aplicació.

2. L’incompliment d’aquest article serà considerat infracció lleu, o, si s’escau, greu, si es 
compleixen les determinacions d’aquesta ordenança.

Article 36. Revetlles, festes i balls

1. La realització de revetlles, festes, circs, balls i altres celebracions populars, així com 
els actes culturals, esportius o recreatius, es troben subjecta a autorització municipal, 
la qual determinarà, si s’escau, les condicions i l’itinerari en què s’han d’efectuar. 
L’Ajuntament podrà imposar condicions per la celebració en relació amb la possible 
generació de sorolls i la preservació de la via pública, així com per motius de 
seguretat i salubritat.

2. Es podrà limitar l’horari d’aquestes celebracions per acomodar-se, en la mesura 
possible, als usos i costums del municipi.

3. La realització d’una activitat de les esmentades en aquest article sense l’autorització 
corresponent, o incomplint les condicions que s’hi fixen, serà considerada infracció 
greu i en comportarà la suspensió immediata. 

CAPÍTOL VIII. COMERÇ NO SEDENTARI

Article 37. Definició de Comerç No Sedentari

1. El comerç no sedentari, també anomenat comerç itinerant, venda no sedentària o 
venda ambulant, és el realitzat per comerciants fora d’un establiment comercial 
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permanent, de manera habitual, ocasional, periòdica o continuada, en els 
perímetres i en els llocs degudament autoritzats per l’Ajuntament de Deltebre, en 
instal·lacions comercials desmuntables o transportables en els termes de la 
legislació de comerç interior de Catalunya.

2. Són aplicables a la venda no sedentària el principi de llibertat d'empresa, reconegut 
a la Constitució, i els principis de llibertat de prestació de serveis i d'establiment,  
desenvolupats a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament i del 
Consell, relativa als serveis en el mercat interior, delimitats entre d'altres raons 
d’interès general, per la protecció dels drets dels consumidors/res, i de la salut 
pública, les exigències de la bona fe en les transaccions comercials i la protecció 
del medi ambient i de l'entorn urbà. 

3. Es poden distingir tres tipus d’activitats de comerç no sedentari:

a) La venda en mercats ocasionals, o fires-mercat: és aquella venda no 
sedentària que es duu a terme de forma esporàdica, de forma agrupada i 
estructurada en indrets predeterminats, amb motiu, o no, de festes populars.

b) En parades o vehicles-botiga, de forma individual: és aquella venda no 
sedentària o itinerant que es duu a terme, sense cap mena d’estructura 
conjunta amb altres parades o bé vehicles-botiga, de manera singular, d’acord 
amb les dates del calendari i la localització prèviament autoritzades per 
l’Ajuntament de Deltebre.

c) En guinguetes: és aquella activitat de serveis, generalment consistent en 
venda d'aliments i begudes, duta a terme en un petit establiment, d'edificació 
més o menys provisional. 

Article 38. Criteris per a poder exercir la venda ambulant no sedentària

Les persones responsables de les activitats de venda no sedentària en qualsevol de les 
seves modalitats, han de sol·licitar una autorització per exercir-la, d’acord amb el 
procediment establert en la present ordenança, i en tot cas, han de garantir en la seva 
sol·licitud, el compliment de les següents disposicions legals:

a) Titularitat: quan es tracti de persones jurídiques, caldrà acreditar que estan 
legalment constituïdes, inscrites en el registre oficial corresponent (Registre 
Mercantil, Registre d’Entitats Jurídiques o bé en el Registre de Cooperatives).
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b) Si es tracta de comerciants extracomunitaris, caldrà acreditar, a més a més, que 
estan en possessió dels permisos de residència i de treball per compte propi, 
segons els articles 103 a 109 del Reglament de la Llei Orgànica 4/2009.

c) Obligacions fiscals: la persona física o jurídica responsable de l’activitat de venda no 
sedentària, ha d’estar donada d’alta als epígrafs corresponents a l’impost d’activitats 
econòmiques (IAE).

d) Cal satisfer els tributs que l’administració estatal, autonòmica i local estableixin per  
a l’exercici de l’activitat que es tracti, dins del seu àmbit competencial.

e) Obligacions amb la Seguretat Social: la persona física o jurídica responsable de 
l’activitat de venda no sedentària, ha d’estar donada d’alta al règim de la Seguretat 
Social.

f) Obligacions sectorials: la persona física o jurídica responsable de l’activitat de 
venda no sedentària, ha de complir els requisits sectorials o de qualsevol 
naturalesa que sigui aplicable a l’activitat. A tal efecte, a més de l’autorització per a 
l’ocupació de l’espai públic, caldrà que el titular de l’activitat sol·liciti, mitjançant la 
corresponent Comunicació Prèvia Municipal d’establiment no permanents 
desmuntables per a l’exercici de l’activitat, on es justifiqui el compliment de les 
normatives sectorials que li són d’aplicació. Les persones responsables de les 
activitats també estan obligades a desenvolupar-les en condicions de seguretat, 
salubritat, accessibilitat i qualitat ambiental degudes, reduint la possible afectació 
dels espais públics i emprant les tècniques necessàries per al compliment de les 
obligacions derivades de legislació ambiental i de la resta de les normatives 
aplicables.

g) Altres obligacions: la persona física o jurídica responsable de l’activitat de venda no 
sedentària, haurà de complir les següents prescripcions:

• El document acreditatiu municipal que permet l’exercici de l’activitat haurà 
d’estar exposat en lloc fàcilment visible per al públic.

• Una adreça i correu electrònic (si s’escau) per a rebre les possibles 
reclamacions durant l’exercici de l’activitat.

• Exhibir el preu complet de les mercaderies que es trobin exposades, i el 
preu dels serveis assimilats a l’activitat comercial que siguin oferts.

• Complir les prescripcions generals i específiques contingudes en el Codi de 
Consum de Catalunya.

• Cal disposar d’una assegurança de responsabilitat civil, amb una cobertura 
mínima de 600.000€ per sinistre i 150.000€ per víctima.
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• Disposar de fulls de queixa/reclamació/denúncia a disposició dels clients.

• Proporcionar el tiquet de compra al client.

Article 39. Autorització per a la venda ambulant

1. L’atorgament de les autoritzacions per a la venda ambulant és una facultat 
exclusivament municipal. Les autoritzacions atorgades per l’Ajuntament de Deltebre, 
hauran d’indicar:

a) Les dades identificatives del titular, i si és el cas, de les persones 
autoritzades per a exercir la venda com a auxiliars del titular.

b) El lloc on ha d’exercir l’activitat.

c) Les dimensions exactes del lloc de venda assignat.

d) Els productes o referències autoritzats a la venda.

e) Els horaris i les dates en què es podrà exercir l’activitat.

f) La durada de l’autorització.

2. La durada de la concessió de guinguetes s’estableix de forma genèrica en períodes de 
4 anys per tal de permetre l’amortització de les inversions i una remuneració equitativa 
dels capitals invertits.

La guinguetes que es pretenguin instal·lar en el terme municipal seran de titularitat      
pública i podran ser costejades per l’Ajuntament de Deltebre o per l’interessat de 
conformitat amb els criteris del paràgraf anterior. 

En tot cas, les guinguetes existents en el nucli urbà de Deltebre seran sotmeses a un  
règim transitori pel qual es concedirà una autorització temporal de 2 anys.

El desenvolupament de les disposicions recollides en aquest punt es regularà per mitjà 
de Reglament.

3. La durada de les autoritzacions per a la venda en mercats ocasionals (fires-mercat) o 
bé en parades o vehicles-botiga, serà determinada per l’Ajuntament de Deltebre en 
funció dels actes del municipi o de la programació prevista.

4. Durant la vigència de les autoritzacions, els titulars de les autoritzacions estan obligats 
a acreditar anualment davant de l'Ajuntament el fet d’estar al corrent de les obligacions 
amb la Seguretat Social i amb l’Administració Tributaria, i també de qualsevol altra 
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obligació que els imposi l’Administració Local, com el pagament de la corresponent 
taxa i tributs municipals i estar al corrent del pagament de l’assegurança de 
responsabilitat civil.

Article 40. Sol·licitud d’Autorització per a venda ambulant

1. Les autoritzacions per a la venda no sedentària adopten la forma d’autorització o 
concessió, de conformitat amb els articles anteriors.

2. El procediment de selecció no és automàtic: es produeix per concurrència 
competitiva, després d’una convocatòria pública prèvia i com a resultat d’un procés 
basat en els principis de transparència, imparcialitat i publicitat.

3. Les bases seran publicades per aquest Ajuntament amb suficient antelació i 
inclourà els requisits i criteris d’adjudicació, així com el termini per a la resolució del 
procediment. Passat aquest termini sense que l’Ajuntament hagi dictat resolució, 
les sol·licituds es consideren desestimades.

4. La presentació de la sol·licitud d’autorització per a la venda ambulant requereix als 
interessats la signatura d’una declaració responsable en què manifestin, com a 
mínim:

a) El compliment dels requisits establerts.

b) Estar en possessió de la documentació que ho acrediti a partir de l’inici de 
l’activitat.

c) El compromís de mantenir el seu compliment durant el termini de vigència de 
l’autorització.

d) Que autoritza a l'Ajuntament per a que pugui adreçar-se a les 
administracions competents per tal de comprovar el compliment de les seves 
obligacions tributaries i de la Seguretat Social, així com també per consultar 
telemàticament els registres i arxius d'altres administracions i entitats 
publiques.

5. Un cop obtinguda l’Autorització de venda ambulant, entesa com una concessió 
administrativa per a l’ús privatiu d’un espai públic per un temps determinat i per a 
l’exercici d’una determinada activitat, caldrà presentar a l’Ajuntament de Deltebre la 
documentació justificativa que es relaciona en l’Ordenança reguladora de les 
activitats econòmiques de Deltebre.

Article 41. Registre d’activitats de venda no sedentària
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1. Les autoritats competents han de fer la inscripció en el moment de l’atorgament de 
l’autorització per a l’exercici de l’activitat, o bé en el moment de la seva transmissió.

2. La inscripció en els registres de comerciants no sedentaris no té caràcter 
habilitador per a l’exercici de l’activitat comercial.

3. Les dades contingudes als registres s’han d’actualitzar d’ofici.

4. Les autoritats competents han de garantir la interoperabilitat tècnica entre els 
registres constituïts de conformitat amb la disposició addicional primera de la Llei 
17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitat de serveis i el seu 
exercici.

Article 42. Pròrroga de les autoritzacions per a venda ambulant

1. Els titulars de les autoritzacions s’hauran d’adreçar a l’Ajuntament amb una 
antelació mínima de dos mesos, abans de la finalització de l’autorització, per 
presentar la corresponent sol·licitud de prorroga, declarant que continuen complint 
els requisits fixats a l'article 38 de la present Ordenança.

2. El temps màxim per resoldre les sol·licituds formulades serà de dos mesos 
comptadors des de la petició, sens perjudici dels supòsits de suspensió d'aquest 
còmput, com ara en els casos que es requereixi al sol·licitant perquè esmeni la 
seva sol·licitud. 

3. La prorroga haurà d'atorgar-se de forma expressa, sense que pugui entendre's 
atorgada tàcitament.

4. La manca de resolució expressa en el termini fixat tindrà efectes desestimatoris de 
la sol·licitud.

Article 43. Supòsit de transmissibilitat de l’Autorització per a venda ambulant

1. El titular de l’autorització haurà d'exercir personalment l'activitat. No obstant això, 
podrà transmetre l’autorització prèvia comunicació a l'Ajuntament, pel termini que 
resti de l’autorització o de la pròrroga i per la mateixa activitat per la qual va ser 
concedida l’autorització inicial, en els supòsits següents:

a) Per cessament voluntari del titular de l'activitat, sempre i quan hagin 
transcorregut al menys 2 anys des de la seva obtenció. El transmetent no pot 
tornar a optar a cap nova autorització per a venda ambulant en el mateix 
emplaçament durant un període de 2 anys en cas que es reincorporés a 
l'activitat professional de venda no sedentària.
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b) Per situacions sobrevingudes, no atribuïbles a la voluntat del comerciant, 
com ara casos d'incapacitat laboral, malaltia o situacions anàlogues, 
acreditades degudament.

c) Per mort del titular. En aquest supòsit, l’autorització podrà ser transmesa 
d'acord amb les disposicions testamentàries i successòries. El successor 
haurà de comunicar a l'Ajuntament de Deltebre, en el termini de 2 mesos, la 
mort del titular, adjuntant una copia autoritzada del pertinent títol successori, i 
presentar una sol·licitud per a que se li transmeti l’autorització.

2. Quan puguin concórrer diversos interessats en la transmissió mortis causa 
s’acompanyarà amb la sol·licitud un escrit en el que manifestin la renúncia 
expressa del seu dret en favor de l'adquirent.

Article 44. Supòsit d’extinció i revocació de l’Autorització per a venda ambulant

1. L’Autorització municipal s’extingirà, sense dret a indemnització ni a compensacions 
de cap mena, en els següents supòsits:

g) Exhauriment del termini pel qual fou inicialment atorgada, llevat de pròrroga.

h) Renúncia expressa i escrita formulada pel titular.

i) A conseqüència d'una resolució ferma recaiguda en un procediment 
sancionador, motivat per la comissió d'infraccions degudament tipificades 
que comportin aparellada la revocació de l’autorització.

j) A conseqüència d'un procediment de revocació de l’Autorització per 
incompliment de les condicions per a l'exercici de la venda no sedentària en 
mercats de marxants.

k) Per mort, incapacitat o dissolució de la persona jurídica, sens perjudici de la 
possibilitat de transmissió prevista en aquesta Ordenança.

CAPÍTOL IX. TERRASSES

El present capítol té per objecte regular les autoritzacions i usos de les terrasses a la via 
pública, la documentació necessària per a l'atorgament de les llicències, l'horari d'obertura 
i tancament, la transmissió i revocació de les llicències atorgades i el procediment a seguir 
així com les causes que la ocasionen, els materials i les condicions estètiques de les 
terrasses.

Article 45. Definicions
�44



�

1. Terrassa: S’entén per terrassa aquell espai degudament autoritzat i senyalitzat, 
ubicat en un lloc obert i lliure d’edificació, en domini públic, on s’ubiquen taules, 
cadires, para-sols annexos a un establiment d’hostaleria, restauració o similar situat 
en planta baixa.

2. Mobiliari: S’entén per mobiliari la instal·lació de taules, cadires, estufes, para-sols i 
similars.

3. Establiments d’hostaleria, restauració o similars: Establiments compresos al Decret 
112/2010, pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics i activitats 
recreatives, en concret:

a) Restaurants

b) Bars

c) Bar restaurant

d) Bar musical

e) Restaurant musical

f) La resta d’activitats que l’Ajuntament determini com activitats de restauració.

4. Temporada: És el termini de vigència de l’autorització de la terrassa. La durada 
màxima de l’autorització de terrasses serà anual: de l’1 de gener fins al 31 de 
desembre, i el pagament de la taxa serà semestral. La durada de l’autorització per 
a la col·locació d’estufes de terrassa només podrà ser de 4 mesos, entenent com a 
tal el període comprès entre l’1 de novembre i l’1 de març. No podran romandre a 
la via pública fora d’aquest període.

Secció 1. Règim d’ús de les terrasses, horari i calendari de funcionament.

Article 46. Ús.

L’ús admès a les terrasses serà el derivat de l'activitat principal autoritzada per 
l'Ajuntament i com extensió d'aquella, en els supòsits que contempla l’article anterior.

Article 47. Horari.

1. L’horari general de funcionament de les terrasses finalitzarà a les 24.00h com a 
màxim, en tots els dies de la setmana, incloent en tot cas els bars-musicals i els 
restaurants-musicals.

�45



�

2. Per a supòsits concrets o puntuals, emparats per raons d’interès general o per evitar 
molèsties excessives, l’Ajuntament podrà modificar l’horari de funcionament de la 
terrassa.

3. La pertorbació, molèsties i aldarulls que es produeixin sobre les terrasses d’aquests 
establiments i no respecten el descans dels veïns, facultarà als agents de l’autoritat 
perquè puguin requerir als seus titulars el tancament immediat i preventiu de les 
instal·lacions, sens perjudici de les possibles infraccions que s’hagin pogut cometre.

Secció 2. Documentació i requisits del sol·licitant per a sol·licitud de la terrassa.

Article 48. Documentació.

Les sol·licituds hauran de presentar-se per duplicat mitjançant instància normalitzada 
acompanyada de la documentació que es detalla a continuació:
- Dades personals del titular de l'establiment: nom i cognoms, adreça a efectes de 

notificacions i fotocòpia del DNI.

- Fixació de la durada de l'ocupació: anual o en mesos.

- Data de concessió de llicència d'obertura de l'establiment.

- Plànols de planta de la terrassa a escala, preferentment 1/50, amb indicació de la 
superfície a ocupar, en mòduls bàsics de 1 taula i 4 cadires i 1 taula amb dues 
cadires. Si la proposta no s’ajusta als mòduls establerts serà sotmesa a valoració.

- Plànols per duplicat a escala 1/200 de situació de la instal·lació, del mobiliari urbà i 
arbrat existent. Caldrà situar els accessos als habitatges, els passos de vianants i els 
guals.

- Detall del tipus de mobiliari i elements auxiliars a instal·lar, material i acabats 
(fotografies a color).

- Estufes: a les terrasses amb estufes s’haurà d’aportar una memòria relativa a les 
característiques tècniques, físiques i estètiques de l’estufa i un certificat 
d’homologació de l’estufa.

- Aportació d’una pòlissa assegurança de responsabilitat civil a mode de fiança del 
local extensiva als elements que ha instal·lat a la via pública, per valor de 150.000 €.

Article 49. Requisits del sol·licitant de la llicència.

Únicament podran sol·licitar llicència per la instal·lació de terrasses a la via pública les 
persones físiques, jurídiques o comunitats de béns, que siguin titulars de les activitats 
enumerades a l'article 45 i comptin amb la corresponent llicència d’obertura.
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Secció 3. Llicències de terrasses.

Article 50. Condicions generals de les llicències.

1. La llicència municipal establirà la superfície màxima a ocupar, si aquesta s’ha de 
delimitar amb algun element, el nombre de màxim de taules i cadires autoritzades 
en cada cas i la seva vigència i caldrà disposar-la en lloc visible a l’interior de 
l’establiment.

2. No s’atorgarà la llicència de terrasses a aquells titulars d’establiments que l’any 
anterior, o anys anteriors consecutius, hagin comès dues infraccions greus o molt 
greus de les tipificades en el Títol IV de la present Ordenança.

3. La llicència es concedeix a precari, previ informe de la Policia Local i dels Serveis 
tècnics municipals. Tanmateix la llicència es concedirà sense perjudici de tercers, 
sense dret d'indemnització en el supòsit de revocació i amb subjecció a l'estricte 
compliment d'aquesta ordenança i resta de disposicions que li siguin d'aplicació, i 
fixarà la durada temporal o anual d'ocupació de la via pública, el número de mòduls 
autoritzats i la seva superfície.

Article 51. Resolució de la llicència.

1. Les llicències de terrasses s'han d'atorgar o denegar de manera motivada en el 
termini d'un mes. Aquest termini es començarà a comptar a partir del dia de la 
presentació de la sol·licitud. Vençut el termini màxim sense haver-se notificat la 
resolució expressa, la llicència haurà d'entendre's denegada al poder-se adquirir 
facultats relatives al domini públic.

2. EI termini per a la resolució i notificació de la llicència es suspendrà quan es 
requereixi a l'interessat l'aportació de documentació o l'esmena de deficiències, de 
conformitat amb allò que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim del sector jurídic del sector públic.

Transcorregut el termini concedit per a l’esmena de les deficiències sense que 
aquestes hagin tingut entrada a l’Ajuntament, es tindrà per desistit a l’interessat en 
la seva petició prèvia resolució, la qual haurà de notificar-se.

Article 52. Intransmissibilitat de les Llicències.
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L’autorització d’espai és personal i intransferible, i va indissolublement vinculat a 
l’establiment de la qual depèn.

Art. 53. Obligacions generals.

1. EI titular de l'autorització ha de permetre i facilitar les inspeccions que l'autoritat 
competent acordi en qualsevol moment, i a tal efecte té l'obligació de disposar de la 
llicència en el propi local i col·locar-la en un lloc visible. 

2. La llicència exigirà l’acceptació explícita, per part dels titulars dels establiments, de 
les especificacions següents:

a) Destinar l’espai adjudicat a la finalitat específica per a la qual fou atorgada la 
llicència i no aplicar-la a altres usos, ni gravar-la o cedir-la a tercers en 
qualsevol forma contractual o per la via de fet.

b) Ocupar únicament l’espai autoritzat.

c) Instal·lar només els elements de mobiliari autoritzats.

d) Complir l’horari fixat a la llicència per a la utilització de les terrasses. 

e) Retirar diàriament de la via pública el mobiliari de la terrassa, de forma que 
l’espai que ocupin quedi lliure, expedit i net. Això no obstant, es pot mantenir 
el mobiliari de les terrasses apilades al costat de la façana del local des de 
l'hora assenyalada de retirada fins la del tancament de l'establiment, sempre 
que no s'obstrueixi o dificulti el pas per als vianants i que el seu posterior 
trasllat a l'interior s'efectuï sense causar sorolls ni molèsties. En casos 
puntuals es pot sol·licitar deixar el mobiliari recollit a la mateixa via pública.

f) Responsabilitzar-se de la neteja i el bon estat de l’espai que se’ls hagi 
atorgat, així com de la netedat, el bon estat del seu mobiliari.

g) Responsabilitzar-se de qualsevol desperfecte en el mobiliari urbà i elements 
de jardineria existents.

h) Vetllar pel control de les molèsties generades per l’activitat a la terrassa, 
especialment pel que fa al soroll.

i) Recollir les escombraries de manera selectiva.

j) No es permetrà la instal·lació i l’ús a les terrasses de cap sistema de 
reproducció musical o sonora, pantalles de televisor o similars, ni l’existència 
de cablejat elèctric vist per a la il·luminació de la terrassa.
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k) No s’admetrà la col·locació de cap altre element auxiliar, com cofres, 
neveres, planxes, barbacoes, etc. ni de cap altre element incompatible amb 
la finalitat per a la qual fou creada.

l) Fer-se responsable dels danys i perjudicis causats a tercers o a la via 
pública dins de l’espai autoritzat i en l’exercici de l’activitat.

m) Reposar tots els elements afectats, tant del mobiliari urbà com de la vorera, 
un cop finalitzada la vigència de la llicència.

n) Pagar a l'administració municipal l'import de la taxa corresponent per 
aprofitament de la via pública, en la quantia i forma establerta a la 
corresponent Ordenança Fiscal. El fet de no fer efectiva la taxa corresponent 
implicarà la revocació immediata de la llicència.

Art. 54. Revocació de la llicència. Condicions.

1. En qualsevol moment l’Alcalde o Regidor amb competències delegades, podrà 
revocar la llicència atorgada i requerir al titular de la mateixa, perquè suprimeixi 
immediatament la terrassa de la via pública.

2. En el supòsit d’incompliment de l’ordre de retirada de la terrassa, l’Ajuntament 
procedirà a l’execució subsidiària a càrrec de l’obligat, com també procedirà al 
dipòsit de les taules i cadires en el magatzem municipal, a l’empara d’allò que 
disposa l’article 102 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, podent-se liquidar l’import de les despeses 
ocasionades de forma provisional abans de l’execució.

3. La revocació de la llicència per les citades causes no originarà cap dret 
d’indemnització al titular de la instal·lació.

Article 55. Procediment de revocació de la llicència.

Per a la revocació de la llicència serà preceptiva la prèvia instrucció d’expedient 
sancionador amb audiència de l’interessat. L’expedient s’iniciarà d’ofici o per denúncia 
dels veïns, prèvia comprovació per l’Ajuntament dels fets denunciats, i incorporarà el 
resultat de les diligències practicades.

Secció 4. Condicions tècniques generals i criteris estètics.

Article 56. Condicions tècniques generals.
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1. L’Ajuntament estudiarà la conveniència d’atorgar la llicència en funció de l’espai 
públic, carrer o plaça on s’hagi sol·licitat l’ocupació. L’autorització estarà 
condicionada per les molèsties que la instal·lació sigui susceptible de crear al 
veïnat, configuració de l’espai, vialitat i circulació de vehicles, així com altres 
aspectes que puguin pertorbar la prestació de serveis públics o la organització 
d’actes de caràcter o interès públic.

En tot cas, a requeriment de l’Ajuntament el titular de la llicència queda obligat a 
retirar la terrassa quan concorrin raons d’interès públic (fires, dies de mercat, etc...), 
sense que hi hagi lloc a cap reclamació d’indemnització.

2. S’entendrà com a superfície d’ocupació, la que ocupa el mobiliari necessari per a la 
instal·lació d’una terrassa de bar sobre la via pública. En el cas que no es facilitin 
les mesures dels elements que es volen col·locar es considerarà que la superfície 
d’ocupació d’un mòdul format per una taula amb quatre cadires serà de 1,80 
metres de llargada i 1,80 metres d’amplada, amb una ocupació total de 3,25 m2 de 
superfície; i per a una taula amb dues cadires serà de 1,80 metres de llargada i 
0,90 metres d’amplada.

3. Les terrasses estaran situades davant de la façana de l’establiment corresponent, 
Es podrà ampliar l’espai d’ocupació als trams de vorera situats a banda i banda, 
sempre respectant les portes d’accés a habitatges, les sortides d’emergència, els 
guals i els passos de vianants.

Secció 5. Col·locació de taules, cadires, para-sols, frigorífics i altres elements 
(tendals, quiosc, marquesines)

Article 57.  Taules, cadires, para-sols i altres.

1. La col·locació a la via pública de taules, cadires, para-sols i frigorífics amb finalitat 
lucrativa es podrà autoritzar en els casos següents: 

a)  Quan la col·locació és en voreres, calçades i/o carrers de vianants. En aquest cas, 
s’ha de deixar un pas lliure a la vorera per a vianants i per a la fluïdesa del trànsit de 
vianants. I en tot cas s’han d’acomplir els següents requisits: 

1r. L’amplada màxima de la franja que han d’ocupar les taules, les cadires i els 
para-sols no pot superar, en cap cas, la meitat de l’amplada de la vorera, només si 
la vorera té una amplitud superior als 2’50 metres.

2n. La longitud màxima de la franja ocupada per taules, cadires i para-sols ha de 
ser la de la façana del local sol·licitant. No obstant això, es pot concedir, amb 
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caràcter excepcional, una longitud superior quan l’Ajuntament consideri que no 
ocasiona dificultats a les àrees confrontades i el veïnat afectat hi estigui d’acord. 

3r. En els carrers de vianants ha d’imperar el caràcter de lloc de trobada pública. 
Per aquesta raó no s’ha d’autoritzar la instal·lació de taules, cadires i para-sols, 
excepte quan l’amplada del carrer sigui superior a 3,5 metres i l’amplada de la 
franja ocupada no superi, en cap cas, la meitat de l’amplada del carrer, tret del 
tractament singular que es doni al nucli antic del municipi. 

b)  Quan la col·locació de les taules, les cadires i els para-sols sigui en places o llocs 
de reunió i/o d’estada. En aquest cas, l’autorització estarà supeditada al respecte a les 
zones enjardinades i a les zones de joc i descans existents, i s’ha de permetre, a més, 
la fluïdesa del trànsit de vianants.  

2. Les llicències per a la instal·lació de taules, cadires i para-sols a la via pública podran 
tenir una durada mensual, semestral o anual. També es podran admetre sol·licituds 
d’autoritzacions per períodes de temps més curts o ampliacions en casos ja autoritzats, 
quan l’Ajuntament apreciï motivació suficient. Les llicències atorgades anualment es 
consideraran prorrogades pel mateix període, si no hi ha canvis substancials en les 
condicions sota les quals es va atorgar la llicència, i a més es realitza l’autoliquidació de la 
taxa corresponent. 

3. En tot cas, el o la titular de l’autorització haurà de tenir cura de la neteja de l’espai 
ocupat.

4. En cap cas podrà utilitzar-se la via pública com a lloc d’emmagatzematge de taules, 
cadires i para-sols, des de les 8,00 h fins a les 23,00 h, exceptuant un únic dia a la 
setmana coincident amb el dia de descans setmanal de l’establiment.

5. En tot cas, l’horari per a l’ocupació de terrenys d’ús públic per taules, cadires i para-sols 
amb finalitat lucrativa, s’ha d’establir mitjançant un Decret de l’Alcaldia. L’incompliment de 
l’horari serà motiu de retirada del permís concedit. 

6. La col·locació de taules, cadires i para-sols només serà admesa com a complement 
d’activitats de restauració, pastisseries, fleques i similars.

7. Les taules i cadires hauran de ser de material de fusta o d’alumini, s’acceptarà la 
publicitat pròpia de l’establiment, i s’admetrà altra publicitat comercial, que no superarà en 
el cas de taules la mida de 6x 15 cm, en el cas de cadires 3x10 cm. Els para-sols han de 
disposar de sistemes d’ancoratge desmuntables, amb sustentació de material d’alumini o 
fusta. El para-sol pròpiament dit serà de material tèxtil de color cru o similar, sense 
publicitat (només s’acceptarà la publicitat pròpia de l’establiment). L’Ajuntament podrà 
autoritzar, de manera singular, altres tipus de materials o colors, sempre que així ho 
demani, de manera justificada, el o la sol·licitant de l’ocupació. En circumstàncies 
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excepcionals es podrà autoritzar l’ampliació del nombre de taules i cadires que la persona 
titular de l’establiment tingui concedides amb mobiliari diferent de l’autoritzat, que serà 
complementari de l’autoritzat inicialment. Aquesta ampliació serà exclusiva per al període 
durant el qual duri l’esdeveniment o les circumstàncies excepcionals. Aquesta ampliació 
no haurà de produir obstacle o limitació d’ús de la via pública per part de les persones 
vianants. La sol·licitud per a aquesta autorització excepcional haurà de presentar-se al 
Registre General de l’Ajuntament amb, com a mínim, una setmana d’antelació a la data en 
que es produeixi el fet.

8. La realització d’una ocupació de les esmentades en aquest article sense autorització 
corresponent, o incomplint les condicions que s’hi fixen, serà considerada infracció lleu.

9. En el supòsit que l’establiment estigui a una distància, en línia recta, no superior a 3m, 
d’un pas de vianants, també es podrà autoritzar l’ocupació de la vorera o espai públic de 
l’altra part del carrer on estigui ubicat l’establiment, sempre i quan es compleixin les 
condicions establertes reglamentàriament o mitjançant protocols municipals. Aquesta 
distància es mesurarà paral·lelament a la façana dels edificis, des de l’establiment. 

Article 58. Tendals

1. Es defineixen com a tendals les cobertes de lona, alumini o similars, obertes o 
tancades, que serveixen per fer ombra i per protegir de la intempèrie i de la pluja. 

2. La llicència per a la instal·lació de tendals adossats a les façanes es concedirà 
sempre que no dificulti la circulació de vianants o altres usos a la via pública

3. En qualsevol cas, els tendals hauran de ser plegables i desmuntables, i no podran 
projectar-se fora de la línia de la voravia. El material serà lleuger i desmuntable, i no 
s’admetrà la utilització de teles asfàltiques, xapes antiestètiques, galvanitzades, 
materials d’obra, o qualsevol altre tipus de material inadequat que atempti contra la 
seguretat, l’ornamentació o l’estètica. 

4. Els tendals podran utilitzar-se en les plantes baixes dels locals comercials i a la planta 
baixa dels establiments de restauració

5. L’espai delimitat pel tendal és una zona de gaudi del local comercial, el qual no podrà 
compartimentar-se, i solament s’admetran elements d’exposició i/o taules i cadires en 
el cas d’establiments de restauració. L’activitat a desenvolupar en la superfície 
ocupada pel tendal haurà de ser la mateixa que la que s’exerceix a l’interior del local 
comercial.

6. Sobre el tendal no podran instal·lar-se xemeneies o conductes de sortida de fums o 
de ventilació i d’altres similars. Les instal·lacions es conservaran en perfectes 
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condicions d’ornamentació i manteniment, però l’Ajuntament, per motius d’interès 
públic, ornamentació, salubritat, perillositat, etc, podrà ordenar l’execució dels actes 
necessaris per a la seva neteja, reparació, embelliment o conservació, sempre a 
càrrec de la persona interessada.

7. Les llicències per a tendal tindran una durada ordinària d’una temporada, sens 
perjudici de la pròrroga. L’Ajuntament es reserva el dret a no atorgar la llicència per a 
la instal·lació dels tendals, per motius de seguretat, ornamentació, adequació a 
l’edifici, amplada de la via pública corresponent, o altres circumstàncies no sigui 
possible atorgar-la. 

8. Els tendals han de disposar de sistemes d’ancoratge desmuntables, amb sustentació 
de material d’alumini o fusta. El tendal pròpiament dit serà de material tèxtil de color 
cru o similar, sense publicitat (només s’acceptarà la publicitat pròpia de l’establiment). 
L’Ajuntament podrà autoritzar, de manera singular, altres tipus de materials, sempre 
que així ho demani, de manera justificada, el o la sol·licitant de l’ocupació.

Secció 6. Exposició de vehicles en venda, reparació de vehicles, vehicles sinistrats i 
vehicles abandonats a la via pública.

Article 59. Tipologia de prohibicions

1. Es prohibeix l’ocupació de via pública de vehicles en els següents supòsits:

a) Aquells vehicles que s’exposen i ocupen la via pública amb finalitats lucratives i 
comercials.

b) Aquells vehicles que es pretenguin reparar ocupant la via pública.

c) Aquells vehicles sinistrats o avariats que ocupen la via pública.

2. Serà considerada infracció lleu, l’incompliment dels supòsits anteriors.

3. Sens perjudici de l’apartat primer d’aquest article, es podrà autoritzar l’ocupació de la 
via pública d’acord amb les ordenances fiscals del municipi, excepte sobre el supòsit 
previst en l’apartat b).

Article 60. Neteja de vehicles.

Resta prohibida la neteja de vehicles a la via pública i el seu incompliment serà 
considerada falta lleu.

Article 61. Abandonament de vehicles.
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1. Resta prohibit l’abandonament de vehicles en l’espai públic. 

2. Tenen la consideració de vehicles abandonats aquells que restin estacionats al mateix 
lloc per un període superior a un mes, sempre que presentin desperfectes externs que 
permetin presumir la seva impossibilitat de circular, així com aquells que no disposen 
de matrícula.

3. També seran considerats vehicles abandonats aquells que hagin estat retirats de la via 
pública per infringir la normativa de trànsit i que, transcorreguts dos mesos, no hagin 
estat recollits.

4. L’abandonament de vehicles en un espai públic tindrà la consideració d’infracció molt 
greu. 

TÍTOL III. DELS IMMOBLES

CAPÍTOL I. DE LES INSTAL·LACIONS D’ANTENES, APARELLS DE CLIMATITZACIÓ I 
ALTRES ELEMENTS ASSIMILABLES EN L’EXTERIOR DELS IMMOBLES

Article 62. Instal·lació d’antenes i d’altres elements

1. La instal·lació d’antenes parabòliques, de telefonia i aparells d’aire condicionat, 
necessitaran la prèvia obtenció de l’autorització corresponent, excepte aquelles 
instal·lacions ja regulades per altres procediments administratius. 

2. Pel que fa a les antenes parabòliques i de telefonia, caldrà que es col·loquin en el lloc 
en què, essent tècnicament possible, causin un menor impacte visual. Quan es 
prevegi la seva col·locació a la coberta es farà de forma que quedin integrades en la 
coronació de l’edifici.

3. En aquests casos caldrà tenir en compte la normativa específica dictada per la 
Generalitat de Catalunya.

4. No es podran instal·lar antenes de cap mena a les obertures, finestres, balconades, 
façanes i paraments del perímetre dels edificis. 

5. L’incompliment d’aquest article serà considerat falta lleu o, si s’escau, greu, si es 
compleixen les determinacions dels articles d’aquesta ordenança.

Article 63. Aparells d’aire condicionat

1. La instal·lació d’aparells d’aire condicionat es farà de forma que aquests no facin 
soroll ni molestin en els habitatges contigus, i no es podran col·locar sobre façanes. 
En els casos que per les característiques de l’edifici això no sigui possible, l’òrgan 
municipal competent podrà fixar les determinacions per a la seva instal·lació.
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2. L’incompliment d’aquest article serà considerat falta lleu o, si s’escau, greu si es 
compleixen les determinacions dels articles d’aquesta ordenança.

Article 64. Ús adequat de finestres i balcons

1. Es prohibeix tenir a la vista del públic, en les obertures de les cases i baranes de 
terrats, vestits, roba bruta o rentada, o d’altres objectes que quedin a la vista de les 
façanes dels edificis, que pertorbin l’estètica de la façana,  provoquin un impacte 
visual sobre els interessos generals de Deltebre.

2. La conducta descrita en el primer apartat del present article serà considerada infracció 
lleu. 

TÍTOL IV. DISPOSICIONS COMUNES SOBRE RÈGIM SANCIONADOR I ALTRES 
MESURES D’APLICACIÓ 

CAPÍTOL I. PROCEDIMENT APLICABLE

Article 65. Normativa

Totes les infraccions tipificades en aquesta ordenança es sancionaran per mitjà del règim 
sancionador establert en l’Ordenança reguladora del “Procediment Sancionador i dels 
Treballs en Benefici de la Comunitat en substitució de multes pecuniàries”. 

Article 66. Concepte d’infracció

1. Constitueixen infracció administrativa d’aquesta ordenança les accions i omissions 
tipificades expressament i les que en general constitueixin vulneracions de les normes 
que conté, sempre dintre del marc que estableix l’article 140 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local per a les infraccions.

2. Les infraccions tipificades en els articles d’aquesta ordenança seran d’aplicació en 
defecte de regulació per la legislació sectorial corresponent. 

Article 67. Classificació de les infraccions

1. Les infraccions administratives d’aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus i 
molt greus : 

a)  Seran molt greus les infraccions que suposin :  

1r. Una pertorbació rellevant de la convivència, que afecti de manera greu, 
immediata i directa la tranquil·litat o a l’exercici dels drets legítims d’altres persones, 
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el normal desenvolupament d’activitats de tota mena, d’acord amb la normativa 
aplicable, o a la salubritat o ornaments públics, sempre que es tracti de conductes 
no assimilables en el previst en la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de 
protecció de la seguretat ciutadana.

2n. L’impediment de l’ús d’un servei públic per a les altres persones amb dret a la 
seva utilització. 

3r. L’impediment o la greu i rellevant obstrucció del normal funcionament d’un 
servei públic. 

4t. Els actes de deteriorament greu i rellevant d’equipaments, infraestructures, 
instal·lacions o elements d’un servei públic. 

5è L’impediment d’ús de l’espai públic per a les altres persones amb dret a la seva 
utilització. 

6è. Els actes de deteriorament greu i rellevant d’espais públics o de qualsevol de 
les seves instal·lacions i elements, mobles o immobles, no derivats d’alteracions de 
seguretat ciutadana.  

b)  Les infraccions es classificaran en greus i lleus d’acord amb els següents criteris : 

1r. La intensitat de la pertorbació ocasionada en la tranquil·litat o en el pacífic 
exercici dels drets d’altres persones o activitats. 

2n. La intensitat de la pertorbació causada sobre la salubritat o ornaments públics. 

3r. La intensitat de la pertorbació ocasionada per l’ús d’un servei o d’un espai públic 
per part de persones amb dret a utilitzar-los. 

4t. La intensitat de la pertorbació ocasionada en el normal funcionament d’un servei 
públic. 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5è. La intensitat de la pertorbació ocasionada sobre els equipaments, 
infraestructures, instal·lacions o elements d’un servei o d’un espai públic.  

c)   En tot cas, es consideren infraccions o faltes lleus, les que impliquen mera 
negligència o descurança, les conseqüències de les quals no afectin la seguretat o 
la salubritat públiques.

2. Tots aquells altres incompliments que puguin estar regulats en la normativa sectorial 
vigent.

Article 68. Principis informadors

1. L’exercici de la potestat sancionadora es durà a terme sota els principis de legalitat, 
irretroactivitat, tipicitat, responsabilitat i proporcionalitat.

2. La qualificació de les infraccions, de manera general, es realitzarà prenent en 
consideració els criteris següents, sens perjudici dels criteris exposats en l’Ordenança  
reguladora del Procediment Sancionador i dels Treballs en Benefici de la Comunitat 
en substitució de multes pecuniàries. 

a)  Existència d’intencionalitat o reiteració. 

b)  Naturalesa dels perjudicis causats. 

c)  Benefici il·lícit que comporti la infracció. 

d)  Reincidència per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 
mateixa naturalesa, si ha estat declarat per resolució ferma. 

e)  Desobediència a requeriments efectuats per l’autoritat competent. 

f)  Desconsideració envers els ciutadans, les ciutadanes o l’Ajuntament. 

g)  Ànim de lucre, temeritat o mala fe.  

Article 69. Tipificació de les sancions i mesures complementaries

1. Les infraccions tipificades per aquesta ordenança seran sancionades amb multes 
d’acord amb les següents quantitats: 

a) Infraccions lleus: multes de 50 euros 
b) Infraccions greus: multes de 100 euros 
c) Infraccions molt greus: multes de 150 euros
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2. En els supòsits que la legislació sectorial estableixi quanties diferents d’aquestes 
seran d’aplicació les establertes per la legislació sectorial, dins dels límits que 
s’atribueix a la competència local.

3. La imposició de les sancions serà compatible amb l’exigència envers la persona 
infractora perquè reposi la situació alterada al seu estat original, i amb la 
indemnització pels danys, i perjudicis causats a l’Administració pels fets sancionats. 
Les valoracions realitzades pels Serveis Tècnics Municipals serviran de base per a la 
determinació dels danys i perjudicis soferts.

4. L’aplicació de les sancions establertes en aquesta ordenança no exclou, en els casos 
de desobediència o resistència a l’autoritat municipal o als seus agents, que es passi 
el tant de culpa als tribunals de justícia.

5. Les normes definidores d’infraccions i sancions no seran susceptibles d’aplicació 
analògica.

6. La determinació de la infracció i la imposició de la sanció corresponent es farà seguint 
els procediments establerts. 

7. Quan es plantegin dubtes entre la qualificació d’un determinat fet imputable d’acord 
amb la tipificació d’infraccions d’una ordenança sectorial i la d’aquesta ordenança, 
prevaldrà l’ordenança sectorial. 

Article 70. Altres tipus de mesures

1. D’acord amb la legislació sectorial específica es podran imposar altres mesures com: 

a)  Suspensió temporal d’activitats. 

b)  Clausura temporal d’establiments. 

c)  Reducció de l’horari d’obertura al públic dels establiments. 

d)  Comís d’animals. 

e)  Immobilització temporal de vehicles. 

f)  Adopció d’altres mesures necessàries per fer cessar les actuacions infractores o 
per restaurar l’ordre jurídic infringit.  

Article 71. Treballs comunitaris
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Les sancions imposades per infraccions lleus o greus tipificades en la present ordenança 
podran ser susceptibles d’acollir-se al règim previst al Títol III de l’Ordenança reguladora 
Procediment sancionador i dels Treballs en Benefici de la Comunitat en substitució de 
multes pecuniàries.

Article 72. Prescripció de les infraccions i sancions

1. Les infraccions i sancions que es regulen en aquesta ordenança, que no tinguin un 
termini específic de prescripció determinat per la legislació sectorial, prescriuran en 
els terminis establerts en l’Ordenança reguladora del Procediment Sancionador i dels 
Treballs en Benefici de la Comunitat en substitució de multes pecuniàries.

2. Les infraccions prescriuran: 
a) Infraccions molt greus: al cap de 3 anys. 
b) Infraccions greus: al cap de 2 anys 
c) Infraccions lleus: al cap de 6 mesos

3. Les sancions prescriuran : 
a) Sancions per faltes molt greus: al cap de 3 anys 
b) Sancions per faltes greus: al cap de 2 anys 
c) Sancions per faltes lleus: al cap d’1 any

Article 73. Responsabilitats

1. Seran responsables directes de les infraccions d’aquesta ordenança : 

a) Les persones, físiques o jurídiques, autors materials de les infraccions, sigui per 
acció o per omissió, tret dels supòsits que siguin menors d’edat, o afectats 
d’alguna causa legal d’inimputabilitat. En aquests dos casos, en respondran el 
pares, les mares, els tutors o tutores, o aquelles persones, que tinguin atribuïda 
la custòdia o guarda legal, de manera subsidiària, dels danys que s’hagin 
produït. 

b) Les persones, físiques o jurídiques, titulars o propietaris dels vehicles amb els 
quals s’hagi comès la infracció, d’acord amb allò que s’estableixi a la legislació 
vigent. 

c) En el cas d’infraccions derivades del comportament d’animals, les persones, 
físiques o jurídiques que en siguin propietàries o posseïdores, d’acord amb el 
que estableixi la legislació sectorial vigent. 
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d) Les persones, físiques o jurídiques, titulars de les llicències quan, amb motiu de 
l’exercici d’un dret atorgat per la llicència, cometin una de les infraccions 
especificades en l’ordenança. 

e)  Els o les titulars dels establiments en les infraccions en què s’hi faci referència. 

f) Els autors materials de la col·locació de cartells i altres formes de publicitat 
detallats en l’art. 10 d’aquesta ordenança. En cas de no esbrinar l’autor directe, 
seran responsables subsidiaris, els titulars dels locals, propietaris o 
responsables dels establiments o negocis, a qui faci referència el cartells, 
adhesius, papers, o qualsevol forma de publicitat, anunci o propaganda.”  

2. Quan l’incompliment de les obligacions previstes en una disposició legal o en aquesta 
ordenança correspongui a diverses persones conjuntament, aquestes respondran de 
forma solidària de les infraccions i de les sancions que s’imposin.

3. La declaració de responsabilitat subsidiària i les seves conseqüències, inclosa la 
possibilitat d’adoptar mesures cautelars, es regirà pel que disposa en la Llei 58/2003, 
de 17 de de desembre, General Tributària i en el Reglament General de Recaptació, 
regulat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Primera.- Els membres i les membres de la Policia Local, com a agents de l’autoritat, 
retiraran i intervindran, cautelarment, els mitjans emprats per desenvolupar la conducta 
antijurídica  

Segona.- L’Ajuntament donarà prioritat a totes aquelles mesures municipals encaminades 
a prevenir riscos per a la convivència ciutadana i el civisme en l’espai públic. L’Ajuntament 
de Deltebre podrà promoure tècniques alternatives de resolució de conflictes per fomentar 
una societat menys litigiosa i més cohesionada. 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

Primera.- Els expedients incoats per infraccions comeses abans de l’entrada en vigor 
d’aquesta ordenança, es regiran, en allò que no perjudiqui la persona imputada, pel règim 
sancionador vigent en el moment de cometre’s la infracció. 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Segona.- Les ocupacions de via pública amb taules, cadires i para-sols ja autoritzades en 
el moment d’entrada en vigor d’aquesta ordenança s’hauran d’adaptar a les disposicions 
de la Secció 5a del Capítol IX sobre Terrasses un termini màxim de quatre anys. 

Tercera.- Les ocupacions de via pública amb tendals ja autoritzades en el moment 
d’entrada en vigor d’aquesta ordenança s’hauran d’adaptar a les disposicions del Capítol 
IX sobre Terrasses en un termini màxim de quatre anys. 

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES 

Primera.- Queden derogades totes les disposicions contingudes a les ordenances 
municipals de Deltebre que contradiguin la present ordenança. 
Segona.- Queda derogada i substituïda l’Ordenança municipal reguladora de la “Policia 
de la via pública” des de l’entrada en vigor de la present Ordenança. 

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança entrarà en vigor una vegada hagi estat aprovada definitivament pel 
Ple de l’Ajuntament de Deltebre i transcorreguts 20 dies des la publicació del text íntegre 
al Butlletí Oficial de la Província.
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PREÀMBUL 

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, el Decret 2/2003, de 
28 d’abril, que va aprovar el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el 
Real Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
sobre Tràfic, Circulació de vehicles a motors i Seguretat Vial i el Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, atorguen als 
municipis la potestat reglamentària per regular els usos de les vies públiques i la circulació 
de vehicles. 

Per la seva banda, la Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat estableix els principis i 
objectius que ha de seguir una adequada gestió de la mobilitat tant de les persones com 
del transport de mercaderies sempre garantint la sostenibilitat i la seguretat. També 
determina que són els Ajuntaments qui tenen la potestat per laborar un document bàsic, 
que és el conegut com a Pla de mobilitat urbana, per tal d’establir les estratègies de 
mobilitat del municipi sempre tenint en compte criteris de sostenibilitat. 

Així mateix, aquesta Ordenança també ha tingut present allò que estableix el Real Decret 
Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre Tràfic, 
Circulació de vehicles a motor i Seguretat Vial, i també el Real Decret 1428/2003, de 21 
de novembre, pel que s’aprova el Reglament General de Circulació, entre altres. 

El trànsit de vehicles a motor s’ha generalitzat i forma part de la nostra vida quotidiana, 
comportant a la vegada greus problemes que requereixen d’una regulació adient per tal 
d’aconseguir protegir els interessos del municipi de les ciutadans i ciutadanes que hi 
conviuen. Durant els darrers temps, hi ha una tendència creixent pel que fa al trànsit rodat 
que juntament amb la necessitat imperiosa de compartir el territori entre totes les 
persones i parts implicades, fa que resulti necessari incorporar les novetats normatives en 
aquest camp i adaptar la normativa local a les condicions particulars del nostre municipi. 
Aquesta adaptació normativa s’ha de dur a terme sempre tenint en compte la configuració 
del municipi, les persones, el medi ambient i una mobilitat més sostenible, però s’ha de 
posar especial èmfasis a les persones amb mobilitat reduïda, a l’ús de bicicletes i també 
als vehicles més ecològics. 

Quan ens referim a la circulació de vehicles o la mobilitat d’un municipi, no podem deixar 
de banda aspectes tant importants com la protecció al medi ambient. En aquest sentit, 
resultarà imprescindible reduir la contaminació produïda pels vehicles (fum, soroll, etc.) 
així com valorar la incidència que tenen les vehicles fora d’ús i l’impacte que n’ocasionen 
a l’entorn, entre d’altres. 

En matèria sancionadora, resulta totalment necessari establir un quadre de multes per tal 
de donar compliment a allò que regula la present Ordenança i resta de normes que 
resulten d’aplicació, sempre tenint en compte, entre d’altres, la ponderació entre la 
naturalesa de la sanció i el bé jurídic protegit així com fonamentant la tolerància i el 
civisme dels ciutadans, orientant les sancions a millorar la qualitat de vida i convivència i 
millorant la seguretat viària del municipi de Deltebre. 
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En definitiva, aquesta Ordenança pretén servir de suport per tal de modificar aquelles 
conductes ciutadanes que són poc respectuoses amb el medi ambient urbà, reorientant-
les cap a unes conductes molt més cíviques i respectuoses amb els conciutadans i el 
medi que ens envolta per tal d’aconseguir un trànsit més sostenible i protegir aquells 
usuaris més febles de la via pública. 
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TÍTOL I: OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Article 1. Objecte i àmbit

1. L’objecte d’aquesta Ordenança és desplegar la competència municipal en matèria 
d’ordenació del trànsit de persones, vehicles i animals en les vies del municipi de 
Deltebre en el marc de les normes autonòmiques i estatals i les directrius europees 
d’aplicació. 

2. Les normes d’aquesta Ordenança seran d’aplicació en totes les vies del terme 
municipal de Deltebre. 

3. El concepte de via utilitzat en aquesta Ordenança comprèn les vies i terrenys públics 
aptes per a la circulació de titularitat municipal dins del terme municipal de Deltebre, 
les vies i terrenys que, sense tenir tal aptitud, siguin d’ús comú i, en defecte d’altres 
normes, les vies i terrenys privats que siguin utilitzats per una col·lectivitat 
indeterminada d’usuaris. 

4. Quan les circumstàncies ho requereixin, s’adaptaran les mesures especials de 
regulació i ordenació del trànsit, amb la prohibició o restricció de la circulació de 
vehicles, la canalització de les entrades o sortides de la ciutat per determinades vies, o 
la reordenació de l’estacionament i es farà compatible la seva distribució equitativa 
entre tots els usuaris.  

TÍTOL II: NORMES SOBRE L’ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT 

Capítol I: Senyalització 

Article 2. Règim dels senyals

1. Els senyals preceptius col·locats a les entrades del terme municipal, regeixen en tot el 
seu àmbit territorial, llevat de la senyalització específica per a un tram de via.

2. Els senyals que estan a les entrades de les zones de vianants o de circulació 
restringida regeixen en tot l’àmbit.

3. Els senyals i ordres dels agents de la Policia Municipal, o d’altres agents de l’autoritat, 
prevaldran sobre qualsevol altre senyalització. 

Article 3. Protecció dels senyals

1. Es requereix autorització municipal per col·locar, retirar, traslladar o ocultar la 
senyalització fixa o provisional següent: vertical, semàfors, horitzontal, d’obres i 
senyals i elements d’abalisament a la via pública. 
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2. Es prohibeix col·locar publicitat o una instal·lació anàloga a la senyalització esmentada 
en el punt anterior i al seu voltant. 

3. Es prohibeix la col·locació de tendals, cartells, anuncis i instal·lacions en general, que 
impedeixen o dificultin als usuaris la normal visibilitat de la senyalització. 

4. Es prohibeix qualsevol manipulació, modificació o ús indegut de la senyalització que la 
pugui deteriorar, induir a la confusió, o reduir-ne la visibilitat o l’eficàcia. 

5. Es prohibeix col·locar plaques, cartells, marques, anuncis i instal·lacions anàlogues 
que per les seves dimensions, disseny, color o contingut puguin distreure l’atenció dels 
conductors, o enlluernin els usuaris de la via pública. 

6. L’Ajuntament retirarà immediatament tota aquella senyalització que no estigui 
degudament autoritzada o no compleixi les normes en vigor o les condicions de 
l’autorització pel que fa a forma, dimensió, materials, missatge i condicions de la 
instal·lació. L’Ajuntament requerirà l’adaptació a la normativa en vigor de qualsevol 
senyalització instal·lada amb autorització municipal.  

Article 4. Llicència municipal

En sol·licitar l’autorització per col·locar senyalització, l’interessat ha de presentar per 
duplicat: 

1. Plànol de situació de la zona a escala 1:2000, amb indicació de l’accés al local, finca, 
terreny o via particular i l’emplaçament dels senyals que se sol·liciten.

2. Plànol d’emplaçament de la senyalització sol·licitada a escala 1:500, amb indicació de 
la distància a la vorada i a la façana. 

3. Per a cada senyal: nomenclatura, significat, dimensions, material de construcció i 
colors, de conformitat amb el Catàleg o oficial de senyals de circulació i marques 
viàries i el Reglament general de circulació vigents. També s’han d’indicar les 
dimensions, materials de construcció i colors dels suports. Per als senyals d’indicació i 
plaques complementàries: croquis a escala del senyals i el seu suport, on s’indiqui 
l’escriptura i els símbols. 

4. Només s’autoritzaran els senyals d’indicació que siguin d’interès general. 

5. L’autorització de senyals determinarà el tipus de senyalització, color, disseny, material 
de construcció, dimensions i el lloc i les condicions de la instal·lació. 

6. Les prescripcions dels apartats anteriors estan subordinades o complementades al 
que disposen els plans especials d’ordenació de l’àmbit per al qual es demana el 
senyal.  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Article 5. Normes d’instal·lació

Els senyals verticals autoritzats s’han d’instal·lar seguint les següents prescripcions: 

1. El senyal no ha de dificultar el pas dels vianants per la vorera, ni el pas dels vehicles 
per la calçada.

2. La distància entre la vora exterior del senyal i el límit de la vorera ha de ser de 60 
centímetres.

3. La vora inferior del senyal ha d’estar a una alçada de 2,20 metres sobre el nivell de la 
vorera.

4. No ha de contenir cap mena de publicitat.

5. Com a mínim, la distància entre el senyal i un semàfor ha de ser de 10 metres; entre el 
senyal i un pas de vianants, de 2 metres, i entre el senyal i una cruïlla de 5 metres.

6. S’ha de garantir la visibilitat del senyal i de la senyalització instal·lada prèviament.

7. Els titulars d’una llicència de reserva d’espai temporal que hagin de prohibir 
l’estacionament han d’utilitzar els senyals homologats de nits. 

Article 6. Senyalització en els accessos a espais privats

L’Ajuntament podrà requerir als titulars d’espais privats que tinguin accés directe a la via 
pública i que siguin utilitzats per un nombre indeterminat d’usuaris per a la circulació de 
vehicles, que col·loquin els senyals de circulació adients per tal de garantir la seguretat a 
l’hora d’incorporar-se a la via pública. 

Article 7. Senyalització dels passos per a vianants

1. Els passos per a vianants amb semàfors s’han de senyalitzar horitzontalment amb 
dues ratlles blanques discontínues de 40 cm d’amplada cadascuna, disposades 
perpendicularment a l’eix de calçada, la separació de les quals depèn de les 
característiques del carrer i de la intensitat d’ús, i amb una línia de detenció contínua 
de 40 cm d’amplada, separada 50 cm de la primera línia discontínua. 

2. Els passos no semaforitzats s’han de senyalitzar horitzontalment mitjançant una sèrie 
de ratlles blanques de 50 cm cadascuna, disposades en bandes paral·leles a l’eix de 
la calçada, formant un conjunt transversal a aquesta, i amb una línia de detenció 
blanca contínua de 40 cm d’amplada. Aquesta senyalització es pot complementar amb 
els senyals verticals “P- 20” i “S-13” sempre que l’amplada, les característiques i la 
intensitat d’ús del carrer ho permetin. 
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Article 8. Senyalització dels canvis d’ordenació del trànsit

Per raons de seguretat, d’ordre públic, d’emergència o per garantir la fluïdesa de la 
circulació, l’Ajuntament podrà modi car l’ordenació de la circulació. Amb aquest , podrà 
col·locar, retirar o anul·lar provisionalment els senyals que calgui, com també prendre les 
mesures preventives oportunes. 

Capítol II: Obstacles 

Article 9. Definició i llicències  

1. S’entén com a obstacle un element que ocupi l’espai destinat al trànsit de vehicles i 
persones, sense ser un element estructural ni de mobiliari urbà.

2. Per ocupar les vies amb obstacles, cal obtenir prèviament una llicència municipal.

3. No es concedirà la llicència en els casos en què concorrin les circumstàncies 
següents: 
a) Quan els obstacles dificultin greument la circulació, parada o estacionament de 
vehicles, o el trànsit de vianants. 
b) Quan la col·locació dels obstacles pugui deteriorar les vies.

4. Els obstacles autoritzats que destorben la circulació de vianants o vehicles s’han de 
protegir, senyalitzar i, en hores nocturnes, il·luminar, per garantir la seguretat dels 
usuaris de la via pública 

Article 10. Retirada d’obstacles

1. Quan els obstacles col·locats a la via sense llicència municipal siguin susceptibles 
d’obtenir-la, l’Ajuntament requerirà a l’interessat que la demani i si aquest no ho fa en 
el termini concedit, els retirarà.

2. Quan els obstacles col·locats a la via no puguin ser autoritzats, els agents de l’autoritat 
o l’Ajuntament requeriran la seva retirada immediata. En cas de no atendre el 
requeriment serà l’Ajuntament el que els retirarà 

3. A més dels supòsits anteriors, l’Ajuntament podrà retirar els obstacles en les següents 
circumstàncies: 
a) Quan s’hagin extingit les circumstàncies que van motivar l’autorització. 
b) Quan s’ultrapassi el termini de l’autorització o no es compleixin les condicions que 
s’hi van fixar. 
c) Quan l’obstacle destorbi la circulació de vehicles o vianants, o quan estigui lligat o 
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encadenat a un element estructural o del mobiliari urbà de la via pública o a un 
element d’una façana. 
d) Quan l’obstacle faci perillosa la lliure circulació de vianants o vehicles. 

4. Les despeses de la retirada seran a càrrec del causant del destorb. 

Capítol III: Circulació de vianants 

Article 11. Normes de comportament

1. Els vianants han de transitar per les voreres, passeigs o llocs a ells destinats, 
preferentment per la seva dreta. 

2. Els vianants han de creuar les calçades pels passos senyalitzats i, si no n’hi ha, pels 
extrems de les illes, perpendicularment a la calçada, amb les precaucions 
necessàries, sense detenir-se ni entorpir el pas a altres usuaris. 

3. Els vianants que utilitzin un pas de vianants, amb semàfor o sense, regulat per un 
agent de circulació han de complir les seves indicacions. 

4. En els passos de vianants regulats amb semàfor, els vianants han de respectar els 
senyals o fases que els afectin, així com qualsevol altre tipus de senyalització 
específica de la via pública. 

5. Els vianants no poden creuar les places o rotondes per la calçada. Si no estan 
habilitades per fer-ho, han de voltar-les.  

Capítol IV: Parada de vehicles 

Article 12. Definició i normes generals de la parada 

1. En aquesta Ordenança, la parada és la immobilització voluntària d’un vehicle durant 
un temps inferior als dos minuts, per recollir o deixar persones, o carregar i 
descarregar coses.

2. La parada s’ha de fer seguint les següents normes:

 
a) El conductor ha de romandre dins o al costat del vehicle per poder-lo retirar 
quan calgui o se li requereixi.

b) En els carrers amb doble sentit de circulació el vehicle s’ha d’atansar a la vorera 
dreta, i en les vies d’un sol sentit també pot fer-ho a l’esquerra.

c) Els passatgers han de baixar pel costat de la vorera. El conductor pot fer-ho per 
la calçada si no provoca una situació de perill per a la circulació.
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d) Es pot parar sempre que no afecti greument la circulació, no ho impedeixi la 
senyalització corresponent o sigui un carril de circulació d’una via declarada 
d’atenció preferent. El vehicle s’ha d’aturar en l’indret que pertorbi menys la 
circulació. En els carrers amb xamfrà s’ha de fer dins dels seus límits sense 
excedir l’alineació de les vorades. S’exceptuen els supòsits de passatgers malalts 
o amb mobilitat reduïda, de prestació de serveis públics d’urgència, neteja, 
recollida d’escombraries i els taxis, sempre que sigui pel temps mínim 
imprescindible i que no tinguin cap altra alternativa possible.

e) En les vies sense vorera el vehicle s’ha d’aturar a un metre de la façana, un 
altre parament o zona de vianants. 

Article 13. Prohibició de parada

Es prohibeix la parada:

1. En el lloc on ho prohibeix la senyalització: 
a) Mitjançant un senyal vertical. 
b) Mitjançant una línia longitudinal contínua groga a la calçada al costat de la vorera.

2. En les vies declarades d’atenció preferent, o amb una denominació d’igual caràcter, 
per Decret d’Alcaldia.

3. On es destorba la circulació dels vehicles, encara que sigui per un temps mínim.

4. On s’obliga els altres conductors a fer maniobres no reglamentàries o perilloses.

5. A les cruïlles i interseccions, excepte en els xamfrans autoritzats, en els supòsits que 
no es dificulti la visibilitat ni obligui a fer maniobres brusques i reglamentàries.

6. Als revolts, túnels, i canvis de rasant de visibilitat reduïda.

7. En sentit contrari al que correspon al d’una via de sentit únic de circulació.

8. A la vora esquerra de la calçada, amb relació al sentit de marxa del vehicle, en una via 
de doble sentit de circulació.

9. Als llocs on s’impedeix la visibilitat del trànsit o dels senyals als usuaris als quals 
afectin.

10. A les parades de transport públic de viatgers i a les reserves per a taxis, discapacitats i 
serveis de seguretat o d’urgència.

11. Als passos senyalitzats o adaptats per a vianants o ciclistes.

12. Als carrils bici i carrils o parts de la via reservats exclusivament per a la circulació o el 
servei de determinats usuaris (BUS, TAXI, etc.).
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13. Si destorba la circulació de vianants. 

Capítol V: Estacionament de vehicles 

Article 14. Definició i normes generals de l’estacionament 

1. L’estacionament és la immobilització d’un vehicle que no es troba en situació de 
parada, ni de detenció per emergència, ni per necessitats de la circulació, ni per 
complir algun precepte reglamentari.

2. L’estacionament de vehicles es regeix per les normes següents:

a) A falta de senyalització expressa, els vehicles han d’estacionar en la en els 
carrers, places i xamfrans, és a dir, paral·lelament a la vorada. 

b) El conductor ha de situar el vehicle de forma que permeti l’òptima utilització de 
l’espai disponible. 

c) En els estacionaments amb senyalització al paviment, els vehicles s’han de 
col·locar dins del perímetre marcat.

d) Els vehicles s’han de col·locar tan a prop de la vorada com sigui possible. En 
els estacionaments, cap element del vehicle podrà afectar ni la circulació de 
vianants per la vorera, ni elements del mobiliari urbà, ni elements estructurals 
de la via pública. 

e) El conductors han d’estacionar el seu vehicle de manera que no pugui posar-se 
en marxa ni desplaçar-se espontàniament, ni ser mogut per tercers, i hauran de 
respondre per les infraccions comeses com a conseqüència de la remoció del 
vehicle per causa d’una immobilització incorrecta, a menys que el 
desplaçament s’hagi produït per violència manifesta. 

f) Cada dia que un vehicle romangui estacionat en lloc prohibit causa una 
infracció independent amb la limitació establerta a l’article 26.  

Article 15. Prohibició d’estacionament

1. Es prohibeix l’estacionament:

1.1.En els llocs on ho prohibeixi la senyalització o la normativa: 
a) Mitjançant el senyal vertical corresponent. 
b) Mitjançant una marca viària de color groc, o línia longitudinal discontínua al 
paviment al costat de la vorera, a la mateixa vorera o a la vorada.
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2. On estigui prohibida la parada mitjançant senyalització. 

3. En aquells llocs on es destorbi greument la circulació, ja sigui tallant parcial o 
totalment el trànsit de la via. 

4. On s’obligui els altres conductors a fer maniobres no reglamentàries o perilloses. 

5. En carril de circulació, tant si és en paral·lel amb un altre vehicle, com si ho és amb un 
contenidor d’escombraries, de recollida selectiva, d’obres o similars; o al davant de 
tanques no xes, o altres senyals de balisa col·locats per garantir una mesura 
circulatòria o de seguretat. 

6. Separat excessivament de la vorada. 

7. En sentit contrari al que correspon al d’una via de sentit únic de circulació. 

8. A la vora esquerra de la calçada, amb relació al sentit de marxa del vehicle, en una via 
de doble sentit de circulació. 

9. Als llocs on s’impedeixi la visibilitat del trànsit o dels seus senyals als usuaris als quals 
afectin.

10. A distància inferior de cinc metres de la cantonada d’una via o carrer.

11. De manera que es destorbi la sortida d’altres vehicles estacionats reglamentàriament.

12. Als passos senyalitzats per a vianants o ciclistes.

13.  Als passos adaptats per a vianants o ciclistes.

14. A les voreres, andanes, refugis, passeigs centrals o laterals, vorals, i altres zones 
destinades al pas de vianants.

15. Dins els perímetres de les marques viàries amb franges obliqües, de color groc o 
blanc; tant si l’ocupació és parcial com total. 

16. A les parades de transport públic de viatgers i reserves per a taxis (BUS, TAXI). 

17. A les zones senyalitzades com a reserva d’estacionament, llevat dels vehicles 
expressament autoritzats a utilitzar-les (discapacitats, serveis de seguretat o 
d’urgència, etc.) 

18. A les zones senyalitzades com a reserva de càrrega i descàrrega de mercaderies, 
materials o coses, llevat dels vehicles autoritzats a utilitzar-les. 

19. En els guals correctament senyalitzats i autoritzats.

20. En un mateix lloc més de 72 hores consecutives.
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21. A les entrades o sortides dels aparcaments autoritzats.

22.  Fora dels límits de les marques viàries de delimitació de places en els estacionaments 
autoritzats.

23. En els carrers o vies sense voreres, sense mantenir una distància mínima d’un metre 
ns a la façana més propera, escala, paret de finca o zona de vianants.

24. A les zones que, eventualment, hagin de ser ocupades per a activitats autoritzades, o 
que hagin de ser objecte de reparació, senyalització o neteja. En aquests supòsits es 
comunicarà la prohibició a través dels mitjans de difusió oportuns, i a més es 
col·locaran senyals provisionals o altres sistemes de senyalització. Aquesta informació 
prèvia es farà amb 72 hores d’antelació, pel cap baix, llevat de casos de justi cada 
urgència. 

25. En els llocs d’estacionaments quan se sobrepassi la limitació horari indicada a la 
senyalització vertical. 

26. En les cruïlles i interseccions, excepte en els xamfrans autoritzats. 

27. En els revolts, túnels i canvis de rasant de visibilitat reduïda. 

28. Als carrils bici i carrils o parts de la via reservats exclusivament per a la circulació o el 
servei de determinats usuaris (BUS,TAXI, etc.) 

29. De forma que dificulti greument les maniobres per retirar o dipositar els contenidors del 
servei públic de recollida d’escombraries o elements anàlegs. 

30. En els indrets senyalitzats a la calçada destinats a la col·locació de contenidors, de 
materials o elements anàlegs.  

Article 16. Estacionament en relació a l’amplada del carrer

1. Als carrers amb capacitat màxima per a dues columnes de vehicles i d’amplada 
màxima autoritzada de 2,55 metres i de sentit únic de circulació, si no hi ha 
senyalització concreta que indiqui el contrari, els vehicles podran estacionar a la 
banda dreta de la via segons el sentit únic de circulació. Els vehicles que incompleixin 
aquest apartat incorreran en la infracció a l’article 15, apartat 3, d’aquesta Ordenança. 

2. Als carrers amb capacitat màxima per a tres columnes de vehicles d’amplada màxima 
autoritzada de 2,55 metres i de circulació en doble sentit, es permetrà l’estacionament 
en la banda que determini l’autoritat municipal. 

3. Als estacionaments amb alternança temporal a cada costat, el canvi s’haurà de fer 
com a màxim a les set hores dels dies establerts, sempre que, en fer-ho, no es 
destorbi la circulació. Quan el dia del canvi sigui festiu, el trasllat s’ajornarà fins al 
primer dia laborable següent. No es podrà estacionar en cap dels dos costats fins que 
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no es pugui fer al costat correcte sense entorpir el trànsit.  

Article 17. Infracció per canvi de senyalització

Si per l’incompliment de l’apartat 19 de l’article 15 d’aquesta Ordenança, el lloc on un 
vehicle està estacionat resulta afectat per un canvi de senyalització o per un altre tipus 
d’ordenació del trànsit, el titular del vehicle serà el responsable de la nova infracció. 

Article 18. Estacionament amb horari limitat

Els estacionaments amb horari limitat es regeixen per les prescripcions següents: 

1. El conductor ha d’obtenir un comprovant horari en paper i col·locar-lo en un lloc de la 
part interna del parabrisa que sigui visible des de l’exterior o virtual mitjançant 
l’aplicació pròpia del servei públic.

2. La durada màxima de l’estacionament vindrà determinat en el corresponent 
comprovant. 

Article 19. Infraccions en estacionaments amb horari limitat

Constitueixen infraccions d’aquesta modalitat d’estacionament els fets següents: 

1. La falta de comprovant horari en paper o virtual o no col·locar el comprovant horari en 
paper en un lloc visible. Llevat que el vehicle exhibeixi una targeta reglamentària 
d’estacionament per a persones amb disminució expedida per l’administració. 

2. Sobrepassar el límit horari que consta en el comprovant. Llevat que el vehicle 
exhibeixi una targeta reglamentària d’estacionament per a persones amb disminució 
expedida per l’administració. 

3. Estacionar fora dels límits de les marques viàries de delimitació de les places 
d’estacionament.  

4. No coincidència de la matrícula del comprovant horari i la matrícula del vehicle que 
consta al comprovant. Llevat que el vehicle exhibeixi una targeta reglamentària 
d’estacionament per a persones amb disminució expedida per l’administració. 

5. Estacionar un vehicle en una zona d’estacionament amb horari limitat i que no 
coincideixi la zona origen de la matrícula del vehicle amb la del comprovant horari. 
Llevat que el vehicle exhibeixi una targeta reglamentària d’estacionament per a  
persones amb disminució expedida per l’administració.  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Article 20. Anul·lació de denúncies

La denúncia formulada per falta de comprovant horari en paper o virtual, per no col·locar-
lo en un lloc visible o per sobrepassar el límit horari indicat en el comprovant, per no 
coincidir la matrícula impresa en el comprovant horari amb la del vehicle que l’exhibeix o 
per estacionar un vehicle en una zona d’estacionament sense coincidir la zona origen de 
la matrícula del vehicle amb la impresa en el comprovant horari, quedarà sense efecte en 
pagar en el termini màxim de 24 hores següents a la denúncia la tarifa d’anul·lació de 
denúncia a qualsevol expenedor, havent introduït anteriorment el número de denúncia. 

Article 21. Estacionament de vehicles de discapacitats

1. Els titulars de targetes d’estacionament reglamentàries per a persones amb disminució 
expedides per l’Administració poden estacionar a les places reservades per a ells. La 
targeta s’ha d’exhibir a la part frontal del parabrisa i ha de ser visible en la seva 
totalitat.

2. Si a prop de la destinació del conductor no hi ha cap tipus de zona reservada, es 
permet l’estacionament en aquells llocs on no es destorbi la circulació. 

Article 22. Estacionament de motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i 
quadricicles.

1. Les motocicletes i els ciclomotors de dues rodes, s’han d’estacionar als llocs 
senyalitzats per a aquest . En el supòsit que no n’hi hagi a les rodalies, o que estiguin 
ocupats, poden estacionar a la calçada, en semi bateria, ocupant una amplada 
màxima d’un metre i mig, i sense impedir l’accés als vehicles immediats. 

2. Els vehicles de tres rodes i quadricicles, no poden estacionar als llocs habilitats per a 
ciclomotors i motocicletes excepte que tot el vehicle se situï dins de les marques 
viàries de delimitació d’una plaça d’estacionament. 

3. Es prohibeix l’estacionament i la parada de motocicletes i ciclomotors, vehicles de tres 
rodes i quadricicles en les voreres, passeig, places, rambles, vorals i refugis centrals i 
altres espais destinats als vianants. 

4. Es prohibeix lligar amb qualsevol mitjà una motocicleta o ciclomotor a un element 
estructural, mobiliari urbà, arbre o qualsevol element d’una façana. 

Article 23. Guals

1. Dins l’àmbit de la via pública, s’entendrà per gual tota modificació de l’estructura 
vorada i vorera, que faciliti l’accés de vehicles als edificis de titularitat privada. 
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2. Per entrar o sortir de l’interior d’un immoble, els conductors únicament poden fer servir 
els guals autoritzats. Queda prohibida qualsevol altra forma d’accés de vehicles a 
l’interior dels edificis, mitjançant rampes o la instal·lació circumstancial d’elements 
mòbils o fixos que envaeixin la vorera o calçada. Qualsevol activitat d’aquest tipus 
sense disposar del gual corresponent, s’entendrà com circulació no autoritzada d’un 
vehicle per sobre d’una vorera. 

3. Abans d’entrar o sortir d’un immoble, els conductors estan obligats a assegurar-se que 
ho poden fer sense cap perill, i respectant la prioritat dels vianants. 

4. L’Ajuntament podrà autoritzar, prèvia sol·licitud de l’interessat, zones de reserva 
d’estacionament per a entrada i sortida de vehicles particulars, degudament 
senyalitzades amb placa de gual lliurada pel mateix Ajuntament i amb una línia 
longitudinal contínua de color groc. Les taxes i despeses d’aquesta autorització es 
regiran per l’Ordenança fiscal número 19 sobre “Taxa per l’entrada de vehicles a 
través de les voreres i reserves de la via pública per a estacionament exclusiu, parada 
de vehicles i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena”.

5. En aquestes zones quedarà prohibit l’estacionament i parada de qualsevol vehicle, 
excepte els autoritzats expressament per l’Ajuntament. El titular de la reserva serà 
responsable de mantenir en perfecte estat de conservació la senyalització indicada. 
Està totalment prohibida qualsevol altre tipus de senyalització que no sigui l’indicat per 
les ordenances municipals.

Capítol VI: Retirada i immobilització de vehicles 

Article 24. Retirada de vehicles

L’Ajuntament pot retirar de les vies i traslladar-lo a un dipòsit de vehicles, el vehicle que es 
trobi en alguna de les circumstàncies següents: 

1. Quan constitueixi perill, quan causi destorb greu a la circulació o al funcionament 
d’algun servei públic, quan causi deteriorament del patrimoni públic i quan se’n 
presumeixi l’abandonament. 

2. En cas d’accident que li impedeixi continuar la marxa. 

3. Quan hagi estat immobilitzat per deficiències del mateix vehicle. 

4. Quan, havent estat immobilitzat, l’infractor persistís en la seva negativa de dipositar 
l’import de la multa. 

5. Quan un vehicle estigui estacionat en zones amb limitació horària sense el 
comprovant horari que l’autoritza col·locat en un lloc visible, o quan sobrepassi el 
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doble del temps autoritzat en el comprovant, llevat que el vehicle exhibeixi una targeta 
d’estacionament per a persones amb disminució expedida per l’Administració. 

6. Quan estigui estacionat en carrils bici i carrils o parts de les vies reservats 
exclusivament per a la circulació o al servei de determinats usuaris. 

7. Quan persisteixin les causes que van fer immobilitzar un vehicle per infringir una 
norma de trànsit, seguretat viària o de transports, o fins que no es pugui conèixer la 
identitat de l’infractor o titular. 

8. Quan es vulgui garantir la seguretat d’un vehicle o del contingut del seu interior. 

9. Les motocicles i ciclomotors lligats a un element estructural, mobiliari urbà, arbre o 
qualsevol element d’una façana. Les bicicletes i els cicles lligats a arbres o qualsevol 
element d’una façana. Les bicicletes i cicles que estiguin lligats als elements 
estructurals o mobiliari urbà i menyscabin en la funció o malmetin els elements als 
quals es lliguen o interfereixin en l’ús de la via pública i els itineraris de vianants 
accessibles. La policia municipal podrà utilitzar els mitjans que siguin necessaris per 
deslligar-los i retirar-los al dipòsit de vehicles. El titular o propietari del vehicle se’n farà 
càrrec de les despeses dels possibles danys ocasionats als mitjans de subjecció, així 
com de la taxa que correspongui per la seva retirada del dipòsit de vehicles. 

10. Quan no cessin les causes que van motivar la immobilització del vehicle. 

Article 25. Vehicles la situació dels quals causa perill, destorb o deteriorament del 
patrimoni públic

Es considera que un vehicle està en les circumstàncies determinades en l’apartat 1 de 
l’article anterior i, per tant, està justi cat retirar-lo: 

1. Quan estigui estacionat en un punt on dificulti o obstaculitzi la circulació de vianants o 
de vehicles.

2. Quan estigui estacionat carril de circulació sense conductor.

3. Quan sobresurti del vèrtex d’un xamfrà o d’una cantonada i obligui els altres 
conductors a fer maniobres amb risc.

4. Quan estigui estacionat en un pas per a vianants o bicicletes.

5. Quan ocupi totalment o parcialment un gual degudament autoritzat i senyalitzat, de 
manera que impedeixi o dificulti el pas d’entrada o de sortida d’un vehicle en el 
moment que ho vol fer.

6. Quan no sent un vehicle autoritzat reglamentàriament per fer transport de 
mercaderies, estigui estacionat en una zona reservada per a càrrega i descàrrega 
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durant les hores de la seva utilització, o quan sent un vehicle autoritzat segons l’article 
37 d’aquesta Ordenança, infringeixi les normes d’utilització d’aquestes zones.

7. Quan estigui estacionat en una parada de transport públic senyalitzada i delimitada.

8. Quan estigui estacionat en llocs degudament senyalitzats i expressament reservats a 
serveis d’urgència, seguretat i a determinats usuaris, sempre que no sigui un vehicle 
autoritzat.

9. Quan estigui estacionat al davant de les sortides d’emergència, degudament 
senyalitzades, de locals destinats a espectacles públics, durant les hores que se’n 
celebrin.

10. Quan estigui estacionat en una reserva per a discapacitats sense la targeta 
reglamentària.

11. Quan estigui estacionat damunt d’una vorera, andana, passeig, voral, o dins els 
perímetres de les marques viàries amb franges obliqües o en quadrícula, de color groc 
o blanc, tant si l’ocupació és parcial com total. 

12. Quan impedeixi la visibilitat dels senyals de trànsit a la resta d’usuaris de la via. 

13. Quan impedeixi el gir o obligui a fer maniobres per efectuar-lo. 

14. Quan destorbi la visibilitat del trànsit d’una via als conductors que hi accedeixin des 
d’una altra. 

15. Quan obstrueixi totalment o parcial l’entrada o sortida d’un immoble als seus habitants 
o als usuaris d’un aparcament autoritzat. 

16. Quan estigui estacionat en lloc prohibit en via declarada d’atenció preferent, o amb 
una altra denominació d’igual caràcter, per disposició municipal. 

17. Quan estigui estacionat en una zona temporalment prohibida. 

18. Quan estigui estacionat en una zona de vianants fora de les hores permeses, llevat de 
casos expressament autoritzats. 

19. Quan es dificulti greument les maniobres per retirar o dipositar els contenidors del 
servei públic de recollida d’escombraries  
o elements anàlegs.  

Article 26. Retirada de vehicles per causa de necessitat

En cas d’emergència o necessitat, l’Ajuntament pot retirar vehicles de les vies, encara que 
no estiguin en situació d’infracció. Aquests trasllats no comportaran cap mena de despesa 
al titular del vehicle. 
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Article 27. Definició de vehicle abandonat

Un vehicle abandonat és aquell vehicle del qual es presumeix racionalment 
l’abandonament en els casos següents:

1. Quan transcorrin més de dos mesos des que el vehicle hagi estat ingressat en un 
dipòsit de vehicles després que l’Ajuntament l’hagi retirat de la via pública.

2. Quan romangui estacionat per un període superior a un mes en el mateix lloc i 
presenti desperfectes que facin impossible que es desplaci pels seus propis mitjans, o 
que li faltin les plaques de matriculació. 

Article 28. Gestió de vehicles abandonats

1. Els vehicles abandonats del supòsit recollit a l’apartat 2 de l’article anterior seran 
retirats i ingressats en un dipòsit de vehicles.

2. Als titulars dels vehicles abandonats descrits en els dos supòsits de l’article anterior, 
se’ls requerirà que en el termini màxim de 20 dies retirin el vehicles del dipòsit, amb 
l’advertiment que en cas contrari es tractaran com a residus sòlids urbans.

3. Transcorreguts 20 dies de la noti cació sense que el vehicle hagi estat retirat, es 
lliurarà a un gestor autoritzat perquè el desballesti i es donarà de baixa d’o ci del 
registre de vehicles de la Prefectura Central de Trànsit tal com preveu la normativa 
vigent.

4. Les despeses derivades de les actuacions descrites en els punts anteriors seran a 
càrrec del titular. 

Article 29. Suspensió de la retirada

La retirada d’un vehicle se suspendrà immediatament, si abans que la grua hagi iniciat la 
marxa amb el vehicle enganxat, el conductor compareix i pren les mesures necessàries 
per fer cessar la situació irregular en la qual es trobava, sense perjudici de l’abonament de 
la taxa corresponent. La suspensió de la retirada del vehicle quan aquest no hagi estat 
prèviament enganxat, produirà l’absència d’acreditació de la taxa, però mantindrà la 
denúncia per la infracció. En canvi, l’acreditació i l’efectivitat de la taxa per retirada, es 
mantindran en el supòsit que les al·legacions efectuades pel denunciat produeixin la 
condonació o reducció de la multa que consta en el butlletí de denúncia. 

Article 30. Despeses de la retirada

Llevat de les excepcions legalment previstes, les despeses que s’originin com a 
conseqüència de la retirada o enganxament del vehicle i la seva estada al dipòsit de 
vehicles seran a compte del titular. La recuperació del vehicle només podrà fer-la el titular 
o persona autoritzada pel titular, previ pagament. Es considerarà una persona autoritzada 
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pel titular quan pagui la taxa, aporti els elements per posar en marxa el vehicle i acrediti la 
seva identitat i el seu domicili amb qualsevol document de caràcter públic i o oficial en 
vigor en què constin aquestes dates i la imatge de la persona. 

Article 31. Immobilització de vehicles

1. L’Ajuntament pot immobilitzar els vehicles que es trobin en els supòsits següents: 

a) Quan el conductor es negui a sotmetre’s a les proves per a la detecció de 
l’alcoholèmia, del consum de psicotròpics, estupefaents, estimulants o substàncies 
anàlogues, o quan el resultat de la prova hagi estat positiu.

b) Quan el vehicle superi els nivells de soroll, fums i gasos permesos per circular per 
les vies de la ciutat.

c) Quan el vehicle no porti instal·lats els cinturons i altres elements de seguretat 
obligatoris, i quan el conductor o l’ocupant de les motocicletes o ciclomotors circulin 
sense el casc reglamentari.

d) Quan el conductor no justi qui que té el corresponent permís o llicència de 
conducció o no sigui vàlid, i no acrediti la seva identitat i domicili. Però si la identitat 
queda suficientment acreditada, tal com de neix l’article 29, només es practicarà la 
immobilització quan el seu comportament indueixi a considerar racionalment que 
no reuneix les aptituds o coneixements necessaris per conduir.

e) Quan el vehicle a motor o el ciclomotor no estigui autoritzat per circular.

f) Quan el conductor d’un vehicle a motor no tingui el permís de circulació, o un 
ciclomotor la llicència de circulació, i no acrediti suficientment la seva identitat i 
domicili.

g) Quan el conductor reconegui que no té l’assegurança obligatòria o es comprovi 
aquest fet per qualsevol mitjà.

h) Quan el conductor denunciat per una infracció de trànsit no acrediti la seva 
residència habitual en territori espanyol i es negui a dipositar l’import de la sanció 
per qualsevol mitjà admès en dret.

i) Quan el vehicle estigui irregularment estacionat sobre la vorera o en zona de 
càrrega i descàrrega i es desaconselli retirar-lo per raons de seguretat o per manca 
de mitjans.

j) Fins que s’aconsegueixi la identificació del conductor quan un vehicle no tingui el 
comprovant que l’autoritza a estacionar en el llocs habilitats com d’estacionament 
amb limitació horària, o quan excedeixi l’autorització concedida.
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k) Quan el vehicle tingui de ciències que comportin un risc especialment greu per a la 
seguretat viària.

l) Quan s’acrediti que el conductor d’un vehicle subjecte a la normativa de transports 
de mercaderies i persones per carretera hagi comés un excés en el temps de 
conducció o una disminució en el temps de descans que siguin superiors al 50 % 
dels temps establerts reglamentàriament, tret que el conductor sigui substituït per 
un altre.

m) Quan hi hagi indicis racionals de manipulació dels instruments de control.

n) Quan es detecti que el vehicle està dotat de mecanismes o sistemes per eludir la 
vigilància dels agents de trànsit i dels mitjans de control mitjançant la captació 
d’imatges. 

2. La immobilització dels vehicles es practicarà en el carrer, si hi és permès 
l’estacionament i no representa cap risc per a la  
seguretat del propi vehicle, o la de les persones o béns. Quan no sigui possible la 
immobilització en el carrer, o quan es consideri que no es garanteix l’efectiva 
immobilització del vehicle a la via pública, es practicarà en el dipòsit de vehicles, i 
les despeses de trasllat i estada aniran a càrrec del titular del vehicle.  

3. La immobilització del vehicle cessarà quan desaparegui la causa que la va motivar.  

Capítol VII: Zona de vianants 

Article 32. Establiment de zones de vianants

L’Alcaldia podrà establir zones de vianants en determinades àrees de la ciutat, en les 
quals es restringirà totalment o parcial la circulació i l’estacionament de vehicles. Aquestes 
zones es determinaran prèvia consulta a les organitzacions representatives dels 
interessos veïnals, comercials i de serveis de la zona. 

Article 33. Senyalització

Les zones de vianants estaran senyalitzades a l’entrada i a la sortida, sense perjudici que 
l’Ajuntament hi instal·li elements mòbils (pilones, barreres o tanques practicables) que 
impedeixin o restringeixin l’accés i la circulació de vehicles. 

Article 34. Condicions de circulació

En les zones de vianants es podran establir les següents regulacions: 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1. En les zones de vianants es podrà prohibir la circulació i estacionament amb caràcter 
permanent o únicament per a unes determinades hores del dia o uns determinats dies, 
i podrà afectar totes les vies de la zona delimitada o només una part. 

2. En les zones de vianants es podrà restringir les condicions d’accés per manca d’espai 
per estacionar els vehicles o pel caràcter comercial de la zona. Es tindran en 
consideració les peticions quan estiguin justificades per circumstàncies especials i 
d’interès general, i quan l’Alcaldia ho consideri oportú. 

3. Per regular l’accés o estacionament en zones de vianants es podrà exigir la col·locació 
en els vehicles d’un distintiu. Els vehicles que tinguin parabrisa l’hauran de portar a la 
part inferior esquerra i haurà de ser visible des de l’exterior. 

4. Els vehicles autoritzats no poden sobrepassar la velocitat màxima de 30 km/h, però 
l’han d’adaptar a la dels vianants. 

5. Els vehicles només poden estacionar en els llocs habilitats a aquest efecte. 

6. En l’espai destinat al trànsit de vehicles de les zones de vianants, s’admet la circulació 
de bicicletes, de patins, patinets i monopatins o aparells similars, amb les limitacions 
establertes en aquesta Ordenança. 

Article 35. Excepcions a les limitacions

Les limitacions de circulació i estacionament que s’estableixin en les zones de vianants no 
afectaran els següents vehicles: 

1. Els dels servei d’extinció d’incendis i salvament, els de policia, les ambulàncies i tots 
aquells que siguin inherents a la prestació de serveis públics. 

2. Els que traslladin malalts amb domicili dins la zona. 

3. Els que traslladin els estadants d’hotels situats dins de la zona. 

4. Els que entrin o surtin de garatges i aparcaments autoritzats. 

5. Els conduïts per persones discapacitades, o que les transportin, que es dirigeixin a 
l’interior de la zona o en surtin.  

Article 36. Zones de prioritat invertida

L’Alcaldia podrà establir zones on les condicions de la circulació de vehicles quedin 
restringides a favor de la circulació dels vianants. Les bicicletes, els patins i els patinets 
gaudiran de prioritat sobre la resta de vehicles però no sobre els vianants. 
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Capítol VIII: Zona de càrrega i descàrrega de mercaderies 

Article 37. Definició de mercaderies 

En aquesta Ordenança s’entenen com a mercaderies els productes o eines que són 
objecte de trànsit comercial o suport de serveis. 

Article 38. Espais destinats a la càrrega i descàrrega

1. La càrrega i descàrrega de mercaderies s’ha fer l’interior dels locals comercials i 
industrials, sempre que reuneixin les condicions adequades. L’obertura de nous locals 
d’aquesta classe la superfície, finalitat i situació dels quals permeti presumir 
racionalment que s’hi hauran de fer habitualment o amb especial intensitat operacions 
de càrrega i descàrrega, se subordinarà al fet que els titulars reservin l’espai interior 
suficient per desenvolupar-hi aquestes operacions. 

2. L’Alcaldia podrà determinar zones reservades per a càrrega i descàrrega perquè els 
vehicles destinats al transport de mercaderies puguin carregar i descarregar quan les 
condicions dels locals comercials o industrials no permetin fer-ho al seu interior. La 
utilització de les zones de càrrega i descàrrega està únicament reservada a 
l’estacionament de vehicles autoritzats per fer transport de mercaderies, de vehicles 
comercials o d’indústries, visualment identificats que carreguin o descarreguin 
mercaderies relacionades amb la seva activitat. El període de temps màxim permès 
d’estacionament del vehicle és de 30 minuts Aquests vehicles hauran de lluir en lloc 
visible un indicador horari en el que es reflecteixi l’hora que s’ha començat a ocupar la 
zona reservada. 

3. Fora de les zones reservades a què es refereix el punt anterior, únicament es permet 
la càrrega i descàrrega en els dies, hores i llocs que s’autoritzi.  

Article 39. Prohibicions

1. Els vehicles que carreguen o descarreguen no poden fer-ho en doble la, ni en els llocs 
on amb caràcter general estigui prohibida la parada o es dificulti la circulació de 
vehicles o vianants. Cal disposar de llicència municipal per dur a terme aquesta 
activitat fora de les zones establertes de càrrega i descàrrega quan aquestes 
operacions entorpeixin el trànsit de vehicles o vianants. 

2. Les operacions de càrrega i descàrrega tampoc es poden fer a les zones en què el 
paviment està senyalitzat amb franges obliqües o en quadrícula, de color groc o blanc, 
tant si l’ocupació és total com parcial. 
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Article 40. Prohibició d’emmagatzemar a la via

Les mercaderies que es carreguen i descarreguen s’han de traslladar directament de 
l’immoble al vehicle i viceversa, i no es poden emmagatzemar temporalment a la via 
pública. 

Article 41. Sorolls

Les operacions de càrrega i descàrrega s’han de realitzar amb les degudes precaucions 
per evitar molèsties i/o sorolls innecessaris i amb l’obligació de deixar neta la vorera. 

Article 42. Horari

Llevat que es disposi de llicència municipal, no es permeten les operacions de càrrega i 
descàrrega de mercaderies els festius ni des de les 10 del vespre ns a les 7 del matí dels 
dies feiners. 

Article 43. Mitjans

Les mercaderies s’han de carregar i descarregar pel costat del vehicle més proper a la 
vorera, utilitzant els mitjans necessaris i el personal suficient per agilitar l’operació i 
procurant no dificultar la circulació ni de vianants ni de vehicles. 

Capítol IX: Mesures generals de circulació 
Article 44. Carrils reservats

La circulació pels carrils reservats està limitada als vehicles que indiqui la senyalització. 

Article 45. Velocitat dels vehicles

Les normes de circulació de vehicles estan regulades a la normativa sectorial. 
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Article 46. Element de moderació de la velocitat

L’Ajuntament podrà instal·lar a la calçada de les vies urbanes, sistemes constructius de 
moderació de velocitat, consistents en canvis de nivell del ferm d’acord amb les 
especificacions tècniques que es determinin per decret de l’Alcaldia. 

Article 47. Motocicletes i ciclomotors

Les normes de circulació de motocicletes i ciclomotors estan regulades a la normativa 
sectorial.

Article 48. Cicles i bicicletes

En vies urbanes:

1. Els cicles i bicicletes no podran circular per les voreres, andanes i passeigs, llevat que 
hi hagi un carril especialment reservat a aquesta finalitat. 

2. Els únics vehicles autoritzats per circular pel carril bici són els cicles i les bicicletes. 

3. Els conductors de bicicletes tenen prioritat de pas respecte als vehicles de motor:  

a) Quan circulin per un carril bici, un pas per a ciclistes o un voral degudament 
autoritzat per a l’ús exclusiu de conductors de bicicletes.

b) Quan per entrar en una altra via el vehicle de motor giri a dreta o esquerra, en els 
supòsits permesos, i hi hagi un ciclista a prop.

En tots els altres supòsits hi seran aplicables les normes generals sobre prioritat de pas 
entre vehicles. 

4. Quan una via té carril bici, els cicles i bicicletes han de circular preferentment per 
aquest carril. 

5. Els ciclistes hauran de respectar la preferència de pas dels vianants que travessin el 
carril bici. 

6. En les vies amb diverses calçades, els cicles i bicicletes han de circular per les laterals 
i en vies amb més d’un carril per a cada sentit de circulació, pel de la dreta en el sentit 
de la marxa. 

7. En els parcs i vies amb preferència per als vianants els cicles i bicicletes han 
d’adequar la velocitat als vianants i mai sobrepassar els 10 km/h. 
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8. Es prohibeix la circulació en paral·lel de més de dues bicicletes o cicles.

9. La velocitat màxima que poden circular els cicles i les bicicletes és de 30 km/h excepte 
les limitacions establertes en el punt 7. 

10. Els trams de connexió de longitud inferior a 20 m entre carrils bici, entre carrils 
bicicletes i aparcaments per a bicicletes o calçada, les bicicletes i cicles podran 
circular per la vorera en el trajecte de connexió a velocitat 5 km/h (pas de vianants) 
cedint el pas als vianants.

11. Els cicles i les bicicletes s’han d’estacionar preferentment als aparcaments habilitats 
per a aquests vehicles. Es podran lligar als elements estructurals o mobiliari urbà quan 
no hi hagi aparcaments específicament dissenyats per a aquests vehicles i sempre 
que no menyscabin en la funció o malmetin els elements als quals es lliguen o 
interfereixin en l’ús de la via pública i els itineraris de vianants accessibles. Es 
prohibeix lligar-los a arbres o qualsevol element d’una façana. 

Article 49. Vehicles blindats de transport de cabals

Els vehicles blindats de transport de cabals poden efectuar parades per carregar i 
descarregar en llocs prohibits sempre que no dificultin greument la circulació de vehicles i 
no obstrueixin els passos de vianants o les adaptacions a les voreres per a discapacitats i/
o ciclistes. 

Article 50. Permisos especials per circular

1. No es permet la circulació de vehicles de massa, dimensió i pressió sobre el paviment 
superiors a les establertes en les disposicions reglamentàries sense autorització 
municipal per circular per les vies públiques de la ciutat. Aquestes autoritzacions 
poden ser per a un nombre limitat de circulacions o per a un termini determinat. Les 
sol·licituds urgents d’aquests tipus d’autoritzacions les atendrà directament la 
Prefectura de la Policia Municipal. 

2. No es permet la circulació per les vies públiques de la ciutat dels vehicles especials 
denominats trens turístics, constituïts per un vehicle tractor i un o diversos remolcs, 
concebuts i construïts per al transport de persones amb ns turístics, sense autorització 
municipal, on hi haurà de constar el recorregut a realitzar, parades, horari, velocitat 
màxima limitada i totes les limitacions que es considerin necessàries per garantir la 
seguretat. 

CAPÍTOL X. CAMINS RURALS I CIRCULACIÓ

Article 51. Definició de camins rurals
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1. S’entén per camí rural, en la present ordenança, les vies de comunicació terrestre de 
titularitat i ús públic, destinades bàsicament al servei d’explotacions i instal·lacions 
agràries, i que poden unir localitats o accés a cases o nuclis de població i, que per no 
reunir les característiques tècniques i requisits per al tràfic general de vehicles, no pot 
classificar-se com a carreteres.

2. S’exclou del concepte de camins rurals de la present ordenança, els camins de 
titularitat privada que no tinguin la consideració de públics, els quals es regiran pel dret 
civil.

Article 52. Vehicles agrícoles i altres anàlegs

1. Són vehicles pesats i agrícoles aquells concebuts pel treball específic de les 
explotacions agrícoles, ramaderes o forestals, d’acord amb el Reglament General de 
Vehicles, que es classifiquen en les següents tipologies:

a) Tractor agrícola: és el vehicle especial autopropulsat, de dos o més eixos, concebut i 
construït per arrastrar, espentejar, portar o accionar estris, maquinària o remolcs 
agrícoles.

b) Motocultor: vehicle especial autopropulsat, d’un eix, dirigible per un conductor que 
marxa a peu per mitjà d’un manillar. Alguns motocultors poden, també, ser dirigits des 
d’un seient incorporat a un remolc, una màquina agrícola o un estri o bastidor auxiliar 
amb rodes. Es consideren equiparades a motocultor les màquines agrícoles 
autopropulsades, tals com motosegadores i similars, els quals la seva massa màxima 
autoritzada no excedeix de 1000 quilograms encara de manera permanent estiguin 
equipades d’un segon eix.

c) Tractocarro: vehicle especial autopropulsat de dos o més eixos, especialment concebut 
per al transport en el camp de productes agrícoles.

d) Màquines agrícoles automotrius: vehicle especial autopropulsat, de dos o més eixos, 
concebut i construït per efectuar treballs agrícoles. 

e) Portador: vehicle especial autopropulsat de dos o més eixos, concebut i construït per 
portar màquines agrícoles.

f) Màquina agrícola remolcada: vehicle especial concebut i construït per efectuar treballs 
agrícola i que, per traslladar-se i maniobrar, deu ser arrastrat o espentejat per un tractor 
agrícola, motocultor, portador o màquina agrícola automotriu. S’exclouen d’aquesta 
definició els estris agrícoles, entenent per tal els útils o instruments agrícoles, sense 
motor, concebuts i construïts per efectuar treballs de preparació de terrenys o labors que, 
a més, no es considerin vehicles als efectes del Reglament General de Vehicles, així com 
també les restants màquines agrícoles remolcada de menys de 750 quilograms de massa.

g) Remolc agrícola: vehicle especial de transport construït i destinat per ser arrastrat per 
un tractor agrícola, motocultor, portador o màquina agrícola automotriu. S’inclouen en 
aquesta definició els semiremolcs agrícoles. 
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2. El règim previst en aquest Capítol serà d’aplicació sobre tots aquells vehicles i 
maquinària que, de forma anàloga, siguin utilitzats pels seus usuaris per desenvolupar 
funcions pròpies de l’activitat agrícola. 

Article 53. Circulació dels vehicles agrícoles pels camins rurals

1. Podran circular pels camins rurals tots els vehicles que d’acord amb l’article anterior 
tinguin la consideració d’agrícoles.

2. En les diferents campanyes del cultiu d’arròs o d’altres cultius, els usuaris dels camins 
rurals actuaran amb la diligència deguda per tal de no provocar danys que malmetin 
aquests camins.

3.Es prohibeix sense excepció, la circulació pels camins rurals d’aquells vehicles agrícoles 
que no vagin calçats amb rodes de cautxú.

4. En relació al punt anterior, aquests vehicles únicament podran ser transportats per 
altres vehicles habilitats a l’efecte si aquests últims no contradiuen la prohibició establerta.

Article 54. Càrrega i descàrrega de mercaderies.

1. Es prohibeix en tots els camins rurals del municipi estacionar els vehicles agrícoles o 
d’altres habilitats per tal de practicar actuacions de càrrega i descàrrega de mercaderies.

2. En tot cas aquestes actuacions s’hauran d’executar-se fora del camí rural. 

Article 55. Danys als camins rurals per circulació indeguda

Els danys materials als camins rurals podran ser objecte de rescabalament per mitjà del 
procediment sancionador previst en l’Ordenança reguladora del “Procediment sancionador 
i dels Treballs en Benefici de la Comunitat en substitució de multes pecuniàries”.

Article 56. Infraccions i sancions

1. Seran considerades infraccions molt greus les següents:

a) el fets i conductes que contravinguin l’article 53 de la present ordenança.
b) els fets i conductes que causin alteracions i danys als camins rurals per la utilització de 
vehicles agrícoles de l’article 52 i que contravinguin el present capítol.

2. La quantia de les sancions tipificades en aquest article serà de 150 euros.
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Capítol XI: Transport col·lectiu de viatgers 

Secció primera: Transport escolar 

Article 57. Serveis urbans

Per a la prestació de serveis de transport escolar discrecionals amb reiteració d’itinerari 
que es realitzin íntegrament en el terme municipal de Deltebre, caldrà autorització 
municipal, d’acord amb la legislació vigent en matèria de transport. 

Article 58. Serveis interurbans

1. Per a la prestació de serveis de transport escolar interurbans amb parades 
intermèdies o amb origen o destinació a un centre d’ensenyament ubicat en el terme 
municipal de Deltebre, caldrà autorització de la Direcció General de Ports i Transports 
de la Generalitat de Catalunya.

2. L’Ajuntament de Deltebre informarà i podrà proposar canvis a la Direcció General de 
Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya sobre la ubicació de les parades 
intermèdies, de principi o final de trajecte i sobre els recorreguts urbans dels transports 
escolars interurbans quan transitin pel terme municipal de Deltebre. 

Article 59. Autorització municipal dels serveis urbans

1. L’autorització municipal per a la prestació de serveis de transport escolar urbans serà 
per curs escolar complet o per al període de temps que resti perquè s’acabi. 

2. En l’autorització municipal, a més del que determini la legislació corresponent, hi haurà 
de constar el recorregut, els horaris, les parades i el temps màxim d’espera. 

3. S’haurà de sol·licitar una nova autorització per a qualsevol modi cació de les 
condicions en les quals fou atorgada.

Article 60. Parades de transport

1. L’Ajuntament determinarà els llocs on hauran de situar-se les parades de transport 
públic urbà.

2. No es pot romandre en aquestes parades més temps del necessari per recollir o 
deixar els passatgers.
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3. En les parades de transport públic destinades al servei del taxi, aquests vehicles 
només hi poden romandre per esperar passatgers. 

4. El nombre de vehicles no pot ser superior a la capacitat de la parada.

5. Pel que fa a les parades de transport públic interurbà en sòl urbà i urbanitzable, els 
titulars de les línies han de disposar de l’autorització de l’Administració corresponent. 

Article 61. Disposicions generals 

1. Els serveis de sortida, arribada i trànsit d’autobusos de línies regulars de transport de 
viatgers, equipatges i encàrrecs per carretera amb parada a Deltebre han d’utilitzar 
l’Estació d’Autobusos, llevat d’aquells que en aplicació de la normativa d’ordenació de 
transport terrestre n’estiguin exempts. 

2. Tots els serveis de transport de viatgers que efectuïn parades fora l’estació 
d’autobusos, per recollir o deixar viatgers, han de disposar de l’autorització de 
l’administració competent. 

Capítol XII: Usos restringits a la via pública 

Article 62. Limitacions

1. A les zones reservades al trànsit de vianants i de vehicles, no es permeten els jocs, les 
diversions o les activitats que puguin representar un perill per als transeünts o, fins i 
tot, per als mateixos que els practiquin.

1. La circulació dels patins, patinets, monopatins i altres aparells similars s’han 
d’atendre a les prescripcions següents: 
a) No poden circular per la calçada. 
b) Sempre que no hi hagi aglomeració de vianants, poden circular per les zones 
degudament autoritzades o pels parcs públics, passeigs, places i zones de 
vianants, amb precaució i adequant la seva velocitat a la dels vianants. Els menors 
de 12 anys han d’anar acompanyats de persones majors d’edat. 
c) No poden ser arrossegats per un altre vehicle.

2. La normativa vigent regularà els usos de la via pública derivats de l’activitat de proves 
esportives que discorrin pel nucli urbà. 

Capítol XIII: Circulació i estacionament de vehicles pesants i de mercaderies 
perilloses Article 63. Circulació 

1. Es prohibeix la circulació de vehicles pesants amb una massa màxima autoritzada 
(MMA) superior a les 12 tones, de les 0 a les 24 hores, per les vies públiques del 
municipi de Deltebre. Es permet l’accés dels vehicles pesants amb una MMA superior 
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a les 12 tones si és per al subministrament d’obres, i dels transports que es dirigeixin a 
punts de l’interior del municipi per efectuar les operacions necessàries de càrrega o 
descàrrega pròpies de la seva activitat. 

2. En totes les vies urbanes del municipi de Deltebre, es prohibeix el transport de 
mercaderies perilloses, explosives o inflamables en trànsit, així com el transport de 
més de 3.000 litres de productes contaminants de l’aigua.

3. Es permet l’accés dels vehicles pesants, cisternes o contenidors cisternes que 
transportin matèries perilloses destinades al proveïment d’estacions de servei o 
gasolineres, sempre que utilitzin els itineraris d’entrada i de sortida i els horaris 
estipulats per a cada estació de servei per descarregar parcialment o total la seva 
càrrega. Els itineraris i horaris es determinaran per decret d’Alcaldia.

4. Es permet la circulació de vehicles de transport de matèries perilloses per al 
repartiment a domicili de consumidors de gasos liquats d’ús domèstic i de gas-oil per a 
calefacció.

5. Es permet la circulació de vehicles de transport de matèries perilloses per a la 
descàrrega parcial o total de gasos i productes necessaris per al funcionament de 
centres sanitaris, sempre que utilitzin els itineraris d’entrada i sortida i els horaris 
estipulats per a cada centre. Els itineraris i horaris es determinaran per decret 
d’Alcaldia.

6. Els vehicles pesants amb una MMA superior a 12 tones que tinguin la circulació 
autoritzada amb destinació o origen a punts determinats o a polígons industrials del 
terme municipal de Deltebre, hauran de seguir necessàriament els itineraris d’entrada i 
sortida i els horaris que es determinin per decret d’Alcaldia. 

Article 64. Estacionament 

1. Dins el terme municipal de Deltebre no es permet l’estacionament de vehicles amb 
una MMA superior a 6 tones, remolcs, semiremolcs, vehicles articulats, camions 
tractor, caravanes ni autocaravanes, llevat en els espais especialment autoritzats. 

2. Els espais d’estacionament autoritzat per als vehicles esmentats a l’apartat anterior, 
s’establiran per decret d’Alcaldia. 
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CAPÍTOL XIV: ESTACIONAMENT I PERNOCTAMENT DE CARAVANES I 
AUTOCARAVANES

Article 65. Ocupació i pernoctar a la via pública

1. Queda prohibit en el nucli urbà de Deltebre i en el nucli urbà de Riumar, l’ocupació de 
la via pública de vehicles, caravanes i autocaravanes amb la finalitat de pernoctar al 
municipi.

2. Aquesta tipologia de conductes serà tipificada com una infracció greu amb la imposició 
d’una sanció d’una quantia de 100 euros.

3. Els estacionaments dels vehicles recollits en aquesta secció, entre les 24 hores i les 8 
hores, serà considerada ocupació a la via pública, i en tot cas, serà tipificada com una 
infracció greu, que serà sancionada amb una multa d’una quantia de 100 euros.

4. A tals efectes, l’Ajuntament de Deltebre podrà determinar en el municipi espais 
habilitats perquè caravanes i autocaravanes puguin pernoctar. 

Article 66. Estacionament

L’estacionament d’aquesta tipologia de vehicles podrà prohibir-se per part de l’Ajuntament 
si té plena afectació sobre el trànsit rodat, l’interès general o d’altres supòsits previstos en 
la normativa de circulació vigent.

Capítol XV: Conducció sota els efectes de l’alcohol o altres substàncies 

Article 66. Procediment

1. El conductor d’un vehicle no pot circular amb una taxa superior a la que s’estableixi de 
begudes alcohòliques, estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies 
anàlogues. 

2. Tots els conductors de vehicles han de sotmetre’s a les proves que s’estableixin per a 
la detecció de les possibles intoxicacions per alcohol. Igualment hi estan obligats els 
altres usuaris de la via quan es trobin implicats en algun accident de trànsit. 

3. Les mencionades proves consistiran en la verificació de l’aire espirat mitjançant 
etilòmetres autoritzats i les practicaran els agents encarregats de la vigilància del 
trànsit. 

4. A petició de l’interessat, o per ordre de l’autoritat judicial, es podran repetir les proves 
per tal de contrastar-les mitjançant una anàlisi de sang, orina o altres d’anàlogues. La 
despesa del procés d’aquestes anàlisis de contrast aniran a càrrec de l’interessat, el 
qual haurà de satisfer prèviament la quantitat fixada, en concepte de dipòsit de les 
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despeses generades per l’anàlisi . En cas de donar negatiu el resultat de la prova de 
contrast, l’Ajuntament es farà càrrec de la despesa i retornarà la quantitat lliurada per 
l’interessat en qualitat de dipòsit. El personal sanitari estarà obligat a obtenir les 
mostres, i a donar el resultat de les proves a l’autoritat municipal.  

TÍTOL IV. INFRACCIONS, SANCIONS i PROCEDIMENT SANCIONADOR  

Capítol I. Infraccions i sancions

Article 67. Infraccions

1. Constitueix infracció d’aquesta Ordenança, la comissió d’actes o omissions tipificats i 
especificats en els annexos I, II, III. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i 
molt greus:

a) Són infraccions lleus les comeses contra les normes que conté aquesta Ordenança 
i la resta d’ordenament jurídic sobre trànsit que no es quantifiquin expressament 
com a greus o molt greus. 

b) Són infraccions greus, a més de les així reflectides a l’ordenament jurídic sobre 
trànsit, les conductes tipificades referides a:

• Conducció negligent

• Llençar a la via o en les seves rodalies objectes que puguin produir incendis o 
accidents de circulació

• Incomplir les disposicions en matèria de temps de conducció, limitacions de 
velocitat, llevat que aquesta superi el límit establert per considerar-se molt greu, 
prioritat de pas, avançaments, canvis de direcció o sentit i circulació en sentit 
contrari a l’establert, circular marxa enrere. 

• Parades i estacionaments que per fer-se en llocs perillosos o que obstaculitzin 
el trànsit es qualifiquin com a greus

• Circular sense enllumenat en situacions de manca o disminució de visibilitat o 
enlluernar a la resta d’usuaris de la via

• Realitzar i senyalitzar obres en via pública sense permís i retirar o deteriorar la 
senyalització permanent ocasional

• Sobrepassar en més de 5dBA el valor límit establert per al tipus de vehicle

• Col·locar o deixar obstacles a la via pública, que puguin dificultar la circulació de 
vehicles o vianants, sense senyalitzar, així com deixar solts o abandonats 
animals que puguin entorpir la circulació
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• Circular utilitzant dispositius incompatibles amb l’atenció permanent a la 
conducció

• Circular amb mecanismes encarregats de al·ludir la vigilància

• No utilització de casc, cinturó o sistemes de retenció infantil

• Portar menors de 12 anys com a passatgers de ciclomotors i motocicletes

• No respectar les ordres dels agents que regulen la circulació

• No respectar llum vermell d’un semàfor

• No respectar senyal d’estop

• No facilita les dades del conductor i vehicle implicat en un accident de trànsit

c) Són infraccions molt greus, quan no siguin constitutives de delicte, a més de les 
així reflectides a l’ordenament jurídic sobre trànsit, les següents conductes: 

• La conducció per les vies públiques objecte d’aquesta Ordenança sota la 
ingestió de begudes alcohòliques amb taxes superiors a les establertes 
reglamentàriament i, en tot cas, la conducció sota els efectes d’estupefaents, 
psicotròpics i qualsevol altra substància similar. 

• Incomplir l’obligació de tots els conductors de vehicles a sotmetre’s a les proves 
que s’estableixin per a la direcció de possibles intoxicacions d’alcohol, 
estupefaents, psicotròpics, estimulants i altres substàncies similars, i la dels 
demés usuaris de la via quan s’hi trobin implicats en algun accident de 
circulació.

• La conducció temerària

• L’ocupació excessiva del vehicle que suposi un augment del 50 per cent de les 
places autoritzades, exclòs el conductor

• Rebassar més del 50 per cent la velocitat màxima autoritzada, sempre que això 
suposi superar al menys en 30 km per hora l’esmentada limitació

• La circulació en sentit contrari a l’establert

• Les competicions i curses no autoritzades entre vehicles

• L’excés en més del 50 per cent en els temps de conducció o la minoració en 
més del 50 per cent en els temps de descans establerts en la legislació sobre 
transports terrestres

• Circular en posició paral·lela amb vehicles que o tenen expressament prohibit
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• Circular marxa enrere sense causa justificada

• Realitzar i senyalitzar obres en la via pública sense permís i retirar o deteriorar 
la senyalització permanent o ocasional, i col·locar o deixar obstacles a la via 
pública, que puguin dificultar la circulació de vehicles i vianants, sense 
senyalitzar, així com deixar solts o abandonats animals que puguin entorpir la 
circulació, quan aquestes infraccions suposin un perill greu a la circulació 

Article 68. Sancions

1. Les infraccions són sancionades amb la imposició d’una multa la quantia de la qual 
s’especifica per a cada una en l’indicat els annexos previstos expressament. 

2. L’Ajuntament estableix per a cadascuna de les diferents infraccions a les normes de 
circulació vigents, els imports de les quanties que serviran de base per la formulació 
de les denúncies pels agents i la imposició de les sancions que figuren a l’Annex 1 
d’aquesta Ordenança, sense perjudici que, per la naturalesa, circumstàncies o 
gravetat dels fets, motivadament en resultin altres quanties a les proposades en la 
denúncia o en la base d’instrucció atenent-se als barems següents: 

a) Les infraccions lleus es sancionaran amb una multa de fins a 90 euros, les greus 
am una multa de 91 fins a 300 euros i les molt greus amb una multa de 301 fins a 
600 euros. En el cas d’infraccions greus es podrà proposar, a més, la sanció de 
suspensió del permís o llicència de conducció fins a tres mesos. En el supòsit 
d’infraccions molt greus aquesta proposta es formularà en tot cas. 

b) La quantia de la sanció pecuniària i el període de suspensió del permís o llicència 
de conduir es podrà reduir fins un 30 per cent del total i substituir-se en aquesta 
part, a petició de l’interessat, per altres mesures també re-educadores que 
reglamentàriament s’hi determinen

c) Aquestes mesures consistiran en cursos formatius de comportament en matèria de 
seguretat viària o mòduls de conscienciació sobre les conseqüències dels 
accidents de trànsit. Les sancions de multa previstes en el paràgraf anterior es 
podran fer efectives abans que es dicti resolució de l’expedient sancionador, amb 
una reducció del 30 per cent sobre la quantia que fixi l’agent correctament en el 
butlletí, o per defecte, en la notificació posterior de l’esmentada denúncia que faci 
l’instructor de l’expedient 

d) El pagament amb descompte de la sanció implica la renúncia a formular 
al·legacions i la finalització del procediment, sense necessitat de dictar resolució 
expressa, excepte que la infracció denunciada comporti la suspensió del permís o 
llicència de conduir

e) Quan l’infractor no acrediti la seva residència habitual en territori espanyol, l’agent 
denunciat fixarà provisionalment la quantia de la multa i, si no es diposita aquest 
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import o es garanteix el pagament, s’immobilitzarà el vehicle. En tot cas, es tindrà 
en compte tot el que preveu el paràgraf anterior respecte a la reducció del 30 per 
cent. L’incompliment de les mesures re-educadores obligarà al pagament immediat 
de la part de la multa substituïda juntament amb els recàrrecs que siguin d’acord 
amb el que estableix el Reglament General de Recaptació. 

3. La imposició de sancions per l’Alcalde, haurà de guardar la deguda relació entre la 
gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada, d’acord amb els 
següents criteris: 

a) La reincidència per la comissió en un any de més d’una infracció de la mateixa 
naturalesa quan hagi estat sancionada per resolució ferma

b) La naturalesa i entitat dels perjudicis i pertorbacions causats a la resta d’usuaris i 
especialment quan constitueixin perill

c) La pertorbació del normal funcionament dels serveis públics gestionats per les 
administracions i en el mateix cas quan, en conseqüència de la infracció, es dificulti 
la utilització d’espais destinats a l’ús dels serveis públics

4. Quan els fets denunciats puguin comportar, a més a més de la multa, la suspensió del 
permís o llicència de conduir, aquesta circumstància es farà constar durant la 
tramitació de l’expedient sancionador i un cop resolt l’expedient amb imposició de 
multa s’haurà de tramitar a la Prefectura Provincial de Trànsit del Ministeri de l’Interior i 
adjuntar-hi l’expedient administratiu. 

5. Quan els fets denunciats puguin comportar, a més a més de la multa, la pèrdua de 
punts del permís o llicència de conducció, aquesta circumstància es farà constar 
durant la tramitació de l’expedient sancionador, indicant el nombre de punts que es 
treuen. La resolució s’haurà de comunicar a la Prefectura Provincial de Trànsit del 
Ministeri de l’Interior per a la seva anotació en el Registre de conductors i infractors, 
en el termini màxim de 15 dies següents a la seva fermesa. 

6. A l’autor d’una infracció molt greu se li imposarà en cas de reincidència, a més de la 
sanció pecuniària corresponent, la proposta de revocació del permís o llicència de 
conducció. En aquest cas, la graduació de la sanció pecuniària es realitzarà 
exclusivament atenent a la gravetat i transcendència del fet, així com al perill potencial 
creat. Als efectes d’aquest article es consideren reincidents als qui haguessin estat 
sancionats en ferm en via administrativa durant els dos anys immediatament anteriors 
per dos infraccions molt greus. 

7. Les infraccions contemplades en la present ordenança i tipificades en la resta de 
normativa de trànsit seran sancionades d’acord amb el que disposen els esmentats 
textos legals.  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Capítol II: Procediment sancionador 

Article 69. Competència

1. La competència per sancionar les infraccions a què es refereix aquesta Ordenança 
correspon a l’Alcalde, que podrà delegar les seves atribucions en un regidor.

2. A més de la imposició de la sanció que correspongui, l’Ajuntament podrà adoptar les 
mesures escaients per a la restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic 
infringit, amb l’execució subsidiària a càrrec de l’infractor i l’exacció de les taxes o 
preus públics meritats. 

Article 70. Normativa aplicable

1. Els procediments sancionadors per infraccions comeses al municipi de Deltebre es 
regiran per les disposicions establertes en l’Ordenança reguladora del “Procediment 
Sancionador i dels Treballs en Benefici de la Comunitat”, sens perjudici de les 
particularitats en el règim del procediment sancionador que estableix la normativa 
sectorial i la resta de normes de l’apartat segon d’aquest article.

2. No podrà imposar-se cap sanció de les previstes en aquesta Ordenança si no és en 
virtut del procediment instruït, de conformitat al que es disposa el Real Decret Legislatiu 
6/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació 
de vehicles a motor i Seguretat Vial, i el Reial Decret 320/1994, de 25 de febrer, pel que 
s’aprova el Reglament de procediment sancionador en matèria de Trànsit, Circulació de 
Vehicles a motor i Seguretat Vial. 

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES 

Primera.- Queden derogades totes les disposicions contingudes a les ordenances 
municipals de Deltebre que contradiguin la present ordenança. 

Segona.- Queda derogada i substituïda  l’Ordenança municipal número 3 reguladora de la 
“Circulació per a la via pública” des de l’entrada en vigor de la present Ordenança. 

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança entrarà en vigor una vegada hagi estat aprovada definitivament pel 
Ple de l’Ajuntament de Deltebre i transcorreguts 20 dies des la publicació del text íntegre 
al Butlletí Oficial de la Província.
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ANNEX I.  INFRACCIONS I SANCIONS RELATIVES AL COMPORTAMENT EN LA 
CIRCULACIÓ  

Art. N Concepte de la infracció Quanti
a

NORMES GENERALS DE COMPORTAMENT EN LA 
CIRCULACIÓ

Usuaris 

2 G Comportar-se indegudament en la circulació (indiqueu el 
comportament i/o el tipus de dany o molèstia causat)

80.00

Conductors 

3.1 G Conduir sense la diligència i precaució necessàries per evitar 
qualsevol dany propi o aliè (indicar la conducta)

125.00

3.1 M
G

Conduir de forma temerària (indicar detalladament el tipus de 
conducció)

400.00

Activitats que afecten la seguretat de la circulació

4 L Dipositar a la via objectes o matèries que dificulten la circulació, la 
parada o l'estacionament (indicar objectes o matèries i efectes 
produïts)

80.00

4 L Abandonar un vehicle a la via pública (cal tenir en compte l’article 
71.1.a) LSV)

75.00

5.1 L No fer desaparèixer el més aviat possible un obstacle o perill a la 
via per qui l’hagués creat (indicar obstacle o perill existent)

80.00

5.2  L No senyalitzar de forma eficaç un obstacle o perill creat a la via 
per qui l’hagués creat (indicar l'obstacle o perill existent i forma de 
senyalització)

80.00

6 G Llençar a la via o a la vora qualsevol objecte que pugui donar lloc 
a la producció d'incendis (indicar objecte i lloc on va ser llençat)

175.00

6 G Llençar a la via o a la vora qualsevol objecte que pugui posar en 
perill la seguretat viària (indicar objecte i/o tipus de perill)

175.00

Sorolls, fums i gasos

7.1 L Emetre pertorbacions electromagnètiques, sorolls o gasos per 
damunt dels límits reglamentaris

75.00
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7.2 L Circular amb expulsió lliure de gasos, sense el dispositiu 
silenciador d'explosions

75.00

7.2 L Circular amb el silenciador incomplet, inadequat o deteriorat 75.00

7.2 L Circular expulsant els gasos del motor a través d'un tub 
ressonador

75.00

7.2 L Circular amb el vehicle ressenyat, de combustió interna, llençant 
fums que poden dificultar la visibilitat als conductors d'altres 
vehicles o resultar nocius

75.00

7.3 L Emetre contaminants, produïts per un vehicle de motor, per 
damunt dels límits reglamentaris

75.00

7.4  L Emetre qualsevol contaminant a la via per un focus emissor 
diferent d'un vehicle de motor, per damunt del nivell establert

75.00

7.4 L Instal·lar un abocador d'escombraries i residus dins de la zona 
d'afecció de la carretera

90.00

7.4 L Instal·lar un abocador d'escombraries i residus fora de la zona 
d'afecció de la carretera amb perill que el fum produït arribi a la 
carretera

90.00

TRANSPORT DE PERSONES

9.1 L Transportar, en el vehicle ressenyat, un nombre  de persones 
superior al de places autoritzades

60.00

9.1 L No tenir, un vehicle de servei públic o autobús, la placa interior 
que contingui el nombre de places

75.00

Col·locació i disposició de les persones

10.1 L Circular amb menors de 12 anys situats als seients del davant del 
vehicle sense utilitzar els seients o  dispositius de seguretat 
homologats

60.00

10.2 L Transportar persones en un lloc diferent del que tenen destinat i 
habilitat en els vehicles

60.00

10.4 L No portar instal·lada la protecció reglamentària de la càrrega en 
un vehicle autoritzat per transportar simultàniament persones i 
càrrega

60.00

Transport col·lectiu de persones

11.1 L No efectuar una parada tan a la vora com sigui possible del costat 
dret de la calçada

50.00
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11.1 L No vetllar, el conductor i/o la persona encarregada, per la 
seguretat dels viatgers durant la marxa, les pujades o les 
baixades

50.00

NORMES RELATIVES A CICLES, CICLOMOTORS I 
MOTOCICLETES

12.1 L Circular, més d'una persona, en una bicicleta o un ciclomotor 
construït per a una sola persona

60.00

12.2 L Circular, el viatger d’una motocicleta, sense dur una cama a cada 
costat de la motocicleta ni amb els peus recolzats als reposapeus 
laterals

60.00

12.2 L Circular, el viatger, a l’entremig del conductor i el manillar de la 
motocicleta

60.00

CÀRREGA DE VEHICLES I TRANSPORT DE MERCADERIES

13.1 G Circular sense autorització especial amb el vehicle ressenyat, les 
dimensions del qual, inclosa la càrrega, excedeixen dels límits 
reglamentaris (detallar dimensions del vehicle o limitacions de la 
via)

130.00

13.2 G Circular amb el vehicle ressenyat incomplint les condicions 
establertes en l'autorització especial (detallar la condició 
incomplerta)

130.00

Disposició de la càrrega

14.1.a
)

L Circular amb un vehicle amb una càrrega que, a causa del seu 
mal condicionament, pugui caure sobre la via

60.00

14.1.c
)

L Circular amb un vehicle amb una càrrega que produeix pols i 
molèsties per a la resta d'usuaris 

60.00

14.1.d
)

L Circular amb un vehicle amb una càrrega que oculti els dispositius 
de llum o senyalització lluminosa, les plaques de matrícula, els 
distintius o les advertències manuals del conductor

60.00

14.2 L Circular amb un vehicle sense portar cobertes, totalment i 
eficaçment, les matèries que produeixin pols o que puguin caure

60.00

Dimensions de la càrrega

15.1 L Circular amb un vehicle no destinat al transport de mercaderies, la 
càrrega del qual sobresurt de la projecció en planta del vehicle

60.00

15.5 L No senyalitzar reglamentàriament la càrrega que sobresurt 
longitudinalment en un vehicle destinat al transport de 
mercaderies (indicar el defecte en la senyalització o la manca de 
la mateixa)

60.00
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Operacions de càrrega i descàrrega

16 L Realitzar operacions de càrrega i descàrrega dins la via podent-
les fer fora de la mateixa

90.00

16 L Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega ocasionant 
perill o pertorbacions greus als altres usuaris (indicar perill o 
pertorbació)

90.00

16.a) L Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega sense 
respectar les disposicions sobre la parada i l'estacionament

90.00

16.a) L En poblat, realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega 
sense respectar les disposicions de les autoritats municipals 
sobre hores i llocs adequats (indicar incompliment)

90.00

16.b) L Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega sense fer-ho 
pel costat del vehicle més proper al costat de la calçada

90.00

16.c) L Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega sense 
personal o mitjans suficients per aconseguir la màxima celeritat

90.00

16.c) L Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega de manera 
que es produeixin sorolls o molèsties innecessaris

90.00

16.c) L Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega de manera 
que es dipositi la mercaderia a la calçada, al voral o a la zona de 
vianants

90.00

NORMES GENERALS DELS CONDUCTORS

Control del vehicle

17.1 G Conduir sense especial precaució davant la proximitat de nens, 
persones de la tercera edat, invidents o amb disminució

200.00

Obligacions del conductor

18.1 G Conduir un vehicle sense mantenir la pròpia llibertat de 
moviments

100.00

18.1 G Conduir un vehicle sense mantenir el camp necessari de visió 100.00

18.1 G Conduir un vehicle sense mantenir l'atenció permanent a la 
conducció

100.00

18.1 G Conduir un vehicle sense mantenir la posició adequada o sense 
fer-la mantenir als passatgers, o col·locant els objectes o els 
animals transportats de manera que interfereixin la conducció

100.00

18.2 G 
G

Conduir utilitzant cascos o auriculars connectats a aparells 
receptors o reproductors de so.

120.00 
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18.3 G Conduir utilitzant dispositius de telefonia mòbil o qualsevol altre 
sistema de comunicació.

120.00

Visibilitat en el vehicle

19.1 LS
V 

67.
2

Conduir amb un vehicle la superfície de cristall del qual no permet 
al seu conductor la visibilitat diàfana sobre tota la via per la 
col·locació de làmines o adhesius 

120.00

19.1 LS
V 

67.
2

Circular amb un vehicle proveït de làmines o cortinetes contra el 
sol en les finestres posteriors sense dur els dos miralls retrovisors 
exteriors reglamentaris

120.00

19.1 LS
V 

67.
2

Circular amb un vehicle proveït de làmines adhesives en els 
vidres sense tenir homologat el vidre amb la làmina incorporada

120.00

19.2 LS
V 

67.
2

Col·locar en el vehicle vidres tintats o acolorits no homologats 120.00

CIRCULACIÓ DE VEHICLES

Sentit de la circulació: norma general 

29.1 M
G

Circular per l'esquerra en una via de doble sentit de la circulació, 
en sentit contrari a l'estipulat, en un tram amb visibilitat reduïda

400.00

29.1 M
G

Circular per l'esquerra en una via de doble sentit de la circulació, 
en sentit contrari a l'estipulat, en un tram amb visibilitat

300.00

29.1 G Circular per una via de doble sentit de la circulació sense acostar-
se tant com sigui possible al costat dret de la calçada per 
mantenir la separació lateral suficient que permeti creuar amb 
seguretat un altre vehicle

250.00

UTILITZACIÓ DELS CARRILS

Calçades amb doble sentit de circulació

30.1 L Circular pel voral sense causa o raó d'emergència, amb un vehicle 
automòbil (sempre que no sigui un cotxe de minusvàlid o amb un 
vehicle especial amb MMA superior als 3.500 kg)

60.00

30.1.a
)

G Circular pel carril de l'esquerra en una calçada amb doble sentit 
de circulació i dos carrils que estiguin o no separats per marques 
viàries

300.00

�105



�

30.1.b
)

L Circular pel carril central, en una calçada amb doble sentit de 
circulació i tres carrils separats per marques longitudinals 
discontínues, sense que això es degui a un avançament ni a un 
canvi de direcció cap a l'esquerra

90.00

30.1.b
)

G Circular pel carril situat més a l'esquerra en sentit contrari al que 
està estipulat, en una calçada amb doble sentit de circulació i tres 
carrils separats per marques longitudinals discontínues

300.00

Fora de poblat, en calçades amb més d’un carril per al mateix 
sentit de la marxa

31 L Circular fora de poblat per un carril diferent del que hi hagi més a 
la dreta, en una calçada amb més d'un carril per al mateix sentit 
de la marxa, entorpint la circulació d'altres vehicles que el 
segueixin

60.00

Fora de poblat, en calçades amb tres o més carrils per al 
mateix sentit de marxa

32 L Circular fora de poblat, amb un camió de MMA superior als 3.500 
kg o amb un vehicle especial que no estigui obligat a circular pel 
voral o amb un conjunt de vehicles de més de 7 metres de 
longitud, en una calçada de tres o més carrils en el sentit de la 
marxa, per un carril diferent del situat més a la dreta, podent fer-
ho per aquest carril

60.00

32 L Circular fora de poblat, amb un camió de MMA superior als 3.500 
kg o amb un vehicle especial que no estigui obligat a circular pel 
voral o amb un conjunt de vehicles de més de 7 metres de 
longitud, en una calçada de tres o més carrils en el sentit de la 
marxa, per un carril diferent del situat més a la dreta, de manera 
que es dificulti la marxa d'un altre vehicle que el segueix

60.00

En poblat, en calçades amb més d'un carril reservat per al 
mateix sentit de marxa

33 L Circular amb un automòbil (que no sigui un cotxe de disminuït 
físic) o amb un vehicle especial de MMA superior a 3.500 kg, per 
la calçada dins d'un poblat amb almenys dos carrils per al mateix 
sentit, delimitats amb marques longitudinals, desplaçant-se de 
carril sense motiu justificat (descriure com s'efectua aquest canvi 
de carril)

60.00

VORALS: conductors obligats a utilitzar-los

36.1 L No circular pel voral transitable de la seva dreta el conductor d'un 
vehicle de tracció animal, un vehicle especial amb MMA no 
superior a 3.500 kg, cicle, ciclomotor o cotxe per a disminuïts 
físics, estant obligat a utilitzar-lo

60.00
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36.2 M
G

Circular en posició paral·lela a un altre vehicle, tenint tots dos 
vehicles prohibida aquesta forma de circular

200.00

SUPÒSITS ESPECIALS DEL SENTIT DE CIRCULACIÓ

Ordenació especial del trànsit per raons de seguretat o 
fluïdesa de la circulació

37.1 L Circular per una via contravenint l'ordenació determinada per 
l'Autoritat competent per raons de fluïdesa o seguretat del trànsit

300.00

37.1 G Circular per una via en sentit contrari a l'ordenat per l'Autoritat 
competent per raons de fluïdesa o seguretat del trànsit

300.00

Limitacions a la circulació

39.4 L Circular contravenint les restriccions temporals a la circulació 
imposades pels agents encarregats de la vigilància del trànsit

300.00

39.5 M
G

Incomplir les limitacions o restriccions a la circulació 
reglamentàriament establertes

300.00

Carrils reversibles

40.1 G Circular per un carril reversible amb els llums d'encreuament 
apagats

150.00

40.2 G Circular per un carril reversible en sentit contrari a l'estipulat 150.00

Carrils d'utilització en sentit contrari a l'habitual

41.1 G Circular amb un camió, autobús, vehicle mixt, vehicle articulat o 
amb un conjunt de vehicles per un carril habilitat en sentit contrari 
al que és habitual

150.00

41.1 G Circular per un carril habilitat en sentit contrari a l'habitual amb els 
llums d'encreuament apagats

150.00

41.1 G Desplaçar-se lateralment a un carril contigu destinat al sentit 
normal de la circulació des d'un altre carril habilitat per a la 
circulació en sentit contrari a l'habitual

300.00

41.1 G Desplaçar-se lateralment a un carril contigu, reservat per a la 
circulació en sentit contrari a l'habitual, des d'un altre carril 
destinat al sentit normal de la circulació

300.00

Carrils addicionals de circulació

42.1 L Circular per un carril addicional de circulació amb els llums 
d'encreuament apagats

90.00

42.1 M
G

Desplaçar-se lateralment des d'un carril addicional a un carril 
destinat al sentit normal de la circulació, envaint el sentit contrari

300.00
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42.1 M
G

Desplaçar-se lateralment des d'un carril de sentit normal de 
circulació a un carril addicional, envaint el sentit contrari

300.00

REFUGIS, ILLES O DISPOSITIUS DE GUIES O ANÀLEGS: 
sentit de circulació

43.1 M
G

Circular en sentit contrari al que està estipulat en una via de doble 
sentit de circulació, on hi ha un refugi, una illa o un dispositiu de 
guia

300.00

43.2 M
G

Circular en sentit contrari al que està estipulat per una plaça, una 
glorieta o en una confluència de vies

300.00

UTILITZACIÓ DE LES CALÇADES

44.1 M
G

Circular en sentit contrari al que està estipulat en una via dividida 
en més d'una calçada

300.00

VELOCITAT: LÍMITS

Moderació de la velocitat

46.1 G Circular amb un vehicle sense moderar la velocitat i, en el seu 
cas, detenir-se, quan les circumstàncies ho exigeixen (indicar 
circumstàncies)

120.00

46.1.a
)

G Circular sense moderar prou la velocitat quan hi hagi vianants a la 
part de la via que s'està utilitzant o quan es pot preveure 
racionalment que hi irrompran

120.00

46.1.a
)

G Circular sense moderar prou la velocitat quan hi hagi nens, gent 
gran, invidents o altres persones amb disminució a la part de la 
via que el vehicle està utilitzant o quan es pot preveure 
racionalment que hi irrompran

120.00

46.1.b
) 

G Circular sense moderar prou la velocitat en acostar-se a un pas 
de vianants no regulat per semàfor ni per un agent de circulació o 
a un lloc on sigui previsible la presència de nens o a un mercat

120.00

46.1.d
)

G Circular sense moderar prou la velocitat en un tram amb edificis 
d'accés immediat a la part de la via que el vehicle està utilitzant

120.00

46.1.e
)

G Circular sense moderar prou la velocitat en acostar-se a un 
autobús en situació de parada

120.00

46.1.e
)

G Circular sense moderar prou la velocitat en acostar-se a un 
autobús de transport escolar en situació de parada

120.00

46.1.g
)

G Circular sense moderar prou la velocitat quan hi hagi paviment 
lliscant o quan pugui esquitxar-se aigua als altres usuaris de la 
via, si això es pot evitar

120.00
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Velocitat a les vies urbanes i travesseres

50.1 G Circular a una velocitat superior als 50 km/h, segons la limitació 
genèrica imposada a les vies urbanes i les travesseres

50.1 G Circular, un transport de mercaderies perilloses, per una via 
urbana o una travessera a una velocitat superior als 40 km/h

Velocitats prevalents

52.1 G Circular, un vehicle, a una velocitat superior a la que indica el 
senyal corresponent

52.1 G Circular, un conductor novell, a una velocitat superior als 80 km/h

52.2 G Circular, sense portar visible a la part de darrera del vehicle, el 
senyal reglamentari de limitació de velocitat fixada al conductor o, 
en el seu cas, al vehicle ressenyat

120.00

Reducció de velocitat

53.1 G Reduir considerablement la velocitat, un vehicle, sense que hi 
hagi perill i sense avisar prèviament els vehicles que el segueixen

120.00

53.1 G Reduir bruscament la velocitat, un vehicle, amb risc de col·lisió 
per als vehicles que el segueixen

120.00

DISTÀNCIES ENTRE VEHICLES

54.1 G Circular darrera d'un altre vehicle sense deixar espai lliure que 
permeti detenir-se sense col·lisionar en cas de frenada brusca del 
vehicle que el precedeix 

120.00

54.2 G Circular darrera d'un altre vehicle, sense indicar la intenció 
d'avançar-lo, amb una separació que no permet, a la vegada, 
ésser avançat amb seguretat

120.00

54.2 G Circular amb un vehicle de més de 3.500 kg de MMA o amb un 
vehicle o amb un conjunt de vehicles de més de 10 m de longitud 
total, darrera d'un altre vehicle, sense indicar la intenció 
d'avançar-lo, a una distància d'aquest inferior a 50 m

120.00

COMPETICIONS ESPORTIVES

55.2 M
G

Portar a terme una competició o carrera entre vehicles sense 
l'autorització reglamentària

400.00

NORMES DE PRIORITAT DE PAS

Interseccions senyalitzades

56.2 G No cedir el pas en una intersecció senyalitzada, de manera que 
es forci a un altre vehicle a modificar bruscament la trajectòria o la 
velocitat

120.00
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Interseccions sense senyalitzar

57.1 G No cedir el pas en una intersecció sense senyalitzar a un vehicle 
que s'acosta per la dreta, de manera que se'l forci a modificar 
bruscament la trajectòria o la velocitat

120.00

57.1.c
)

G Accedir a una glorieta sense cedir el pas a un vehicle que marxa 
per la via circular, de manera que se'l forci a modificar bruscament 
la trajectòria o la velocitat

120.00

Normes generals sobre prioritat de pas

58.1 G No mostrar amb prou antelació, per la forma de circular i, 
especialment, amb la reducció progressiva de la velocitat, que es 
cedirà el pas en una intersecció

100.00

Detenció del vehicle en interseccions

59.1 G Entrar amb un vehicle en una intersecció, quedant detingut de 
forma que impedeixi o obstrueixi la circulació transversal

120.00

59.1 G Entrar amb un vehicle en un pas de vianants, quedant detingut de 
forma que impedeixi la circulació dels vianants

120.00

TRAMS EN OBRES, ESTRETALLS I TRAMS DE GRAN 
PENDENT

Trams en obres i estretalls

60.1 G No respectar la prioritat de pas a un altre vehicle que ha entrat 
primer en un tram estret no senyalitzat a l’efecte

120.00

60.5 G No seguir les indicacions del personal destinat a regular el pas en 
trams en obres

120.00

Pas de ponts o d’obres de pas senyalitzat

61.1 G No respectar el senyal de prioritat de pas en un estretall de la 
calçada senyalitzat a l’efecte

120.00

Ordre de preferència en absència de senyalització
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62.1 G No respectar l’ordre de preferència en un estretall no senyalitzat el 
conductor del vehicle ressenyat que reglamentàriament ha de fer 
marxa enrera 
L’ordre de preferència entre els diferents tipus de vehicles és el 
següent:: 

1r    Vehicles i transports especials que excedeixin els 
pesos o dimensions establerts en les normes reguladores 
dels vehicles 
2n   Conjunt de vehicles 
3r    Vehicles de tracció animal 
4rt   Turismes que arrosseguin remolcs de menys de 750 
kg 
5è   Vehicles destinats al transport col·lectiu de viatgers 
6è   Camions 
7è   Turismes 
8è   Vehicles especials que no excedeixin els pesos i 
dimensions establerts en les normes reguladores dels 
vehicles 
9è   Motocicletes de tres rodes i motocicletes amb sidecar 
10è Motocicletes, ciclomotors i bicicletes 

120.00

Trams de gran pendent

63.1 G No respectar la prioritat de pas, el conductor del vehicle 
ressenyat, en un tram estret de gran pendent

120.00

NORMES DE COMPORTAMENT DELS CONDUCTORS 
RESPECTE ELS VIANANTS I ELS ANIMALS

Prioritat de pas dels conductors davant dels vianants

65.1.a
)

G No respectar la prioritat de pas dels vianants en un pas 
degudament senyalitzat

120.00

65.1.b
)

G Girar amb el vehicle per entrar en una altra via sense donar la 
prioritat de pas als vianants que la travessen

120.00

65.2 G Travessar amb un vehicle una zona de vianants pel pas habilitat a 
l’efecte sense deixar passar els vianants que hi circulen

120.00

65.3.b
)

G Circular amb un vehicle sense cedir el pas a una tropa en 
formació, fila escolar o comitiva organitzada

150.00

Prioritat de pas dels conductors davant dels animals

66.1.a
)

G Conduir un vehicle sense respectar la prioritat de pas dels animals 
que circulen per una carrerada degudament senyalitzada

90.00

VEHICLES EN SERVEI D’URGÈNCIA
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67.1 G Fer ús de la prioritat de pas, el conductor d’un vehicle de servei 
d’urgència, sense trobar-se en servei urgent

60.00

67.3 G Instal·lar aparells emissors de llum i senyals acústics especials 
sense l’autorització corresponent

120.00

68.1 G Conduir un vehicle prioritari, en servei urgent, sense adoptar les 
precaucions precises per no posar en perill a la resta d’usuaris 
(indicar la maniobra realitzada i perill creat)

90.00

Comportament dels altres conductors respecte aquests 
vehicles

69 G No facilitar el pas a un vehicle prioritari que circula en servei 
d’urgència, després de percebre els senyals que anuncien la seva 
proximitat

90.00

Vehicles no prioritaris en servei d’urgència

70.1 G Circular en servei d’urgència, un conductor d’un vehicle no 
prioritari, sense motiu

150.00

70.2 G No facilitar el pas a un vehicle no prioritari en servei d’urgència 90.00

VEHICLES I TRANSPORTS ESPECIALS : SENYALITZACIÓ

71.1.a
)

L No utilitzar el senyal lluminós especial, quan obstaculitzi la 
circulació, el conductor d’un vehicle destinat específicament a 
remolcar-ne un altre d’accidentat o avariat

60.00

71.1.b
) 

L No utilitzar el senyal lluminós especial, per indicar la seva situació, 
el conductor d’un vehicle destinat a obres o serveis quan treballi 
en operacions de neteja, de conservació, de senyalització o de 
reparació de les vies

60.00

71.1.b
)

L No utilitzar el senyal lluminós especial, el conductor d’un vehicle 
destinat a obres o serveis, des del moment d’entrar en una 
autopista o autovia per fer-hi operacions de neteja, de 
conservació, de senyalització o de reparació de les vies

60.00

71.2 L No utilitzar el senyal lluminós especial o, en el seu defecte, 
l’enllumenat corresponent, el conductor d’un tractor, maquinària 
agrícola o demés vehicles especials o transports especials, quan 
circuli per vies d’ús públic a una velocitat que no  superi els 40 
km/h

60.00

71.1 G No tenir instal·lada, un vehicle o un transport especial, la 
senyalització lluminosa especial 
NOTA: Vegeu l’article 113

150.00

INCORPORACIÓ A LA CIRCULACIÓ
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Obligacions dels conductors que s’hi incorporen

72.1 G Incorporar-se a la circulació sense cedir el pas a altres vehicles 
obligant a aquests a modificar bruscament la seva trajectòria i 
velocitat 

120.00

72.3 L Incorporar-se a la circulació sense senyalitzar òpticament la 
maniobra

60.00

72.4 G Incorporar-se a la calçada, des d’un carril d’acceleració, sense 
cedir el pas a altres vehicles obligant a aquests a modificar 
bruscament la seva trajectòria i velocitat

120.00

Obligació dels altres conductors de facilitar la maniobra

73.1 L No facilitar la incorporació a la circulació d’altres vehicles 50.00

73.1 L No facilitar a un vehicle de transport col·lectiu de viatgers la 
incorporació a la circulació des d’una parada senyalitzada

50.00

73.2 L En poblat, no facilitar la incorporació a un vehicle de transport 
col·lectiu de viatgers des d’una parada senyalitzada

50.00

CANVIS DE DIRECCIÓ, CANVIS DE VIA I CARRIL

Normes generals

74.1 G Fer un canvi de direcció sense advertir-ho prèviament amb prou 
antelació als conductors dels vehicles que circulen darrera

90.00

74.1 G Fer un canvi de direcció a l’esquerra per prendre una altra via 
amb perill per als qui s’acosten en sentit contrari

150.00

74.1 G Fer un canvi de direcció a l’esquerra sense prou visibilitat 150.00

74.2 G Desplaçar-se lateralment per canviar de carril sense respectar la 
prioritat del vehicle que circula pel carril que es pretén ocupar

150.00

Execució de la maniobra

75.1.a
)

G No advertir la maniobra de canvi de direcció amb suficient 
antelació

90.00

75.1.b
)

G Fer un canvi de direcció sense col·locar el vehicle en el lloc 
adequat (indicar com s’ha efectuat el canvi de sentit)

90.00

Supòsits especials

76.1 G No adoptar les precaucions necessàries per evitar qualsevol perill 
en fer un canvi de direcció (indicar el perill creat i les 
circumstàncies existents)

120.00

CANVI DE SENTIT
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Execució de la maniobra

78.1 G Efectuar el canvi de sentit de la marxa sense advertir els altres 
usuaris d’aquesta maniobra

90.00

78.1 G Efectuar el canvi de sentit de la marxa creant perill per als altres 
usuaris de la via (indicar el perill creat)

150.00

Supòsits especials

79.1 G Efectuar un canvi de sentit de marxa en un lloc prohibit (indicar el 
lloc on s’efectua la maniobra)

120.00

MARXA ENRERA: normes generals

80.1 M
G

Circular cap enrera sense causa justificada (és possible marxar 
cap endavant, i no es tracta de canviar la direcció o el sentit de la 
marxa, ni tampoc d’una maniobra complementària d’una altra que 
exigeixi marxar cap enrera)

300.00

80.2 G Circular cap enrera durant un recorregut superior a 15 metres per 
efectuar la maniobra de la qual és complementària (estacionar, 
parar-se, iniciar la marxa,...)

90.00

80.2 G Circular cap enrera de manera que s’envaeixi una cruïlla de vies 
per efectuar la maniobra de la qual és complementària

90.00

80.3 M
G

Circular marxa enrera en una autopista o autovia 400.00

Execució de la maniobra

81.1 G No advertir la maniobra de marxa enrera amb la senyalització 
reglamentària

90.00

81.1 G Efectuar la maniobra de marxa enrera sense adoptar les 
precaucions necessàries per no causar perill a la resta d’usuaris 
de la via

90.00

AVANÇAMENT I CIRCULACIÓ PARAL·LELA

Avançament per l’esquerra: excepcions

82.2 G Avançar a la carretera un vehicle per la dreta sense que el seu 
conductor estigui indicant clarament el seu propòsit de desplaçar-
se lateralment a l’esquerra

90.00

82.3 G En poblat, avançar per la dreta en una calçada d’almenys dos 
carrils de circulació en el mateix sentit de marxa, amb perill per a 
altres usuaris (indicar el perill creat)

90.00

Avançament en calçades de varis carrils
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83.1 G Avançar a un vehicle en una calçada de varis carrils en el mateix 
sentit de circulació i quedar-se en el carril utilitzat, entorpint a 
altres vehicles que circulen darrera a més velocitat

90.00

83.2 G Avançar a un vehicle canviant de carril quan hi ha tanta densitat 
de circulació que els vehicles ocupen tota l’amplada de la calçada

90.00

Obligacions del qui avança abans d’iniciar la maniobra

84.1 G Efectuar un avançament que requereix un desplaçament lateral 
sense advertir-ho amb prou antelació

120.00

84.1 G Efectuar un avançament sense que al carril que pretén utilitzar per 
a la maniobra hi hagi prou espai lliure amb perill de col·lisió per 
als que circulen en sentit contrari

120.00

84.1 G Efectuar un avançament sense que al carril que pretén utilitzar per 
a la maniobra hi hagi prou espai lliure i destorbar els que circulen 
en sentit contrari

120.00

84.1 G Avançar a varis vehicles quan no existeix espai entre ells que 
permeti, si és necessari, desviar-se cap a la dreta sense perill

120.00

84.1 G Efectuar un avançament pel carril central, en una calçada amb 
doble sentit de circulació i tres carrils separats per marques 
longitudinals discontínues, quan ja està ocupat per un vehicle que 
circula en sentit contrari

120.00

84.2 G Efectuar un avançament sense assegurar-se que el conductor del 
vehicle que el precedeix en el mateix carril no hagi indicat ja el 
seu propòsit de desplaçar-se cap el mateix costat

120.00

84.2 G Avançar a un vehicle que ja està avançant-ne un altre, de manera 
que s’envaeixi la part de la calçada reservada a la circulació en 
sentit contrari

120.00

84.3 G Avançar quan un altre conductor que el segueix ha iniciat la 
maniobra d’avançar el seu vehicle

120.00

84.3 G Avançar sense disposar de prou espai per ocupar de nou el 
mateix carril en acabar l’avançament

120.00

Execució de l’avançament

85.1 G Avançar sense deixar entre tots dos vehicles prou separació 
lateral per fer la maniobra amb seguretat

120.00

85.2 G No tornar el mateix carril si una vegada iniciat l’avançament 
s’adona que no el pot fer amb seguretat

150.00

�115



�

85.3 G Avançar sense ocupar de nou com més aviat millor i de manera 
gradual el seu carril, de manera que s’obliga els altres usuaris a 
modificar la seva trajectòria i la seva velocitat

120.00

85.3 G Avançar i ocupar de nou el mateix carril sense advertir-ho 
mitjançant els senyal preceptius

60.00

85.4 G Avançar, fora de poblat, a vianants, animals o vehicles de dues 
rodes o de tracció animal sense deixar una separació lateral d’1’5 
metres com a mínim

120.00

85.5 G Avançar, fora de poblat, el conductor d’un vehicle de dues rodes a 
un altre vehicle i deixar entre tots dos una separació inferior a 
1,50 metres

120.00

Obligacions del conductor avançat

86.1 G No situar-se tan a prop com pugui de la vora dreta de la calçada, 
el conductor d’un vehicle, en adonar-se que el vehicle que el 
segueix té el propòsit d’avançar

120.00

86.2 G Augmentar la velocitat el vehicle que serà avançat 200.00

86.2 G Efectuar maniobres que impedeixin o dificultin l’avançament, el 
vehicle que serà avançat (indicar maniobres efectuades)

200.00

86.3 G No facilitar l’avançament, el conductor del vehicle ressenyat, quan 
les circumstàncies no permeten ésser avançat amb facilitat i 
sense perill (indicar les circumstàncies que concorren)

120.00

PROHIBICIONS: maniobres d’avançament que atempten 
contra la seguretat viària

87.1.1 G Avançar en un tram de visibilitat reduïda de manera que s’envaeixi 
la zona reservada al sentit contrari

210.00

87.1.1 G Avançar sense que la visibilitat disponible sigui suficient, de 
manera que s’envaeixi la zona reservada al sentit contrari (indicar 
la causa de la manca de visibilitat)

210.00

87.1.2 G Avançar en un pas de vianants senyalitzat 120.00

87.1.3 G Avançar en una intersecció (excepte si es tracta d’una plaça de 
circulació giratòria o glorieta; que s’efectuï un avançament per la 
dreta permès; que sigui una calçada que té prioritat en la 
intersecció amb senyal expressa que ho indiqui; o bé, que 
s’avanci a un vehicle de dues rodes)

120.00

SUPÒSITS ESPECIALS D’AVANÇAMENT

Vehicles immobilitzats i obstacles
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88.1 G Superar un vehicle immobilitzat per causes alienes al trànsit de 
manera que s’ocupi el carril esquerre de la calçada, en un tram on 
està prohibit avançar, de manera que s’ocasioni perill (indicar el 
perill causat)

120.00

88.1 G Superar un vehicle immobilitzat per necessitats del trànsit de 
manera que s’ocupi el carril esquerre de la calçada en un tram on 
està prohibit avançar

120.00

89.1 G Superar un obstacle de manera que s’ocupi el carril de sentit 
contrari de la marxa i es causi perill (indicar perill)

120.00

PARADA I ESTACIONAMENT

NORMES GENERALS

Llocs on han d’efectuar-se

90.1 L Parar el vehicle dins de la calçada en una via interurbana 60.00

90.1 L Parar el vehicle dins de la part transitable del voral en una via 
interurbana

60.00

90.1 L Estacionar el vehicle dins de la calçada en una via interurbana 60.00

90.1 L Estacionar el vehicle dins de la part transitable del voral en una 
via interurbana

60.00

90.2 L Estacionar el vehicle al costat esquerre de la calçada en relació 
amb el sentit de la seva marxa en via urbana de doble sentit

60.00

Forma d’execució

91.2 G Parar el vehicle de manera que s’obstaculitzi greument la 
circulació (indicar l’obstacle creat)

120.00

91.2 G Parar el vehicle de manera que es constitueixi un risc per als 
altres usuaris (indicar el risc creat) 

120.00

91.2 G Estacionar el vehicle de manera que s’obstaculitzi greument la 
circulació (indicar l’obstacle creat)

150.00

91.2 G Estacionar el vehicle de manera que es constitueixi un risc per als 
altres usuaris (indicar el risc creat)

240.00

Col·locació del vehicle

92.1 L Estacionar un vehicle sense situar-lo paral·lelament a la vora de la 
calçada

50.00

92.2 L Estacionar un vehicle de manera que no permeti la millor 
utilització de l’espai disponible que queda

50.00
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92.3 L Abandonar el seu lloc, el conductor d’un vehicle, sense adoptar 
les mesures reglamentàries per evitar que el vehicle es posi en 
moviment (indicar la situació del vehicle)

50.00

Ordenances Municipals

93.1 L Incomplir les disposicions en matèria de parada i estacionament 
establertes per l’Ordenança Municipal (indicar la disposició 
incompleta)

60.00

NORMES ESPECIALS: llocs prohibits

94.1.a
)

G Parar-se en un revolt o en un canvi de rasant de visibilitat reduïda, 
a la vora, o en un túnel

90.00

94.1.b
)

L Parar el vehicle en un pas per a ciclistes o per a vianants 50.00

94.1.c
)

L Parar-se al carril o a la part de la via reservats per a la circulació o 
per als serveis de determinats usuaris

50.00

94.1.d
)

G Parar el vehicle en una intersecció o a la vora dificultant el gir a 
altres vehicles

90.00

94.1.d
)

G Parar el vehicle, dins d’una via interurbana, en una intersecció o a 
la vora generant perill per manca de visibilitat

90.00

94.1.f
)

G Parar el vehicle en un lloc on s’impedeixi veure la senyalització als 
usuaris afectats o s’obligui a fer maniobres

94.1.g
)

G Parar el vehicle en una autopista o una autovia, fora de les zones 
habilitades per fer-ho

90.00

94.1.h
)

G Parar en els carrils destinats a l’ús exclusiu del transport públic 
urbà

90.00

94.1.h
)

L Parar en els carrils reservats per a les bicicletes 50.00

94.1.i) G Parar en les zones destinades per a l’estacionament i parada d’ús 
exclusiu pel transport públic urbà

90.00

94.2.a
)

G Estacionar en un revolt o en un canvi de rasant de visibilitat 
reduïda, a la vora, o en un túnel

120.00

94.2.a
)

G Estacionar el vehicle en un pas a nivell 120.00

94.2.a
)

L Estacionar el vehicle en un pas per a ciclistes o per a vianants 60.00

94.2.a
)

L Estacionar el vehicle al carril o a la part de la via reservats per a la 
circulació o per als serveis de determinats usuaris

60.00
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94.2.a
)

G Estacionar el vehicle en una intersecció o a la vora dificultant el gir 
a altres vehicles

120.00

94.2.a
)

G Estacionar el vehicle, dins d’una via interurbana, en una 
intersecció o a la vora generant perill per manca de visibilitat

120.00

94.2.a
)

G Estacionar el vehicle en un lloc on s’impedeixi veure la 
senyalització als usuaris afectats o s’obligui a fer maniobres

120.00

94.2.a
)

G  Estacionar en els carrils destinats a l’ús exclusiu del transport 
públic urbà

120.00

94.2.a
)

L Estacionar en els carrils reservats per a les bicicletes 60.00

94.2.a
)

G Estacionar en les zones destinades per a l’estacionament i parada 
d’ús exclusiu pel transport públic urbà

120.00

94.2.b
)

L Estacionar en el lloc habilitat per l’autoritat municipal com 
d’estacionament amb limitació horària, sense col·locar el distintiu 
que l’autoritza o mantenint estacionat el vehicle en excés sobre el 
temps màxim permès per l’Ordenança Municipal

30.00

94.2.c
)

L Estacionar en una zona senyalitzada per càrrega i descàrrega 60.00

94.2.d
)

L Estacionar en una zona senyalitzada per l’ús exclusiu de 
disminuïts físics

60.00

94.2.e
)

L Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones 
destinades al pas de vianants

80.00

94.2.f
)

L Estacionar davant dels guals senyalitzats correctament 80.00

94.2.g
)

L Estacionar en doble fila 80.00

UTILITZACIÓ DELS LLUMS: ÚS OBLIGATORI DELS LLUMS

Llums de posició i gàlib

99.1 G Circular sense cap tipus d’enllumenat en situació de falta o 
disminució de visibilitat (indicar la situació)

120.00

99.1 L Circular amb el vehicle ressenyat sense portar encès l’enllumenat 
de gàlib estant-hi obligat

120.00

Llums de llarg abast o de carretera

100.1 G Circular amb els llums de carretera apagats, a més de 40 km/h, 
entre el vespre i l’alba, fora de poblat per una via insuficientment 
il·luminada

120.00
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100.1 L Circular amb els llums de carretera apagats, a més de 40 km/h, 
per un túnel o tram de via afectat pel senyal de túnel 
insuficientment il·luminat

60.00

100.2 L Utilitzar alternativament els llums de carretera i d’encreuament 
(centel leigs) amb f inal i tats di ferents a les previstes 
reglamentàriament

60.00

Llums de curt abast o d’encreuament

101.1 G Circular amb els llums d’encreuament apagats, entre el vespre i 
l’alba, per una via suficientment il·luminada

120.00

101.1 L Circular amb els llums d’encreuament apagats per un túnel o tram 
de via afectat pel senyal de túnel suficientment il·luminat 

60.00

101.1 G Circular amb els llums d’encreuament apagats, entre el vespre i 
l’alba, en poblat insuficientment il·luminat

120.00

101.2 G Circular per una via interurbana insuficientment il·luminada, entre 
el vespre i l’alba, o per un túnel o tram de via afectat pel senyal de 
túnel insuficientment il·luminat, amb els llums d’encreuament 
apagats pel fet de no disposar dels llums de carretera o llargs

120.00

101.2 G Circular amb els llums de carretera i els d’encreuament apagats, 
entre el vespre i l’alba, per una via interurbana insuficientment 
il·luminada, o per un  túnel o tram de via afectat pel senyal de 
túnel insuficientment il·luminat, a menys de 40 km/h

120.00

Enlluernament

102.1 G No substituir els llums de carretera pels d’encreuament i 
enlluernar a altres usuaris

120.00

Enllumenat de la placa de matrícula

103 L No portar il·luminada la placa posterior de matrícula, entre el 
vespre i l’alba, en el pas per un túnel o trams de via afectats pel 
senyal de túnel, o quan hi ha condicions meteorològiques o 
ambientals que fan disminuir sensiblement la velocitat

30.00

Ús de l’enllumenat durant el dia

104 G Circular durant el dia amb una motocicleta amb els llums 
d’encreuament apagats

120.00

Immobilitzacions

105.1 G Portar els llums de posició apagats, un vehicle immobilitzat, estant 
obligat a utilitzar-los

120.00

SUPÒSITS ESPECIALS D’ENLLUMENAT
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Condicions que fan disminuir la visibilitat

106.2 G No utilitzar els llums de boira de davant o els llums de curt o llarg 
abast quan existeixen condicions que disminueixen sensiblement 
la visibilitat (indicar les condicions existents)

120.00

106.2 L Utilitzar els llums de boira posteriors sense que existeixin 
condicions meteorològiques o ambientals especialment 
desfavorables

120.00

106.3 G Circular sense cap tipus d’enllumenat en situació de falta o 
disminució de visibilitat per les condicions meteorològiques o 
ambientals existents

120.00

ADVERTÈNCIES DELS CONDUCTORS: NORMES GENERALS

Obligació  d’advertir les maniobres

108.1 L No avisar, el conductor d’un vehicle, utilitzant la senyalització 
lluminosa, o si no en té, amb el braç, a la resta d’usuaris de la via, 
de la maniobra que està a punt d’efectuar

60.00

Advertències òptiques

109.1 L No senyalitzar amb antelació suficient la realització d’una 
maniobra

50.00

109.2 L Mantenir l’advertència lluminosa després de finalitzar la maniobra 50.00

109.2 L No utilitzar el llum d’emergència per senyalitzar la presència d’un 
vehicle immobilitzat a la via ressenyada

50.00

109.2 L No senyalitzar amb el llum d’emergència la presència d’un vehicle 
immobilitzat quan la visibilitat està sensiblement reduïda

50.00

Avisos acústics

110.1 L Utilitzar els senyals acústics sense motiu reglamentàriament 
establert

60.00

Advertències d’altres vehicles

113 G No avisar, el conductor d’un vehicle destinat a obres o a serveis, 
de la seva presència amb el senyal lluminós especial ni amb els 
llums específicament determinats per a aquest vehicle

120.00

113 G No avisar, el conductor d’un tractor o de maquinària agrícola, de la 
seva presència amb el senyal lluminós especial ni amb els llums 
específicament determinats per a aquest vehicle 

120.00
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113 G No avisar, el conductor d’un vehicle o transport especial, de la 
seva presència amb el senyal lluminós especial ni amb els llums 
específicament determinats per a aquest vehicle 
NOTA: Només es tipificaran les infraccions per l’art. 113 quan 
aquests tipus de vehicles no utilitzin cap senyal lluminós. Es 
tipificaran per l’art. 71 quan no s’utilitzi el senyal lluminós especial

120.00

ALTRES NORMES DE CIRCULACIÓ

Portes

114.1 L Circular amb les portes del vehicle obertes 50.00

114.1 L Obrir les portes del vehicle amb perill per a altres usuaris 50.00

114.1 L Baixar del vehicle amb perill per a altres usuaris 50.00

Aturada de motor 50.00

115.2 L Quedar-se detingut en un túnel o en un lloc tancat durant més de 
dos minuts i no aturar el motor

50.00

CINTURÓ, CASC I ALTRES ELEMENTS DE SEGURETAT

Cinturons de seguretat

117.1 G No utilitzar, la persona denunciada, el cinturó de seguretat (indicar 
de qui es tracta)

120.00

117.1 G No utilitzar adequadament, la persona denunciada, el cinturó de 
seguretat (indicar com el porta)

120.00

Cascos i altres elements de protecció

118.1 G No utilitzar, la persona denunciada, el casc de protecció 
homologat (indicar de qui es tracta)

120.00

118.1 G No utilitzar adequadament, la persona denunciada, el casc de 
protecció homologat (indicar com el porta)

120.00

VIANANTS

Circulació per zones de vianants: excepcions

121.1 L Transitar pel voral o per la calçada quan hi ha una zona de 
vianants per on es pot passar (llevat d’algunes excepcions)

24.00

121.1 L Transitar per la calçada quan hi ha un voral (llevat d’algunes 
excepcions)

24.00

121.4 L Circular per la calçada, per la vorera o per un carrer residencial 
amb un monopatí, patins o aparells semblants a una velocitat 
superior al pas d’una persona

60.00
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121.4 L Circular amb un monopatí, patins o aparells semblants arrossegat 
per un altre vehicle

60.00

121.5 L Circular amb qualsevol mena de vehicle per una vorera o una 
zona de vianants

60.00

Circulació per la calçada o el voral

122.1 L No circular, un vianant, per l’esquerra en una carretera o una 
travessera (llevat d’algunes excepcions)

24.00

Circulació nocturna

123 L No portar un element lluminós o reflector, un vianant que transiti 
pel voral o la calçada, fora de poblat, entre el vespre i l’alba o en 
condicions de visibilitat insuficient

50.00

Passos per a vianants i creuament de calçades

124.1 L Travessar la calçada fora del pas de vianants que hi ha a l’efecte 24.00

124.1 L Travessar la calçada quan els llums del semàfor permeten la 
circulació de vehicles

24.00

124.3 L Travessar la calçada sense caminar perpendicularment a l’eix de 
la calçada, entretenir-s’hi o detenir-s’hi sense necessitat o 
destorbar el pas dels altres

24.00

124.4 L Travessar una plaça o una glorieta, un vianant, per la calçada 
sense vorejar-la

24.00

CIRCULACIÓ D’ANIMALS

Normes especials

127.1.
d)

L Travessar la via amb un animal per un lloc que no compleix les 
condicions necessàries de seguretat (indicar les condicions del 
lloc)

50.00

127.1.
e)

G Circular de nit amb animals, per una via insuficientment 
il·luminada o en condicions que fan disminuir la velocitat, sense 
portar al costat més pròxim al centre de la calçada els llums 
necessaris per precisar la seva situació i dimensions

80.00

COMPORTAMENT EN CAS D’EMERGÈNCIA

Obligació d’auxili

129.2 G No facilitar la identitat ni les dades del vehicle sol·licitades pels 
afectats en un accident de circulació, en trobar-s’hi implicat 
NOTA: La resta de possibles infraccions estan contemplades per 
l’article 195 del Codi Penal 

120.00

Immobilització del vehicle i caiguda de càrrega
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130.1 L No senyalitzar eficaçment el vehicle immobilitzat a la via, o la 
caiguda de càrrega a la via pública

50.00

130.1 L No retirar de la calçada el vehicle immobilitzat o l’obstacle creat 
en el menor temps possible

50.00

130.3 L No utilitzar els dispositius de presenyalització de perill o, si no n’hi 
ha, altres elements d’eficàcia anàloga, per avisar de la presència 
d’un vehicle immobilitzat o de càrrega a la calçada

60.00

130.5 L Remolcar un vehicle avariat o accidentat per un altre no destinat a 
aquesta finalitat

50.00

SENYALS DE CIRCULACIÓ I MARQUES VIÀRIES

Retirada, substitució i alteració de senyals

142.3 G Modificar el contingut dels senyals, o col·locar sobre ells o en les 
proximitats, plaques, cartells, marques o altres objectes que 
poden induir a confusió, reduir la seva visibilitat o la seva eficàcia, 
enlluernar als usuaris de la via o distreure la seva atenció

120.00

Senyals dels Agents

143.1 L No obeir les ordres de l’agent de circulació 120.00

Senyals d’abalisament

144.1 L No respectar la prohibició de pas establerta mitjançant el senyal 
d’abalisament (indicar el tipus de senyal no respectada)

50.00

Semàfors reservats per a vianants

145.1 L No respectar el vianant el llum vermell del seu semàfor 50.00

Semàfors circulars per a vehicles

146.1 L No respectar, el conductor d’un vehicle, el llum vermell d’un 
semàfor

120.00

146.3 L No detenir-se, el conductor d’un vehicle, podent fer-ho sense 
perill, davant el llum groc no intermitent d’un semàfor

60.00

Semàfors quadrats per a vehicles, o de carril

147.1 L Ocupar un carril quan ho prohibeix el llum vermell en forma d’aspa 
d’un semàfor quadrat

120.00

Semàfors reservats a determinats vehicles

148.1 L No detenir-se, el conductor d’una bicicleta o d’un ciclomotor, 
davant el llum vermell del seu semàfor

60.00
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148.1 L No detenir-se, el conductor d’una bicicleta o d’un ciclomotor, 
podent-ho fer sense perill, davant el llum groc del seu semàfor

60.00

Senyals de prioritat

151.2 L No detenir-se davant un senyal de detenció obligatòria (STOP) 120.00

Senyals de prohibició d’entrada

152 L No obeir un senyal de circulació prohibida 60.00

152 L No obeir un senyal d’entrada prohibida (indicar el senyal desobeït) 60.00

Senyals de restricció de pas

153 L No obeir un senyal de restricció de pas (indicar el senyal 
desobeït)

60.00

Altres senyals de prohibició o restricció

154 L No obeir un senyal de prohibició o restricció (indicar el senyal 
desobeït)

70.00

Senyals d’obligació

155 L No obeir un senyal d’obligació (indicar el senyal desobeït) 70.00

Senyals d’indicacions generals

159 L No respectar un senyal d’estacionament reservat per a 
determinada classe de vehicles

70.00

159 L No respectar un senyal de limitació de temps d’estacionament 60.00

159 L No respectar un senyal d’estacionament reservat per a taxi 60.00

159 L No respectar un senyal de carrer residencial 60.00

Senyals de carrils

160 L Incomplir l’obligació establerta per un senyal de carril (indicar 
senyal infringit i el fet en què es concreta la infracció)

60.00

160 L Utilitzar un carril reservat per a autobusos 60.00

Marques blanques longitudinals

167 L No respectar una línia longitudinal contínua 60.00

167 L Circular sobre una línia longitudinal discontínua 60.00

Marques blanques transversals

168 L No respectar una marca viària transversal contínua 60.00

Senyals horitzontals de circulació
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169 L No detenir-se en el lloc prescrit per un senyal horitzontal de STOP 60.00

Altres marques i inscripcions de color blanc

170 L No obeir l’obligació imposada per una fletxa de selecció de carrils 60.00

170 L Circular per un carril o zona reservada per a determinats vehicles 
senyalitzada a aquest efecte

60.00

170 L Entrar en una zona exclosa de la circulació (zebrejat) emmarcada 
per una línia contínua 

60.00

Marques d’altres colors

171 L No respectar la indicació d’una marca viària groga (indicar la 
marca corresponent)

60.00

SENYALS EN ELS VEHICLES

173.2 L No portar, el vehicle ressenyat, el senyal corresponent (indicar el 
senyal omès)

60.00
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ANNEX II. INFRACCIONS I SANCIONS RELATIVES AL CONSUM D’ALCOHOL

Art
.

N Concepte de la infracció Taxa 
sang

Taxa 
aire

Quant
ia

20.
1

M
G

Conduir un vehicle amb taxa d’alcohol a la 
sang superior a 0,5 gr/litre, o alcohol en aire 
espirat superior a 0,25 mgr/litre.

De 
0,56 a 

0,62

De 0,28 
a 0,31

450.0
0

20.
1

M
G

Conduir un vehicle amb taxa d’alcohol a la 
sang superior a 0,5 gr/litre, o alcohol en aire 
espirat superior a 0,25 mgr/litre.

De 
0,63 a 

0,70

De 0,32 
a 0,35

520.0
0

20.
1

M
G

Conduir un vehicle amb taxa d’alcohol a la 
sang superior a 0,5 gr/litre, o alcohol en aire 
espirat superior a 0,25 mgr/litre.

Més de 
0,70

Mes de 
0,35

600.0
0

20.
1

M
G

Conduir un vehicle destinat al transport de 
mercaderies amb PMA superior a 3500 Kg. 
amb taxa d’alcohol a la sang superior a 0,3 gr/
litre, o alcohol en aire espirat superior a 0,15 
mgr/litre.

De 
0,36 a 

0,42

De 0,18 
a 0,21

450.0
0

20.
1

M
G

Conduir un vehicle destinat al transport de 
mercaderies amb PMA superior a 3500 Kg. 
amb taxa d’alcohol a la sang superior a 0,3 gr/
litre, o alcohol en aire espirat superior a 0,15 
mgr/litre.

De 
0,43 a 

0,50

De 0,22 
a 0,25

520.0
0

20.
1

M
G

Conduir un vehicle destinat al transport de 
mercaderies amb PMA superior a 3500 Kg. 
amb taxa d’alcohol a la sang superior a 0,3 gr/
litre, o alcohol en aire espirat superior a 0,15 
mgr/litre.

Més de 
0,50

Més de 
0,25

600.0
0

20.
1

M
G

Conduir un vehicle destinat al transport de 
viatgers de més de nou places amb taxa 
d’alcohol a la sang superior a 0,3 gr/litre, o 
alcohol en aire espirat superior a 0,15 mgr/
litre.

De 
0,36 a 

0,42

De 0,18 
a 0,21

450.0
0

20.
1

M
G

Conduir un vehicle destinat al transport de 
viatgers de més de nou places amb taxa 
d’alcohol a la sang superior a 0,3 gr/litre, o 
alcohol en aire espirat superior a 0,15 mgr/
litre.

De 
0,43 a 

0,50

De 0,22 
a 0,25

520.0
0
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20.
1

M
G

Conduir un vehicle destinat al transport de 
viatgers de més de nou places amb taxa 
d’alcohol a la sang superior a 0,3 gr/litre, o 
alcohol en aire espirat superior a 0,15 mgr/
litre.

Més de 
0,50

Més de 
0,25

600.0
0

20.
1

M
G

Conduir un vehicle de servei públic amb taxa 
d’alcohol a la sang superior a 0,3 gr/litre, o 
alcohol en aire espirat superior a 0,15 mgr/
litre.

De 
0,36 a 

0,42

De 0,18 
a 0,21

450.0
0

20.
1

M
G

Conduir un vehicle de servei públic amb taxa 
d’alcohol a la sang superior a 0,3 gr/litre, o 
alcohol en aire espirat superior a 0,15 mgr/
litre.

De 
0,43 a 

0,50

De 0,22 
a 0,25

520.0
0

20.
1

M
G

Conduir un vehicle de servei públic amb taxa 
d’alcohol a la sang superior a 0,3 gr/litre, o 
alcohol en aire espirat superior a 0,15 mgr/
litre.

Més de 
0,50

Més de 
0,25

600.0
0

20.
1

M
G

Conduir un vehicle destinat al transport 
escolar o de menors amb taxa d’alcohol a la 
sang superior a 0,3 gr/litre, o alcohol en aire 
espirat superior a 0,15 mgr/litre.

De 
0,36 a 

0,42

De 0,18 
a 0,21

450.0
0

20.
1

M
G

Conduir un vehicle destinat al transport 
escolar o de menors amb taxa d’alcohol a la 
sang superior a 0,3 gr/litre, o alcohol en aire 
espirat superior a 0,15 mgr/litre.

De 
0,43 a 

0,50

De 0,22 
a 0,25

520.0
0

20.
1

M
G

Conduir un vehicle destinat al transport 
escolar o de menors amb taxa d’alcohol a la 
sang superior a 0,3 gr/litre, o alcohol en aire 
espirat superior a 0,15 mgr/litre.

Més de 
0,50

Més de 
0,25

600.0
0

20.
1

M
G

Conduir un vehicle destinat al transport de 
mercaderies perilloses amb taxa d’alcohol a la 
sang superior a 0,3 gr/litre, o alcohol en aire 
espirat superior a 0,15 mgr/litre.

De 
0,36 a 

0,42

De 0,18 
a 0,21

450.0
0

20.
1

M
G

Conduir un vehicle destinat al transport de 
mercaderies perilloses amb taxa d’alcohol a la 
sang superior a 0,3 gr/litre, o alcohol en aire 
espirat superior a 0,15 mgr/litre.

De 
0,43 a 

0,50

De 0,22 
a 0,25

520.0
0

20.
1

M
G

Conduir un vehicle destinat al transport de 
mercaderies perilloses amb taxa d’alcohol a la 
sang superior a 0,3 gr/litre, o alcohol en aire 
espirat superior a 0,15 mgr/litre.

Més de 
0,50

Més de 
0,25

600.0
0
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20.
1

M
G

Conduir un vehicle de servei d’urgències amb 
taxa d’alcohol a la sang superior a 0,3 gr/litre, 
o alcohol en aire espirat superior a 0,15 mgr/
litre.

De 
0,36 a 

0,42

De 0,18 
a 0,21

450.0
0

20.
1

M
G

Conduir un vehicle de servei d’urgències amb 
taxa d’alcohol a la sang superior a 0,3 gr/litre, 
o alcohol en aire espirat superior a 0,15 mgr/
litre.

De 
0,43 a 

0,50

De 0,22 
a 0,25

520.0
0

20.
1

M
G

Conduir un vehicle de servei d’urgències amb 
taxa d’alcohol a la sang superior a 0,3 gr/litre, 
o alcohol en aire espirat superior a 0,15 mgr/
litre.

Més de 
0,50

Més de 
0,25

600.0
0

20.
1

M
G

Conduir un vehicle destinat a transports 
especials amb taxa d’alcohol a la sang 
superior a 0,3 gr/litre, o alcohol en aire espirat 
superior a 0,15 mgr/litre.

De 
0,36 a 

0,42

De 0,18 
a 0,21

450.0
0

20.
1

M
G

Conduir un vehicle destinat a transports 
especials amb taxa d’alcohol a la sang 
superior a 0,3 gr/litre, o alcohol en aire espirat 
superior a 0,15 mgr/litre.

De 
0,43 a 

0,50

De 0,22 
a 0,25

520.0
0

20.
1

M
G

Conduir un vehicle destinat a transports 
especials amb taxa d’alcohol a la sang 
superior a 0,3 gr/litre, o alcohol en aire espirat 
superior a 0,15 mgr/litre.

Més de 
0,50

Més de 
0,25

600.0
0

20.
1

M
G

Conduir el vehicle ressenyat amb un permís 
de conducció d’antiguitat inferior a 2 anys amb 
taxa d’alcohol a la sang superior a 0,3 gr/litre, 
o alcohol en aire espirat superior a 0,15 mgr/
litre.

De 
0,36 a 

0,42

De 0,18 
a 0,21

450.0
0

20.
1

M
G

Conduir el vehicle ressenyat amb un permís 
de conducció d’antiguitat inferior a 2 anys amb 
taxa d’alcohol a la sang superior a 0,3 gr/litre, 
o alcohol en aire espirat superior a 0,15 mgr/
litre.

De 
0,43 a 

0,50

De 0,22 
a 0,25

520.0
0

20.
1

M
G

Conduir el vehicle ressenyat amb un permís 
de conducció d’antiguitat inferior a 2 anys amb 
taxa d’alcohol a la sang superior a 0,3 gr/litre, 
o alcohol en aire espirat superior a 0,15 mgr/
litre.

Més de 
0,50

Més de 
0,25

600.0
0
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20.
1

M
G

Conduir el vehicle ressenyat amb un permís 
de conducció d’antiguitat inferior a 2 anys amb 
taxa d’alcohol a la sang superior a 0,3 gr/litre, 
o alcohol en aire espirat superior a 0,15 mgr/
litre.

De 
0,36 a 

0,42

De 0,18 
a 0,21

450.0
0

20.
1

M
G

Conduir el vehicle ressenyat amb un permís 
de conducció d’antiguitat inferior a 2 anys amb 
taxa d’alcohol a la sang superior a 0,3 gr/litre, 
o alcohol en aire espirat superior a 0,15 mgr/
litre.

De 
0,43 a 

0,50

De 0,22 
a 0,25

520.0
0

20.
1

M
G

Conduir el vehicle ressenyat amb un permís 
de conducció d’antiguitat inferior a 2 anys amb 
taxa d’alcohol a la sang superior a 0,3 gr/litre, 
o alcohol en aire espirat superior a 0,15 mgr/
litre.

Més de 
0,50

Més de 
0,25

600.0
0

Art N Concepte de la infracció

21.
1

M
G

No sotmetre’s el conductor o usuari de la via, implicat directament  
com a possible responsable en un accident, a les proves de 
detecció alcohòlica

420.0
0

21.
2

M
G

No sotmetre’s el conductor d’un vehicle denunciat amb 
símptomes d’estar sota la influència de begudes alcohòliques, a 
les proves de detecció alcohòlica

420.0
0

21.
3

M
G

No sotmetre’s el conductor d’un vehicle denunciat per cometre 
alguna infracció contra el Reglament General de Circulació a les 
proves de detecció alcohòlica

420.0
0

21.
4

M
G

No sotmetre’s el conductor d’un vehicle requerit per a fer-ho per 
l’autoritat  o els seus agents, en un control preventiu, a les proves 
de detecció alcohòlica

420.0
0

�130



�

ANNEX III. INFRACCIONS I SANCIONS SOBRE LES CONDICIONS TÈCNIQUES DELS 
VEHICLES

Concepte de la infracció Article Naturale
sa

Quantia

Normes generals

CONDICIONS TÈCNIQUES

Miralls retrovisors

Circular amb un vehicle que no té el nombre 
reglamentari de miralls retrovisors eficaços 
Els ciclomotors, quadricicles lleugers (equipats o 
no amb carrosseria), motocicletes (amb o sense 
sidecar) amb velocitat màxima menor o igual a 
100 km/h, vehicles de tres rodes i quadricicles (si 
van equipats amb carrosseria), vehicles 
especials (inclosos els agrícoles), així com els 
vehicles de les categories M1 (destinats al 
transport de persones que tinguin, a més del 
seient del conductor, vuit places com a màxim) i 
N1 (destinats al transport de mercaderies amb 
MMA no superior a 3.500 kg)  únicament estan 
obligats a portar un mirall retrovisor exterior a 
l’esquerra. La resta de vehicles han de portar 
dos miralls retrovisors, a la dreta i a l’esquerra.

11.2 G 60.00

Dispositiu antiencastament

No tenir el dispositiu que eviti l'encastament en 
el cas de col·lisió posterior 

11.16 G 60.00

Altres condicions

Portar els vehicles de motor, remolcs, 
semiremolcs i màquines remolcades, arestes 
sortints, en l’interior o exterior del vehicle, que 
constitueixin un perill per als seus ocupants o 
pels demés usuaris de la via (indicar com es 
porten i perill que suposen)

12.1 G 60.00

Pneumàtics
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Circular amb un vehicle els pneumàtics del qual 
no conserven el dibuix en la totalitat de la banda 
de rodament o s’aprecien deformacions o talls 
(per cada pneumàtic)

12.5.1 G 60.00

Dispositius d’enllumenat i senyalització 
òptica

Circular amb el vehicle ressenyat sense ajustar-
se els dispositius d’enllumenat i senyalització 
òptica a les prescripcions reglamentàries 
(detallar incompliment)

15 G 60.00

Circular amb el vehicle ressenyat sense els 
dispositius d’enllumenat i senyalització òptica 
reglamentaris (detallar incompliment)

16 G 60.00

Eines, recanvis i accessoris
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No tenir, el vehicle ressenyat, els recanvis o 
accessoris reglamentaris (cal indicar-los): 

- els vehicles de motor i conjunts de 
vehicles han de portar: 

- un joc de làmpades dels 
llums que ha de portar i les 
eines per canviar-los 

- els turismes, a més: 
- dos dispositius portàtils de 
pressenyalització de perill 
- una roda de recanvi o roda 
d'ús temporal i les eines per 
canviar-la 

- els turismes destinats al servei públic, 
a més: 

- un equip homologat d'extinció 
d'incendis 

- els camions de MMA no superior a 
3500 kg, a més: 

- un joc de làmpades dels 
llums que ha de portar el 
remolc 

- els autobusos, camions de MMA 
superior a 3500 kg i conjunts de 
vehicles no agrícoles només han de 
portar: 

- un joc de làmpades dels 
llums que ha de portar i les 
eines per canviar-los 
- un equip homologat d'extinció 
d'incendis 
- dos dispositius portàtils de 
pressenyalització de perill 

- els vehicles especials de motor i 
conjunts de vehicles especials han de 
portar: 

- un joc de làmpades dels 
llums que ha de portar i les 
eines per canviar-los 

                           - dos dispositius portàtils 
de pressenyalització de perill

19  G 60.00

Bicicletes i ciclomotors

Circular amb el ciclomotor ressenyat sense els 
dispositius d’enllumenat i senyalització òptica 
reglamentaris (especificar incompliment)

21.2 G 60.00
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Circular amb una bicicleta que no reuneix les 
condicions tècniques reglamentàries (especificar 
incompliment)

22.1 L 30.00

Vehicles de tracció animal

Circular amb un vehicle de tracció animal, de nit, 
per trams de via amb el senyal de “túnel” o amb 
condicions meteorològiques que disminueixen 
sensiblement la visibilitat, sense els dispositius 
d’enllumenat i senyalització òptica reglamentaris 
(especificar incompliment): 

- un o dos (si la longitud excedeix de 6 
m o si la forma, dimensions o càrrega 
del vehicle impedeixen la visibilitat de 
llum única) llums de posició davanters 
de color blanc 

- un o dos llums de posició posteriors de 
color vermell 

- dos catadiòptr ics posteriors no 
triangulars de color vermell 

23.5 G 60.00

MATRÍCULACIÓ

Normes generals

Circular amb el vehicle ressenyat sense les 
plaques de matrícula (només per als vehicles 
matriculats; en cas contrari es denunciarà per no 
haver obtingut l'autorització corresponent)

25.1 G 100.00

Circular amb el vehicle ressenyat sense una de 
les plaques de matrícula 
Els ciclomotors, motocicletes, vehicles especials 
agrícoles i d'obres i serveis autopropulsats, 
remolcs, semiremolcs, maquinària agrícola 
remolcada i d'obres i serveis, únicament estan 
obligats a portar una sola placa de matrícula a la 
part posterior.

25.1 G 60.00

PLAQUES DE MATRÍCULA

Circular amb el vehicle ressenyat amb plaques 
de matrícula que no són perfectament visibles o 
llegibles

49.1 G 60.00
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ORDENANÇA NÚMERO 4 REGULADORA DE LA PROTECCIÓ, LA TINENÇA I 
LA VENDA D’ANIMALS

ÍNDEX

TÍTOL PRELIMINAR. Disposicions generals

Article 1. Objecte

Article 2. Àmbit d’aplicació

Article 3. Definicions

Article 4. Dret a gaudir dels animals i amb els animals i el deure de protegir-los

Article 5. Entitats de protecció i defensa dels animals

Article 6. Cens municipal

Article 7. La inscripció al cens municipal

Article 8. Accés a la informació relativa als animals

TÍTOL I. Intervenció administrativa de la tinença i venda d’animals

Article 9. Disposicions generals

Article 10. Establiments de venda, de cria i de manteniment d’animals

Article 11. Establiments de concurrència pública

Article 12. Animals salvatges en captivitat

TÍTOL II. Règim jurídic de la tinença d’animals
CAPÍTOL I. Disposicions generals

Article 13. Prohibicions

Article 14. Sacrifici mitjançant mètodes d’eutanàsia i esterilització dels animals

Article 15. Recollida d’animals a la via i als espais públics

Article 16. Activitats que no es poden exercir a Deltebre

Article 17. Responsabilitat de les persones posseïdores i propietàries dels animals

�135



�

CAPÍTOL II. Animals domèstics

Article 18. Protecció dels animals domèstics

Article 19. Protecció de la salut pública i de la tranquil·litat i la seguretat de les persones

Article 20. Tinença d’animals domèstics en els domicilis particulars

Article 21. Obligacions de les persones propietàries i posseïdores d’animals de companyia

Article 22. Animals de companyia abandonats i perduts

Article 23. Centres d’acollida d’animals de companyia

Article 24. Gossos potencialment perillosos

Article 25. Obligacions i prohibicions sobre gossos potencialment perillosos

Article 26. Presència d’animals domèstics a la via i als espais públics

Article 27. Condicions dels animals de companyia a la via i als espais públics

Article 28. Espais reservats als animals de companyia

Article 29. Alimentació dels animals a la via i als espais públics

Article 30. Les colònies de gats ferals

CAPÍTOL III. Fauna salvatge

Article 31. Animals salvatges en captivitat potencialment perillosos

Article 32. Animals salvatges en captivitat

Article 33. Centres d’acollida d’animals salvatges en captivitat

Article 34. Establiments zoològics de fauna salvatge

TÍTOL III. RÈGIM JURÍDIC DE LA VENDA D’ANIMALS

CAPÍTOL I. Condicions dels locals comercials

Article 35. Superfície dels locals

Article 36. Condicionament dels locals

�136



�

Article 37. Documentació i identificació

CAPÍTOL II. CONDICIONS RELATIVES ALS ANIMALS

Article 38. Animals objecte de l'activitat comercial

Article 39. Venda d'articles complementaris

Article 40. Venda de productes per a l'alimentació dels animals

Article 41. Prohibició de regalar animals

Article 42. Manteniment dels animals als establiments

Article 43. Condicions dels habitacles

Article 44. Neteja dels habitacles

Article 45. Dades identificatives dels animals

Article 46. Espais reservats per a animals en procés d'adaptació i malalts

Article 47. Personal dels establiments

Article 48. Condicions de lliurament dels animals. 

TÍTOL IV. DISCIPLINA PER LA PROTECCIÓ, LA TINENÇA I LA VENDA D’ANIMALS

CAPÍTOL I. Disposicions generals del règim sancionador

Article 49. Objecte

Article 50. Normativa aplicable sobre procediment sancionador

Article 51. Règim aplicable a les infraccions i sancions

Article 52. Tipificació d’infraccions 

Article 53. Sancions 

Article 54. Inspecció, control i revisió 

CAPÍTOL II. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES SOBRE INFRACCIONS EN MÀTERIA DE 
PROTECCIÓ D’ANIMALS

Article 55. Infraccions 

Article 56. Sancions

�137



�

CAPÍTOL III. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES SOBRE INFRACCIONS EN L’ÀMBIT DELS 
GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS 

Article 57. Infraccions 

Article 58. Sancions 

CAPÍTOL IV. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES SOBRE INFRACCIONS EN MATÈRIA 
SANITÀRIA

Article 59. Infraccions 

Article 60. Sancions 

CAPÍTOL V. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES SOBRE INFRACCIONS EN MATÈRIA DE 
COMERÇ INTERIOR, DISCIPLINA DE MERCAT I DEFENSA DELS CONSUMIDORS I USUARIS

Article 61. Infraccions 

CAPÍTOL VI. MESURES APLICABLES

Article 62. Clausura i mesures provisionals 

Article 63. Mesures de policia administrativa de protecció de la salut pública i de la defensa dels 
consumidors i usuaris 

Article 64. Mesures de policia administrativa de prohibició i suspensió d'espectacles i tancament 
d'establiments de concurrència pública 

Article 65. Ordres d'execució de conservació de terrenys, construccions i instal·lacions 

Article 66. Comís dels animals 

Article 67. Responsabilitat civil i reparació de danys als animals 

Article 68. Multes coercitives 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

DISPOSICIÓ FINAL

�138



�

TÍTOL PRELIMINAR. Disposicions generals

Article 1. Objecte

Aquesta Ordenança té per objecte regular la protecció, tinença i venda d’animals i, en especial, les 
interrelacions entre les persones i els animals domèstics que es troben de manera permanent o 
temporal a Deltebre, amb independència del lloc de residència de les persones propietàries o 
posseïdores o del lloc de registre de l’animal. 

La finalitat principal d’aquesta Ordenança és assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels 
animals, garantir una tinença responsable i reduir al màxim el número de pèrdues i 
abandonaments d’animals així com també fomentar la pedagogia sobre el respecte als animals i 
també preservar la salut, la tranquil·litat i la seguretat de les persones. 

Article 2. Àmbit d’aplicació

1. Aquesta Ordenança s’aplica en el marc de la normativa internacional, europea, estatal i 
catalana de protecció dels animals, de tinença dels animals potencialment perillosos i 
d’experimentació amb animals i el seu ús per a altres finalitats científiques. 

2. La present ordenança regula la tinença, comerç, protecció i tractament d’animals domèstics i 
de companyia que conviuen habitualment amb les persones dins del terme municipal de 
Deltebre. 

3. Afecta a totes les persones particulars i entitats jurídiques que en són propietàries o 
posseïdores. 

Article 3. Definicions

Als efectes d’aquesta Ordenança i d’acord amb el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, s’entén per: 

1. Animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es crien, es reprodueixen i 
conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge. També tenen aquesta 
consideració els animals que es crien per a la producció de carn, de pell o d’algun altre 
producte útil per a l’ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen en l’agricultura. 

2. Animal de companyia: animal domèstic que les persones mantenen generalment a la llar amb 
la finalitat d’obtenir-ne companyia, gaudeixen sempre d’aquesta consideració els gossos, els 
gats i les fures. 

3. Gos d’assistència: el gos que ha estat ensinistrat, en un centre especialitzat i oficialment 
reconegut, per donar servei i assistència a persones amb alguna discapacitat visual, auditiva o 
física o que pateixin trastorns de l’espectre autista, diabetis, epilèpsia o alguna de les malalties 
que es reconeguin per la legislació sectorial. 
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4. Fauna salvatge autòctona: fauna que comprèn les espècies animals originàries de Catalunya o 
de la resta de l’Estat espanyol i les que hi hivernen i hi són de pas. També comprèn les 
espècies de peixos i animals marins de les costes catalanes. 

5. Fauna salvatge no autòctona: fauna que comprèn les espècies animals originàries de fora de 
l’Estat espanyol. 

6. Animal de companyia exòtic: animal de la fauna salvatge no autòctona que de manera 
individual depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el consum de captiveri.

7. Animal ensalvatgit: animal de companyia que perd les condicions que el fan apte per a la 
convivència amb les persones. 

8. Animal abandonat: animal de companyia que no va acompanyat de cap persona ni duu cap 
identificació del seu origen o de la persona que n’és propietària o posseïdora. 

9. Animal perdut: animal de companyia que duu identificació del seu origen o de la persona que 
n’és propietària i que no va acompanyat de cap persona. 

10. Gat feral: s’estableix la consideració diferenciada de gat feral davant del gat domèstic i se’n 
reconeix la idiosincràsia. Els gats ferals són membres de l’especie de felí domèstic (Felis 
catus), però no estan socialitzats amb els éssers humans i per tant no són adoptables. Els gats 
ferals apareixen per l’abandonament o fugida de gats domèstics i es converteixen en gats 
silvestres després de viure un temps per si mateixos o són gats descendents d’altres gats 
ferals. Els gats ferals porten vides saludables i naturals en el seu propi espai, la seva llar és a 
l’aire lliure. 

11. Animal salvatge urbà: animal salvatge que viu compartint territori geogràfic amb les persones, 
referit al nucli urbà de les ciutats i pobles i que pertany a les espècies següents: colom roquer 
(Columba livia), gavià argentat (Larus cachinnans), estornell (Stumus unicolor i S. vulgaris), 
espècies de fauna salvatge no autòctona o d’altres que s’han de determinar per via 
reglamentaria. 

12. Nucli zoològic: són les agrupacions zoològiques per a l’exhibició d’animals, les instal·lacions 
per al manteniment dels animals de companyia, els centres de recollida d’animals, els 
establiments de venda i cria d’animals, el domicili dels particulars on es fan vendes o altres 
transaccions amb animals i els de característiques similars que es determinin per via 
reglamentària. En queden excloses les instal·lacions que allotgen animals que es crien per a la 
producció de carn, de pell o d’algun altre producte útil per a l’ésser humà, els animals de 
càrrega i els que treballen en l’agricultura. 

13. Instal·lació per al manteniment d’animals de companyia: establiment en què es guarden els 
animals de companyia i se’n té cura, com ara les residències, les escoles d’ensinistrament, les 
gosseres esportives i de caça i els centres d’importació d’animals. 

14. Centre de cria d’animals: instal·lació que destina les cries a la venda o cessió posterior amb 
independència del nombre, ja sigui directament al públic en general, a establiments de venda o 
a altres. 
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15. Animals de competició o cursa: animals que es destinen a competicions i curses en què es fan 
apostes sense distinció de les modalitats que assumeixin, principalment els gossos i els 
cavalls.

16. Patiment físic: estat en el qual hi ha dolor, entès com l’experiència sensorial aversiva que 
produeix accions motores protectores i que donen com a resultat l’aprenentatge per evitar-lo, 
cosa que pot modificar trets de conducta específics de l’espècie, com ara la conducta social. 

17. Patiment psíquic: estat en el qual es produeixen signes d’ansietat i temor, com són 
vocalitzacions d’angoixa, lluita, intents de fuga, agressions defensives o redirigides, respostes 
de paralització o immobilització, salivació, panteix, micció, defecació, buidament dels sacs 
anals, dilatació de pupil·les, taquicàrdia o contraccions reflexes de la musculatura esquelètica 
que originen tremolor, tremor i altres espasmes musculars. 

18. Micció: Acció d’orinar de qualsevol dels animals previstos en la present Ordenança.

Article 4. Dret a gaudir dels animals i amb els animals i el deure de protegir-los

1. L’Ajuntament de Deltebre té el deure de protegir els animals d’acord amb l’art. 45.2 de la 
Constitució espanyola, sens perjudici també de vetllar per la seguretat de les persones i dels 
seus béns. 

2. Tothom té el dret a gaudir dels animals i amb els animals i el deure de protegir-los d’acord amb 
l’art. 45.2 Constitució espanyola. 

3. Tothom té el deure de complir les normes contingudes en aquesta Ordenança i de denunciar 
els incompliments que presenciï o dels quals tingui coneixement cert. 

4. L’Ajuntament ha d’atendre les reclamacions, les denúncies o els suggeriments de les persones 
i exercir les accions que en cada cas s’escaiguin. 

Article 5. Entitats de protecció i defensa dels animals

Als efectes d’aquesta Ordenança són entitats de protecció i defensa dels animals les 
associacions, fundacions i organitzacions sense ànim de lucre que tenen, entre altres, la finalitat 
de defensa i protecció dels animals. 

Article 6. Cens municipal

1. És obligatòria la inscripció al cens municipal dels animals de companyia en el qual s’inscriuran 
els gossos, els gats i les fures, i dels altres animals que es determinin per reglament, que 
resideixen de manera habitual al municipi de Deltebre. 

2. Al cens municipal hi constaran com a mínim les següents dades:
2.1. Dades de la persona propietària i/o posseïdora de l’animal

2.1.1. Nom i cognoms
2.1.2. DNI, NIF o NIE
2.1.3. Domicili
2.1.4. Telèfon de contacte
2.1.5. Correu electrònic

2.2. Dades d’identificació veterinària de l’animal
2.2.1. Nom de l’animal
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2.2.2. Espècie i raça
2.2.3. Sexe
2.2.4. Data de naixement
2.2.5. Sistema d’identificació utilitzat i codi d’identificació
2.2.6. Domicili de l’animal
2.2.7. Nom, cognoms i número de col·legiat del veterinari que s’ocupa del control habitual 

de l’animal
2.2.8. Antecedents sobre atacs a persones i animals o altres situacions de violència o 

agressió que hagi ocasionat l’animal
3. Al cens municipal s’haurà d’incloure un apartat específic per a gossos que es considerin 

potencialment perillosos. En aquest cas, a banda de les dades anteriors, també haurà de 
constar al cens municipal:
3.1. Dades de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
3.2. Incidències relacionades amb l’animal, com poden ser lesions, agressions, danys a les 

persones o qualsevol altra situació semblant coneguda o no per l’autoritat administrativa o 
judicial

3.3. Denúncies o sancions de què hagi estat objecte el posseïdor i/o propietari de l’animal
4. Les baixes per mort s’han de justificar mitjançant certificat veterinari i/o document d’eliminació 

del cadàver o declaració jurada
5. Les pèrdues i els robatoris s’han de justificar mitjançant còpia de la denúncia presentada a la 

policia municipal o còpia del document de comunicació de la pèrdua o declaració jurada. 
6. Respecte als canvis de residència en el mateix municipi, cal aportar justificació de la nova 

adreça del propietari/a de l’animal
7. Les baixes per trasllat a un altre municipi s’han de justificar mitjançant l’alta de l’animal al cens 

del nou municipi o la justificació de petició d’alta
8. Els canvis de titular s’hauran d’acreditar amb una còpia de la declaració de cessió, donació o 

venda, signada, on han de constar les dades i les signatures dels propietaris i dels 
contribuents actuals i posteriors, el document de modificació del titular del registre 
d’identificació i el nou domicili del titular o propietari de l’animal de companyia, si s’escau. 

Article 7. La inscripció al cens municipal

1. La inscripció al cens municipal s’ha de completar amb el lliurament a la persona propietària o 
posseïdora d’un document d’alta identificatiu i que ha d’acreditar les dades de l’animal i de la 
persona propietària o posseïdora i la inscripció i número del registre del cens. 

2. Per raons de seguretat, els gossos destinats a activitats esportives, salvaguarda, protecció 
civil, cossos i forces de seguretat i d’altres assimilables estan exempts de l’obligació de dur la 
placa identificativa durant la realització de l’activitat. 

Article 8. Accés a la informació relativa als animals

1. Totes les persones, físiques o jurídiques, tenen dret a accedir a la informació relativa als 
animals de la qual, en relació amb l’aplicació d’aquesta Ordenança, disposin l’Ajuntament i els 
organismes amb responsabilitats públiques en matèria de protecció i tinença d’animals que 
estiguin sota el control de l’Ajuntament. 

2. El dret d’accés a aquesta informació ambiental s’exercirà en els termes que regula la Llei 
27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la informació, de participació 
pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient. 
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TÍTOL I. Intervenció administrativa de la tinença i venda d’animals

Article 9. Disposicions generals

L’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, exerceix les funcions d’intervenció 
administrativa de la tinença i venda d’animals, sens perjudici de les competències de la Generalitat 
de Catalunya o altres administracions sobre les matèries esmentades. 

Article 10. Establiments de venda, de cria i de manteniment d’animals

1. Els establiments de venda, de cria i de manteniment d’animals, estaran sotmesos al règim 
d’intervenció previst a l’Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció integral de 
l’administració ambiental. 

2. La comunicació s’haurà de presentar juntament amb la documentació establerta per 
l’Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció integral de l’administració ambiental i a banda 
haurà d’anar acompanyada de la següent:
2.1. Memòria tècnica subscrita pel facultatiu veterinari amb les especificacions següents:

2.1.1. Condicions tècniques dels establiments
2.1.2. Sistemes de recollida de residus i cadàvers d’animals
2.1.3. Servei de desratització, desinsectació i desinfecció
2.1.4. Programa de les mesures higièniques i exigències profilàctiques dels animals a la 

venda i les mesures pel supòsit de malaltia 
2.1.5. Nombre màxima dels animals que poden ser a l’establiment en funció de l’espai 

disponible de les gàbies o habitacles que s’hi instal·lin. El nombre d’animals que cada 
gàbia o habitacle pot allotjar estarà determinat pels requeriments de manteniment de 
cada espècie. 

2.1.6. Pla d’alimentació per mantenir els animals en un estat de salut adequat
2.1.7. Pla d’actuació en cas de malaltia d’un animal i en funció de la seva gravetat
2.1.8. Dades identificatives del servei veterinari al qual queda adscrit l’establiment per a 

l’atenció dels animals que són objecte de la seva activitat
2.1.9. Programa de socialització i d’exercici físic diari dels animals allotjats, segons 

l’espècie de què es tracti
2.1.10. Comunicació de la farmaciola veterinària, en el cas que l’establiment disposi de 

medicaments veterinaris a les seves instal·lacions, així com acreditació que disposa de 
l’autorització per dispensar medicaments veterinaris atorgada per l’autoritat competent. 
La farmaciola ha de quedar sota control veterinari

2.2. Document acreditatiu de la superació del curs de cuidador d’animals, d’acord amb la 
normativa vigent que ho reguli

3. L’eficàcia del comunicat estarà diferida a la inscripció efectiva en el Registre de Nuclis 
Zoològics i a l’acreditació d’aquesta inscripció davant de l’Ajuntament. 

Article 11. Establiments de concurrència pública

1. Tots els establiments de concurrència pública que tinguin per objecte la tinença d’animals, 
restaran sotmesos al règim d’intervenció previst a l’Ordenança d’activitats i establiments de 
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concurrència pública i també a l’Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció integral de 
l’administració ambiental. 

2. La comunicació s’haurà de presentar juntament amb la documentació esmenada a l’article 8 
d’aquesta Ordenança

3. L’eficàcia del comunicat estarà diferida a la inscripció efectiva en el Registre de Nuclis 
Zoològics i a l’acreditació d’aquesta inscripció davant de l’Ajuntament

Article 12. Animals salvatges en captivitat

1. La tinença d’animals salvatges en captivitat està sotmesa al règim d’intervenció que 
correspongui d’acord amb allò previst a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats, el règim d’intervenció del qual disposi el municipi i, també a 
aquesta Ordenança. 

2. La comunicació en relació a la tinença d’animals salvatges en captivitat ha d’anar 
acompanyada de la següent documentació:
2.1. Documentació tècnica redactada i signada per un veterinari, relativa a la descripció dels 

animals, referida com a mínim a l’espècie, la raça, l’edat i el sexe, si són fàcilment 
determinables, el domicili habitual de l’animals i les condicions de manteniment

2.2. Certificació tècnica, redactada i signada per un veterinari, relativa al compliment de les 
condicions higienicosanitàries, de seguretat i de benestar animal. Així com un informe 
indicant la idoneïtat de la seva tinença o no

2.3. Autoritzacions previstes per la legislació sobre els animals salvatges
3. L’eficàcia del comunicat estarà diferida a la inscripció efectiva en el Registre de Nuclis 

Zoològics i a l’acreditació d’aquesta inscripció davant de l’Ajuntament

TÍTOL II. Règim jurídic de la tinença d’animals
CAPÍTOL I. Disposicions generals

Article 13. Prohibicions

Està prohibit:
a. Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre'ls a qualsevol altra pràctica que els 

produeixi com a resultat patiment o danys físics o psicològics.
b. Abandonar els animals.
c. Mantenir els animals en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari, de 

benestar i de seguretat de l’animal.
d. No facilitar l’alimentació i la hidratació suficient i equilibrada per mantenir els animals en bon 

estat de nutrició i salut.
e. Transportar els animals sense ajustar-se a la normativa sobre protecció i condicions de 

seguretat dels animals en el transport.
f. Utilitzar animals en espectacles, filmacions, activitats publicitàries, activitats culturals o 

religioses i qualsevol altra activitat sempre que els pugui ocasionar dany o patiment, o bé per 
fer-ne degradació, paròdies, burles o tractaments antinaturals o que els causin estrès o que 
puguin ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen.

g. Utilitzar animals en baralles, atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i altres 
d’assimilables, així com les matances públiques d’animals i tir al colom i altres pràctiques 
assimilables.

h. Utilitzar animals salvatges en captivitat als circs.
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i. Molestar, capturar o comercialitzar animals salvatges urbans, llevat dels controls de poblacions 
d’animals que es podran dur a terme, en cas que sigui possible, per part d’entitats de protecció 
d’animals, amb l’acord de col·laboració previ amb l’Administració. 

j. Exhibir amb finalitats lucratives, vendre o intercanviar animals a la via i als espais públics llevat 
de la cessió, l’adopció o l’acolliment d’animals abandonats o perduts mitjançant l’Ajuntament, 
els centres d’acollida d’animals de companyia i les entitats de defensa i protecció dels animals

k. Exhibir els animals de manera ambulant com a reclam.
l. Mantenir-los lligats en un lloc fix durant més de dues hores i, en el cas dels cadells, durant 

més d’una hora o limitar-los de manera duradora el moviment necessari per a ells. Mai podran 
estar lligats en espais reduïts.

m. La circulació de gossos acompanyant vehicles rodants de qualsevol naturalesa.
n. Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació per altres 

adquisicions de naturalesa diferent de la transacció onerosa d’animals.
o. Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts o òrgans, llevat de 

les intervencions fetes amb assistència veterinària en cas de necessitat terapèutica, per 
garantir-ne la salut o per limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat reproductiva. Per motius científics, 
es podran fer aquestes intervencions amb l’autorització prèvia de l’autoritat competent

p. Subministrar-los substàncies que els puguin causar alteracions de la salut o del 
comportament, excepte en els casos emparats per la normativa vigent

q. Vendre els animals a menors de 16 anys i a persones incapacitades sense l’autorització dels 
qui en tenen la potestat o custòdia

r. Comerciar amb els animals fora dels certàmens o altres concentracions d’animals vius i 
d’establiments de venda i de cria autoritzats, llevat de les transaccions entre les persones 
particulars que es limitin als seus animals de companyia, no tinguin ànim de lucre i es 
garanteixi el benestar de l’animal

s. Sotmetre’ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels animals i a les 
condicions higienicosanitàries 

t. Mantenir-los en locals públics o privats, en condicions de qualitat ambiental, lluminositat, soroll, 
fums i similars que els puguin afectar tant físicament com psicològicament

u. Matar-los per joc o perversitat o torturar-los
v. Respecte a les espècies fauna salvatge autòctona protegides, es prohibeix la caça, la captura, 

la tinença, el tràfic o el comerç, la importació i l’exhibició pública tant dels exemplars adults 
com dels ous o les cries, i també de les parts o restes, llevat dels supòsits especificats per 
reglament. Aquesta prohibició afecta tant les espècies vives com les dissecades i tant l’espècie 
com els tàxons inferiors

w. La criança d’animals de companyia en domicilis particulars. Només serà permesa la criança 
d’animals de companyia en els casos en que l’activitat estigui legalitzada com a tal. 

Article 14. Sacrifici mitjançant mètodes d’eutanàsia i esterilització dels animals

1. El sacrifici d’animals s’haurà de fer, en la mesura que sigui tècnicament possible, de manera 
instantània, indolora i amb atordiment previ de l’animal, d’acord amb les condicions i mètodes 
que estableix la normativa vigent. 

2. Resta prohibit el sacrifici de gats, gossos i fures a les instal·lacions per al manteniment 
d’animals de companyia i als nuclis zoològics en general, excepte pels motius humanitaris i 
sanitaris, que s’hi estableixin en la legislació i en aquesta Ordenança. 

3. Els animals de companyia que siguin objecte de comercialització, adopció o transacció, hauran 
de ser esterilitzats o entregats amb prescripció contractual d’esterilització, excepte en els 
casos que estableix la normativa vigent
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4. El sacrifici d’animals es farà mitjançant l’acte d’eutanàsia i l’esterilització dels animals de 
companyia s’ha de dur a terme per un veterinari en exercici professional

Article 15. Recollida d’animals a la via i als espais públics

L’Ajuntament per mitjà de la gestió directa o indirecta oferirà un servei d’assistència permanent a 
la via i als espais públics dirigit al salvament i atenció sanitària urgent dels animals, d’acord amb 
les condicions i els requeriments tècnics que dictaminin els òrgans municipals. 

Article 16. Activitats que no es poden exercir a Deltebre

1. Es prohibeix la tinença de cavalls i altres animals de tracció en patis d’habitatges. Aquests 
animals han d’estar en quadres o estables adequats per aquesta finalitat i cal que disposin del 
títol habilitant corresponent. 

2. La possessió i cria d’animals d’autoconsum, principalment aus i d’altres com els anomenats 
“reclams vius” o enzes han de disposar d’un espai en condicions higienicosanitàries òptimes. 
En tot cas, els posseïdors d’aquesta tipologia d’animals han de respectar i atendre els 
requeriments, les ordres i prohibicions procedents de les administracions sectorials 
competents en aquest àmbit.

3. Qualsevol de les modalitats previstes en aquest article, ha de disposar del preceptiu títol 
habilitant atorgat per l’Ajuntament de Deltebre, sens perjudici d’altres títols habilitants regulats 
en la legislació sectorial. 

4. Per les característiques i circumstàncies del nucli urbà de Riumar, es prohibeix la tinença  
d’animals prevista en aquest article.

Article 17. Responsabilitat de les persones posseïdores i propietàries dels animals

1. La persona posseïdora d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la 
propietària, serà responsable dels danys, perjudicis i molèsties que ocasione a persones i a 
altres animals, a béns, incloses les vies i els espais públics, i al medi natural en general. 

2. Les persones propietàries o posseïdores d’animals hauran d’evitar-ne la fugida, tant dels 
exemplars com de les seves cries

3. Les persones que, en virtut d’una autorització excepcional del Departament competent en 
matèria de Medi Ambient, puguin capturar de la natura i ser posseïdores d’exemplars 
pertanyents a una espècie de fauna salvatge autòctona ho són en condició de dipositàries. 
Aquesta animals podran ser confiscats o recuperats pel departament competent en matèria de 
medi ambient i, si s’escau, ser alliberats, sense que la persona posseïdora pugui reclamar cap 
mena de dret o d’indemnització. En cap cas aquests exemplars podran ser objecte de 
transacció. 

CAPÍTOL II. Animals domèstics

Article 18. Protecció dels animals domèstics
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1. Les persones propietàries i/o posseïdores d’animals domèstics, hauran de mantenir-los en 
bones condicions higienicosanitàries, de benestar i de seguretat, d’acord amb les condicions i 
necessitats de cada espècie en particular. 

2. S’estableixen les següents condicions mínimes en relació al manteniment dels animals:
2.1. Proveir d’aigua potable, neta i degudament protegida del fred i la calor, i alimentació 

suficient i equilibrada per mantenir uns bons estats de nutrició i salut. Els recipients de 
l’aigua i del menjar han d’estar sempre nets. 

2.2. Disposar d’un domicili que doni garantia del gaudiment de les condicions de tinença 
establertes en aquesta Ordenança

2.3. Disposar de l’espai, la ventilació, la humitat, la temperatura, la llum i l’aixopluc adequats i 
necessaris per evitar qualsevol patiment i per satisfer-ne les necessitats vitals i el benestar 
físic i psíquic de l’animal. L’aixopluc ha de ser impermeable i d’un material que aïlli de 
manera suficient i que a la vegada no pugui produir lesions a l’animal. 

2.4. Mantenir els allotjaments nets, desinfectats i desinsectats, retirant diàriament els 
excrements i els orins

2.5. En el cas dels gossos, se’ls ha de facilitada la sortida diària a l’exterior almenys dos cops 
al dia, amb l’excepció dels cadells que encara no hagin estat degudament immunitzats

2.6. Els animals de companyia només es podran mantenir lligats en un lloc fix per causes 
justificades i sempre que restin en condicions adients de ventilació i aixopluc. En qualsevol 
cas, no podran estar lligats en un lloc fix durant més de 2 hores i en el cas dels cadells, 
durant més d’1 hora. 

2.7. El collar, l’arnès i la corretja o cadena que els lligui no poden causar asfixia, dolor o 
molèstia a l’animal.

2.8. Un animal de més de 25 kg o dos animals el pes dels quals sumi més de 25 kg han de 
disposar d’un espai mínim de 20m2, llevat dels centres veterinaris i dels centres d’acollida 
d’animals de companyia quan aquests animals estiguin en espera que la persona 
propietària els passi a recollir o en dipòsit per ordre judicial o administrativa. Tanmateix, els 
animals de les mateixes característiques que restin en espera d’adopció als centres 
d’acollida i d’adopció d’animals de companyia han de disposar d’un espai mínim de 10m2 
si no està garantida l’activitat física diària fora del seu espai habitual. 

2.9. No poden tenir com a allotjament habitual els vehicles, camarots de dimensions reduïdes, 
celoberts, balcons, galeries o terrats, ni patis de ventilació i en qualsevol cas, si es tracta 
de llocs adjacents i exteriors als habitatges, sempre hi han d’estar directament connectats i 
han de disposar d’unes dimensions que permetin el lliure moviment dels animals

2.10. No es poden deixar sols al domicili durant més de tres dies consecutius. 
2.11. El transport d’animals en vehicles particulars s’ha de dur a terme en un espai suficient 

que permeti, com a mínim, que puguin aixecar-se i jeure, protegir de la intempèrie i de les 
diferències climàtiques fortes, i sempre utilitzant els mitjans de subjecció o seguretat que 
s’estableixin a la normativa de trànsit. En la càrrega i descàrrega dels animals, s’haurà 
d’utilitzar un equip adequat per evitar-los danys o patiments i evitar-ne la fugida. 

2.12. Els vehicles estacionats que alberguin en el seu interior algun animal no poden estar 
més de 20 minuts estacionats  sempre s’han d’ubicar en una zona d’ombra i facilitar en tot 
moment la ventilació; la temperatura del cotxe no haurà de superar els 28 graus. 

2.13. El seguiment veterinari obligatori ha d’incloure almenys un control veterinari anual dels 
animals, el qual ha de quedar reflectit a la cartilla sanitària. Les cures mínimes necessàries 
han de ser les adequades tant pel que fa als tractaments preventius de malalties com als 
guariments i a l’aplicació de les mesures sanitàries preventives que l’autoritat municipal 
disposi. Les cures de tractaments preventius, curatius i pal·liatius de malalties han de ser 
garantides pel responsable de l’animal. 
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Article 19. Protecció de la salut pública i de la tranquil·litat i la seguretat de les persones

1. Les persones propietàries i posseïdores d'animals domèstics els han de mantenir en bones 
condicions de seguretat per tal que no es produeixi cap situació de perill o molèstia per als 
veïns o per a les persones que hi conviuen i per altres persones en general i han de donar 
compliment a allò que estableix al respecte aquesta ordenança i la resta de normativa 
d'aplicació. 

2. En particular, s'estableixen les condicions mínimes següents de manteniment dels animals: 

a. És prohibida l'entrada d'animals domèstics a tota mena de locals destinats a la fabricació, 
emmagatzematge, transport, manipulació o venda d'aliments i a les piscines públiques. 

b. És prohibida l'entrada d'animals domèstics als establiments de concurrència pública 
recreatius, llevat dels animals emprats en els establiments esportius (hipòdroms o similars) 
i zoològics. 

c. Les persones propietàries dels animals domèstics han de tenir especial cura que no 
pertorbin la vida dels veïns amb crits, cants, sons ni cap altre tipus de soroll, tant si es 
troben a l'interior de l'habitatge com a les terrasses, passadissos, escales o patis, en 
especial des de les 21.00 hores fins a les 8.00 hores. 

d. Les prohibicions a) i b) de l'apartat anterior no són aplicables als gossos d'assistència i als 
de seguretat, exceptuant aquells límits establerts a la normativa d'aplicació. 

3. Les persones propietàries d'establiments recreatius de restauració, segons el seu criteri, 
poden prohibir l'entrada i la permanència d'animals domèstics en els seus establiments, llevat 
dels gossos d'assistència i dels de seguretat. Per aquest efecte, s'ha de col·locar a l'entrada de 
l'establiment i en un lloc visible una placa indicadora de la prohibició. En tot cas, per a l'entrada 
i permanència dels animals domèstics, s'exigeix que estiguin degudament identificats i que 
vagin fermats amb una corretja o cadena, llevat que es disposi d'un espai tancat i específic per 
a ells. No obstant això, els gossos potencialment perillosos sempre han d'anar fermats amb 
corretja o cadena i dur el morrió col·locat. 

4. La recollida i la destinació dels animals domèstics morts es durà a terme d’acord amb els 
protocols d’actuació adoptats per l’Ajuntament de Deltebre, d’acord amb les modalitats de 
gestió previstes per la Llei.

Article 20. Tinença d’animals domèstics en els domicilis particulars

1. S’autoritza la tinença d'animals domèstics als domicilis particulars, sempre que es compleixin 
les condicions de manteniment higienicosanitàries, de benestar i de seguretat per a l'animal i 
per a les persones i, en especial, es doni compliment a les previsions d'aquesta Ordenança. 
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2. Els centres d'acollida i els establiments dedicats a la venda han d'exigir tant en el procés 
d'adopció i el d'acollida com en el procés de compra d'un animal la presentació signada per 
part de la persona propietària o posseïdora de la declaració responsable conforme no ha estat 
sancionada per infraccions que impliquin maltractament o abandonament de l'animal, ni 
administrativament ni penalment. La declaració contindrà el consentiment exprés a favor de 
l'Ajuntament per tal que verifiqui aquesta informació. 

3. El nou propietari o posseïdor, abans d'adquirir l'animal, ja sigui per acollida, adopció o compra, 
ha d'haver emplenat i signat la declaració esmentada. Pel que fa a la convivència amb els 
veïns, la tinença dels animals queda condicionada al fet que no es causin molèsties als veïns 
que no siguin les estrictament vinculades a la naturalesa mateixa de l'animal. 

4. En balcons, terrasses i similars s'han de prendre les mesures necessàries per evitar que els 
animals puguin fugir, així com per evitar que les seves deposicions i orins puguin afectar les 
façanes i la via pública o puguin causar molèsties als pisos confrontants, ja siguin els 
superiors, els inferiors o els laterals. 

Article 21. Obligacions de les persones propietàries i posseïdores d’animals de companyia

1. Les persones propietàries o posseïdores d'animals de companyia estan obligades a: 

1.1. Identificar-los electrònicament amb un microxip homologat de forma indeleble i a proveir-
se d'una cartilla sanitària oficial, de manera prèvia a la seva inscripció en el Registre 
Censal Municipal. 

1.2. Inscriure l'animal en el Registre Censal Municipal, dins del termini de tres mesos des del 
naixement o de trenta dies des de la data d'adquisició, canvi de residència de l'animal o 
trasllat temporal per un període superior a tres mesos al terme municipal de Deltebre. La 
persona propietària o posseïdora ha d'acreditar la identificació de l'animal, presentar el 
document acreditatiu lliurat per l'entitat responsable de la identificació i comunicar les 
dades de la persona propietària o posseïdora relatives al nom i cognoms, domicili, telèfon i 
DNI i les dades de l'animal relatives a l'espècie, raça, sexe, data de naixement, codi 
d'identificació i domicili habitual de l’animal.

1.3. Notificar al Registre Censal Municipal, en el termini d'un mes, la baixa, la cessió o el canvi 
de residència de l'animal i qualsevol altra modificació de les dades que figurin en aquest 
cens. La baixa per defunció s'ha d'acreditar mitjançant l'aportació de fotocòpia del 
document d'identificació de persona propietària o posseïdora o mitjançant el corresponent 
certificat veterinari o autoritat competent. 

1.4. Comunicar al Registre Censal Municipal en el termini de 48 hores des que s'ha tingut 
coneixement dels fets, la sostracció o la pèrdua d'un animal de companyia amb la 
documentació identificativa pertinent a l'efecte d'afavorir-ne la recuperació. 

2. La inscripció al Registre Censal Municipal s'ha de completar amb el lliurament a la persona 
propietària o posseïdora d'un document identificatiu que ha d'acreditar les dades de l'animal i 
de la persona propietària o posseïdora i la inscripció registral. 
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3. A petició de la persona propietària i sota el criteri i el control sanitari municipal, l'observació 
veterinària de malalties transmissibles dels animals es pot fer al domicili de la persona 
propietària, sempre que l'animal estigui inscrit en el Cens Municipal i al corrent de les taxes 
corresponents. 

4. Les persones propietàries o posseïdores d'animals han de facilitar a les autoritats competents 
(agents municipals o l'inspector sanitari) les visites domiciliàries pertinents per a la inspecció, i 
en tots els casos s'han d'aplicar les mesures higienicosanitàries que l'autoritat determini.  

Article 22. Animals de companyia abandonats i perduts

1. Es considerarà abandonat un animal de companyia quan no dugui la identificació establerta 
legalment per localitzar la persona propietària i no vagi acompanyat per cap altra persona o tot 
i que porti microxip sigui impossible la localització de la persona propietària. 

2. Es considerarà perdut un animal de companyia quan dugui identificació per localitzar la 
persona propietària i no vagi acompanyat de cap altra persona. 

3. Els animals de companyia abandonats i els que, sense ser-ho, circulin sense la identificació 
establerta legalment han de ser recollits pels serveis municipals i mantinguts en observació 
durant un període de vint dies naturals. Els animals de companyia perduts han de ser recollits 
pels serveis municipals; la recollida es comunicarà a les persones propietàries i els animals 
estaran en observació durant deu dies naturals des de la comunicació, en cas que el propietari 
no el reculli abans. Un cop transcorregut aquest termini, si la persona propietària no ha recollit 
l'animal, se li comunicarà un nou avís i restarà en observació durant 10 dies naturals 
addicionals. En el cas que l'animal sigui recuperat per la persona propietària, es lliurarà amb la 
identificació corresponent previ pagament de totes les despeses originades. 

4. Una vegada hagin transcorregut els terminis anteriors, si els animals de companyia no han 
estat retirats per la persona propietària, es procedirà a promoure'n la cessió, a donar-los en 
adopció o a qualsevol altra alternativa adient. Estarà prohibit el sacrifici, llevat d'aquells casos 
en què sigui dictaminat sota criteri veterinari atenent a conductes marcadament agressives 
envers les persones o altres animals i que hagi estat valorat com a irrecuperable per part d'un 
veterinari amb coneixements acreditables de comportament animal o en els casos d'estats 
patològics sense possibilitat de tractament que impliquin patiment per a l'animal o que suposin 
un risc de transmissió de malalties contagioses greus. En tots aquests casos és obligatori 
utilitzar els mètodes d'eutanàsia autoritzats. 

5. En qualsevol moment, la custòdia dels animals de companyia pot ser delegada 
provisionalment a altres persones físiques o jurídiques. 

6. Qualsevol persona que s'adoni de l'existència d'animals de companyia sols per les vies o 
espais públics ha de comunicar-ho als serveis municipals corresponents.  

Article 23. Centres d’acollida d’animals de companyia
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1. L'Ajuntament ha de disposar de centres d'acollida d'animals de companyia en condicions de 
benestar i seguretat adequades per a l'allotjament dels animals recollits, mentre no siguin 
reclamats per la persona propietària o estiguin mantinguts en període d'observació. 

2. Els mitjans emprats en la captura i transport dels animals de companyia han de tenir les 
condicions higienicosanitàries adients i els animals han de ser atesos adequadament per 
personal capacitat. El servei s'ha de dur a terme en vehicles adequats per a aquesta funció. 

3. L'Ajuntament pot concertar la recollida dels animals de companyia i la gestió del centre 
d'acollida d'animals de companyia, preferentment, a entitats de protecció i defensa dels 
animals. D'acord amb el que s'estableixi en el corresponent contracte, l'Ajuntament ha de 
facilitar a aquestes entitats el finançament necessari per la realització de l'activitat concertada. 

4. Els centres d'acollida d'animals de companyia han de complir els requisits establerts per la 
seva normativa específica i per la de nuclis zoològics. 

5. El personal destinat a la recollida i el manteniment dels animals de companyia ha d'haver 
superat el curs de cuidador d'animals. 

6. Els centres d'acollida han de disposar de programes per a la promoció de la cessió, adopció o 
altres alternatives per a tots els animals allotjats al centre que hagin superat els períodes 
d'estada establerts, excepte en els casos que, pel seu estat sanitari o comportamental, els 
serveis veterinaris considerin el contrari. En aquests programes també s'ha de promoure la 
reubicació en una llar adequada i l'escurçament de l'estada al centre. Mentre estigui sota la 
responsabilitat del centre, els animals han de gaudir de les condicions físiques i etològiques 
adients i d'atenció veterinària. Aquests animals s'han de lliurar amb els requisits següents: 

6.1. Han d'ésser identificats. 

6.2. Han d'ésser desparasitats, vacunats i esterilitzats o entregats amb prescripció contractual 
d'esterilització. 

6.3. S'han de lliurar amb un document en què constin les característiques i les necessitats 
higienicosanitàries, etològiques i de benestar animal.  

Article 24. Gossos potencialment perillosos

1. Són gossos potencialment perillosos els que compleixin algun dels requisits següents: 

1.1. Els que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: Akita Inu, terrier de 
Staffordshire americà, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasiler, 
mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rottweiler, Staffordshire pit bull terrier, Tosa Inu o 
japonès. 

1.2. Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa. 

1.3. Gossos que reuneixin algun dels requisits següents: 

1.3.1. Que manifestin un caràcter marcadament agressiu o que hagin agredit persones o 
altres animals 

�151



�

1.3.2. Que les seves característiques es corresponguin amb totes o la majoria de les que 
s'esmenten a l'annex II del Reial decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la 
Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals 
potencialment perillosos. 

1.3.3. Aquesta perillositat potencial ha d'haver estat apreciada mitjançant una resolució de 
l'autoritat municipal competent d'acord amb criteris objectius, bé d'ofici o després d'una 
notificació o denúncia, previ informe d'un veterinari, oficial o col·legiat designat o 
habilitat per l'autoritat competent municipal. 

1.4. No tenen la consideració legal de gossos potencialment perillosos els que pertanyen a les 
forces armades, a les forces i cossos de seguretat de l'estat, als cossos de policia de les 
comunitats autònomes, a la policia local i a empreses de seguretat amb autorització oficial. 

2. Les persones propietàries o posseïdores de gossos que hagin causat lesions a persones o 
altres animals estan obligats a: 

2.1. Facilitar les dades de l'animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida, a les 
persones propietàries de l'animal agredit i als agents de l'autoritat que ho sol·licitin. Així 
mateix, la persona agredida ha d'acreditar la gravetat de les lesions mitjançant un certificat 
mèdic o un informe del servei sanitari que l'ha atesa. 

2.2. Comunicar l'agressió i presentar la documentació sanitària de l'animal, en un termini 
màxim de 24 hores posteriors als fets, a les autoritats sanitàries municipals i posar-se a la 
seva disposició. 

2.3. Sotmetre l'animal agressor a observació veterinària i presentar el corresponent certificat 
veterinari amb les especificacions de l'apartat següent a les autoritats sanitàries municipals 
en el termini de 15 dies d'haver iniciat l'observació veterinària. Quan les circumstàncies ho 
aconsellin i l'autoritat municipal ho consideri necessari, es pot obligar a recloure l'animal 
agressor en un centre autoritzat per sotmetre'l a observació veterinària, de manera que les 
despeses ocasionades han de ser a càrrec de la persona propietària o posseïdora. 

3. També els veterinaris clínics de la ciutat tenen l'obligació de notificar a l'Administració 
municipal els casos que hagin atès consistents en lesions produïdes per agressions entre 
gossos. Aquesta obligació s'ha de comunicar d'acord amb el sistema de notificacions que 
estableixi l'Administració municipal i ha d'especificar la potencial perillositat dels gossos a 
l'efecte de considerar-los potencialment perillosos. 

Article 25. Obligacions i prohibicions sobre gossos potencialment perillosos

1. Les persones propietàries o posseïdores dels gossos potencialment perillosos han de prendre 
les mesures necessàries per evitar possibles molèsties i perjudicis a les persones, animals i 
béns i han de complir tots els requeriments previstos en la legislació vigent de gossos 
potencialment perillosos. 

2. En particular, les condicions d'allotjament han de complir els requisits següents: 

2.1. Les parets i les tanques han d'ésser suficientment altes i consistents i han d'estar ben 
fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l'animal. 
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2.2. Les portes de les instal·lacions han d'ésser resistents i efectives com la resta del contorn i 
el disseny ha d'evitar que els animals puguin desencaixar o obrir per si mateixos els 
mecanismes de seguretat. 

2.3. El recinte ha d'estar convenientment senyalitzat amb l'advertiment que hi ha un gos 
d'aquest tipus. 

3. En la base de dades del Registre Censal Municipal, hi ha d'haver un apartat específic per als 
gossos potencialment perillosos en el qual s'ha d'especificar la raça i les altres circumstàncies 
determinants de la potencial perillositat dels gossos, així com la referència de l'assegurança 
que s'exigeix en el paràgraf següent. 

4. Les persones propietàries o posseïdores de gossos potencialment perillosos han de complir 
les obligacions següents: 

4.1. Ser majors d'edat. 

4.2. No haver estat condemnades per cap dels delictes previstos a la Llei 50/1999, de 23 de 
desembre, sobre el règim jurídic d'animals potencialment perillosos, així com no estar 
privades per resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos. 

4.3.No haver estat sancionades per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions 
accessòries de les previstes a l'apartat 3 de l'art. 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, 
sobre el règim jurídic d'animals potencialment perillosos. No obstant això, no ha de ser 
impediment per a l'obtenció o, si escau, la renovació de la llicència, haver estat sancionat 
amb la suspensió temporal d'aquesta llicència, sempre que, en el moment de la sol·licitud, 
la sanció de suspensió anteriorment imposada hagi estat complerta íntegrament. 

4.4. Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d'animals potencialment 
perillosos. 

4.5.Contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització pels 
danys i lesions que aquests animals puguin provocar a les persones i a altres animals i, en 
tot cas, no inferior a 150.253,03 EUR, d’acord amb la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i que inclogui les dades 
d'identificació de l'animal. En tot cas, els propietaris hauran d’actualitzar  l’import mínim de 
l’assegurança de responsabilitat civil de conformitat a l’article 3.4 de la Llei 10/1999 de 30 
de juliol.

4.6. Disposar de llicència municipal per la tinença de gossos potencialment perillosos que 
resideixin habitualment a Deltebre. Els requisits per a l'atorgament d'aquesta llicència són 
els establerts per la legislació específica de gossos potencialment perillosos i aquesta 
llicència té un període de validesa de cinc anys que es pot anar renovant successivament. 
Qualsevol variació de les dades que hi figuren ha de ser comunicada pel seu titular en el 
termini de 15 dies des de la data en què es produeixi. 

4.7. Identificar electrònicament els animals amb un microxip homologat de forma indeleble i 
proveir-se d'una cartilla sanitària oficial, de manera prèvia a la seva inscripció en el 
Registre Censal Municipal. 
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4.8. Inscriure els animals en el Registre Municipal, dins del termini de quinze dies des de 
l'obtenció de la llicència o del trasllat temporal per un període superior a tres mesos al 
terme municipal de Deltebre. La persona propietària o posseïdora ha d'acreditar la 
identificació de l'animal, presentar el document acreditatiu lliurat per l'entitat responsable 
de la identificació i comunicar les dades de la persona propietària o posseïdora relatives al 
nom i cognoms, domicili, telèfon i DNI i les dades de l'animal relatives a l'espècie, raça, 
sexe, data de naixement, codi d'identificació i domicili habitual de l'animal, així com també 
altres dades que es puguin establir per decret d'Alcaldia o de la Comissió de Govern. 

4.9. Notificar al Registre Censal Municipal, en el termini de quinze dies, els incidents produïts 
al llarg de la seva vida coneguts per les autoritats administratives o judicials, la baixa per 
mort certificada per veterinari o autoritat competent, la venda, la cessió, el trasllat 
permanent o temporal per un període superior a tres mesos a un altre municipi o el canvi 
del codi d'identificació, així com qualsevol altra modificació de les dades que figurin en el 
Registre. La sostracció o la pèrdua s'ha de notificar al registre esmentat en el termini de 48 
hores des que es tingui coneixement dels fets. 

5. El compliment dels requisits establerts s'ha d'acreditar mitjançant els certificats negatius 
expedits pels registres corresponents. La capacitat física i l'aptitud psicològica s'acreditaran 
mitjançant els certificats obtinguts de conformitat amb el que estableix el Reial decret 
287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre 
el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos. 

6. La inscripció en el Registre Municipal s'ha de completar amb el lliurament a la persona 
propietària o posseïdora d'un document identificatiu que ha d'acreditar les dades de l'animal i 
de la persona propietària o posseïdora, la llicència municipal i la inscripció registral. 

7. En els casos concrets de gossos que presentin comportaments agressius patològics que no es 
puguin solucionar amb les tècniques de modificació de conducta i terapèutiques existents, es 
pot considerar sota criteri facultatiu el sacrifici de l'animal mitjançant mètodes d'eutanàsia. 

Article 26. Presència d’animals domèstics a la via i als espais públics

1. Les persones propietàries o posseïdores dels animals domèstics han d'evitar en tot moment 
que aquests causin danys o embrutin els espais públics i les façanes dels edificis confrontants. 
En especial, s'han de complir les conductes següents: 

1.1. Són prohibides les deposicions i les miccions d'animals domèstics als parcs infantils o 
jardins d'ús per part dels infants. 

1.2. Són prohibides les miccions a les façanes dels edificis i al mobiliari urbà. 

1.3. S'han de recollir les deposicions immediatament, prioritàriament amb sistemes 
impermeables i estancs, i col·locar-les de manera higiènicament acceptable dins les 
bosses adients i als contenidors o dipòsits d'escombraries. 

1.4. S'ha de procedir immediatament a la neteja dels elements afectats. 
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2. En cas d'incompliment del que disposa l'apartat anterior, els agents de l'Autoritat municipal 
poden requerir a la persona propietària o posseïdora de l'animal domèstic perquè procedeixi a 
la neteja del elements afectats. 

3. És prohibida la circulació o l'estada d'animals domèstics a les platges, llevat de les hores i els 
punts que l'Alcalde assenyali, i als altres espais públics que l'Alcalde determini. Resten fora 
d'aquesta prohibició els gossos d'assistència. 

4. Als conductors de cavalleries i vehicles de càrrega de tracció animal els està prohibit portar 
animals corrent per la via a prop d'altres espècimens de la mateixa espècie o de les persones 
que van a peu, així com abandonar la seva conducció, deixant-los marxar lliurement pel camí. 
En tot cas, el nombre de rodes que tingui un carro determina el nombre de persones que hi 
poden pujar. Els conductors i cotxers han de portar en tot moment la targeta sanitària equina, 
el document d'identificació i el rebut original o còpia de l'assegurança de responsabilitat civil. 

Article 27. Condicions dels animals de companyia a la via i als espais públics

1. És prohibit: 

1.1. L'estada d'animals de companyia en els parcs infantils o jardins d'ús per part dels infants i 
el seu entorn per tal d'evitar les deposicions i miccions dins d'aquests espais, llevat dels 
gossos d'assistència. 

1.2. L'ensinistrament a la via pública de gossos per a les activitats d'atac, defensa, guarda i 
similars. 

2. A la via i als espais públics, tot incloent-hi també les parts comunes dels immobles col·lectius, 
als transports públics i als llocs i als espais d'ús públic en general, els animals de companyia 
han de complir els requisits següents: 

2.1. Estar proveïts de la identificació amb microxip. En el cas que es requereixi la 
documentació d'identificació de l'animal per part d'un agent de l'autoritat, s'ha d'oferir a la 
persona propietària o posseïdora un termini de quinze dies per presentar-la a les 
dependències de l'autoritat competent. 

2.2. Anar lligats per mitjà d'un collar o arnès i una corretja o cadena que no ocasionin lesions a 
l'animal, llevat de les zones especialment indicades per al lleure dels animals de 
companyia, així com en aquelles vies i zones, en horaris determinats, que siguin 
establertes per decret d'Alcaldia. A les zones especialment indicades per al lleure dels 
animals de companyia, poden anar sense lligar. A les zones establertes per decret 
d'Alcaldia en horaris determinats, els animals poden anar sense lligar sempre i quan restin 
al costat de la persona propietària o conductora i sota el seu control visual i estiguin 
educats per respondre a les seves ordres verbals i es disposi del carnet de tinença cívica 
responsable. 

2.3. El collar, l'arnès i la corretja o cadena que els lligui ha de complir els requisits establerts 
per aquesta Ordenança i per la legislació vigent. 

2.4. Portar una placa identificativa o qualsevol altre mitjà adaptat al collar de l'animal en què 
consti el nom de l'animal i les dades de la persona propietària o posseïdora. 
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3. Els gossos potencialment perillosos han de complir les condicions addicionals següents quan 
circulin per la via i els espais públics: 

3.1. Dur un morrió de cistella apropiat per a la tipologia racial i morfològica de cada animal. 

3.2. Anar lligats per mitjà d'un collar i una corretja o cadena que no sigui extensible i de 
longitud inferior a 2 metres, sense que ocasionin lesions a l'animal. 

3.3. No poden ésser conduïts per menors de 18 anys.

3.4. No es pot dur més d'un gos potencialment perillós per persona.

3.5. La persona que el condueix ha de dur la llicència municipal, el document identificatiu i la 
certificació del cens. 

Article 28. Espais reservats als animals de companyia

1. L'Ajuntament ha de determinar per als animals de companyia espais reservats suficients per a 
l'esbarjo, la seva socialització i la realització de les necessitats fisiològiques en correctes 
condicions d'higiene. Cal diferenciar correctament l'espai reservat per a la higiene, tancat i d'ús 
especial per als animals de companyia, de la resta de la zona d'esbarjo, compartida amb les 
persones. Les zones d'esbarjo compartides amb les persones han de tenir una superfície 
suficient per a la seva funció i hi ha d'haver arbres, terra o gespa, brosses, aigua i desnivells o 
obstacles visuals. Aquests espais han de garantir la seguretat dels animals de companyia i de 
les persones, així com també evitar la fugida o les pèrdues dels animals de companyia. Les 
persones posseïdores han de vigilar els seus animals de companyia i evitar molèsties a les 
persones i a altres animals que comparteixin l'espai. 

2. La gestió d'aquests espais reservats s'ha de fer prioritàriament mitjançant la gestió cívica 
d'entitats de protecció i defensa dels animals. 

3. Les característiques i el règim d'ús d'aquests espais s'han de regular mitjançant decret 
d'Alcaldia. 

Article 29. Alimentació dels animals a la via i als espais públics

1. D'acord amb les necessitats sanitàries, l'equilibri zoològic i la variació dels factors que afectin 
la dinàmica poblacional, sempre que no es posi en perill el seu benestar i s'estableixin plans 
d'actuació per a la gestió proteccionista de les seves poblacions, l’Alcalde pot establir quins 
animals i en quines circumstàncies no poden ser alimentats pels ciutadans en l'espai públic. 
En tot cas sempre s'ha de complir amb l'obligació d'evitar embrutar els espais públics. 

2. Prevaldran els criteris de bones pràctiques per fomentar una convivència respectuosa entre la 
ciutadania i els animals. 

Article 30. Les colònies de gats ferals
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1. Les colònies de gats ferals consisteixen en l'agrupació controlada de gats sense persona 
propietària o posseïdora coneguda, degudament esterilitzats, que conviuen en un espai públic 
o privat, a càrrec d'organitzacions i entitats cíviques sense ànim de lucre, amb l'objectiu de 
vetllar per llur benestar i on reben atenció, vigilància sanitària i alimentació. 

2. Els gats ferals pertanyents a les colònies seran alimentats amb pinso sec diàriament i 
disposaran sempre d'aigua neta i fresca. S'acostumarà els gats a alimentar-se al mateix lloc i a 
la mateixa hora per facilitar la captura i l'observació de la colònia. Els recipients de menjar han 
de tenir un disseny estèticament acceptable i s'han de col·locar, sempre que sigui possible, 
amagats a les àrees de vegetació. Mai s'ha de deixar l'aliment a terra. Les restes d'aliment 
s'han de netejar diàriament per evitar riscos sanitaris. En tot cas, sempre s'ha de complir 
l'obligació de prevenir i evitar embrutar la via i els espais públics. S'entén per embrutar la via i 
els espais públics l'abandonament de qualsevol tipus de residu a qualsevol tipus d'espai públic 
(inclou tot tipus de residus, tant orgànics com inorgànics, sòlids o líquids i de qualsevol mida). 

3. Tots els gats amb identificació que siguin capturats s'han de retornar a les persones 
propietàries per procedir a la seva esterilització. 

CAPÍTOL III. Fauna salvatge

Article 31. Animals salvatges en captivitat potencialment perillosos

1. Està prohibida la tinença d'animals salvatges en captivitat potencialment perillosos. 

2. Es considera que reuneixen aquestes característiques els animals següents: 

2.1. Els rèptils consistents en cocodrils, caimans i ofidis verinosos i la resta de tots els que 
superin els 2 kg de pes actual o adult; els artròpodes i peixos la inoculació de verí dels 
quals requereixi l'hospitalització de l'agredit, i tots els primats, així com els mamífers, que 
superin els 10 kg en l'estat adult. 

2.2. Els animals que manifestin un caràcter marcadament agressiu o que hagin agredit 
persones o altres animals i que aquesta potencial perillositat hagi estat apreciada 
mitjançant una resolució de l'autoritat municipal competent d'acord amb criteris objectius, 
bé d'ofici o després d'una notificació o denúncia, previ informe d'un veterinari, oficial o 
col·legiat designat o habilitat per l'autoritat competent municipal o certificat per part d'un 
metge forense. 

3. Els supòsits esmentats d'animals salvatges en captivitat potencialment perillosos poden ser 
revisats mitjançant decret d'Alcaldia o de la Comissió de Govern. 

4. En tot moment cal donar compliment a la normativa d'animals potencialment perillosos vigent. 

Article 32. Animals salvatges en captivitat

1. La tinença permesa d'animals salvatges en captivitat fora dels establiments zoològics de fauna 
salvatge requereix que les persones propietàries o posseïdores els tinguin en condicions de 
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manteniment adequades per tal de proporcionar-los l'aliment, l'aigua, l'allotjament, les 
condicions ambientals i les cures necessàries per evitar que l'animal pateixi cap patiment i per 
satisfer la seva salut i benestar, d'acord amb les necessitats pròpies de l'espècie. 

2. Així mateix, també les persones propietàries o posseïdores d'aquests animals han de 
mantenir-los en condicions de seguretat i d'higiene, amb total absència de molèsties i perills 
per a les persones, altres animals, les coses, les vies, els espais públics i el medi natural. En 
particular, és prohibit: 

2.1. L'entrada d'animals salvatges en captivitat en tota mena de locals destinats a la fabricació, 
l'emmagatzematge, el transport, la manipulació o la venda d'aliments, a les piscines 
públiques i als establiments de concurrència pública recreatius i de restauració. 

2.2. Exhibir i passejar animals salvatges en captivitat a la via pública, als espais públics i als 
passadissos interiors dels establiments comercials col·lectius. 

2.3. El trasllat d'animals salvatges en captivitat per mitjà del transport públic. 

3. La persona posseïdora d'un animal salvatge o animal exòtic de companyia ha de tenir 
subscrita una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i l'ha de mantenir en captivitat, de 
manera que es garanteixin les mesures de seguretat necessàries. 

4. Els animals salvatges en captivitat s'han d'inscriure en el Registre Censal Municipal d'animals 
salvatges en captivitat que ha de contenir, com a mínim, les dades de la persona propietària o 
posseïdora relatives al nom i cognoms, domicili, telèfon i DNI i les dades de l'animal relatives a 
l'espècie, la raça i l'edat i el sexe, si és determinable fàcilment, i el domicili habitual de l'animal. 

Article 33. Centres d’acollida d’animals salvatges en captivitat

L'Ajuntament promourà les actuacions necessàries per a la creació de centres d'acollida d'animals 
salvatges en captivitat abandonats, perduts o decomissats en el marc de les relacions de 
cooperació i coordinació amb altres administracions públiques i de la col·laboració, preferentment, 
amb entitats de protecció i defensa dels animals. 

Article 34. Establiments zoològics de fauna salvatge

1. Els establiments zoològics de fauna salvatge, permanents o itinerants, han de complir, com a 
mínim, per ser autoritzats, els requisits establerts legalment i els requisits addicionals 
següents: 

1.1. L'objecte d'aquests establiments ha de consistir a gestionar i mantenir un centre de 
recursos mediambientals per a la conservació d'espècies d'animals silvestres i dels seus 
ecosistemes naturals; promoure i desenvolupar la recerca científica i biològica que pugui 
contribuir a la conservació de la biodiversitat, així com promoure l'educació pública sobre la 
necessitat de la conservació del valor de la natura. 
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1.2. L'emplaçament precís que tingui en compte l'allunyament suficient del nucli urbà, en els 
casos que es consideri necessari, i que les instal·lacions no ocasionin molèsties als 
habitatges pròxims. 

1.3. Construccions, instal·lacions i equips que facilitin i proporcionin un ambient higiènic i les 
necessàries accions zoosanitàries. 

1.4. Facilitat per a l’eliminació d’excrements i d’aigües residuals de manera que no comportin 
perill per a la salubritat pública ni cap mena de molèsties. 

1.5. Recintes, locals o gàbies per a l'aïllament, el segrest i l'observació d'animals malalts o 
sospitosos de malaltia, de fàcil neteja i desinfecció. 

1.6. Mitjans per a la neteja i desinfecció dels locals, materials i utensilis que puguin estar en 
contacte amb els animals i, si escau, els vehicles utilitzats per al seu transport, quan sigui 
necessari. 

1.7. Mitjans per a la destrucció i l'eliminació higiènica de cadàvers d'animals i matèries 
contumaces. 

1.8. Manipulació adequada dels animals perquè es mantinguin en bon estat de salut i 
minimització dels possibles nivells d'estrès derivats d'aquesta manipulació. 

1.9. Instal·lacions que permetin expressar les conductes típiques de l'espècie i les necessitats 
de comportament. 

2. El personal dels establiments zoològics ha de tenir coneixement i ha de disposar d'un 
exemplar de la normativa legal vigent en matèria de protecció dels animals i de la 
documentació internacional sobre comerç i protecció d'animals, com també ha d'haver superat 
el curs de cuidador dels animals. 

3. Els establiments zoològics amb fauna salvatge no poden iniciar la seva activitat fins que no 
estiguin inscrits en el Registre de Nuclis Zoològics i acreditin aquesta inscripció davant 
l'Ajuntament. 

TÍTOL III. RÈGIM JURÍDIC DE LA VENDA D’ANIMALS

CAPÍTOL I. Condicions dels locals comercials

Article 35. Superfície dels locals

Tots els establiments destinats a la venda d'animals objecte d'aquesta Ordenança han de complir 
els requisits següents: 

a. La superfície mínima neta de venda ha de ser de 40 m2. 

b. L'extensió cal que sigui suficient per tal que tots els animals puguin fer exercici físic 
diàriament respectant les mesures higienicosanitàries adients i els requeriments 
comportamentals de les diferents espècies animals allotjades. 
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c. La zona ocupada per la caixa ha de ser independent de l’anterior.

d. La seva capacitat ha de ser en relació amb el tipus d'animal a la venda.

e. Els animals s'han de treure de les caixes almenys dos cops al dia, festius inclosos. 

Article 36. Condicionament dels locals  

Tots els locals comercials han de disposar dels condicionaments següents:

a. Sistemes d'aireig natural o artificial que assegurin la ventilació adequada del local. 

b. Safareigs, estris per a la gestió dels residus i tot allò que sigui necessari tant per mantenir 
netes les instal·lacions com per preparar en condicions l'alimentació dels animals. Les 
caixes s'han de netejar almenys dos cops al dia, festius inclosos. 

c. Revestiments de materials que assegurin una neteja i una desinfecció perfectes i fàcils. 
Les unions entre el sòl i les parets han de ser de perfil còncau. 

d. Il·luminació natural o artificial suficient (festius inclosos) per permetre dur a terme les 
operacions pròpies de l'activitat en perfectes condicions, respectant les hores mínimes 
diàries d’il·luminació atenent a cada tipus d’animal, d’acord amb la legislació vigent. 

e. Mesures d'insonorització adequades al tipus d'animals de l'establiment. 

f. Control ambiental de plagues. 

g. Sala de cures en aquells establiments per a la venda d'animals en els quals s'allotgin 
habitualment més de deu gats o gossos o a partir de quinze a vint exemplars d'altres 
espècies. Aquesta sala ha de disposar com a mínim del material següent: una taula 
d'exploració, un focus de llum, una nevera, aigua corrent i material mínim de cures. 

Article 37. Documentació i identificació 

1. Tots els locals comercials han de disposar d'un llibre de registre on constin les dades exigides 
per la normativa reguladora del Registre de Nuclis Zoològics relatives a l'origen, la identificació 
i la destinació dels animals. 

2. A tots els establiments s'ha de col·locar, en un lloc visible des del carrer, un cartell indicador del 
número de Registre de Nucli Zoològic i el telèfon d'emergències per a supòsits de sinistre o 

�160



�

emergència. Aquest últim requisit no és obligatori quan l'establiment tingui un servei permanent 
de vigilància o control. 

3. Tots els establiments comercials han de disposar del contracte o contractes amb les dades 
identificatives del servei veterinari, intern o extern, encarregat de l'atenció dels animals objecte 
de la seva activitat i ha de tenir constància documental dels canvis que es produeixin. Així 
mateix, els serveis veterinaris han d'anotar en un llibre de visites totes i cadascuna de les 
actuacions professionals que facin, així com les deficiències que percebin a cada visita 
respecte al compliment del programa d'higiene i profilaxi. 

CAPÍTOL II. CONDICIONS RELATIVES ALS ANIMALS

Article 38. Animals objecte de l'activitat comercial 

1. A l'establiment comercial només hi pot haver animals destinats a la venda, llevat dels animals 
de companyia propis que no poden romandre al recinte fora de l'horari comercial. 

2. Només es poden vendre animals salvatges en captivitat que hagin estat criats en captivitat i 
que no siguin potencialment perillosos. Els animals salvatges només poden ser venuts si el 
nucli zoològic del titular està sota el control del Comitè de Fauna Salvatge i Perillosa de la 
Generalitat de Catalunya i el destinatari de l'animal reuneix els requisits especificats en la 
legislació de la comunitat de residència. A aquest efecte, és necessària l'exhibició d'un 
certificat acreditatiu expedit per l'administració competent. 

3. La importació d'animals per a la venda és permesa només a aquelles empreses que disposin 
de les instal·lacions exigides per a l'aclimatació i ha de constar en el llibre de registre que es 
tracta d'animals criats en captivitat. 

4. Els animals només es poden oferir i vendre en establiments de venda d'animals, llevat de les 
transaccions entre les persones particulars quan es limitin a llurs animals de companyia, no 
tinguin ànim de lucre i garanteixin el benestar de l'animal. Aquesta excepció no és d'aplicació 
als animals de criança en domicilis particulars quan tinguin la consideració de centre de cria. 

5. La venda d'animals està prohibida als menors de 16 anys i a incapacitats sense l'autorització 
dels qui en tenen la pàtria potestat o la custòdia. 

6. Qualsevol transacció d'animals mitjançant revistes, publicacions o altres sistemes de difusió ha 
d'incloure el número de Registre de Nucli Zoològic i de la data d'entrada al Registre Municipal 
de la comunicació. 

7. Els establiments de venda que tinguin animals salvatges en captivitat han de col·locar un rètol 
en un lloc visible on consti que no se n'aconsella la tinença a causa dels riscos per a la salut i 
per a la seguretat de les persones i que el manteniment en condicions no naturals per a la 
seva espècie els pot suposar patiment. 

8. Es prohibeix l'entrada i la venda de cadells de gat i de gos de menys de vuit setmanes de vida 
als establiments comercials per a la venda d'animals, ja que no es poden separar de la mare 
abans d'aquesta edat. En cap cas s'han de separar de la mare abans del moment de 
deslletament recomanat per a cada espècie. 
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Article 39. Venda d'articles complementaris 

1. A més dels animals, els locals comercials sotmesos a aquesta ordenança poden vendre 
articles relacionats amb els animals inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta ordenança, com 
ara gàbies, aquàriums, joguines, sorra i altres objectes similars. 

2. Aquests articles han de ser exposats per grups d'animals i han de portar cartells identificatius, 
junt amb la informació relativa a la seva finalitat i forma d'utilització. 

Article 40. Venda de productes per a l'alimentació dels animals 

1. Als establiments regulats per aquesta ordenança, també es poden posar a la venda productes 
per a l'alimentació dels animals que s'hi comercialitzen. Aquests productes s'han d'ubicar 
separadament dels que s'enuncien a l'article anterior. 

2. Els productes destinats a l'alimentació dels animals han de portar data de caducitat i s'han de 
renovar periòdicament per evitar que es malmetin o esdevinguin impropis per a l'alimentació 
animal. El responsable de l'establiment ha de disposar de la documentació comercial 
d'aquests productes per poder-ne garantir l'origen i la traçabilitat comercial. 

3. En el supòsit que s'ofereixin a la venda productes alimentaris vius envasats, s'ha de fer 
constar la data d'envasament i la de caducitat. 

Article 41. Manteniment dels animals als establiments 

1. Els animals s'han de mantenir en condicions higienicosanitàries i de benestar adequades i sota 
la responsabilitat i la cura d'un servei veterinari. Les dades i la signatura del servei veterinari 
responsable i les actuacions desenvolupades en els animals en la seva entrada, manteniment i 
sortida de les instal·lacions han de constar al llibre de registre. 

2. Els animals s'han de col·locar a una distància no inferior a 1 metre de l'accés a l'establiment, 
en zones en què no puguin ser molestats ni visibles des de la via pública o des dels 
passadissos interiors dels establiments comercials col·lectius. 

3. Fora de l'horari comercial, els establiments han de tenir les persianes abaixades. 

4. La manipulació dels animals s'ha de dur a terme en zones de l'establiment adequades a tal 
efecte i per part de personal que disposi del curs de cuidador d'animals. Cal que tinguin uns 
coneixements actualitzats segons els progressos científics, legislatius i de benestar animal. 

5. Els establiments han de disposar de productes alimentaris en perfecte estat de conservació 
per atendre les necessitats de les espècies animals que tenen a la venda. 

6. La durada màxima de l'estada dels gats i dels gossos als establiments comercials per a la 
seva venda no pot superar en cap cas les tres setmanes. 
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Article 42. Condicions dels habitacles 

1. Els habitacles s'han de situar de manera que els animals que hi hagi a cadascun d'ells no 
puguin ser molestats pels que es troben als altres. Si uns habitacles estan situats damunt dels 
altres, s'han de prendre mesures per impedir que es comuniquin els residus orgànics sòlids o 
líquids que s'hi generin. 

2. El nombre d'animals de cada habitacle s'ha de determinar en funció dels requeriments de 
manteniment de cada espècie.

3. Dins de cada habitacle, hi ha d'haver un lloc adequat per tal que els animals es puguin amagar 
quan ho necessitin o vulguin. 

4. Tots els habitacles han de disposar d'un recipient per al subministrament d'aigua potable. Així 
mateix, el menjar s'ha de dipositar sempre en menjadores i l'aigua en abeuradors situats de 
manera que no puguin es puguin embrutar fàcilment. Els recipients han de ser de material de 
fàcil neteja. 

Article 43. Neteja dels habitacles 

1. Els habitacles i els animals s'han de netejar amb una freqüència mínima de dos cops al dia, 
festius inclosos. 

2. Les deixalles s'han de situar en contenidors de tancament hermètic que impedeixin l'accés 
d'insectes o rates. Quan es tracti de cadàvers d'animals, s'han de dipositar en un recipient o 
contenidor de tancament hermètic per al seu trasllat als centres d'eliminació autoritzats. 

Article 44. Dades identificatives dels animals 

1. A cada un dels habitacles hi ha de figurar una fitxa en la qual consti el nom comú i el científic 
de l'animal i l'origen de cada individu, amb la finalitat de facilitar que els possibles compradors 
disposin d'àmplia informació sobre els animals que adquiriran. 

2. Sens perjudici del que disposa l'apartat anterior d'aquest article, cada establiment ha de 
disposar de fitxes, agrupades per famílies, en les quals constin les característiques dels 
animals que s'hi allotgin i, en particular, les següents: 

2.1. Mida màxima que pot assolir l'animal adult.

2.2. País i zona d'origen de l'animal i àrea de distribució de l’espècie.

2.3. Particularitats alimentàries.

2.4. Tipus i dimensions de la instal·lació adequada, amb indicació dels elements accessoris 
recomanables. 

2.5. Particularitats i incompatibilitats de les espècies.
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2.6. Condicions de manteniment, sanitàries i de benestar necessàries.

2.7. Consells d’educació.

2.8. Procedència de l'animal, tot fent constar que s'ha criat en captivitat. 

3. Aquestes fitxes han de ser signades per un veterinari. 

Article 45. Espais reservats per a animals en procés d'adaptació i malalts 

1. Els establiments han de tenir un espai reservat per als animals que estiguin en procés 
d'adaptació i un altre per als animals malalts, fora de la vista del públic. 

2. Els animals que pateixin alguna malaltia s'han de posar en quarantena a l'espai habilitat a tal 
efecte i sotmesos a l'oportú control del servei veterinari al qual l'establiment estigui adscrit. En 
aquests casos, els seus habitacles s'han de netejar i desinfectar diàriament. 

Article 46. Personal dels establiments 

1. El titular i el personal que presti serveis en els establiments destinats a la venda d'animals 
objecte d'aquesta ordenança han de mantenir les condicions d'higiene i neteja personals 
adients. 

2. Aquestes persones també han d'acreditar la capacitació per tractar els animals mitjançant la 
superació del curs de cuidador d'animals. 

Article 47. Condicions de lliurament dels animals 

1. Els animals han de ser lliurats als compradors en les condicions que garanteixin més bé la 
seva seguretat, higiene i comoditat i en perfecte estat de salut. En concret, s'han de vendre 
desparasitats, amb les vacunes obligatòries, sense símptomes aparents de patologies 
psíquiques o físiques i sense que pateixin, ni els animals que es venen ni els seus progenitors. 
A més, s'han de vendre esterilitzats o, si escau, entregats amb prescripció contractual 
d'esterilització i identificats. 

2. Els cadells importats o criats per ser venuts com a animals de companyia no es poden vendre 
abans de les vuit setmanes de vida en el cas del gos i del gat, i en cap cas s'han de separar de 
la mare abans del moment de deslletament recomanat per a cada espècie. Així mateix, en cas 
d'importació o d'animals provinents d'altres estats de la Unió Europea que siguin gats, gossos i 
fures, s'han de complir les condicions previstes a la normativa de la Unió Europea sobre 
desplaçaments d'animals de companyia. 
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3. Tots els establiments han de complir tots els requisits sectorials o d'altra naturalesa que siguin 
aplicables a l'activitat comercial en virtut de la legislació de comerç i de defensa dels 
consumidors i dels usuaris o d'altres disposicions legals o reglamentàries. 

TÍTOL IV. DISCIPLINA PER LA PROTECCIÓ, LA TINENÇA I LA VENDA D’ANIMALS

CAPÍTOL I. Disposicions generals del règim sancionador

Article 48. Objecte

1. El present Títol té per objecte establir el règim jurídic del procediment sancionador sobre tots 
aquelles conductes o fets o constitutius d’infracció d’acord amb els Capítols posteriors.

2. L’articulació d’aquest Títol distingeix la tipificació d’infraccions que l’Ordenança regula 
expressament, així com la resta d’infraccions tipificades en la normativa sectorial

Article 49. Normativa aplicable sobre procediment sancionador

1. Els fets constitutius d’infraccions regulats en el present Títol es regiran per l’Ordenança 
reguladora del “Procediment Sancionador i Treballs en Benefici de la Comunitat en substitució de 
multes pecuniàries”, sens perjudici de les particularitats que la normativa sectorial pot establir.

Article 50. Règim aplicable a les infraccions i sancions

1. Constitueixen infraccions administratives les accions i omissions tipificades com a tals al 
Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció 
dels animals; la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, de règim jurídic de la tinença 
d'animals potencialment perillosos; la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos; la Llei 1/1990, de 8 de gener, de disciplina de mercat i de 
la defensa dels consumidors i dels usuaris; la Llei estatal 14/1986, de 25 d'abril, general de 
sanitat; la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les 
activitats recreatives; la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 
les activitats; el Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general que 
desenvolupa la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració 
ambiental i s'adapten els seus annexos;, i aquesta ordenança, sens perjudici de les 
especificacions d'aquesta ordenança per contribuir a una identificació més correcta de les 
conductes. 

2. Les infraccions administratives s'han de sancionar segons el que disposa la normativa 
esmentada en aquest Títol, sens perjudici de les especificacions de les infraccions i de les 
graduacions de les sancions que en pugui regular la normativa sectorial. 

Article 51. Tipificació d’infraccions 

1. 1. D'acord amb aquesta ordenança, són infraccions en matèria de protecció, tinença i venda 
d'animals les que es tipifiquen en els apartats següents, sense perjudici de les disposicions 
específiques sancionadores regulades en els capítols posteriors. 

2. Són infraccions molt greus: 
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2.1. Permetre als animals domèstics dipositar les seves deposicions i les seves miccions als 
parcs i jardins d'ús per als infants. 

2.2. Tenir gossos als parcs infantils o jardins d'ús per part dels infants i el seu entorn. 

2.3. Tenir i vendre animals salvatges en captivitat potencialment perillosos. 

2.4. Tenir animals salvatges en captivitat sense sotmetre's al règim d'intervenció que 
correspongui. 

2.5. Instal·lar centres de cria d'animals salvatges en captivitat. 

2.6. Exhibir i passejar animals salvatges en captivitat a la via i als espais públics, als 
passadissos interiors dels establiments comercials col·lectius i el seu trasllat per mitjà del 
transport públic. 

2.7. Vendre animals salvatges en captivitat que no hagin estat criats en captivitat. 

2.8. Oferir o vendre els animals fora dels establiments de venda d'animals, llevat de les 
transaccions entre les persones particulars quan es limitin a llurs animals de companyia, no 
tinguin ànim de lucre i garanteixin el benestar de l'animal. 

2.9. Vendre, donar en acollida o en adopció un animal de companyia sense que la nova 
persona propietària o posseïdora hagi emplenat i signat la declaració responsable prevista 
en aquesta ordenança. 

2.10. Adquirir en compra, acollida o adopció un animal de companyia quan, contràriament a 
allò declarat, es comprovi que la nova persona propietària o posseïdora en els darrers cinc 
anys ha estat sancionada per infraccions que impliquin maltractament o abandonament 
d'un animal. 

2.11. Reincidir en la comissió d'infraccions greus durant l'últim any. 

3. Són infraccions greus: 

3.1. Tenir animals domèstics als espais públics quan és prohibit o quan suposi un perill per a la 
seva seguretat o la del seu entorn. 

3.2. No recollir immediatament les deposicions fecals dels animals domèstics a les vies i als 
espais públics ni dipositar-los de forma higiènicament acceptable als contenidors o dipòsits 
d'escombraries o no procedir a la neteja dels elements afectats per les deposicions o 
afectar amb les deposicions, especialment de gossos i gats, els pisos confrontants, ja 
siguin els superiors, els inferiors o els laterals, les façanes o la via pública per no haver 
pres les mesures necessàries per evitar-ho. 

3.3. Ensinistrar a la via pública animals de companyia per activitats d'atac, defensa, guarda i 
similars. 

3.4. Mantenir bovins i altra classe de bestiar destinat a la producció làctica i d'animals per al 
consum. 
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3.5. Exhibir amb finalitats lucratives, vendre o intercanviar animals a la via pública, llevat de la 
cessió, l'adopció o l'acolliment d'animals abandonats o perduts mitjançant l'Ajuntament, els 
centres d'acolliment d'animals de companyia i les entitats de defensa i protecció dels 
animals. 

3.6. No comunicar al Registre Censal Municipal i al Centre Municipal d'Acolliment d'Animals de 
Companyia la desaparició d'un animal de companyia amb la documentació identificativa 
pertinent a l'efecte d'afavorir-ne la recuperació. 

3.7. Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de seguretat. 

3.8. Tenir animals de companyia a la via i als espais públics contravenint allò que disposa 
aquesta Ordenança i la legislació vigent i quan suposi un perill per a la seguretat del mateix 
animal, de les persones o de l'entorn. 

3.9. Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció d'instal·lacions 
que allotgin animals. 

3.10. La negativa o resistència a subministrar dades o a facilitar la informació o documentació 
requerida per les autoritats competents o pels seus agents, per al compliment de les seves 
funcions establertes en aquesta ordenança, així com el subministrament d'informació 
inexacta o documentació falsa. 

3.11. Reincidir en la comissió d'infraccions lleus durant l'últim any.

4. Són infraccions lleus: 

4.1. Donar menjar als animals contravenint allò que disposa aquesta ordenança.

4.2. Permetre als animals domèstics efectuar les seves miccions a les façanes dels edificis i al 
mobiliari urbà o afectar amb les miccions, especialment de gossos i gats, els pisos 
confrontants, ja siguin els superiors, els inferiors o els laterals, les façanes o la via pública 
per no haver pres les mesures necessàries per evitar-ho.

4.3. Tenir animals domèstics a les platges, llevat de les hores i els punts que l'alcalde 
assenyali. 

4.4. Tenir animals domèstics als espais públics quan és prohibit, sempre que no suposi un 
perill per a la seva seguretat o la del seu entorn. 

4.5. Tenir animals de companyia a la via i als espais públics contravenint allò que disposa 
aquesta Ordenança, sempre que no es posi en perill la seguretat del mateix animal, de les 
persones o de l'entorn. 

4.6. Incomplir les condicions de la tinença d'animals a la via i als espais públics sempre que no 
estiguin tipificades com una altra infracció administrativa. 

4.7. Donar menjar o proporcionar alimentació de qualsevol tipus i manera, sense l'autorització 
administrativa corresponent, als porcs senglars o qualsevol altre animal salvatge que es 
trobin en les vies o espais públics o que hagin accedit a una propietat privada. 
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4.8. Apropar-se als porcs senglars i a qualsevol altre animal salvatge en qualsevol 
circumstància susceptible de comportar perill per a les persones. 

4.9. No identificar o inscriure al Registre previst en aquesta Ordenança.

5. Sens perjudici de les sancions específiques regulades en els Capítols posteriors 

Article 52. Sancions 

1. D'acord amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, les infraccions 
en matèria de protecció, tinença i venda d'animals d’aquesta ordenança es sancionaran per 
l'Ajuntament amb multes determinades pels criteris següents: 

1.1. Les infraccions tipificades en aquesta Ordenança que siguin susceptibles d'afectar els 
espais i la via pública o comportar perjudicis per als usuaris o perillositat per a les persones 
se sancionaran amb els imports màxims següents: 

1.1.1.Les infraccions molt greus se sancionaran amb multes de fins a 150 euros. 

1.1.2. Les infraccions greus se sancionaran amb multes de fins a 100 euros. 

1.1.3. Les infraccions lleus se sancionaran amb multes de fins a 50 euros. 

1.2. La resta d'infraccions tipificades en aquesta ordenança se sancionaran per l'Ajuntament 
amb multes de les quanties següents: 

1.2.1. Les infraccions lleus se sancionaran amb multes de fins a 50 euros.

1.2.2. Les infraccions greus se sancionaran amb multes de fins a 150 euros.

1.2.3.Les infraccions molt greus se sancionaran amb multes de fins a 150 euros. 

2. La imposició de la sanció de multa pot comportar el comís dels animals objecte de la infracció, 
sens perjudici del comís preventiu, a criteri de l’agent de l’autoritat en el moment de 
l’aixecament de l’acta d’inspecció o la denúncia.

Article 53. Inspecció, control i revisió 

1. Totes les activitats regulades en aquesta ordenança queden subjectes a l'acció inspectora de 
l'Ajuntament, la qual s'ha de dur a terme, en qualsevol moment, sens perjudici de les accions 
específiques de control de les activitats i de revisió de les autoritzacions i de les llicències 
municipals. 

2. L'actuació inspectora, el control i la revisió s'han de regir pel que disposa la normativa sectorial 
aplicable i, en especial, per la normativa municipal reguladora de les activitats.. 

3. Els nuclis zoològics no podran iniciar l'activitat fins que no estiguin inscrits al Registre de Nuclis 
Zoològics i ho hagin acreditat davant l'Ajuntament. La inscripció del nucli zoològic al Registre 
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no pressuposa la concessió d'altres llicències o autoritzacions necessàries per al 
desenvolupament de l'activitat. 

4. El control periòdic de la tinença d'animals salvatges en captivitat s'ha de fer anualment 
mitjançant la presentació d'una certificació tècnica, redactada i signada per un veterinari, 
relativa al compliment de les condicions higienicosanitàries, de seguretat i de benestar animal. 

CAPÍTOL II. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES SOBRE INFRACCIONS EN MÀTERIA DE 
PROTECCIÓ D’ANIMALS

Article 54. Infraccions 

1. D'acord amb el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
de protecció dels animals, constitueixen infraccions administratives en matèria de protecció 
d'animals les tipificades en aquesta llei i, en particular, les especificades en els apartats següents. 

2. Són infraccions molt greus: 

4.1. Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre'ls a qualsevol altra pràctica que els 
produeixi com a resultat patiment o danys físics o psicològics si els comporten 
conseqüències molt greus per a la seva salut. 

4.2. Abandonar animals si els pot comportar un risc de danys greus. 

4.3. No evitar la fugida d'animals salvatges no autòctons, d'animals de companyia exòtics o 
d'híbrids en captivitat amb risc d'alteració ecològica greu. 

4.4. Esterilitzar, mutilar i sacrificar animals sense control veterinari o en contra de les 
condicions i els requisits establerts per la legislació de protecció dels animals. 

4.5. Organitzar baralles d'animals i participar-hi. 

4.6. Mantenir els animals sense l'alimentació i la hidratació suficient i equilibrada o en 
instal·lacions inadequades des del punt de vista higienicosanitari, de benestar animal i de 
seguretat, si els riscos per als animals són molt greus. 

4.7. Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç o l'exhibició 
pública d'animals, o dels ous i les cries d'aquests o de qualsevol part o producte obtingut 
de les espècies de la fauna autòctona o no autòctona declarades altament protegides o en 
perill d'extinció per tractats i convenis internacionals vigents. 

4.8. La caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç, l'exhibició pública i la 
taxidèrmia d'animals, o dels ous i les cries d'aquests o de qualsevol part o producte 
obtingut de les espècies, incloses a les categories A i B a l'annex del Decret legislatiu 
2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. 

4.9. Capturar gossos i gats ensalvatgits amb l'ús d'armes de foc sense l'autorització 
corresponent del Departament de Medi Ambient. 
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4.10. Reincidir en la comissió d'infraccions greus durant l'últim any. 

3. Són infraccions greus: 

3.1. Mantenir els animals sense l'alimentació i la hidratació suficients i equilibrades o en 
instal·lacions inadequades des del punt de vista higienicosanitari, de benestar animal i de 
seguretat, si el risc per als animals és greu. 

3.2. Incomplir les condicions i els requisits dels nuclis zoològics establerts al Text refós de la 
Llei de protecció dels animals. 

3.3. No vacunar o no fer els tractaments obligatoris als animals de companyia.

3.4. Fer venda ambulant d'animals fora de mercats, fires i qualsevol altre esdeveniment 
autoritzat. 

3.5. Incomplir l'obligació de vendre els animals desparasitats i lliures de tota malaltia i vacunats 
per a totes les malalties que l'autoritat municipal estableixi. 

3.6. No lliurar la documentació exigida en tota transacció d'animals. 

3.7. Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre'ls a qualsevol altra pràctica que els 
produeixi com a resultat patiment o danys físics o psicològics, si els comporten 
conseqüències greus per a la seva salut. 

3.8. Utilitzar animals en atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i altres assimilables. 

3.9. Fer matances públiques d'animals. 

3.10. Fer tir al colom o altres pràctiques assimilables. 

3.11. Fer un ús no autoritzat d'animals en espectacles, com ara la utilització d'animals en 
espectacles, filmacions, activitats publicitàries, activitats culturals o religioses i qualsevulla 
altra activitat, sempre que els pugui ocasionar dany o patiment o bé per fer-ne degradació, 
paròdies, burles o tractaments antinaturals o que els causi estrès o bé pugui ferir la 
sensibilitat de les persones que els contemplen. 

3.12. Utilitzar animals salvatges en captivitat als circs. 

3.13. Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç o l'exhibició 
pública d'animals, o dels ous i les cries d'aquests o de qualsevol part o producte obtingut 
de les espècies de la fauna autòctona o no autòctona declarades protegides per tractats i 
convenis internacionals vigents. 

3.14. Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç, l'exhibició 
pública i la taxidèrmia d'animals, o dels ous i les cries d'aquests o de qualsevol part o 
producte obtingut de les espècies, incloses a la categoria C a l'annex del Decret legislatiu 
2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. 

3.15. Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç, l'exhibició 
pública i la taxidèrmia d'animals, o dels ous i les cries d'aquests o de qualsevol part o 

�170



�

producte obtingut de les espècies, incloses a la categoria D a l'annex del Decret legislatiu 
2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. 

3.16. No donar als animals l'atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut. 

3.17. Abandonar animals si no els pot comportar cap risc. 

3.18. Subministrar als animals substàncies que els causin alteracions greus de la salut o del 
comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent. 

3.19. Incomplir l'obligatorietat d'esterilitzar els animals de companyia en els supòsits 
determinats legalment. 

3.20. Anul·lar el sistema d'identificació dels animals sense prescripció ni control veterinari.

3.21. La criança d'animals de companyia en domicilis particulars, si els comporta riscos per a 
la salut.

3.22. Reincidir en la comissió d'infraccions lleus durant l'últim any. 

4. Són infraccions lleus:

4.1. Incomplir les obligacions d'identificació mitjançant microxip dels animals de companyia. 

4.2. Incomplir les obligacions d'inscripció al Registre Censal Municipal d'animals de companyia 
i les posteriors comunicacions preceptives. 

4.3. Portar els animals a la via i als espais públics sense una placa identificativa o qualsevol 
altre mitjà adaptat al collar de l'animal en què consti el nom de l'animal i les dades de la 
persona propietària o posseïdora. 

4.4. No portar els veterinaris un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals que s'han de 
vacunar o tractar obligatòriament. 

4.5. Vendre animals als menors de 16 anys i a incapacitats sense l'autorització dels qui en 
tenen la pàtria potestat o la custòdia. 

4.6. Fer donació d'un animal com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació 
per altres adquisicions de naturalesa diferent de la transacció onerosa d'animals. 

4.7. Transportar animals vulnerant els requisits establerts pel Text refós de la Llei de protecció 
dels animals i per aquesta ordenança. 

4.8. No posseir, el personal dels nuclis zoològics que manipulen animals, el certificat del curs 
de cuidador d'animals, reconegut oficialment. 

4.9. Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o patiment d'animals sense disposar de 
l'autorització prèvia de l'Administració competent. 

4.10. No tenir en un lloc visible l'acreditació de la inscripció al Registre de Nuclis Zoològics. 
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4.11. No tenir actualitzat o diligenciat el llibre de Registre de Nuclis Zoològics i per a les 
institucions, els tallers i les persones que practiquen activitats de taxidèrmia. 

4.12. Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d'animals. 

4.13. Fer exhibició ambulant d'animals com a reclam. 

4.14. Mantenir els animals sense l'alimentació i la hidratació suficients i equilibrades o en 
instal·lacions inadequades des del punt de vista higienicosanitari, de benestar animal i de 
seguretat, si no els comporta un risc greu. 

4.15. No evitar la fugida d'animals. 

4.16. Maltractar els animals si els produeix com a resultat patiment o danys físics o 
psicològics, sense que els ocasioni resultats lesius. 

4.17. Subministrar als animals substàncies que els causin alteracions lleus de la salut o del 
comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent. 

4.18. No donar als animals l'atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut, si això no 
els causa perjudicis greus. 

4.19. Vendre o fer donació d'animals mitjançant revistes, publicacions o altres sistemes de 
difusió sense incloure el número de Registre de Nucli Zoològic. 

4.20. Molestar, capturar o comercialitzar els animals salvatges urbans llevat dels controls de 
poblacions d'animals, sempre que no estigui tipificat com a infracció greu o molt greu. 

4.21. Mantenir els animals lligats més de dues hores i, en el cas dels cadells, durant més d'una 
hora o limitar-los de forma duradora el moviment necessari per a ells. 

4.22. Posseir un animal salvatge o animal de companyia exòtic sense tenir subscrita una 
pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil. 

4.23. La criança d'animals de companyia en domicilis particulars, si no els comporta riscos per 
a la seva salut, llevat dels casos previstos a la disposició transitòria segona d'aquesta 
ordenança. 

4.24. Qualsevol altra infracció del Text refós de la Llei de protecció dels animals i de la 
normativa que la desenvolupi que no hagi estat tipificada de greu o molt greu. 

Article 55. Sancions

1. 1. D'acord amb el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de protecció dels animals, les infraccions en matèria de protecció dels animals se 
sancionaran amb multes de les quanties següents: 

1.1. Les infraccions molt greus, des de 2.001 EUR fins a 20.000 EUR.

1.2. Les infraccions greus, des de 401 EUR fins a 2.000 EUR. 

1.3. Les infraccions lleus, des de 100 EUR fins a 400 EUR. 
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2. La imposició de la sanció de multa pot comportar el comís dels animals objecte de la infracció, 
sens perjudici del comís preventiu, a criteri de l'agent de l'autoritat en el moment de 
l'aixecament de l'acta d'inspecció o la denúncia. 

3. La imposició d'una sanció a les persones posseïdores de fauna autòctona per l'incompliment 
de les condicions de l'autorització excepcional o de les normatives reguladores comporta la 
inhabilitació per a la tinença d'animals per un període entre un i cinc anys. 

CAPÍTOL III. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES SOBRE INFRACCIONS EN L’ÀMBIT DELS 
GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS 

Article 56. Infraccions 

1. D'acord amb la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença 
d'animals perillosos i la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, constitueixen infraccions administratives en matèria d'animals 
potencialment perillosos les tipificades en aquestes lleis i, en particular, les especificades en 
els apartats següents. 

2. Són infraccions molt greus: 

2.1. Abandonar un gos potencialment perillós, la qual cosa succeeix quan l'animal no va 
acompanyat de cap persona amb independència que dugui la identificació o no. 

2.2. Tenir gossos potencialment perillosos sense disposar de la llicència. 

2.3. Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos potencialment perillós a qui no tingui 
llicència. 

2.4. Fer activitats d'ensinistrament d'atac no autoritzades. 

3. Són infraccions greus: 

3.1. Deixar solt un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries 
per evitar-ne l'escapada o la pèrdua. 

3.2. Incomplir les obligacions d'identificació o d'inscripció al Registre Censal Municipal d'un gos 
potencialment perillós. 

3.3. Tenir un gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió o sense estar subjecte 
amb una cadena. 

3.4. Transportar animals potencialment perillosos incomplint els requisits normatius de 
seguretat. 

3.5. Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació requerida per les 
autoritats competents o els seus agents, així com també el subministrament d'informació 
inexacta o documentació falsa. 
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3.6. No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que alberguin 
gossos potencialment perillosos. 

3.7. No contractar l'assegurança de responsabilitat civil. 

3.8. Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d'edat o privades judicialment o 
governativament de tenir-ne. 

4. Són infraccions lleus: 

4.1. Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics sense que la persona 
que els condueixi i controli dugui el document identificatiu o la llicència municipal o la 
certificació acreditativa de la inscripció registral. 

4.2. Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics els menors de 18 
anys. 

4.3. Tenir més d'un gos potencialment perillós per persona a les vies i als espais públics. 

4.4. Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics amb una corretja o 
cadena extensible o de longitud superior a 2 metres. 

4.5. Incomplir qualsevol de les obligacions sobre gossos potencialment perillosos previstes en 
aquesta ordenança. 

Article 57. Sancions 

1. D'acord amb la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, les infraccions tipificades a l'article 7, són sancionades amb multes 
de les quanties següents:

1.1. Les infraccions molt greus, entre 1.502,53 i 30.050,60 EUR. 

1.2. Les infraccions greus, entre 150,25 i 1.502,53 EUR.

1.3. Les infraccions lleus, entre 60,10 i 150,25 EUR. 

2. D'acord amb la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença 
d'animals potencialment perillosos, la resta d'infraccions tipificades a l'article 13 es 
sancionaran amb multes de les quanties següents: 

2.1. Les infraccions molt greus, entre 2.404,06 i 15.025,30 EUR. 

2.2. Les infraccions greus, entre 300,52 i 2.404,05 EUR.

2.3. Les infraccions lleus, entre 150,25 i 300,51 EUR. 

3. La reiteració en la comissió de les infraccions greus consistents en l'incompliment de les 
obligacions d'identificació o d'inscripció registral d'un gos potencialment perillós comporta la 
imposició de la sanció establerta en el seu grau màxim. 
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4. Les infraccions administratives molt greus i greus en matèria d'animals potencialment 
perillosos es podran sancionar amb les sancions accessòries de confiscació, decomís, 
esterilització o sacrifici dels animals potencialment perillosos, de clausura de l'establiment i de 
suspensió temporal o definitiva de la llicència per tinença d'animals potencialment perillosos, 
d'acord amb la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença 
d'animals potencialment perillosos, i la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos. 

CAPÍTOL IV. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES SOBRE INFRACCIONS EN MATÈRIA 
SANITÀRIA

Article 58. Infraccions 

1. D'acord amb la Llei estatal 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, constitueixen infraccions 
administratives en matèria de sanitat les tipificades en aquesta llei i, en particular, les 
especificades en els apartats següents. 

2. Són infraccions greus: 

2.1. La presència d'animals en el locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, transport, 
manipulació o venda d'aliments, llevat dels supòsits de presència dels gossos d'assistència 
i dels de seguretat admesos de conformitat amb la normativa vigent aplicable. 

3. Són infraccions lleus: 

3.1. La presència d'animals a les piscines públiques, llevat dels supòsits de presència dels 
gossos d'assistència i dels de seguretat admesos de conformitat amb la normativa vigent 
aplicable. 

3.2. Permetre l'entrada d'animals als establiments de concurrència pública quan estigui prohibit 
per aquesta ordenança. 

3.3. Incomplir les obligacions de les persones propietàries o posseïdores d'animals domèstics 
que hagin causat lesions a persones o altres animals. 

3.4. No notificar els veterinaris clínics de la ciutat a l'Administració municipal els casos que 
hagin atès consistents en lesions produïdes per agressions entre gossos. 

Article 59. Sancions 

D'acord amb la Llei estatal 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, les infraccions en matèria de 
sanitat se sancionaran amb multes de les quanties següents: 

a) Les infraccions greus, entre 3.005,07 i 15.025, 30 EUR. 

b) Les infraccions lleus, fins a 3.005,06 EUR. 
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CAPÍTOL V. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES SOBRE INFRACCIONS EN MATÈRIA DE 
COMERÇ INTERIOR, DISCIPLINA DE MERCAT I DEFENSA DELS CONSUMIDORS I USUARIS

Article 60. Infraccions 

1. D'acord amb la Llei 1/1990, de 8 de gener, de disciplina de mercat i defensa dels consumidors 
i usuaris, així com la Llei 22/2010, de 20 de juliol, Codi de consum de Catalunya, constitueixen 
infraccions administratives en matèria de comerç interior, disciplina de mercat i de la defensa 
dels consumidors i dels usuaris les conductes tipificades en aquesta llei i, en particular, les 
especificades en els apartats següents. 

2. Són infraccions lleus: 

2.1. L'incompliment de les condicions dels locals comercials de venda d'animals que no 
estiguin tipificades com a infraccions administratives per una altra normativa sectorial o per 
aquesta ordenança. 

2.2. L'incompliment de les condicions relatives als animals en els locals comercials de venda 
d'animals que no estiguin tipificades com a infraccions administratives per una altra 
normativa sectorial o per aquesta ordenança. 

Article 61. Sancions 

1. D'acord amb la Llei 1/1990, de 8 de gener, de disciplina de mercat i de la defensa dels 
consumidors i dels usuaris, les infraccions administratives lleus en matèria de comerç interior, 
disciplina de mercat i de la defensa dels consumidors i dels usuaris se sancionaran amb 
multes de fins a 3.005,06 EUR. I d'acord amb el Codi de consum de Catalunya, les infraccions 
lleus se sancionaran amb una multa de fins a 10.000 EUR. 

2. L'Ajuntament també pot acordar, com a sanció accessòria, el comís de la mercaderia dels 
establiments de venda d'animals quan sigui adulterada, falsificada, fraudulenta o no 
identificada o que pugui implicar risc per al consumidor. La destinació final de la mercaderia 
l'ha de determinar l'Ajuntament i cal destruir-la si llur utilització o consum constitueix un perill 
per a la salut pública. Les despeses originades per les operacions d'intervenció, dipòsit, comís, 
transport i destrucció de la mercaderia són a compte de l'infractor. Així com aquelles sancions 
accessòries que es puguin acordar d'acord amb la normativa d'aplicació. 

CAPÍTOL VI. MESURES APLICABLES

Article 62. Clausura i mesures provisionals 

1. En els casos de manca de llicència municipal per tal de poder exercir l'activitat o 
d'incompliment de les condicions de la llicència o de qualsevol altre requisit normatiu necessari 
per tal de poder posar en marxa o mantenir en funcionament l'activitat de què es tracti, 
l'alcalde ha de dictar resolució de clausura de l'activitat, la qual s'ha de portar a terme i 
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mantenir fins que els interessats no hagin legalitzat la situació, si això és possible. Aquesta 
mesura específica es pot acordar conjuntament o no en la resolució sancionadora i no té 
caràcter sancionador, ja que és la conseqüència necessària del restabliment de la prohibició 
legal d'exercir activitats sense títol habilitant idoni o sense subjectar-se als requisits 
determinats per la llei. 

2. També es podran adoptar mesures provisionals per garantir l'eficàcia de la resolució final que 
pugui recaure. 

3. Aquestes mesures s'han d'acordar d'acord amb el que estableix l'Ordenança d'activitats i 
d'intervenció integral de l'administració ambiental. 

Article 63. Mesures de policia administrativa de protecció de la salut pública i de la defensa 
dels consumidors i usuaris 

1. D'acord amb la Llei estatal 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, en el cas de risc 
imminent i extraordinari per a la salut, l'Ajuntament ha d'adoptar les mesures preventives 
pertinents, com ara la confiscació o la immobilització de productes, la suspensió de l'exercici 
d'activitats, el tancament d'instal·lacions, la intervenció de mitjans materials i qualsevulla altra 
que consideri sanitàriament justificada. La durada d'aquestes mesures ha de ser la que es fixi 
en cada cas, sens perjudici de les pròrrogues successives acordades per a resolucions 
motivades, sense que excedeixi del que exigeixi la situació de risc imminent i extraordinari que 
les va justificar. 

2. D'acord amb la Llei estatal 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, l'Ajuntament pot adoptar 
la clausura o el tancament dels establiments, instal·lacions o serveis que no disposin de les 
autoritzacions prèvies o dels registres sanitaris preceptius o bé la suspensió del seu 
funcionament fins que es rectifiquin els defectes o es compleixin els requisits exigits per motius 
de sanitat, higiene o seguretat. 

3. D'acord amb la Llei 1/1990, de 8 de gener, de disciplina de mercat i defensa dels consumidors 
i usuaris, l'Ajuntament ha d'adoptar, en el procediment administratiu iniciat, el tancament de les 
instal·lacions o els establiments que no disposin de les autoritzacions o els registres preceptius 
o bé la suspensió del seu funcionament fins que es rectifiquin els defectes o es compleixin els 
requisits exigits. També es pot suspendre la venda quan es donin en el seu exercici les 
mateixes irregularitats. 

Article 64. Mesures de policia administrativa de prohibició i suspensió d'espectacles i 
tancament d'establiments de concurrència pública 

Sens perjudici d'allò que disposa l'article 64, d'acord amb la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de 
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, l'Administració 
municipal ha de procedir al tancament dels establiments oberts al públic o a prohibir o suspendre 
les activitats recreatives o els espectacles públics que no tinguin llicència o l'autorització 
corresponents, fins que no es restableixi la legalitat. 
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Article 65. Ordres d'execució de conservació de terrenys, construccions i instal·lacions 

Quan l'incompliment de les condicions de manteniment dels animals domèstics afecti les 
condicions objectives d'habitabilitat dels habitatges, l'Ajuntament podrà dictar ordres d'execució a 
la persona propietària o a l'administració per conservar les condicions objectives d'habitabilitat dels 
habitatges, d'acord amb el que disposa la legislació urbanística. 

Article 66. Comís dels animals 

1. Les administracions poden comissar immediatament els animals quan hi hagi indicis racionals 
d'infracció del que disposa el Text refós de la Llei de protecció dels animals, les normatives 
que la despleguin o aquesta ordenança. 

2. Un cop fineixin les circumstàncies que han determinat el comís, l'animal pot ser retornat a la 
persona propietària. Tanmateix, si aquesta ha estat sancionada, l'Administració ha de 
determinar la destinació final de l'animal i, si escau, pot acordar cedir-lo a institucions 
zoològiques o de caràcter científic, entitats de protecció dels animals, retornar-lo al país 
d'origen, dipositar-lo en centres de recuperació o alliberar-lo al medi natural, si es tracta d'una 
espècie autòctona. 

3. Els exemplars de fauna salvatge autòctona capturats in situ que hagin estat comissats poden 
ser alliberats immediatament, sempre que es tingui la seguretat que estan en perfectes 
condicions. 

4. Si el dipòsit perllongat dels animals comissats pot ésser perillós per a llur supervivència o els 
pot comportar patiments o, en el cas d'animals salvatges, en fes perillar la readaptació a la 
vida salvatge, el departament competent en matèria de medi ambient pot decidir la destinació 
final de l'animal. 

5. Per garantir l'efectivitat de les mesures de policia administrativa de prohibició i suspensió 
d'espectacles i tancament d'establiments sotmesos a la legislació en matèria d'espectacles i 
activitats recreatives, l'òrgan municipal competent pot comissar pel temps que calgui els béns 
relacionats amb l'activitat objecte de prohibició. 

6. Les despeses ocasionades pel comís, les actuacions relacionades amb aquest i, en el cas 
d'animals salvatges, la rehabilitació de l'animal per alliberar-lo seran a càrrec del causant de 
les circumstàncies que l'han determinat. 

Article 67. Responsabilitat civil i reparació de danys als animals 

La responsabilitat civil i la reparació de danys als animals estan subjectes a allò que estableix el 
Text refós de la Llei de protecció dels animals. 

Article 68. Multes coercitives 
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Per fer efectiu el compliment dels actes dictats en aplicació d'aquesta ordenança, a més dels 
altres mitjans d'execució forçosa que s'hi estableixen, l'Ajuntament pot imposar multes coercitives 
amb la quantia màxima establerta per la legislació sectorial aplicable a cada cas concret. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Desplaçaments sense ànim comercial d'animals de companyia 

Les persones que viatgin a Deltebre amb els seus animals de companyia restaran subjectes a les 
condicions establertes al Reglament (UE) 576/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
juny de 2013, relatiu als desplaçaments sense ànim comercial d'animals de companyia i pel qual 
es deroga el Reglament (CE) 998/2003 i a la resta de normes sanitàries comunitàries o nacionals 
aplicables. Si el nombre d'animals de companyia que transporta una persona o el seu 
representant és superior a cinc, es considerarà partida comercial i se'ls aplicaran les normes 
d'importació. Així mateix, han d'acreditar un domicili o residència durant la seva estada i garantir 
les condicions de tinença establertes en aquesta ordenança. 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

Primera. Règim transitori dels expedients sancionadors 

Els expedients sancionadors oberts abans de l'entrada en vigor d'aquesta ordenança es regeixen 
per la normativa vigent en el moment de l'obertura, llevat dels supòsits en què els preceptes 
d'aquesta llei siguin més favorables per als expedientats. 

Segona. Sobre la criança d'animals de companyia en domicilis particulars 

1. Amb l'entrada en vigor del Decret 2/2008, de 15 d'abril de 2008, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei de protecció dels animals, els animals de companyia que són objecte de 
comercialització o transacció han de ser esterilitzats, excepte en els casos que s'estableixin 
per reglament; conseqüentment no es podrà dur a terme la criança d'animals de companyia en 
domicilis particulars, de manera que només estarà permesa la criança d'animals de companyia 
en els casos que estigui legalitzada l'activitat com a tal. 

2. No obstant això, quan els animals de companyia provinguin d'una venda o d'una transacció 
prèvia a l'entrada en vigor del Decret 2/2008, de 15 d'abril de 2008, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei de protecció dels animals, resulta admesa la criança d'animals domèstics en 
domicilis particulars però resta condicionada al fet que es compleixin les condicions de 
manteniment higienicosanitàries, de benestar i de seguretat per a l'animal i les persones. Si 
aquesta criança es fa en més d'una ocasió, serà considerada centre de cria i, per tant, 
sotmesa als requisits d'aquests centres. 

Tercera. Curs de cuidador d'animals 
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Fins que no s'aprovi la normativa reguladora del curs de cuidador d'animals, n'hi haurà prou amb 
haver superat els cursos organitzats per universitats, corporacions públiques, centres docents 
públics o privats i empreses o entitats privades amb capacitació reconeguda. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

1. A l'entrada en vigor d'aquesta ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d'animals, 
queda derogada l'Ordenança número 4 de “tinença i circulació d’animals”. 

2. També resta derogada qualsevol altra disposició municipal en matèria de tinença, protecció i 
venda d'animals que s'oposi a aquesta ordenança o la contradigui. 

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança entrarà en vigor una vegada hagi estat aprovada definitivament pel 
Ple de l’Ajuntament de Deltebre i transcorreguts 20 dies des la publicació del text íntegre 
al Butlletí Oficial de la Província.
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PREÀMBUL

En el marc de la normativa, polítiques i estratègies de la Comunitat Europea i de la 
legislació bàsica de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament en l’àmbit de les 
seves competències, assumeix el deure d’ordenar i gestionar els residus municipals. 

Són objectius prioritaris d’aquest Ajuntament la gestió correcta dels residus generats al 
municipi de Deltebre, basats en criteris de sostenibilitat, així com poder disposar d’un 
entorn net i saludable per tots els ciutadans i ciutadanes. 

Per una gestió més eficient, cal cercar la participació i la col·laboració dels productors de 
residus, dels gestors privats i dels ciutadans en general. Per això, és necessari intensificar 
les accions dirigides a la informació, la sensibilització i la conscienciació social. 

La reducció, valorització i comercialització dels residus fan indispensable l’aplicació de les 
tècniques de recollida selectiva, reciclatge i reutilització com a primeres matèries, que 
s’han de dur a terme amb un alt nivell de protecció del medi ambient.

Molts dels materials que aboquem indiscriminadament poden ésser aprofitats, reutilitzats 
o reciclats. D’altres, si més no, controlats i derivats per evitar la contaminació. 

Perquè és necessari que tots tinguem cura del nostre medi ambient, cal que generem 
menys residus i que tots col·laborem en la recollida selectiva. 

L’article 45 de la Constitució Espanyola, estableix que “tothom té el dret a disposar d’un 
Medi Ambient adequat pel desenvolupament de la persona, i té el deure de conservar-lo. 
Els poders públics vetllaran per a la utilització racional de tots els recursos naturals, a fi de 
protegir i millorar la qualitat de vida i defensar i restaurar el Medi Ambient, amb el suport 
de la indispensable solidaritat col·lectiva. La llei fixarà sancions penals o, en el seu cas, 
administratives, per qui violi el que es disposa en l’apartat anterior i establirà l’obligació 
d’aquest de reparar el dany causat”. 

Així doncs, la competència de les Administracions Locals en matèria de Medi Ambient, es 
troba a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local, sota la 
mateixa denominació de protecció del Medi Ambient, a banda d’altres títols més específics 
com el de servei de neteja, recollida i tractament de residus, com a servei obligatori en 
tots els municipis. Cal tenir en compte que els serveis de recollida, tractament i 
aprofitament de residus són serveis declarats essencials i reservats als ens locals, d’acord 
amb allò que estableix la CE i també la Llei de bases de Règim Local. 

A nivell autonòmic, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que els ens locals tenen 
competències generals entre d’altres àmbits en la sostenibilitat ambiental, competències 
pròpies en la protecció del Medi i els serveis de neteja viària, de recollida i tractament de 
residus i els serveis mínims que han de prestar, sempre d’acord amb la legislació sectorial 
respectiva. 

�184



�

La legislació sectorial a tenir en compte ve constituïda pel Decret Legislatiu 1/2009, de 21 
de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 

Amb la voluntat d’optimitzar els recursos i garantir la convenient gestió dels residus 
municipals, l’Ajuntament ha establert la present Ordenança. 
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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte

1. L’objecte d’aquesta Ordenança és establir el règim jurídic en relació amb els següents 
serveis públics sobre la gestió de residus, al terme municipal de Deltebre. Aquesta 
gestió s’inspira en els principis següents: 

x) El principi de les tres erres: reduir, reutilitzar i reciclar, segons el quan la millor gestió 
és evitar el consum innecessari, allargar la vida útil dels béns consumits i, un cop 
aquests han esgotat la seva vida i esdevenen residus, crear nous productes a partir 
dels materials reciclats.

y) El model de gestió dels residus es basa en la via cultural i educativa, que aposta per la 
participació ciutadana i la implicació de la ciutadania en el principi anterior. La 
informació i l’educació ambiental esdevindran, per tant, importants eines de gestió 
municipal. 

z) Els drets i els deures ciutadans esdevenen en aquesta Ordenança el contracte social 
per a un consum responsable, sostenible i solidari entre tots els qui viuen al municipi. 
Les actituds insolidàries són denunciables i punibles

aa)Regular les activitats econòmiques que poden acollir-se al servei municipal o bé optar 
per una gestió privada.

bb)Aplicar en l’àmbit de les competències municipals el principi de responsabilitat dels 
productors, dels posseïdors i dels distribuïdors a fer-se càrrec dels residus que 
s’esdevenen dels seus productes.

cc) Promoure la minimització dels residus considerats com a rebuig, ja sigui per la seva 
composició o per mala gestió, amb la finalitat d’evitar dipositar-los en abocadors o 
incineradores.

dd)Els residus són un indicador de la quantitat de recursos naturals i d’energia que 
consumeix la ciutat, com més residus recuperem més alt és el nivell de protecció del 
medi ambient.

Article 2. Àmbit d’aplicació

L’Ajuntament prestarà el servei de recollida d’escombraries domiciliàries en tot el nucli de 
la població i en el nucli urbà de Riumar d’aquest terme municipal, com també, en aquells 
punts de recollida que es fixin en sòl no urbanitzable (sòl rústic).

Article 3. Obligacions dels ciutadans en matèria de residus

1. Tots els habitants de Deltebre han d’observar una conducta encaminada a evitar i 
prevenir el deteriorament del municipi, a fomentar la salubritat, a utilitzar racionalment 
els productes de consum, a minimitzar la producció de residus i a preservar el medi 
ambient en general.

2. L’Ajuntament, ha de fomentar el coneixement per part dels ciutadans de l’impacte 
ambiental derivat del seu consum i de la seva producció de residus. Així mateix ha de 
fomentar en una campanya informativa permanent les actituds que facilitin la 
consecució dels objectius d’aquesta Ordenança. 
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3. Els ciutadans i ciutadanes i les activitats econòmiques han de col·laborar en 
l’assoliment dels objectius municipals. L’Ajuntament ha de posar mitjans a l’abast per 
tal que la participació ciutadana en la gestió diària sigui fàcil i àgil.

4. L’Ajuntament afavoreix les actuacions que en matèria de gestió de residus 
desenvolupin els particulars per iniciativa pròpia i que s’orientin a millorar la qualitat de 
vida a Deltebre i el medi ambient en general.

5. Allà on l’Ajuntament per condicions de mobilitat, innecessarietat o d’altres motius pels 
no consideri oportú la col·locació de contenidors per a dipositar les escombraries, els 
propietaris d’habitatges o titulars d’activitats deuran de dipositar-ho als contenidors 
que tinguin més pròxims. 

6. El servei de recollida en cap cas es farà càrrec de terres, runes, restes de materials de 
construcció, restes de podadures d’arbres o altres productes anàlegs fruit de 
l’agençament de jardins, mobles i trastos vells, o residus industrials no compresos en 
aquesta Ordenança, sense perjudici de la gestió que l’ens municipal pugui oferir sobre 
els mateixos.

TÍTOL II. GESTIÓ DELS RESIDUS
CAPÍTOL I. ASPECTES GENERALS

Article 4. Residus municipals

1. Els residus municipals són els residus generats als domicilis particulars, els comerços, 
les oficines i els serveis, i també els que no tenen la consideració de residus especials 
i que per llur naturalesa o composició es poden assimilar als que es produeixen en els 
dits llocs o activitats. 

2. Tenen també la consideració de residus municipals els residus procedents de la neteja 
de vies públiques, zones verdes i àrees recreatives; els animals domèstics morts; els 
mobles, els estris i els vehicles abandonats; els residus i les runes procedents d’obres 
menors i reparació domiciliària.

Article 5. Fraccions de residus

1. Els residus municipals, objecte del servei recollida, es classifiquen segons la tipologia 
en les fraccions següents:

ee)Matèria orgànica. Comprèn les restes de menjar i de cuinar. També s’inclouen les 
restes de jardineria de mida petita.

ff) Envasos i embolcalls lleugers. Comprèn els envasos de plàstic, les llaunes de ferro i 
alumini i els brics, i els que estan identificats amb el punt verd

gg)Vidre. Comprèn, entre d’altres, els pots de vidre, les ampolles i els gots. No inclou el 
vidre pla, el laminat, els fluorescents i les bombetes.

hh)Paper i cartró.
ii) Voluminosos. Restes de mobles i electrodomèstics que no contenen substàncies 

perilloses.
jj) Esporga. Restes de jardineria.
kk) Roba. Roba usada i calçat.
ll) Especials. D’acord amb la vigent Llei de residus, tenen aquesta consideració els 

residus municipals següents: fluorescents i llums de vapor de mercuri, bateries, 
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dissolvents, pintures, vernissos, olis usats, piles i acumuladors, electrodomèstics que 
contenen substàncies perilloses. Aquests residus es recullen a la deixalleria. 

mm)Rebuig. Comprèn la pols d’escombrar, cendres, burilles de cigarreta, compreses, 
bolquers, plàstics bruts i tot el que encara no estigui comprès en els altres apartats no 
es pot reciclar.

nn)L’Ajuntament, en funció de la millora de la gestió dels residus, de les instal·lacions de 
tractament disponibles i del context normatiu pot variar, previ anunci públic i campanya 
de divulgació ciutadana, les fraccions amb què cal classificar els residus.

Article 6. Obligatorietat del servei

1. L’Ajuntament de Deltebre estableix el servei públic municipal de recollida de residus 
municipals com un servei obligatori que els ciutadans han de percebre.

2. Els titulars de les activitats econòmiques poden optar pel servei públic municipal o pels 
serveis d’un gestor privat, en aquest cas han d’acreditar-ho davant l’Ajuntament 
d’acord amb les disposicions normatives i les contingudes en aquesta Ordenança.

Article 7. Taxes

L’Ajuntament estableix taxes per als residus domèstics i els d’origen comercial. Aquestes 
taxes són les contemplades a l’Ordenança Fiscal número 8 sobre “Taxa per la recollida 
d’Escombraries” del municipi de Deltebre.

Article 8. Drets dels ciutadans

1. Els ciutadans i ciutadanes de Deltebre tenen dret a:
oo)Ser usuaris dels serveis municipals de recollida de residus en els termes que estableix 

la present Ordenança.
pp)Conèixer els horaris i condicions de lliurament dels residus.
qq)Disposar prop de casa seva de contenidors diferenciats per separar les diferents 

fraccions de residus (vidre, envasos, paper i cartó i matèria orgànica).
rr) Accedir a un servei de deixalleria que gestioni els seus residus especials i altres
ss) Accedir a un servei de recollida de residus voluminosos.
tt) Que els seus residus siguin correctament tractats per tal que es garanteixi el màxim 

reciclatge i el mínim impacte ambiental.
uu)Ser informats del cost econòmic de la gestió dels residus i de l’ús que es fa de la seva 

taxa. 
vv) Participar en la gestió formulant suggeriments, queixes, avisos o denúncies en matèria 

de gestió dels residus a través dels mitjans que l’Ajuntament posi a l’abast.
ww)Participar en la gestió dels residus a través de les institucions de la participació (dret 

de petició, dret de proposta, audiència pública, consulta popular, dret de debat i 
iniciativa ciutadana) i també a través de la gestió de conflictes.

xx) Rebre respostes fonamentades de les seves peticions.
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Article 9. Deures dels ciutadans

1. Els ciutadans de Deltebre tenen els següents deures:
yy) Separar en origen els seus residus segons les fraccions estipulades en la present 

Ordenança.
zz) Dipositar els residus conforme als requeriments que estableixi l’Ajuntament pel que fa 

a horari i condicions de lliurament.
aaa)Utilitzar correctament els contenidors de les diferents fraccions, en la forma que 

estableix la present Ordenança.
bbb)Portar al servei de deixalleria tots els residus especials, tòxics o perillosos, 

voluminosos, runes terres, podes,  i evitar-ne la proliferació al medi. 
ccc)Comunicar el lliurament d’un residu voluminós al servei gestió establert per 

l’Ajuntament i ajustar-se a les condicions especificades.
ddd)Col·laborar en la consecució dels objectius municipals en matèria de prevenció i 

reciclatge de residus.
eee)Pagar la taxa corresponent fixada per l’Ajuntament.
fff) Denunciar els incompliments de la present Ordenança observats en d’altres ciutadans 

i les anomalies en la gestió del servei.

CAPÍTOL II. PREVENCIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS

Article 10. Reducció del consum

Els ciutadans i les ciutadanes han de procurar satisfer les seves necessitats emprant els 
mínims recursos materials, prioritzant en primera instància d’adquisició de béns fets amb 
materials biodegradables o bé amb materials reciclables quan això no sigui possible. 

Article 11. Reutilització dels béns

Abans d’eliminar com a residu un bé de consum, els ciutadans i les ciutadanes han de 
procurar exhaurir la seva vida útil, li han de donar un nou ús o bé procurar que algú altre 
pugui servir-se’n. 

CAPÍTOL III. GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS

Article 12. Separació en origen dels residus municipals

1. La gestió dels residus municipals inclou seleccionar en origen, per part de la 
ciutadania i dels titulars de les activitats, les diferents fraccions dels residus de les 
quals es fa recollida selectiva, i dipositar cada una d’aquestes fraccions i el rebuig en 
els llocs i de la forma que l’Ajuntament determini per a cada una de les fraccions i 
zones del municipi. 

2. La deposició dels residus de forma incorrecta o no separada adequadament per 
fraccions és sancionable. 
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Article 13. Residus exclosos del servei de recollida de residus municipals

1. Resten exclosos del servei municipal de gestió de residus municipals tots els altres 
residus que no tinguin la consideració de residus municipals. De forma específica, en 
resten exclosos els residus industrials i els residus especials del sector terciari que per 
les seves característiques tòxiques o perilloses requereixin un tractament específic. 

2. Tenen la condició de residus especials els residus qualificats com a perillosos per la 
normativa bàsica estatal i per la normativa de la Unió Europea, d’acord amb el Decret 
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus. 

3. L’Ajuntament no es fa càrrec dels residus assimilables als municipals originats a la 
indústria o altres activitats quan per les seves condicions de presentació, volum, pes, 
quantitat de lliurament diari, contingut d’humitat i d’altres característiques no puguin 
ser objecte del servei de recollida de residus municipals. 

Article 14. Propietat dels residus

L’Ajuntament adquireix la propietat i responsabilitat de gestió dels residus un cop aquests 
han estat lliurats per la seva recollida. 

Article 15. Recollida dels residus municipals

1. L’Ajuntament ha de disposar de mitjans de recollida en la via pública en forma de 
contenidors per facilitar la recollida selectiva de les diferents fraccions dels residus 
municipals. El volum de recollita situat a la via pública ha de ser proporcional a les 
diferents fraccions de residus estimades per als domicilis i els comerços als quals es 
presta el servei. 

2. En cas que la tipologia urbanística d’un barri aconselli un mètode de recollida porta a 
porta, sense contenidors, o que aquest sistema s’estableixi amb l’objectiu de millorar 
l’eficiència en el servei, aquest ha de garantir la recollida de les diferents fraccions de 
residus municipals. 

3. L’Ajuntament ha de garantir el buidatge dels contenidors amb una freqüència que eviti 
els desbordaments. En el cas de la matèria orgànica aquesta freqüència no pot ser 
superior a les 72 hores entre buidatge i buidatge. 

4. Els contenidors han d’estar en correcte estat de neteja i de manteniment
5. Els serveis específics de recollida de voluminosos es donen en els termes i condicions 

que determinarà l’Ajuntament i que publicarà pels canals habituals de comunicació.

Article 16. Obligacions dels usuaris del servei respecte a la recollida de residus 
municipals

Correspon als usuaris del servei separar les diferents fraccions en origen i dipositar-les en 
els contenidors específics que a aquest efecte estan instal·lats a la via pública o de forma 
establerta en la zona on estigui ubicat l’habitatge, i complir les obligacions i restriccions 
següents: 
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a) S’han de dipositar els residus de matèria orgànica i de rebuig en l’horari que determini 
l’Ajuntament.

b) Per tal d’evitar vessaments i olors, s’ha de dipositar la matèria orgànica i el rebuig a 
l’interior dels respectius contenidors en bosses resistents i lligades. La resta de 
fraccions s’han d’abocar directament dins els respectius contenidors. Les caixes de 
cartró s’han de dipositar plegades en els corresponents contenidors. 

c) S’han d’utilitzar correctament els contenidors de recollida selectiva i, en conseqüència, 
no dipositar-hi d’altres residus que no siguin els que corresponguin

d) No és permès en cap cas dipositar residus en estat líquid, o susceptible de liquar-se, a 
l’interior dels contenidors

e) No és permès dipositar o abandonar els residus fora dels contenidors, quan aquest 
sigui el sistema de recollida establert i quan el contenidor no estigui ple

f) No és permès dipositar als contenidors o en les bosses, els residus especials generats 
en els domicilis. Aquests residus s’han de traslladar a la deixalleria o deixalleries 
mòbils

g) No és permès utilitzar el sistema de sanejament per a l’eliminació de residus, encara 
que aquests estiguin prèviament triturats. 

Article 17. Normes relatives als contenidors de recollida de residus municipals

1. Els contenidors de residus únicament els pot manipular el personal del servei recollida, 
excepte aquells contenidors d’ús exclusiu d’un establiment específic. 

2. No és permès triar, seleccionar i retirar materials dels contenidors
3. Els serveis tècnics de l’Ajuntament decideixen el nombre i els punts de col·locació dels 

contenidors. Per definir el nombre i la ubicació dels contenidors s’han de tenir en 
compte els criteris següents, per aquest ordre:

a) Proximitat al ciutadà
b) No perjudicar la mobilitat i seguretat dels vianants
c) Mínim impacte negatiu per als habitatges, vianants i comerços
d) Facilitat i seguretat d’accés per als usuaris
e) No perjudicar la seguretat en la circulació de tot tipus de vehicle
f) Aspectes estètics i integració a l’entorn
4. Cal respectar l’espai reservat als contenidors i no és permès desplaçar-los de la seva 

ubicació, excepte quan aquests siguin d’ús exclusiu
5. L’Ajuntament pot establir guals i reserves d’espai en voreres i indrets adients de la via 

pública per a l’emplaçament de contenidors
6. Els vehicles no poden interferir les operacions de buidatge i manteniment de 

contenidors

Article 18. Contenidors d’ús exclusiu 

1. Els contenidors d’ús exclusiu destinats a residus comercials, o de comunitat de 
propietaris o de serveis comunitaris poden ser de propietat municipal o propietat dels 
productors dels residus

2. En cap cas se n’autoritza l’ús a persones alienes de la titularitat del contenidor
3. Els contenidors d’ús exclusiu han d’estar correctament identificats amb el nom del 

titular, l’adreça, la fracció a què es destina, el nom i el telèfon de l’empresa que el 
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recull. El titular té l’obligació de mantenir l’element identificatiu en correcte estat. Els 
contenidors han d’estar dins l’establiment i s’han de treure a la via pública en horari de 
recollida. En el cas d’impossibilitat tècnica i que aquests hagin d’estar a la via pública, 
cal una autorització municipal. 

4. L’Ajuntament pot homologar els elements identificatius, especialment quan aquests 
hagin d’incorporar elements d’identificació electrònica

5. L’Ajuntament podrà cedir per mitjà d’arrendament, a iniciativa de les persones 
interessades, els contenidors d’ús exclusiu de la seva propietat fixant una taxa en 
concepte de lloguer dels mateixos. 

Article 19. Normes relatives als residus voluminosos, mobles i estris

1. La fracció de voluminosos inclou mobles, estris domèstics, matalassos, somiers, 
trastos vells i altres materials residuals similars que no poden ser evacuats per mitjans 
convencionals de recollida per causa de la seva envergadura, quedant exclosos 
d’aquesta classificació els residus procedents de la construcció ja sigui d’obres 
menors com obres majors. 

2. Els residus voluminosos no es poden dipositar a l’interior dels contenidors de residus 
municipals, sinó que són objecte d’una recollida específica a la via pública mitjançant 
el servei que l’Ajuntament té establert per a les quantitats generades pels particulars 
en els seus domicilis, o bé els seus posseïdors els poden traslladar directament a les 
deixalleries municipals. 

3. En cas d’abandonar residus voluminosos o fer un mal ús del servei de recollida 
específica, el responsable s’ha de fer càrrec de la retirada dels mobles i estris 
abandonats o de cost corresponent en cas que els retirin els serveis municipals, sens 
perjudici de les sancions administratives que corresponguin

4. L’Ajuntament pot establir un preu públic per a determinades condicions de recollida, en 
supòsits específics com el servei de recollida dins un domicili, o quan la quantitat de 
residus voluminosos sigui d’un volum considerable.

Article 20. Normes relatives als residus procedents d’esporga

1. La fracció esporga comprèn restes de jardí com la brossa de l’esporgada d’arbres, 
manteniment de plantes, sega de gespa, tant si prové d’espais públics com privats, 
que puguin ser destinats a fer-ne compost. 

2. Quan la quantitat d’esporga no sobrepassi els 50 litres per dia aquesta es pot dipositar 
directament en els contenidors de matèria orgànica del carrer.

3. Per a quantitats superiors de 50 litres per dia, s’ha de dur directament a la deixalleria o 
contractar un servei de recollida específic

4. L’Ajuntament pot instal·lar contenidors per a esporgues en punts determinats del 
municipi per facilitar-ne l’evacuació. També pot oferir un sistema de recollida de 
l’esporga en sacs. En aquest cas, els costos del servei de recollida de l’esporga amb 
sacs s’han de cobrir mitjançant el corresponent preu públic. 

5. Quan l’Ajuntament és el responsable dels residus provinents de l’esporga de jardins i 
d’espais públics així com també de les restes orgàniques generades pel manteniment 
de jardins i espais públics i per activitats puntuals o extraordinàries, s’han d’incorporar 
al sistema de recollida de matèria orgànica o d’espora establert per l’Ajuntament. 
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Article 21. Normes relatives als residus procedents de roba usada

1. La recollida de roba comprèn els vestits, la roba de casa i altres materials tèxtils, així 
com el calçat i complements fabricats en cuir

2. L’usuari ha de dipositar la roba en els contenidors preparats i senyalitzats 
adequadament pel servei municipal dins de bosses tancades

3. La recollida de roba està destinada principalment a la seva reutilització. La que pel seu 
estat no pugui utilitzar-se s’ha de valoritzar tant com sigui possible. 

Article 22. Horaris i freqüències de recollida dels residus municipals

1. L’Ajuntament estableix el servei de recollida de residus municipals, les freqüències i 
els horaris més adients per a la correcta gestió dels residus municipals de la localitat. 

2. Pel que fa referència a les fraccions de fracció orgànica i rebuig, quan la prestació del 
servei sigui nocturna, l’horari per dipositar els residus als contenidors o als llocs 
establerts, queda fixat entre les 19 hores i les 22.00 hores. En cap cas es poden 
dipositar els residus desprès d’haver-se prestat el servei. 

3. El cartró d’origen comercial, en qualsevol dels sistemes de recollida implantats, s’ha 
de dipositar per a la seva recollida entre les 19 hores i les 22.00 hores. 

4. Per evitar que el dipòsit d’alguna de les fraccions de residus pugui crear molèsties als 
veïns, l’Ajuntament pot regular l’horari de dipòsit dels residus en una zona 
determinada. 

Article 23. Prohibició d’abocament en espais públics

1. Els productes d’escombrar i netejar la via pública, quan aquesta tasca l’efectuïn els 
particulars, en cap cas poden ser abandonats al carrer, sinó que han de recollir-se en 
bosses, que s’han de lliurar al servei de recollida de residus en la forma i condicions 
establertes en la present Ordenança

2. És prohibit deixar abandonats els residus voluminosos (electrodomèstics, vehicles fora 
d’ús o mobles vells) en carrers, solars o espais lliures, ja siguin de propietat privada o 
pública, llevat dels casos de recollida concertada amb el servei municipal

3. En cap cas es pot abocar esporga, gespa o altres restes vegetals a la via pública, en 
solars, parcel·les lliures, llera del riu o d’alguna altra manera no prevista en aquesta 
Ordenança

4. Igualment, es prohibeix deixar abandonats animals morts a la via pública o espais 
públics.

CAPÍTOL IV. GESTIÓ DELS RESIDUS COMERCIALS

Article 24. Residus comercials

1. Els residus comercials són aquells residus municipals generats per l’activitat pròpia del 
comerç al detall, a l'engròs, hostalera, bars, mercats, oficines i serveis. Són 
equiparables a aquesta categoria de residus, a efectes de gestió, els residus originats 
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a la indústria que tenen la consideració d’assimilables a residus municipals d’acord 
amb la normativa vigent en matèria de residus. 

2. Als efectes d’aquesta Ordenança, queden inclosos en aquesta categoria els envasos i 
residus d’envasos comercials, la gestió dels quals no es realitzi a través d’un sistema 
de dipòsit, devolució i retorn, o un sistema integrat de gestió, d’acord amb la legislació 
específica vigent. 

3. Les activitats econòmiques estan obligades a efectuar la recollida selectiva conforme a 
les fraccions establertes en aquesta Ordenança. L’Ajuntament pot establir inspeccions 
aleatòries per verificar la qualitat i la quantitat de la separació. 

4. D’acord el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora dels residus, l’Ajuntament defineix la publicitat de distribució directa o 
franquejada, en qualsevulla de les seves formes, com a residu d’origen comercial. 

Article 25. Modalitats de gestió dels residus comercials

1. La gestió dels residus comercials es pot realitzar d’acord amb les modalitats següents:
g) Prestació per part de l’Ajuntament del servei general, que consisteix en la recollida 

diferenciada de les fraccions de residus que l’Ajuntament estableixi per mitjà de 
contenidors.

h) Prestació per part de l’Ajuntament del servei específic, que consisteix en la recollida 
manual porta a porta. Aquesta recollida es presta en les zones més comercials i es pot 
ampliar a les zones que l’Ajuntament determini en funció de les necessitats i a les 
fraccions que permetin una major eficiència, i s’ha d’ajustar el servei a les 
característiques específiques del tipus d’activitat i de la zona.

i) Gestió mitjançant conveni de prestació del servei de recollida, transport i tractament 
amb l’Ajuntament

j) Gestió per part de l’establiment de determinades fraccions dels residus per mitjà 
d’empreses degudament acreditades per l’Agència de Residus de Catalunya. 
Prestació del servei de recollida per part de l’Ajuntament de les fraccions que no són 
objecte de recollida pel titular de l’activitat

k) Gestió de la totalitat de les diferents fraccions dels residus a càrrec del titular de 
l’establiment, que té l’obligació de fer-ho tal com estableix la vigent Llei de residus. 
L’Ajuntament, en aquest cas, no presta el servei de recollida però exerceix les 
funcions d’inspecció i control per verificar que efectivament es gestionen els residus de 
manera correcta. 

Article 26. Servei municipal de recollida de residus comercials

1. El titular de l’activitat que produeixi residus comercials, en la seva condició de 
posseïdor final dels residus ha de complir amb les obligacions següents:

a) Quan els residus es gestionen amb el servei general
• Lliurar els residus en les condicions adequades de separació per materials que en 

permetin, sempre que sigui possible, el reciclatge, recuperació o valorització, 
utilitzant els sistemes establerts amb caràcter a la via pública i amb les mateixes 
condicions que les establertes pels residus procedents dels domicilis
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b) Quan els residus es gestionen amb el servei específic
• Pel que fa referència al servei específic de recollida manual del cartró generat per 

les activitats, el cartró s’ha de dipositar plegat i en les condicions i horari que 
determini l’Ajuntament, en funció del servei específic que es presti

• En cas de recollida específica de vidre i de fracció orgànica amb cubells, aquests 
poden ser propietat de l’establiment, sempre que siguin normalitzats i adequats al 
servei municipal de recollida, o propietat del mateix servei. La neteja correspon al 
titular de l’establiment, i si és de propietat municipal, l’Ajuntament pot establir una 
taxa o preu públic pels conceptes de lloguer, manteniment i fins i tot neteja en cas 
que així es pacti amb el titular de l’establiment. L’Ajuntament pot establir així mateix 
una fiança per la utilització de cubells propietat del servei municipal

c) Quan la gestió sigui objecte de conveni, aquest ha de recollir els aspectes econòmics i 
els relacionats amb la prestació del servei

d) La gestió de les fraccions que siguin assumides pel titular de l’activitat s’ha de fer 
d’acord amb el que disposa la vigent Llei de residus. L’Ajuntament pot exigir els 
comprovants que acreditin aquesta gestió.

Article 27. Excepció al servei específic i general de prestació obligatòria per part de 
l’Ajuntament

1. L’Ajuntament pot considerar de prestació no obligatòria el servei de recollida de 
residus comercials a establiments que produeixin més de 1.000 litres diaris de residus. 
En aquest cas, els titulars d’aquests establiments o activitats han de disposar del 
corresponent contracte amb empreses autoritzades per l’Agència de Residus de 
Catalunya per a la gestió dels seus residus

2. L’Ajuntament tenint en compte les característiques dels residus generats per una 
activitat concreta pot considerar de prestació no obligatòria la recollida de totes o 
alguna de les fraccions generades. En aquest cas, els titulars d’aquests establiments o 
activitats han de disposar del corresponent contracte amb empreses autoritzades per 
l’Agència de Residus de Catalunya per a la gestió de les diferents fraccions de 
residus. 

3. L’Ajuntament, prèvia sol·licitud del titular d’una activitat, pot declarar exclosos del 
servei de gestió de residus municipals, els residus comercials generats en les 
activitats que n’acreditin la gestió per part de gestors privats autoritzats per l’Agència 
de Residus de Catalunya. 

4. En qualsevol dels casos la gestió de les diferents fraccions de residus que generi 
l’activitat s’ha de fer d’acord amb el que disposa la vigent Llei de residus. L’Ajuntament 
pot exigir els comprovants que acreditin aquesta gestió. 

5. L’Ajuntament, fins i tot, en cas de no prestar el servei de recollida, exerceix les 
funcions d’inspecció i control que li corresponen i pot establir la taxa corresponent per 
l’exercici d’aquestes funcions. 
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Article 28. Comerços no adscrits al servei municipal

En el supòsit que el comerç tingui concertada la recollida d’aquest tipus de residus 
comercials amb algun gestor autoritzat, ha de guardar-los a l’interior de l’establiment i 
entregar-los en el moment en que el gestor hi vagi per recollir-los. No s’admet l’ús de la 
via pública per a l’emmagatzematge ni la deposició temporal de residus no adscrits al 
servei municipal. L’Ajuntament pot regular l’horari i les condicions de recollida d’aquests 
residus. 

Article 29. Noves llicències d’activitats

1. En l’atorgament de noves llicències d’activitats el titular ha d’especificar si s’acull al 
servei municipal o disposa de gestor privat. 

2. L’Ajuntament fixa les condicions de lliurament en la llicència tant si opta per un sistema 
o per un altre. 

3. El titular de l’activitat també ha de disposar d’un espai adequat per fer la recollida 
diferenciada de residus. Aquest espai pot ser inspeccionat pels serveis tècnics 
municipals. 

Article 30. Recollida dels residus generats en els mercats municipals i obligacions 
dels titulars de les parades

1. El servei municipal de recollida es fa càrrec dels residus generats en els mercats 
municipals tant permanents com ocasionals. 

2. Els titulars de les parades tenen l’obligació de lliurar els residus en les condicions 
adequades de separació per materials, i utilitzar els sistemes establerts de manera 
específica per a cada un dels mercats. 

Article 31. Recollida dels residus en mercats o establiments agrupats en galeries 
obertes al públic. Obligacions dels titulars de les parades

La recollida dels residus generats als mercats es fa a l’exterior de l’establiment de manera 
selectiva. A efectes de producció pel que fa referència al contingut d’aquesta Ordenança, 
es considera volum global del mercat. 

Article 32. Fires, festes i actes extraordinaris 

1. L’Ajuntament ha de disposar dels elements necessaris per respectar els objectius 
exposats en aquestes ordenances en les fires i festes que es celebren en aquest 
municipi. 

2. Els serveis tècnics municipals han d’informar de les condicions i de les mesures 
preses per preservar la reducció de residus i la recollida selectiva en els 
esdeveniments que, organitzats per l’Ajuntament o per tercers, tinguin un caràcter 
puntual o extraordinari, especialment posant o acostant contenidors per a les 
recollides selectives. 
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3. La no acceptació de les condicions exposades en el paràgraf anterior pot comportar la 
denegació d’autorització per a la realització de l’acte. L’incompliment pot comportar 
sanció. 

Article 33. Recollida de medicaments en les farmàcies

1. Les farmàcies estan obligades a acceptar el retorn dels medicaments no usats amb 
independència del lloc on han estat comprats i a gestionar-los a través del sistema 
integrat de gestió (SIRGE) o altres formes de gestió admeses en la legislació vigent. 

2. Les dades sobre els medicaments recollits i la destinació final podran ser requerides 
pels serveis d’inspecció i control municipals. 

Article 34. Recollida de piles en establiments comercials

1. Els establiments comercials que venen piles de qualsevol mena estan obligats a 
acceptar el retorn de piles usades amb independència del lloc on s’hagin comprat i a 
gestionar-les conforme a la legislació vigent.

2. Els serveis d’inspecció i control municipals podran requerir les dades sobre les piles 
recollides i la seva destinació final. 

3. La gestió de les piles es farà d’acord amb allò previst al Reial Decret 110/2015, de 20 
de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics, i de les normatives que el 
desenvolupin o en resultin d’aplicació. 

4. Aquesta gestió es pot fer per compte propi o mitjançant el servei municipal de 
deixalleria en les condicions que estableixi l’Ajuntament. 

Article 35. Recollida de fluorescents i làmpades perilloses

1. Els establiments comercials que venen, instal·len o reparen fluorescents i làmpades 
que continguin mercuri estan obligats a acceptar-ne el retorn amb independència del 
lloc on hagin estat comprats i a gestionar-los conforme a la legislació vigent. 

2. Els serveis d’inspecció i control municipals podran requerir les dades sobre els 
fluorescents i les làmpades perilloses recollides i la seva destinació final

3. La gestió dels fluorescents i làmpades perilloses es farà d’acord amb allò previst al 
Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics, 
i de les normatives que el desenvolupin o en resultin d’aplicació.  

4. Aquesta gestió es pot fer per compte propi o mitjançant el servei municipal de 
deixalleria en les condicions que estableixi l’Ajuntament. 

Article 36. Recollida d’aparells electrònics i electrodomèstics

1. Els establiments comercials que venen o reparen aparells electrònics i 
electrodomèstics de qualsevol mena estan obligats a endur-se els aparells vells 
substituïts i a gestionar-los conforme a la legislació vigent

2. Els serveis d’inspecció i control municipals podran requerir les dades sobre els 
aparells electrònics i electrodomèstics i la seva destinació final
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3. La gestió dels aparells electrònics i electrodomèstics es farà d’acord amb allò previst al 
Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics, 
i de les normatives que el desenvolupin o en resultin d’aplicació. 

4. Aquesta gestió es pot fer per compte propi o mitjançant el servei municipal de 
deixalleria en les condicions que estableixi l’Ajuntament. 

Article 37. Recollida de matalassos i mobles

1. Els establiments comercials que venen matalassos i altres tipus de mobiliari han de 
disposar d’un servei per oferir als seus clients la gestió dels matalassos o mobles vells 
substituïts conforme a la legislació vigent, les condicions de prestació del qual seran 
establertes per cada establiment. 

2. L’Ajuntament promourà acords per homogeneïtzar aquestes condicions i facilitar el 
tractament conjunt dels residus

3. Els serveis d’inspecció i control municipals podran demanar les dades sobre els 
matalassos i mobles recollits i la seva destinació fina

Article 38. Recollida de productes de l’automoció

1. Els tallers i establiments que comercialitzin, reparin o muntin productes de l’automoció 
com pneumàtics, olis minerals, bateries, etc. estan obligats a gestionar per compte 
propi els residus procedents del material substituït i a gestionar-los conforme a la 
legislació vigent. 

2. Els serveis d’inspecció i control municipals podran requerir les dades sobre els residus 
de l’automoció recollits i la seva destinació final. 

Article 39. Recollida de pintures i dissolvents

1. Les activitats econòmiques que produeixin i/o venguin pintures, esprais i dissolvents 
estan obligats a acceptar-ne el retorn dels envasos i gestionar-los per compte propi 
segons la legislació vigent.

2. Els serveis d’inspecció i control municipals podran requerir les dades sobre la 
destinació final dels residus de pintures, esprais, dissolvents i dels seus envasos. 

Article 40. Gestió d’olis vegetals usats

1. Els establiments que per la seva activitat generin olis vegetals usats tenen l’obligació 
de gestionar-los pel seu compte a través d’un gestor autoritzat

2. Els serveis d’inspecció i control municipals podran requerir les dades sobre la 
destinació final de l’oli usat
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CAPÍTOL V. RESIDUS INDUSTRIALS

Article 41. Residus industrials

1. Tenen condició de residus industrials els materials sòlids, gasosos o líquids resultants 
d’un procés de fabricació, de transformació, d’utilització, de consum o de neteja, el 
productor o posseïdor dels quals té voluntat de desprendre-se’n i que, d’acord amb la 
Llei de residus, no poden ser considerats residus municipals

2. Als efectes d’aquesta Ordenança, també tenen la categoria de residus industrials els 
residus que, tot i ser assimilables a municipals, per les seves condicions de 
presentació, volum, pes, quantitat de lliurament diari, contingut d’humitat i altres 
característiques no poden ser objecte dels serveis de recollida general municipals o de 
deixalleria

3. Tenen la condició de residus especials els classificats com a tals en el Catàleg de 
Residus de Catalunya

Article 42. Responsabilitat de la gestió dels residus industrials

1. La responsabilitat de la gestió d’aquests residus és del titular de l’activitat, sens 
perjudici de la potestat d’inspecció i control que té l’Ajuntament

2. Els productors i posseïdors de residus industrials i especials que es lliurin a un tercer, 
que no hagin obtingut la prèvia llicència municipal, responen solidàriament amb el 
transportista de qualsevol dany que puguin causar, així com també de la infracció en 
què hagin concorregut

Article 43. Obligacions dels posseïdors de residus industrials

Els establiments o les empreses que produeixen residus industrials o que en són 
posseïdors estan obligades a:
e) Adoptar les mesures que calguin per assegurar el transport, l’aprofitament o el 

tractament dels residus sense cap risc per a la salut o el medi
f) Portar un registre en què consti l’origen, la quantitat i la composició característica dels 

residus. Cal facilitar a l’Ajuntament informació d’aquest registre; igualment se l’ha 
d’informar del sistema de tractament o d’aprofitament i del pla d’actuació en cas 
d’emergència o d’accident

g) Col·laborar amb l’Ajuntament amb la finalitat de permetre qualsevol examen, control, 
enquestes o presa de mostres i facilitar també, si els són reclamats, els documents 
preceptius segons la normativa vigent

h) Informar immediatament l’Ajuntament de la desaparició o la pèrdua de residus 
perillosos dins del terme municipal

i) Satisfer la taxa municipal vigent en cada moment pel servei d’inspecció i control de la 
gestió de residus

j) Presentar la declaració de residus regulada per l’Agència de Residus i si no n’hi ha per 
allò que estableixi aquesta Ordenança
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Article 44. Condicions de transport

1. El lliurament i el transport de residus industrials i especials s’ha de fer sempre 
mitjançant elements contenidors o de transport perfectament tancats, de manera que 
no es puguin produir abocaments ni dispersions dels materials o de pols a l’exterior

2. En cas que es produeixi algun dels incidents al qual es refereix l’apartat anterior, els 
responsables tenen l’obligació de netejar l’espai que hagi resultat afectat, sens 
perjudici de les responsabilitats civils, administratives i penals en què hagi pogut 
incórrer. 

Article 45. Càrrega dels residus

1. La càrrega dels residus industrials i especials sobre el vehicle de transport s’ha de fer 
a l’interior de l’establiment lliurador. Només en casos de manifesta impossibilitat pot 
efectuar-se a la via pública, prèvia autorització de l’administració municipal

2. Quan es tracti de residus especials, la càrrega a la via pública requereix autorització 
prèvia i específica

3. No es permet la permanència de residus industrials ni especials a la via pública a 
l’espera del vehicle de recollida. Els lliuradors estan obligats a custodiar-los fins al 
moment de la recollida, a l’interior de les seves dependències

4. Un cop buidats, els elements contenidors dels residus industrials i especials s’han de 
retirar immediatament de la via pública

Article 46. Runes i altres residus de la construcció

Són considerats residus de la construcció les que es generen en la construcció o 
demolició d’immobles. La gestió d’aquests residus procedents d’enderrocs, 
rehabilitacions, reparacions o d’altres actuacions en les edificacions del municipi s’han 
d’ajustar a les determinacions de la present Ordenança i les regulades per l’Ordenança 
reguladora de la gestió de residus de construcció i demolició de l’Ajuntament de Deltebre. 

CAPÍTOL VI. SERVEI MUNICIPAL DE DEIXALLERIA

Article 47. Servei municipal de deixalleria

1. La deixalleria municipal és una instal·lació de servei públic que actua com a centre de 
recepció i selecció de residus municipals per a la seva valorització, tractament o 
disposició adequada a la normativa vigent, poden ser de dues modalitats: fixa o mòbil. 

2. De forma preferent la deixalleria es dedica als residus municipals dels quals no 
s’efectua la recollida selectiva a la via pública i als que per ser o incorporar matèries 
perilloses s’han de gestionar de forma específica. 

Article 48. Finalitats del servei municipal de deixalleria 

1. La deixalleria municipal és un punt de concentració de residus municipals que evita la 
dispersió i l’abocament incontrolat de residus i la degradació del medi ambient urbà
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2. La deixalleria municipal és un punt de referència per orientar el ciutadà sobre la gestió 
més adient segons el tipus de residu que es genera i contribueix a conscienciar-lo en 
un sentit de responsabilitat cívica i de respecte al medi ambient; amb aquesta finalitat, 
se l’ha d’informar també sobre les normes d’ús del servei i el destí final dels seus 
residus

3. L’Ajuntament ha de tenir cura especial de senyalitzar correctament la ubicació 
concreta de les deixalleries per facilitar als usuaris els accessos a les instal·lacions 
des dels diferents punts de la població

Article 49. Usuaris de les deixalleries

Poden utilitzar les deixalleries els ciutadans particulars, comerciants i petits industrials 
adscrits al servei municipal de la localitat de Deltebre, per als residus admissibles i en les 
condicions que es determinen. Aquest àmbit territorial pot modificar-se en funció de les 
determinacions dels programes supramunicipals de residus elaborats o a elaborar en 
execució de la normativa reguladora dels residus o pels convenis amb altres Ajuntaments.

Article 50. Obligacions dels usuaris

1. En el moment de l’entrada al recinte cal formalitzar la fitxa de control, a recepció i 
informar del material que es porta.

2. Els usuaris s’han d’identificar amb nom, cognoms i indicar la procedència del residu 
(particular, taller, comerç, etc). En tot cas, les dades aportades per l’usuari estan 
subjectes a la Llei de protecció de dades. 

3. Cal respectar i complir les instruccions del personal del servei
4. En tot moment s’han de seguir les indicacions del personal de recepció per dirigir-se al 

lloc de descàrrega i respectar les senyalitzacions.
5. Els materials s’han de deixar al contenidor corresponent seguint els cartells indicadors
6. Cal evitar que quedin restes al terra i al voltant dels contenidors. Si cau alguna cosa 

s’ha de recollir i dipositar al contenidor respectiu.
7. Qualsevol dubte s’ha de consultar al personal de la deixalleria.
8. Els residus especials s’han de dipositar al contenidor més adequat per fer-ho seguint 

les instruccions del responsable de la deixalleria. S’han de lliurar amb la màxima 
informació pel que fa a la composició i/o característiques del residu.

9. No és permesa l’entrada al recinte de la deixalleria de persones alienes al servei i que 
no aportin cap tipus de residu, sens perjudici de les visites col·lectives o individuals 
autoritzades.

10. No és permesa la retirada de materials de la deixalleria per persones diferents dels 
transportistes o gestors autoritzats que actuï per encàrrec del gestor de la instal·lació. 
Malgrat això l’Ajuntament pot regular la retirada de materials de la deixalleria amb 
finalitats de reutilització.
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Article 51. Residus admissibles

Els residus que es poden admetre són els següents:
1. Residus especials:

• Fluorescents i llums de vapor de mercuri
• Pneumàtics
• Bateries
• Dissolvents, pintures i vernissos
• Piles
• Frigorífics i electrodomèstics amb CFC
• Olis minerals usats de procedència de particulars
• Radiografies
• Esprais

2. Residus municipals i assimilables: 
• Paper i cartró
• Vidre
• Plàstics
• Llaunes
• Ferralla i metalls
• Fustes
• Tèxtils
• Olis vegetals usats de procedència de particulars
• Altres electrodomèstics
• Residus d’aparells elèctrics i electrònics
• Ampolles de cava

3. Altres residus:
• Runes i restes de construcció d’obres menors
• Residus verds (poda)
• Residus voluminosos

4. L’Ajuntament pot modificat la llista de residus admesos per algun dels motius 
següents:

a) Per facilitar la correcta gestió de fraccions que no són objecte de recollida selectiva 
actual

b) Complementar la recollida selectiva que ja es realitza amb altres sistemes
c) Altres circumstàncies sobrevingudes que ho justifiquin
d) Amb motiu de canvis legislatius

5. Les quantitats admeses, definides en pes, volum o unitats, són les determinades en 
l’Annex 1 d’aquesta Ordenança, les quals estan subjectes a actualització periòdica. 

Article 52. Residus no admissibles

1. En cap cas s’accepten a la deixalleria els materials següents: 
• Residus barrejats
• Matèria orgànica no especificada en l’apartat anterior
• Residus industrials en grans quantitats
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• Residus radioactius
• Residus no identificats
• Fluorescents d’origen no domèstic com ara indústries o activitats comercials o 

d’empreses de manteniment o enllumenat públic
• Piles o bateries d’origen no domèstic
• Frigorífics o altres aparells amb CFC de procedència no domèstica
• Olis minerals d’origen no domèstic
• Vidres laminats, blindats i parabrises

2. Per a materials no especificats en cap relació, l’Ajuntament té capacitat per acceptar o 
no el material a la deixalleria. 

Article 53. Condicions relatives al lliurament de residus

1. Els usuaris han de dipositar directament de manera selectiva als contenidors 
específics de cada categoria de residus, seguint les directrius determinades pel 
responsable del servei. En cap cas es poden dipositar directament al terra ni en el 
recinte exterior. 

2. En relació amb els residus especials, és a dir, aquella fracció dels residus municipals 
que, per la seva composició química, representen un risc de contaminació per al medi 
i per a les persones i per als quals cal establir un sistema de recollida específic 
diferenciat de la recollida dels residus municipals ordinaris, el lliurament s’ha d’efectuar 
d’acord amb la tipologia del residu i seguint les condicions següents: 

a) Fluorescents i llums de vapor de mercuri: l’usuari pot dipositar els fluorescents i 
les làmpades de mercuri sencers al contenidor específic seguint les instruccions 
de l’encarregat de la deixalleria. Es recullen separadament els fluorescents en 
forma de tub recte de les làmpades o fluorescents de formes especials. 

b) Pneumàtics: només la coberta de cautxú, cal assegurar-se que la llanta 
metàl·lica és separada prèviament i dipositada en el contenidor adient

c) Bateries: l’emmagatzematge de bateries s’efectua en un element tancat, ventilat 
i estanc. Les bateries s’han de col·locar de forma que no es vessin els líquids 
que contenen.

d) Piles i acumuladors: es recullen les piles de botó i les piles de format gran i els 
acumuladors en el contenidor específic

e) Olis minerals usats: s’ha de dipositar el residu d’oli mineral en un contenidor 
específic i que ha d’estar separat físicament del contenidor de residus d’oli 
vegetal per tal d’evitar les barreges

f) Olis vegetals usats: s’admeten olis vegetals d’origen domèstic que s’han de 
dipositat en el contenidor específic seguint les instruccions del responsable de 
la deixalleria. 

3. Pel que fa a altres residus especials no enumerats, s’admeten en petites quantitats 
sense barrejar i convenientment identificats. 

4. Aquests residus s’han de dipositar en contenidors específics sense efectuar barreges. 
5. Respecte als envasos buits que hagin contingut residus especials s’han 

d’emmagatzemar en el grup de residus especials en petites quantitats en funció del 
residu que hagin contingut. 
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TÍTOL III. INSPECCIÓ I RÈGIM SANCIONADOR
CAPÍTOL I. CLASSIFICACIÓ I TIPIFICACIÓ

Article 54. Règim jurídic sancionador

Sobre les infraccions tipificades en el present Títol serà d’aplicació l’Ordenança 
reguladora del “Procediment Sancionador i dels Treballs en Benefici de la Comunitat en 
substitució de multes pecuniàries, sens perjudici de les particularitats que es preveuen en 
la normativa sectorial.

Article 55. Classificació

Són infraccions en matèria de residus les tipificades com a lleus, greus i molt greus, al 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora dels residus, per allò que estableix la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i 
residus d’envasos, així com per les disposicions amb rang de llei que substitueixin o 
modifiquin les anterior. 

Article 56. Infraccions lleus

A més de les infraccions tipificades en la legislació esmentada a l’article anterior, són 
faltes lleus per infracció d’aquesta Ordenança, les següents: 

g) Dipositar residus municipals de procedència domèstica en un contenidor o 
cubell diferent del que li correspon.

h) Lliurar els residus municipals de procedència domèstica sense complir els 
requisits o les condicions fixades per aquesta Ordenança, quant a la forma i 
horari.

i) Utilitzar els contenidors sense cura suficient i fer-los malbé.
j) No justificar documentalment la prestació del servei de recollida de residus 

comercials pel seu compte, per part dels establiments que optin per aquest 
sistema

k) Endur-se objectes o residus dipositats en els contenidors.
l) Abandonar residus municipals de procedència domèstica fora dels elements de 

contenció quan la seva capacitat no estigui exhaurida.
m) Incomplir les normes d’utilització de les deixalleries.
n) Canviar la situació dels contenidors del servei situats a la via pública.

Article 57. Infraccions greus

Són infraccions greus els següents:
b) Per als usuaris comercials, utilitzar els serveis públics municipals de recollida de 

residus municipals sense estar-ne autoritzats
c) Obstruir o dificultar la tasca dels inspectors municipals
d) No separar els residus comercials i industrials en origen i no lliurar-los 

selectivament
e) Lliurar residus al servei de recollida expressament prohibits
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f) Utilitzar elements de contenció per a residus municipals d’origen domèstic en 
volums de generació d’origen comercial, quan l’activitat disposi dels seus propis 
elements de contenció

g) Abandonar qualsevol tipus de residu a la via pública o en espais públics municipals 
i en les lleres dels rius i rieres del municipi

h) Lliurar o abandonar residus municipals procedents d’altres municipis
i) Abandonar residus comercials i industrials fora dels elements de contenció quan la 

seva capacitat no estigui exhaurida
j) Lliurar a la recollida domiciliària residus procedents d’activitats econòmiques que 

estiguin expressament exclosos del servei municipal de gestió de residus
k) Incomplir les obligacions derivades de la utilització de la planta de tractament de 

residus, prevista en aquesta Ordenança
l) La reiteració de faltes lleus
m) Lliurar els residus municipals comercials sense complir els requisits o les 

condicions fixades per aquesta Ordenança, quant la forma i l’horari 

Article 58. Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus les següents:
n) Disposar a l’interior dels elements de contenció per a la recollida selectiva 

qualsevol material o residu classificat de tòxic o perillós.
o) Eliminar residus sòlids a través de la xarxa de sanejament.
p) La reiteració de faltes greus.
q) Incineracions i cremes incontrolades no autoritzades de tot tipus de residus.

CAPÍTOL II. SANCIONS
Article 59. Classes de sancions

Les sancions a imposar per infracció d’aquesta Ordenança són les següents:
r) Multa.
s) Clausura temporal, total o parcial, de l’activitat i el local corresponent fins a un 

termini màxim d’un mes.
t) Execució dels treballs de restitució de la realitat física alterada sens perjudici de la 

seva execució subsidiària i de la corresponent multa degudament ponderada.

Article 60. Multes

1. La multa que s’ha d’imposar en qualsevol cas, pot comportar també la corresponent 
execució dels treballs de restitució. 

2. La sanció corresponent a la clausura temporal de l’activitat i del local es pot imposar 
en el supòsit d’infraccions molt greus. 

Article 61. Quantia de les multes

1. La quantia de la multa és, com a mínim, de 125.-€ i com a màxim de 60.000.-€
2. La multa a imposar té tres graus, que es corresponen, respectivament, amb les 

infraccions lleus, greus i molt greus, segons els límits següents:
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a) Infraccions lleus: de 125 a 600.-€
b) Infraccions greus: de 601 a 12.000.-€
c) Infraccions molt greus: de 12.001 a 60.000.-€

CAPÍTOL III. GRADUACIÓ DE LES SANCIONS
Article 62. Criteris de graduació

Les sancions corresponents a cada classe d’infracció es graduen tenint en compte criteris 
objectius i subjectius, que poden ser apreciats separadament o conjuntament. 

Article 63. Graduació de les sancions

1. Les sancions corresponents es graduen tenint en compte les circumstàncies següents:
• L’afectació de la salut i la seguretat de les persones
• L’alteració social a causa del fet infractor
• La gravetat del dany causat al sector o l’àrea ambiental protegida
• La superfície afectada i el seu deteriorament
• La possibilitat de reparació o restabliment de la realitat fàctica
• El benefici derivat de l’activitat infractora
• El grau de malícia del causant de la infracció
• El grau de participació en el fet per títol diferent de l’anterior
• La capacitat econòmica de l’infractor
• La incidència

Article 64. Causes d’agreujament

L’afectació manifesta de la salut i la seguretat de les persones, degudament constatada 
en el procediment, comporta la imposició de la sanció màxima que hi ha assenyalada per 
a la infracció. 

Article 65. Reincidència

1. S’entén que hi ha reincidència quan l’infractor ja estat sancionat, per resolució ferma, 
per raó d’haver comès més d’una infracció de la mateixa naturalesa, dins el període de 
l’any immediatament anterior. 

2. La reincidència no es pot prendre en consideració si la infracció anterior va comportar 
qualificació de major gravetat del fet

CAPÍTOL IV. RESPONSABILITAT
Article 66. Persones responsables

1. Són responsables de les sancions tipificades en aquesta llei tots aquells que han 
participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, siguin persones físiques o 
jurídiques

2. Aquesta regulació s’entén sens perjudici de la corresponent responsabilitat civil i penal 
que pugui derivar de la comissió de la infracció
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Article 67. Autors i altres responsables

1. Són responsables en concepte d’autor aquells qui han comès directament o 
indirectament el fet infractor, i també aquells qui han impartit les instruccions o ordres 
necessàries per a cometre'l. 

2. La intervenció en el fet infractor en forma diferent incideix en la graduació de la 
infracció

3. En el cas de les persones jurídiques, la responsabilitat s’atribueix també en caràcter 
subsidiari als seus administrador. 

CAPÍTOL V. FUNCIÓ INSPECTORA
Article 68. Atribucions

1. Els inspectors municipals, quan exerceixen les funcions d’inspecció, han d’acreditar la 
seva condició i identitat. Estan autoritzats per entrar en qualsevol moment, en tots els 
establiments i activitats per tal de realitzar les actuacions necessàries relacionades 
amb l’activitat inspectora. 

2. A aquest efecte podran:
a) Practicar les actuacions necessàries per a comprovar el compliment de la 

normativa municipal en matèria de residus
b) Prendre o treure les mostres necessàries per a la comprovació 
c) Realitzar totes les actuacions que calgui per al compliment de la inspecció que 

efectuen 
3. Els inspectors poden examinar la documentació relativa a les operacions rellevants en 

l’activitat amb incidència ambiental
4. L’entitat o persona inspeccionada està obligada a donar als inspectors la màxima 

facilitat per al desenvolupament de llur tasca

Article 69. Obligacions de les persones o entitats inspeccionades

1. Les persones o entitats inspeccionades, a requeriment dels inspectors, han de:
e) Subministrar tota classe d’informació sobre instal·lacions, productes o serveis
f) Permetre que es practiqui l’oportuna presa de mostres
g) Permetre als inspectors la comprovació directa de qualsevol acció que es relacioni 

amb la funció derivada d’aquesta Ordenança

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Primera.- Pel que fa referència a la recollida selectiva de fracció orgànica és d’aplicació a 
mesura que s’implanti al conjunt de zones del municipi. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Resten derogades totes les disposicions municipals d’igual o inferior rang, en allò que 
contradiguin aquesta Ordenança o en allò que resultin incompatibles amb aquesta 
Ordenança. 
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DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança entrarà en vigor una vegada hagi estat aprovada definitivament pel 
Ple de l’Ajuntament de Deltebre i transcorreguts 20 dies des la publicació del text íntegre 
al Butlletí Oficial de la Província.

ANNEX 1. RESIDUS ADMESOS PER LA DEIXALLERIA

Residus admesos a la deixalleria, sense càrrec pels particulars. Quantificació

Per a l’admissió de residus a la deixalleria s’estableixen les següents quantitats màximes 
definides pels períodes determinats o per cada aportació. Pels que no s’estableix un límit 
es considera que aquest està determinat per la capacitat de recepció de la deixalleria en 
cada moment. 

1. Residus especials:
• Fluorescents i llums de vapor de mercuri, 20 unitats/any
• Pneumàtics, 5 unitats/any
• Bateries, 5 unitats/any
• Dissolvents, pintures i vernissos, 25 litres/any
• Envasos residus especials. Cada mes, un o diversos petits que no superin els 25 litres.
• Piles
• Frigorífics i electrodomèstics amb CFC, 3 unitats/any
• Olis minerals usats de procedència de particulars, 20 litres
• Radiografies
• Esprais
• Tòners
• Medicaments i cosmètics de procedència particular. Sense límit

2. Residus municipals i assimilables
• Paper i cartró
• Vidre
• Plàstics
• Llaunes
• Ferralla i metalls
• Fustes
• Tèxtils
• Olis vegetals usats, 100 litres/mes
• Altres electrodomèstics sense CFC
• Residus d’aparells elèctrics i electrònics
• Ampolles de cava

3. Altres residus
• Runes i restes de construcció d’obres menors, 0,5m3
• Residus verds, 1m3
• Residus voluminosos, 2m3
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• Matalassos, 4 unitats/any

Pel que fa referència a les aportacions d’activitats econòmiques i que seran objecte de 
preu públic s’estableixen els límits següents:

a) Bateries, 10 unitats/trimestre
b) Dissolvents, pintures i vernissos, 300 litres/trimestre
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PREÀMBUL

La pràctica de l’esport és una activitat de gran rellevància, en què cada cop participen 
més ciutadans de totes les edats i estaments socials, ja siguin escolars, esportistes de 
competició o població en general. També s’han incrementat la diversitat de les modalitats 
esportives que es practiquen. 

La Constitució espanyola obliga als poders públics, en el seu article 43.3 a fomentar 
l’educació física i l’esport, així com la utilització adequada del lleure. Així mateix, l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya estableix la competència exclusiva de la Generalitat en el camp 
dels esports i de l’oci. En ús d’aquesta competència, la Generalitat va aprovar el Decret 
Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel que s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport. 

En l’àmbit municipal, amb caràcter general, els articles 25.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 66.3.n) del Decret Legislatiu 2/2003, 
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
reconeixen als municipis competències pròpies en matèria d’activitats i instal·lacions 
culturals i esportives, ocupació del lleure i turisme, imposant l’article 26.1.c) de la primera 
d’aquestes normes als municipis amb població superior a 20.000 habitants, l’obligació de 
prestar el servei mínim d’instal·lacions esportives d’ús públic. 

Aquestes competències s’han d’exercitar en el marc del Text Refós de la Llei de l’Esport 
de Catalunya, que, en el seu article 39, enumera i concreta les competències municipals 
en aquesta matèria, i en particular, la obligació de promoure de forma general l’activitat 
física i l’esport en el seu àmbit territorial i de construir, ampliar i millorar les instal·lacions 
esportives en el seu territori, vetllant per la seva plena utilització. 

Els poders públics en general i els locals en particular, doncs, han de fer realitat el dret 
social de tot ciutadà a desenvolupar i exercitar les seves facultats físiques, intel·lectuals i 
morals, mitjançant un fàcil i lliure accés a l’activitat física i al coneixement i a la pràctica de 
l’esport. 

Els articles 3.1.c) i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals, estableix que són béns de domini públic els 
afectes als serveis públics dels ens locals, entenent-se afectats al servei públic els béns 
que, per la seva naturalesa o per les disposicions particulars d’organització, s’adeqüin 
essencialment o exclusivament a fi particular del servei, com ara els camps d’esports. 

Per aquest motiu i davant la demanda que hi ha per part de les entitats i clubs esportius 
han fet necessària una regulació sobre aquests espais per tal d’assegurar la seva correcta 
utilització. 
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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte 

1. La present Ordenança té per objecte la regulació del règim d’utilització i gestió de les 
diferents instal·lacions esportives municipals, garantint per una banda els drets dels 
usuaris i per l’altre establir les necessàries obligacions i deures d’aquests. 

2. Els drets i obligacions dels usuaris previstos per aquesta Ordenança es referiran a les 
instal·lacions esportives municipals, atès que les instal·lacions esportives es troben 
adscrites a efectes de la seva titularitat i gestió a l’Ajuntament de Deltebre. 

Article 2. Àmbit d’aplicació

La present Ordenança serà d’aplicació a les instal·lacions esportives municipals. L’ús de 
les instal·lacions no podrà ser exclusiu dels socis, ni dels abonats o esportistes de les 
entitats que tinguin concedida la llicència d’ús. 

Article 3. Concepte d’instal·lacions esportives municipals

1. Entenen per instal·lació esportiva, a efectes d’aquest reglament, tota instal·lació, 
camp, dependència o espai de qualsevol característica, a l’aire lliure o tancada, 
dedicada a la practica esportiva i l’activitat física en tota la seva gama de modalitats.

2. De conformitat amb l’establert a la normativa sobre béns de les entitats locals, les 
instal·lacions esportives municipals, tindran la qualificació de béns de domini públic, a 
efectes d’ús públic i/o a la prestació del servei públic de l’esport.

3. Tenen la mateixa qualificació, els béns mobles afectats de forma permanent a 
qualsevol instal·lació esportiva municipal, tant aquells destinats específicament a la 
pràctica esportiva com a aquells altres destinats al manteniment de les instal·lacions i 
equipaments. 

Article 4. Tipus d’instal·lacions esportives

1. Les instal·lacions esportives de titularitat municipal a efectes de la present Ordenança 
es classifiquen en:

a) Instal·lacions esportives de titularitat municipal situades a espais estrictament 
esportius, que seran gestionades i administrades per l’Ajuntament de Deltebre, 
sense perjudici d’aquelles altres que poden incorporar-se en el futur. El seu ús 
està subjecte a prèvia autorització atorgada per l’òrgan competent i al 
pagament del preu públic serà l’establert a l’ordenança fiscal corresponent. Les 
modalitats d’ús d’aquestes instal·lacions i el règim jurídic es regiran per 
l’establert als títols II i IV de la present Ordenança. 

b) Instal·lacions esportives exteriors integrades a Centres Públics d’Educació 
Infantil i Primària, concretament les instal·lacions semi-cobertes i descobertes 
de les Escoles de Deltebre. La utilització d’aquests espais esportius es regiran 

�212



�

per alló previst en aquesta Ordenança amb caràcter supletori respecte a les 
normes dictades per l’Administració competent en matèria d’educació. 

TÍTOL II. NORMES GENERALS D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS
Article 5. Usuaris

1. A efectes de la present Ordenança, s’entén per usuari de les instal·lacions esportives 
municipals, tota persona física i/o jurídica degudament acreditada, que directa o 
indirectament a través dels seus socis o membres, fa ús de les instal·lacions 
esportives municipals, en activitats de lleure, activitats federades i participants a 
programes esportius promoguts i/o gestionats per cadascuna de les instal·lacions 
esportives.

2. Els acompanyants dels usuaris, així com els espectadors, quan sigui permès l’accés a 
la instal·lació, i mentre estiguin a la mateixa, deuran respectar les normes de la 
present Ordenança, i en el seu cas, les normes de règim interior aplicables a cada 
instal·lació. 

Article 6. Drets dels usuaris

1. Els usuaris de les instal·lacions municipals esportives, amb caràcter general tindran 
els següents drets, sense perjudici d’aquells altres derivats del tipus d’ús o instal·lació 
previst a la present Ordenança:

c) Utilitzar les instal·lacions esportives, espais complementaris com lavabos, 
vestidors, dutxes, etc., mobiliari, en el seu cas, material esportiu, que haurà de 
trobar-se en adequades condicions d’ús, en els termes establerts a aquesta 
Ordenança, i demés normes municipals aplicables.

d) Ser tractats amb educació i respecte pel personal que presta serveis a les 
instal·lacions esportives, i que podrà sol·licitar en qualsevol moment la seva 
identificació i/o autorització d’ús.

e) Ser informat de les condicions d’ús de les instal·lacions esportives municipals, 
així com dels programes esportius oferts a les mateixes.

f) Presentar per escrit les queixes, reclamacions i/o suggeriments que estimi 
convenient. A tal efecte, les instal·laciones esportives municipals posaran a 
disposició dels usuaris bústies de suggeriment a les distintes dependències. 

g) Qualsevol dret reconegut per la legislació vigent i la present Ordenança. 

Article 7. Obligacions dels usuaris

1. En general les obligacions dels usuaris seran:
h) Fer ús de les instal·lacions i espais esportius d’acord amb les normes generals 

establertes a aquesta Ordenança, les específiques de cada activitat i les d’ús 
de l’espai esportiu i, si escau, les instruccions donades pel personal de la 
instal·lació, responsabilitzant-se de qualsevol desperfecte que causin a les 
mateixes.
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i) Tenir el degut respecte als altres usuaris i al personal de les instal·lacions 
esportives.

j) Abonar les tarifes o preus públics establerts per a la utilització de les 
instal·lacions esportives i/o pels serveis corresponents, en els termes establerts 
a la present Ordenança i les Ordenances fiscals. 

k) Presentar en el seu cas, el rebut o document acreditatiu del pagament i el 
document identificatiu corresponent per acreditar la condició d’usuari, no podent 
cedir-lo ni transferir-lo a tercers, i presentant la mencionada documentació quan 
sigui requerit a tal efecte pel personal de l’IME o de la instal·lació.

l) Accedir a la instal·lació per a la realització de les activitats amb la indumentària 
esportiva adequada, observant-se especialment la necessitat de calçat idoni per 
a cadascun dels distints paviments esportius.

m) Qualsevol altra obligació establerta per la legislació vigent i per la present 
Ordenança.

2. Quant els usuaris realitzin actuacions que contravinguin les normes generals de 
convivència o de la present Ordenança, o no acaten les indicacions dels responsables 
de les instal·lacions podran ser immediatament expulsats per aquest de la instal·lació, 
sense perjudici de les sancions que podrien imposar-se. 

Article 8. Prohibicions generals

1. Per a l’adequada ordenació de la convivència i l’ús d’infraestructures, equipaments i 
instal·lacions esportives, i sense perjudici de les normes particulars establertes per a 
cada espai esportiu, amb caràcter general no està permès:

n) Fumar a les instal·lacions esportives i elements annexos, excepte a les zones 
que la normativa estatal o autonòmica autoritzi.

o) Introduir utensilis o envasos de vidre a les instal·lacions, recintes esportius i els 
seus annexos.

p) L’accés d’animals a les instal·lacions esportives municipals, a excepció dels que 
fan de guia per a invidents i d’aquells recintes oberts a l’aire lliure.

q) L’entrada de patins, monopatins, bicicletes o qualsevol altre vehicle, excepte en 
els llocs autoritzats o destinats a tal finalitat.

r) Jugar i/o efectuar escalfaments amb balons, pilotes i altres objectes, en 
vestidors, passadissos d’accés a les pistes, grades, zones enjardinades i tots 
aquells espais que no es consideren esportius. 

s) Consum d’aliments que provoquen deixalles, tals com, pipes, pistatxos, 
cacauets, etc, excepte d’aquelles zones habilitades a l’efecte. 

2. Així mateix, queda prohibida la utilització de les instal·lacions esportives municipals 
per impartir classes o qualsevol altra activitat, amb finalitat d’obtenir un benefici 
particular i/o altres activitats col·lectives organitzades, sense prèvia autorització de la 
corresponent instal·lació esportiva municipal. 
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Article 9. Responsabilitat dels usuaris

1. Els usuaris seran els responsables dels danys que causin als espais esportius, i 
demés béns, elements i material de que disposin les instal·lacions esportives, incloses 
les plantes, arbres, gespa i elements annexos, tenint que satisfer les despeses 
derivades de la seva reparació, reposició, sense perjudici de la sanció que es pugui 
derivar per la infracció comesa. 

2. L’usuari de les instal·lacions esportives serà responsable dels accidents o 
desperfectes derivats de l’incompliment de les presents normes, un comportament 
negligent o mal ús de les instal·lacions, equipaments i serveis. Així mateix serà 
responsable de la cura dels seus objectes personals no responsabilitzant-se les 
instal·lacions esportives municipals de la pèrdua o sostracció de roba i demés objectes 
pertanyents als usuaris, que es produeixin a les instal·lacions esportives municipals. 

3. És recomanable una revisió mèdica prèvia en el cas que es vulgui iniciar la pràctica 
d’una activitat esportiva. En tot cas, serà responsabilitat exclusiva de la persona 
usuària qualsevol tipus d’incident que per motius de salut pugui patir, ja sigui per 
desconeixement d’una possible malaltia o per la realització d’un sobre-esforç durant la 
pràctica esportiva. 

4. Dels danys ocasionats a les instal·lacions esportives i/o zones i/o elements annexos 
per part d’escolars, membres de clubs o qualsevol altra persona pertanyent a 
associacions o entitats a que es refereix el següent títol, serà responsable el centre 
docent, Club, associació o entitat a la que s’hagi concedit l’autorització d’ús de les 
instal·lacions. Així mateix, aquestes entitats seran responsables dels danys personals 
que puguin produir-se durant el desenvolupament de les activitats esportives, tenint 
l’obligació de disposar de l’assegurança esportiva de tots els seus membres i de la 
corresponent pòlissa de responsabilitat civil. 

5. Dels danys ocasionats pels usuaris menors d’edat seran responsables els seus pares, 
tutors o persones que els tinguin sota la seva custòdia. D’igual forma s’establirà la 
responsabilitat respecte de les persones que siguin discapacitades. 

 
TÍTOL III. RÈGIM D’AUTORITZACIÓ D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS
Article 10. Normes generals

1. L’ús de les instal·lacions esportives municipals, exigirà prèvia autorització de les 
mateixes, en els termes assenyalats als articles següents, excepte que es tracti 
d’activitats organitzades de caràcter públic. A l’autorització s’establiran les condicions 
específiques d’ús de la instal·lació d’acord amb la normativa específica de l’activitat a 
desenvolupar i es concediran, si s’escau, amb caràcter discrecional atenent a la 
disponibilitat de la instal·lació que es tracti. 

2. L’ús de les instal·lacions tindran com a finalitat principal la pràctica esportiva, dins del 
marc de programes de promoció esportiva, iniciació, ensenyament, entrenaments, 
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competicions i exhibicions de les modalitats esportives per a les que foren 
dissenyades i/o que estiguin incloses a la programació d’activitats de cadascuna de 
les instal·lacions esportives municipals. 

3. Excepcionalment, les instal·lacions esportives podran acollir actes esportius diferents 
als establerts a l’apartat anterior, així com activitats no esportives que tinguin una 
finalitat cultural o social, i que estiguin organitzades per l’Ajuntament de Deltebre o les 
mateixes instal·lacions esportives, substituint l’autorització prevista a la present 
Ordenança per l’aprovació per l’òrgan municipal corresponent i, en el seu cas, d’altra 
administració competent. 

4. Les autoritzacions s’atorgaran de conformitat amb els criteris establerts per cadascuna 
de les instal·lacions esportives i s’extingiran al complir-se el termini establert, quedant 
sense efecte per incompliment de les obligacions generals establertes en aquesta 
Ordenança o per les particulars establertes a l’autorització. 

5. Les instal·lacions esportives municipals podrà, de manera puntual i previ avís a 
l’entitat, variar o ocupar algun horari específic per causes o necessitats dels serveis 
municipals, sense que l’entitat s’hi pugui oposar ni demanar compensació de cap 
mena.

6. Així mateix les autoritzacions podran ser revocades en qualsevol moment per raons de 
seguretat, climatològiques, de reparació imprevista d’instal·lacions o altres 
circumstàncies que puguin ocasionar danys personals o materials o en general per 
raons d’interès públic, sense generar dret a indemnitzacions, i sense perjudici del 
disposar a l’Ordenança fiscal corresponent.

7. Les autoritzacions d’ús de les instal·lacions tenen caràcter personal, i per tant el seu 
titular no podrà cedir-la o transmetre-la a un tercer.

8. La direcció de les instal·lacions podrà suspendre provisionalment el dret d’entrada, en 
cas d’incompliment d'alguna de les clàusules de la present Ordenança.

Article 11. Taxes

La utilització de les instal·lacions esportives exigeix el previ abonament a l’Ajuntament de 
Deltebre de la taxa o preu públic, establert a l’Ordenança fiscal número 34 reguladora del 
“Preu Públic per la utilització de les Instal·lacions Esportives Municipals”.

Article 12. Sol·licitud d’ús d’instal·lacions

1. Les Instal·lacions Esportives Municipals facilitarà models normalitzats de sol·licitud 
d’ús de les instal·lacions, amb l’antelació establerta per a cada cas i als quals 
s’indicarà la documentació necessària que haurà d’acompanyar a la sol·licitud. 
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2. El sol·licitant haurà de fer constar l’activitat per a la que demana l’ús de la instal·lació, 
l’horari màxim previst d’utilització, i en el cas d’associacions, centres docents i altres 
persones jurídiques, el número estimat de persones que accediran a les instal·lacions. 

3. Junt amb la sol·licitud d’ús de la instal·lació podrà sol·licitar-se la utilització de material 
esportiu de les instal·lacions i altres infraestructures disponibles a l’Ajuntament o a les 
instal·lacions, indicant, si escau, la identitat de la persona responsable de vetllar pel 
bon ús dels materials i espais esportius cedits, de la recollida i devolució dels materials 
als magatzems municipals una vegada finalitzada l’activitat. 

Article 13. Ús d’instal·lacions esportives, usuaris inscrits en activitats organitzades

1. Les instal·lacions esportives organitzaran anualment diverses activitats esportives a 
les instal·lacions, tant en temporada d’hivern com d’estiu. A aquests efectes, s’entén 
com a temporada d’hivern el període comprés entre la segona quinzena de setembre i 
la primera quinzena de juny, la temporada d’estiu comprén els mesos de juny, juliol i 
agost, amb exclusions dels dies festius oficials. 

2. Per a la realització dels diferents cursos i tallers, escoles esportives, i activitats d’estiu, 
serà requisit indispensable la inscripció d’un percentatge d’alumnes igual o superior al 
50% de les places ofertes, en cas contrari les instal·lacions esportives podran acordar 
lliurement la suspensió del curs o activitat de que es tracti, sense una altra obligació 
que la devolució de l’import abonat a les persones inscrites. 

3. Els alumnes que siguin admesos a les diverses activitats oferides per cadascuna de 
les instal·lacions esportives a més dels drets previstos amb caràcter general a la 
present Ordenança, tindran drets a assistir a les corresponents classes o activitats 
sempre que estiguin al corrent de pagament de les quotes o tarifes establertes a 
l’Ordenança Fiscal corresponent.

4. Les instal·lacions esportives municipals es reservaran la potestat de modificar l’horari i/
o lloc per impartir les classes o activitats esportives, avisant als usuaris amb la deguda 
antelació al tauler d’anuncis corresponent.

5. Quan per circumstàncies climatològiques i/o d’altre tipus no imputable a les 
instal·lacions esportives municipals, resulti impossible la realització de les classes o 
activitats previstes, els usuaris tindran dret a la recuperació.

6. Les instal·lacions esportives municipals pot anul·lar l’autorització d’ús a qualsevol 
usuari, sense que aquest pugui reclamar la devolució de les taxes abonades o 
compensació, per l’incompliment manifest d’aquesta Ordenança.

7. Les sol·licituds de canvi d’horari, d’activitat i/o baixes i altres a les diferents activitats 
oferides, hauran d’efectuar-se per escrit, en els termes i condicions establerts a cada 
activitat.
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Article 14. Ús d’instal·lacions esportives per a Centres docents

1. Les instal·lacions esportives podran ser utilitzades pels centres docents del Municipi 
previ abonament de la taxa o preu públic establert a l’Ordenança Fiscal número 34, 
sense perjudici de les exempcions i/o bonificacions que siguin d’aplicació, en els 
supòsits següents i que hauran de ser degudament justificats: 

t) Que la finalitat sigui la realització de l’ensenyança de l’assignatura d’Educació 
Física i/o es correspongui amb el programa curricular de la mateixa.

u) Que l’activitat sigui realitzada durant l’horari lectiu del centre.
v) Que els alumnes estiguin acompanyats pels professors responsables de 

l’activitat.
w) Que la sol·licitud hagi estat aprovada pel Consell Escolar del centre.

2. Els centres docents presentaran la sol·licitud durant el mes de juliol. Les autoritzacions 
es concediran atenent al següent ordre de prioritat: centres docents de caràcter públic, 
centres privats concertats i centres privats no concertats

Article 15. Ús d’instal·lacions esportives per a clubs, associacions i entitats 
esportives locals

1. Els clubs esportius, les associacions esportives i altres entitats inscrites com a tal al 
registre d’entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, i en el registre d’entitats 
de l’Ajuntament de Deltebre, podran sol·licitar autorització d’ús de les instal·lacions 
esportives, previ abonament a l’IME de la taxa o preu públic, establert a la 
corresponent Ordenança Fiscal. 

2. Les entitats esportives que tinguin conveni en vigor amb les instal·lacions esportives 
presentaran per escrit a, les oficines habilitades a l’efecte, la seva sol·licitud d’ús per a 
la temporada esportiva, del 15 de juny al 15 de juliol, acompanyada de la 
documentació acreditativa exigible. Les autoritzacions es concediran atenent al 
següent ordre de prioritat:

a) Per raons d’interès social, en relació als usos per residents al Municipi.
b) L’antiguitat en l’ús de la instal·lació i horari assignat, sempre que l’entitat 

mantingui el mateix número d’equips en relació amb l’anterior temporada.
c) Els equips de nova creació per entitats consolidades i que no incompleixin 

acords establerts entre entitats i/o acords municipals.

3. Les entitats hauran d’atenir-se al següent:
a) Els horaris d’entrenament i partits adjudicats, seran revisats al mes de setembre 

i/o octubre, abans d’iniciar les lligues i podran patir disminucions i modificacions 
per part de les instal·lacions esportives en el cas que l’entitat disminueixi la 
quantitat d’equips. 

b) La utilització dels espais complementaris, tals com sales de reunions i 
polivalents, hauran d’estar autoritzats prèviament per la corresponent 
instal·lació esportiva, i amb la petició de l’entitat indicant els usos sol·licitats. 

�218



�

4. Les entitats a les quals es refereix aquest article podran fer ús de les instal·lacions en 
els horaris assignats per competicions oficials, prèvia presentació a la corresponent 
instal·lació esportiva dels calendaris oficials de competició, degudament expedits per 
la Federació corresponent, amb la suficient antelació, i atenent al calendari de 
competició i d’altres activitats previsibles, es concedirà l’autorització pel termini que 
correspongui.

5. Així mateix les entitats referides podran sol·licitar l’ús de les instal·lacions per a altres 
encontres i/o exhibicions esportives, en horaris que no afectin al normal 
desenvolupament de les activitats esportives dels altres usuaris. En aquest cas les 
sol·licituds es presentaran per escrit amb una antelació mínima de 15 dies a la data de 
la celebració. En el cas dels Torneigs de Nadal, Setmana Santa i de final de 
temporada, la previsió s’haurà de presentar juntament amb la petició d’horaris 
d’entrenaments i partits, al principi de la temporada, del 15 de juny al 15 de juliol. 

6. Quan les entitats tinguin previst no fer ús de les instal·lacions, suspendre o modificar 
algun partit programat, ho haurà de comunicar a les oficines habilitades a l’efecte amb 
una antelació mínima de 3 dies hàbils. 

7. L’incompliment de les condicions de l’autorització o de les normes previstes a la 
present Ordenança, podrà donar lloc a la revocació i si s’escau, a la modificació de 
l’ordre de prioritat per l’ús de les instal·lacions entre clubs i/o entitats per a futures 
autoritzacions. 

Article 16. Ús d’instal·lacions esportives per a qualsevol altra persona física o 
jurídica

1. L’Ajuntament de Deltebre podrà autoritzar l’ús de les instal·lacions esportives 
municipals previ abonament de la taxa o preu públic, establert a la corresponent 
Ordenança Fiscal, en supòsits diferents als recollits als articles anteriors, a qualsevol 
persona física o jurídica per a la realització d’activitats esportives, en una data i hora 
determinada, atenent a la disponibilitat i els reglament interns de cadascuna de les 
instal·lacions. 

2. Per regla general d’ús es podrà sol·licitar a les oficines de habilitades a l’efecte amb 
una antelació mínima de 30 dies naturals a la data d’utilització. 

3. També podrà sol·licitar-se, en aquelles instal·lacions que sigui factible, la utilització per 
períodes de temps més prolongats durant la temporada esportiva normal. Les 
sol·licituds es presentaran a les oficines habilitades a l’efecte per escrit amb una 
antelació mínima de 30 dies hàbils a la data prevista d’inici i atenent al calendari de 
competició i altres activitats previsibles, es concedirà l’autorització pel termini que 
correspongui. 

4. Les anul·lacions d’ús de les instal·lacions en quan a la devolució de l’import abonat, es 
regiran al què s’estableix a l’Ordenança Fiscal i a la present Ordenança. 
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Article 17. Ús d’instal·lacions esportives per a activitats de caràcter extraordinari 

1. Excepcionalment, es podrà autoritzar l’ús de les instal·lacions per a activitats no 
esportives. Correspondrà a l’entitat sol·licitant obtenir de les autoritats competents les 
autoritzacions preceptives exigibles així com tenir actualitzada la pòlissa 
d’assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi els possibles danys a les 
instal·lacions municipals i/o responsabilitats que poguessin derivar-se de la celebració 
de l’acte. 

2. D’igual forma l’entitat usuària s’encarregarà de realitzar tots els treballs de muntatge i 
desmuntatge de materials i infraestructures necessaris per al desenvolupament de 
l’activitat.

3. L’accés dels participants, acompanyants, espectadors, etc. estarà determinat per les 
característiques de l’activitat i de la instal·lació, essent l’entitat organitzadora la 
responsable del control d’entrada, seguretat, comportament dels assistents i dels 
eventuals danys que aquests puguin ocasionar. 

4. L’Ajuntament de Deltebre podrà exigir a l’entitat organitzadora el dipòsit d’una fiança, 
la devolució de la qual estarà supeditada a la prèvia constatació de la inexistència de 
responsabilitats a exigir. 

5. El preu exigible per a aquesta cessió i les obligacions específiques que assumeix 
l’organització deuran quedar reflectides a la corresponent autorització i/o si fos 
necessari al document contractual. 

6. Les activitats no esportives que tinguin una finalitat cultural i/o social i que estiguin 
organitzades per l’Ajuntament de Deltebre o d’altres entitats sense ànim de lucre, 
substituiran l’autorització prevista a la present Ordenança per l’aprovació de l’òrgan 
municipal corresponent i, en el seu cas, d’altra administració competent. 

Article 18. Publicitat i utilització de la imatge d’instal·lacions Esportives Municipals

1. Són de titularitat pública amb caràcter general els drets econòmics que generi 
l’exposició de qualsevol element o suport publicitari, ja sigui estàtic, mòbil, audiovisual, 
permanent o no, a l’interior de qualsevol instal·lació esportiva.

2. L’Ajuntament de Deltebre podrà autoritzar a les entitats esportives locals usuàries de 
les instal·lacions la col·locació de publicitat, i/o suport publicitari, de forma eventual, 
durant el transcurs d’una competició o acte extraordinari.

3. Qualsevol tipus de senyalització que tingui la instal·lació, sigui interna o externa, ha 
d’estar d’acord amb la normativa municipal corresponent i ha d’indicar-ne de manera 
expressa la titularitat pública municipal.
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4. En qualsevol informació que faci referència a la mateixa instal·lació o als serveis 
prestats directament per l’Ajuntament de Deltebre i/o entitats autoritzades, s’hi ha de 
consignar la denominació oficial i la titularitat pública municipal.

5. Queda terminantment prohibida la instal·lació de pancartes o suports publicitaris fora 
dels llocs autoritzats a tal efecte.

6. En cap instal·lació esportiva i sota cap concepte la publicitat autoritzada per a actes 
esportius i/o culturals pot fer referència a cap sigla, organització o partit polític. També 
queda terminantment prohibit lliurar propaganda política durant la celebració de 
qualsevol acte esportiu o cultural. 

Article 19. Reglaments interns dels espais esportius

1. Cadascuna de les instal·lacions esportives municipals existents a Deltebre haurà de 
dotar-se d’un Reglament intern que reguli l’ús, la gestió i la resta de normes internes 
que facilitin el seu gaudi d’una forma diligent.

2. La competència per l’aprovació d’aquests reglaments  serà de l’Alcalde o Alcaldessa.

TÍTOL V. RÈGIM SANCIONADOR
Article 20. Responsabilitat administrativa i potestat sancionadora

1. Seran responsables de les infraccions establertes a la present Ordenança totes les 
persones físiques o jurídiques que realitzin qualsevol de les accions i/o omissions 
constitutives de les mateixes. 

2. Quant els usuaris de les instal·lacions siguin associacions esportives, centres docents 
i d’altres persones jurídiques, aquestes respondran solidàriament de les infraccions 
comeses per qualsevol dels seus membres integrants o persones designades o 
autoritzades per ells, per a l’ús de la instal·lació, en els termes que preveu la normativa 
d’aplicació, sense perjudici dels efectes que dites infraccions poguessin suposar per a 
futures autoritzacions. 

3. L’òrgan competent per a la incoació i resolució dels expedients sancionadors per a les 
infraccions previstes a aquesta Ordenança, serà l’Alcalde/ssa de l’Ajuntament de 
Deltebre o el Regidor en qui delegui. 

Article 21. Procediment 

El procediment sancionador s’ajustarà a l’Ordenança reguladora del “Procediment 
Sancionador i dels Treballs en Benefici de la Comunitat en substitució de multes 
pecuniàries”, sens perjudici de les particularitats de la resta de normatives sectorials.
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Article 22. Infraccions

1. Les infraccions es qualifiquen en lleus, greus i molt greus. 
2. Es consideren infraccions lleus:

a) Introduir animals de qualsevol espècie i/o objectes no permesos com llaunes, 
recipients de vidre, etc., a les instal·lacions, zones de pràctiques esportives i 
annexos. 

b) Fumar a les instal·lacions esportives i elements annexos, excepte a les zones 
habilitades o autoritzades

c) La pràctica de jocs, escalfaments o esports amb balons, pilotes o d’altres 
objectes als espais que no es considerin esportius

d) La circulació amb patins, monopatins, bicicletes o qualsevol altre vehicle a les 
instal·lacions esportives, excepte als llocs destinats a tal finalitat

e) La no utilització del calçat i la roba adequats a cada zona específica, destinada 
a la pràctica esportiva

f) Incompliment de les normes de règim intern de la instal·lació
g) No atendre les obligacions de pagament de les taxes o preus públics establerts
h) Falta de respecte verbal o físic al personal responsable de la instal·lació o a 

qualsevol usuari de la mateixa
i) Qualsevol altre incompliment de les normes establertes a la present 

Ordenança, que no es trobin qualificades com a infraccions de caràcter greu o 
molt greu

3. Es consideren infraccions greus:
a) L’entrada als vestidors destinats exclusivament a l’altre sexe i/o actes notoris 

que atemptin contra el decòrum públic o la dignitat
b) L’alteració de l’ordre a l’interior del recinte o instal·lació esportiva
c) No atendre de forma reiterativa les indicacions o instruccions que els 

responsables estableixin per al bon funcionament dels serveis i les 
instal·lacions

d) Causar danys o deteriorament a les instal·lacions, equipaments, material 
esportiu i elements annexos

e) La reincidència en la comissió de faltes lleus
f) La realització d’actes que impliquin obstrucció o alteració de l’ús de les 

instal·lacions o equipaments i/o altres persones
4. Es consideren infraccions molt greus:

a) La cessió del carnet d’abonat o permetre l’ús de les instal·lacions a un tercer
b) L’alteració reiterada de l’ordre a l’interior del recinte o instal·lació
c) Causar danys o deteriorar greument les instal·lacions, equipaments, material 

esportiu i/o elements annexos
d) La realització d’actes que impliquin, impediment greu i rellevant obstrucció de 

l’ús de les instal·lacions i equipaments i/o a altres persones
e) La utilització de les instal·lacions esportives per a finalitats diferents a les 

previstes a l’autorització d’ús
f) Incompliment de les obligacions específiques assumides a obtenir l’autorització 

de l’ús de les instal·lacions.
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Article 23. Sancions

1. Quan la infracció es trobi tipificada per la legislació sectorial aplicable, la sanció 
s’adequarà al previst a aquesta legislació, en qualsevol altre cas, s’aplicaran les 
sancions següents: 

g) Per la comissió d’infraccions lleus advertiment, inhabilitació d’ús de les 
instal·lacions fins a tres mesos i/o imposició de multa de 50 euros.

h) Per la comissió d’infraccions greus, inhabilitació d’ús de les instal·lacions fins a 
sis mesos i/o multa de 100 euros.

i) Per la comissió d’infraccions molt greus, inhabilitació d’ús de les instal·lacions 
de sis mesos a 5 anys i/o multa de 150 euros, en funció de la major o menor 
gravetat dels fets. 

2. L’òrgan competent per resoldre l’expedient sancionador, a proposta de l’instructor, 
podrà reduir en un 50% l’import de la sanció econòmica.

3. En cap cas l’import econòmic de la sanció serà inferior al benefici il·lícit obtingut per 
l’infractor, podent-se superar els límits de la multa previst a l’article anterior. La 
valoració del benefici il·lícit es realitzarà conforme als valors i preus de mercat

4. Es podran imposar també altres sancions no econòmiques previstes per la legislació, 
com la suspensió o revocació d’autoritzacions municipals

5. Totes les sancions són independents de la possibilitat d’exigir al responsable la 
reparació del dany o deteriorament produït, i en cas d’incompliment, de procedir a la 
imposició de multes coercitives o a la execució subsidiària. Si els danys foren 
irreparables la indemnització es correspondrà amb l’import de reposició a nou dels 
béns o elements en qüestió. 

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES 

Primera.- Queden derogades totes les disposicions contingudes a les ordenances 
municipals de Deltebre que contradiguin la present ordenança. 
Segona.- Queda derogada i substituïda  l’Ordenança municipal número 7 reguladora de la 
“Utilització de les instal·lacions esportives municipals”  des de l’entrada en vigor de la 
present Ordenança. 

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança entrarà en vigor una vegada hagi estat aprovada definitivament pel 
Ple de l’Ajuntament de Deltebre i transcorreguts 20 dies des la publicació del text íntegre 
al Butlletí Oficial de la Província.
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PREÀMBUL

El soroll és actualment una de les principals causes de preocupació ciutadana, ja que 
incideix en la qualitat de vida de les persones i, a més, pot provocar efectes nocius en la 
salut i en el comportament, tant individuals com socials. 

En aquest sentit, el soroll es considera arreu com un agent contaminant més, des que així 
es va reconèixer oficialment per primera vegada a la Conferència de les Nacions Unides 
sobre Medi Ambient Humà, celebrada a Estocolm l’any 1972. 

En l’àmbit de la Unió Europea, la Directiva 2002/48/CE, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, ha obligat a 
un procés de transposició de les seves normes al Dret Intern dels estats membres. 

Els article 43 i 45 de la Constitució, estableixen el manament a tots els poders públics de 
protegir la salut i el medi ambient, en la qual s’inclou la protecció davant la contaminació 
acústica. Així, a escala estatal s’han promulgat la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del 
soroll, el Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, que la desplega pel que fa a 
l’avaluació i gestió del soroll ambiental i el Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre, que la 
desplega pel que fa a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. 

A Catalunya, els articles 27 i 46 de l’Estatut d’Autonomia estableixen el dret de totes les 
persones a la protecció davant les diferents formes de contaminació i que les polítiques 
ambientals dels poders públics han de dirigir, entre d’altres finalitats, a la reducció de les 
diferents formes de contaminació, mitjançant l’adopció de les corresponents polítiques 
públiques. 

En aquest marc s’insereixen la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica, el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris 
per a l’elaboració de mapes de capacitat acústica i el Decret 176/2009, de 10 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, i se 
n’adapten els annexos. 

Finalment, pel que fa a l’Administració local, l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, garanteix als ens locals competències pròpies en la formulació i gestió de 
polítiques per a la protecció del medi ambient, i aquesta atribució també es fa als articles 
25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i 66 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril. 

La present Ordenança concreta els instruments jurídics i també tècnics, necessaris 
perquè es pugui donar una resposta adequada a les inquietuds dels ciutadans i les 
ciutadanes vers la contaminació acústica, millorant la seva qualitat de vida, en un procés 
d’una creixent conscienciació ambiental. 
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CAPÍTOL I. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Article 1. Objecte

1. L’objecte d’aquesta Ordenança és regular, en l’àmbit de les competències municipals, 
les normes i els criteris de bona qualitat acústica del medi, els nivells sonors i les 
vibracions produïdes per les activitats i el veïnatge, així com els produïts pel trànsit a 
la via pública.

2. També es pretén en aquesta Ordenança prevenir i corregir la contaminació provocada 
pels sorolls i les vibracions. 

Article 2. Àmbit d’aplicació

1. Seran d’aplicació les normes contingudes en aquesta Ordenança a:
c) Edificis i edificacions.
d) Indústries i activitats en general.
e) Trànsit en vies urbanes i interurbanes.
f) Actuacions a la via pública. Obres i activitats de càrrega i descàrrega, gestió de 

residus, activitats festives i de lleure, comportament ciutadà i avisadors acústics.
g) Persones i/o actes de veïnatge. Obres, aparells domèstics i instruments musicals, 

tinença d’animals i comportaments. 
h) Vehicles a motor.
i) Qualsevol altre emissor que, en funcionament o utilització, pugui ser subjecte actiu o 

passiu d’algun dels efectes sonors i de vibracions que regula aquesta Ordenança, 
qualsevol que en sigui el titular, promotor o responsable, tant si és una persona física 
com jurídica, particular com si és l’Administració pública, i el lloc, públic o privat, obert 
o tancat, en què estigui situat. 

Article 3. Definicions i índexs acústics

1. Als efectes d’aquesta Ordenança, s’entén per:
- Activitat: qualsevol activitat industrial, comercial, de serveis o de lleure, de titularitat 

pública o privada, i les derivades de les relacions de veïnatge.

- Emissió acústica: soroll aeri radiat a l’ambient per una determinada font sonora. Es 
caracteritza pel nivell de potència acústica (LWA).

- Emissor acústic: qualsevol infraestructura, instal·lació, màquina, activitat o 
comportament que generi soroll i vibracions.

- Escenari acústic: tota situació en què es tinguin en compte, des del punt de vista 
acústic, l’emissor i el receptor. 

- Immissió a l’ambient exterior: la contaminació produïda pel soroll i les vibracions que 
provenen d’un o diversos emissors acústics situats al medi exterior del centre receptor.
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- Immissió a l’ambient interior: la contaminació produïda pel soroll i les vibracions que 
provenen d’un o diversos emissors acústics situats al mateix edifici o en edificis 
contigus al receptor.

- Mapa de capacitat acústica: instrument que assigna els nivells d’immissió fixats com a 
objectius de qualitat en un territori determinat.

- Mapa de soroll: mapa dissenyat per avaluar globalment l’exposició al soroll produït per 
diferents fonts de soroll en una zona determinada. 

- Nivell d’immissió: nivell acústic mitjà produït durant un període determinat i mesurat en 
un lloc determinat.

- Període d’avaluació o interval de referència: període a què s’ha de referir les mesures 
de soroll efectuades per ser representatives i que serveix per establir la comparació 
amb els valors límit d’immissió fixats.

- Període de mesura o interval de mesura: període de temps que dura la mesura del 
soroll pròpiament dita.

- Qualitat acústica: grau d’adequació de les característiques acústiques d’un espai a les 
activitats que s’hi desenvolupen, avaluat en funció dels nivells d’immissió i emissió 
acústiques i de la seva importància social i cultural.

- Soroll: contaminant físic que consisteix en una mescla complexa de sons de 
freqüències diferents, que produeix una sensació auditiva considerada molesta o 
incòmoda i que amb el pas del temps i per efecte de la reiteració pot esdevenir 
perjudicial per a la salut de les persones.

- Soroll amb components tonals: soroll caracteritzat per un component de freqüència 
única o per components de banda estreta que emergeixen d’una manera audible del 
soroll ambient.

- Soroll amb components impulsius: soroll amb increments i decrements molt pronunciats 
de nivell i de molt curta durada, en general no superior a un segon, com ara cops, 
caigudes, explosions i similars. 

- Soroll ambiental: soroll exterior generat per l’activitat humana.

- Soroll de fons o residual: soroll perceptible en absència de la font o les fonts 
pertorbadores objecte d’estudi.

- Soroll de veïnatge: soroll que prové de les activitats domèstiques, com ara el 
funcionament d’electrodomèstics, aparells, instruments musicals, animals domèstics, 
veus, cants o altres d’assimilables.
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- Valor d’atenció: nivell d’immissió superior al valor límit d’immissió, aplicable a les 
infraestructures de transport viari, ferroviari, marítim, aeri i a les vies urbanes, a partir 
del qual la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, estableix que cal 
elaborar plans específics de mesures per minimitzar l’impacte acústic. 

- Valor de planificació: nivell d’immissió màxim permès, en l’elaboració del projecte 
d’activitats, per a sorolls exteriors.

- Valor límit d’immissió: nivell d’immissió màxim permès dins un període determinat.

- Vibració: moviment d’una partícula d’un medi elàstic al voltant del seu punt d’equilibri a 
conseqüència d’una força.

- Zona de sensibilitat acústica: part del territori que presenta una mateixa percepció 
acústica.

2. Paràmetres de mesura i avaluació:

- LAr Nivell d’avaluació. Nivell de pressió acústica avaluat per un període de temps 
especificat, que s’obté a partir de mesuraments i, si escau, d’ajusts, en funció de 
l’origen del so i del seu caràcter tonal o impulsiu.

- LAeq Nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A. LAFmàx Nivell màxim de 
pressió sonora ponderat A i integrat temporalment en “fast”. 

- DnT,w Paràmetre de referència per a l’aïllament acústic entre locals: diferència de 
nivells estandarditzada ponderada, d’acord amb la UNE-En-ISO 140-4 i la UNE-EN-ISO 
717-1.

- D2m,nT,w Paràmetre de referència per l’aïllament acústic de façanes: diferència de 
nivells estandarditzada ponderada, d’acord amb la UNE-EN-ISO 140-5 i la UNE-En-ISO 
717-1.

- Els termes no definits en aquest article s’interpretaran d’acord amb:
a) Les definicions incloses a la legislació específica sobre contaminació acústica
b) Els termes acústics no inclosos a l’apartat anterior s’interpretaran d’acord amb 

les normes UNE, EN o ISO.

Article 4. Drets i deures

1. D’acord amb el que estableix la normativa per la qual es regula el dret d’accés a la 
informació en matèria de medi ambient, l’Ajuntament ha de posar a disposició de la 
població de manera clara, comprensible i fàcilment accessible, la informació relativa a 
la contaminació acústica. 

2. Tots els ciutadans tenen el deures d’observar les normes de conducta que, en relació 
amb la contaminació acústica, determina la present Ordenança. 
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CAPÍTOL II. GESTIÓ AMBIENTAL DEL SOROLL

Article 5. Zonificació acústica i mapa de capacitat acústica

El Mapa de capacitat acústica, duu a terme la zonificació acústica de les zones urbanes, 
els nuclis de població i, si s’escau, les zones del medi natural.

Article 6. Zones d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA)

1. Prèvia elaboració d’un estudi tècnic que contingui la determinació dels nivells 
d’immissió en l’ambient exterior mitjançant mesuraments, d’acord amb la legislació 
vigent, i la descripció dels valors objecte de protecció, l’Ajuntament pot declarar zones 
d’especial protecció de la qualitat acústica els parcs, zones enjardinades, interiors 
d’illes, espais per a vianants o altres àrees de sòl urbà o urbanitzable similars que 
reuneixin els requisits establerts per la legislació vigent i en els quals, per les seves 
singulars característiques, es consideri convenient de conservar la seva especial 
qualitat acústica. 

2. La declaració ha d’incloure un pla específic de mesures que determini les 
prescripcions necessàries per comptabilitzar la protecció de la qualitat acústica amb 
els possibles usos i activitats admesos i per assegurar que no es sobrepassen els 
valors límit d’immissió establerts per a aquestes zones. 

3. L’Ajuntament pot promoure els convenis i acords de col·laboració necessaris amb 
altres administracions i particulars per a l’adequat desenvolupament i execució del Pla.

4. El Pla específic de mesures s’ha de revisar, d’acord amb el que disposen els apartats 
1 i 2, quan sigui necessari, per modificacions del planejament territorial o urbanístic o 
per altres causes, per tal de mantenir la compatibilitat dels usos i la qualitat acústica i 
els valors objecte de singular protecció.

Article 7. Zones acústiques de règim especial (ZARE)

1. L’Ajuntament pot declarar zones acústiques de règim especial aquelles àrees en les 
quals es comprovi que es superen els valors límit d’immissió en els termes establerts 
per la legislació vigent, mitjançant un estudi tècnic elaborat a iniciativa de l’Ajuntament 
o a petició d’un mínim del 50% dels veïns de la zona. 

2. La declaració ha d’incloure un pla específic de mesures que determini les 
prescripcions necessàries per compatibilitzar la protecció de la qualitat acústica amb 
els possibles usos i activitats admesos i per assegurar que no es sobrepassen, a 
l’interior dels habitatges, els valors límit d’immissió establerts. 

3. L’Ajuntament pot promoure els convenis i acords de col·laboració necessaris amb 
altres administracions i particulars per a l’adequat desenvolupament i execució del Pla. 

4. El Pla específic de mesures s’ha de revisar, d’acord amb e que disposa l’apartat 2, 
quan sigui necessari, per modificacions del planejament territorial o urbanístic o per 
altres causes, per tal de garantir el compliment dels seus objectius. 
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CAPÍTOL III. INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA SOBRE ELS EMISSORS ACÚSTICS

Secció I. Normes generals 
Article 8. Valors límit

Tota instal·lació, maquinària, activitat, incloses les derivades de les relacions de veïnat o 
comportament sotmès a l’Ordenança ha de respectar els valors límit d’immissió acústica 
establerts en la normativa sectorial. 

Article 9. Suspensió dels objectius de qualitat acústica

1. L’Ajuntament, per causes degudament justificades, pot autoritzar la suspensió 
provisional dels objectius de qualitat acústica aplicables a la totalitat o part d’una zona 
acústica d’acord amb la normativa sectorial. 

2. Els titulars d’emissions acústiques poden sol·licitar a l’Ajuntament, per raons 
degudament justificades, que han d’acreditar-se en el corresponent estudi acústic, la 
suspensió provisional dels objectius de qualitat acústica aplicables a la totalitat o part 
d’una zona o àrea acústica.

3. L’Ajuntament només pot acordar la suspensió provisional, prèvia valoració de la 
incidència acústica, sempre que s’acrediti que les millors tècniques disponibles no 
permeten el compliment dels objectius esmentats. L’Ajuntament ha de sotmetre la 
suspensió a les condicions que s’estimin pertinents. 

4. En el cas d’obres, el promotor o promotora ha de presentar, a més de l’estudi acústic 
al que fa referència l’apartat 2, un programa de vigilància acústica que estableixi els 
mitjans per donar compliment a les condicions establertes a la suspensió. 

Article 10. Integració de la intervenció acústica en les actuacions ambientals

Les activitats sotmeses a intervenció ambiental susceptibles de generar sorolls, vibracions 
o sorolls i vibracions han d’incloure en el projecte bàsic que ha d’acompanyar la sol·licitud 
d’autorització ambiental o de llicència ambiental, o en la documentació que ha 
d’acompanyar la comunicació a l’ajuntament o la sol·licitud de llicència d’obertura 
d’establiments, un estudi d’impacte acústic amb el contingut mínim que determina l’annex 
10 de la Llei 16/2002, de 28 de juny. 

Article 11. Altres activitats

L’Ajuntament, de manera motivada, pot determinar que les activitats i instal·lacions 
sotmeses a llicència d’obres o altres actes d’intervenció municipal que no requereixin 
d’autorització, llicència o comunicació prèvia i susceptibles de generar sorolls i/o 
vibracions hagin de presentar també un estudi d’impacte acústic amb el contingut mínim 
que determina l’annex 10 de la Llei 16/2002, de 28 de juny. 
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Secció II. Activitats
Article 12. Classificació

1. Des d’un punt de vista acústic, els establiments i les activitats es classifiquen en funció 
del nivell d’immissió acústica màxim que poden generar dins el local; a aquest efecte 
s’inclouran en algun dels següents grups:

- Grup I: nivell d’immissió igual o superior a 90 dB (A)
- Grup II: nivell d’immissió entre 85 i 89 dB (A)
- Grup III: nivell d’immissió entre 75 i 84 dB (A)
- Grup IV: nivell d’immissió inferior a 75 dB (A)

2. S’entén per nivell d’immissió el nivell màxim sonor de LAeq que, en condicions 
normals de funcionament, es genera dins l’establiment o local.

3. A títol de referència, el grup I pot incloure establiments amb escenaris i pistes de ball, i 
també planxisteries, serralleries, tallers de motos i fusteries; el grup II, establiments 
amb sistemes de reproducció sonora, com ara bars musicals, i també tallers de 
confecció i túnels de rentat; el grup III, bars i restaurants sense música, i també tallers 
de reparació de vehicles i gimnasos, i el grup IV, locutoris i sales d’ordinadors. 

Article 13. Requeriments tècnics per a les activitats

1. Les activitats incloses als grups I, II, III i les activitats de restauració del grup IV, que 
estiguin ubicades en edificis i en contigüitat amb ús residencial han de complir els 
valors mínims d’aïllament acústic al soroll aeri i, en tot cas, han de disposar de 
l’aïllament necessari per garantir als habitatges més afectats el compliment dels valors 
límits d’immissió. 

2. Les activitats recreatives de pública concurrència i totes les que puguin transmetre 
soroll d’impacte via estructural en contigüitat amb ús residencial, dels grups, I, II, III i 
IV, han de complir els valors mínims d’aïllament acústic al soroll d’impactes. 

3. L’aïllament respecte a locals amb usos no residencials ha de ser el necessari per 
garantir el compliment dels valors límits d’immissió. 

4. Els tancaments com ara portes d’accés, persianes metàl·liques o altres, han d’estar en 
bon estat de manteniment i han de disposar de les mesures correctores adequades 
per evitar la transmissió de soroll i/o vibracions. 

5. A més del que disposen els apartats anteriors, les activitats han de complir amb els 
requeriments tècnics següents, els quals també han d’estar especificats a l’estudi 
d’impacte acústic:

a) Grup I:
- L’activitat ha de disposar de les mesures esmorteïdores pertinents per tal de 

no superar els valors límit establerts. 
- A més, les activitats de pública concurrència han de:

- L’activitat s’ha de portar a terme amb les portes i finestres tancades i ha 
de disposar dels elements de ventilació adequats.

- Doble porta amb molles de retorn i tancament hermètic, a posició 
tancada, o altres sistemes equivalents que garanteixin en tot moment 
l’aïllament en façana en els moments d’entrada i sortida del públic.
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- Quan es disposi d’equip de so, limitador-enregistrador, per tal 
d’assegurar que no se superin els valors límit establerts, ni els 100dB 
(A) de nivell d’immissió màxim.

- Els titulars de les activitats són responsables de vetllar perquè els 
usuaris no produeixin molèsties al veïnat. En el cas que les seves 
recomanacions no siguin ateses, han d’avisar la Policia Local als 
efectes corresponents. 

- En tots aquells casos en què s’hagi comprovat l’existència reiterada de 
molèsties al veïnat, l’Ajuntament pot imposar al titular de l’activitat l’obligació 
de disposar, com a mínim, d’una persona encarregada de la vigilància a 
l’exterior de l’establiment. 

b) Grup II:
- L’activitat ha de disposar de les mesures esmorteïdores pertinents per tal de 

no superar els valors límit establerts. 
- A més, les activitats de pública concurrència han de:

- L’activitat s’ha de portar a terme amb les portes i finestres tancades i 
ha de disposar dels elements de ventilació adequats.

- Doble porta amb molles de retorn i tancament hermètic, a posició 
tancada, o altres sistemes equivalents que garanteixin en tot moment 
l’aïllament en façana en els moments d’entrada i sortida al públic.

- Quan es disposi d’equip de so, limitador-enregistrador, d’acord amb 
l’establert a l’Annex 10, per tal d’assegurar que no se superin els 
valors límit establerts, ni els 94dB (A) de nivell d’immissió màxim.

c) Grup III:
- L’activitat ha de disposar dels elements de ventilació adequats i amb les 

mesures esmorteïdes pertinents per tal de no superar els valors límit 
establerts.

- Quan l’activitat es dugui a terme amb portes o finestres obertes, el nivell 
sonor generat a l’interior de l’activitat no ha de superar el nivell de soroll 
ambiental del carrer.

- La immissió sonora màxima dels televisors i dels equips de reproducció de 
so dels bars, bars-restaurant o restaurants serà de 80 dB (A) mesurats a un 
metre de distància de la font.

d) Grup IV:
- Quan l’activitat es dugui a terme amb portes o finestres obertes, el nivell 

sonor generat a l’interior de l’activitat no ha de superar el nivell de soroll 
ambiental del carrer. 

- La immissió sonora màxima dels televisors i dels equips de reproducció de 
so dels bars, bars-restaurants o restaurants serà de 75 dB (A) mesurats a 
un metre de distància de la font.
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e) En els casos que es consideri oportú, l’Ajuntament pot exigir la instal·lació d’un 
limitador-enregistrador o altres mecanismes similars, per garantir que no se 
superin els nivells d’immissió a l’interior del local. 

f) En qualsevol activitat, la instal·lació d’un limitador-enregistrador no ha de 
substituir en cap cas l’aïllament mínim que ha de tenir l’establiment. 

6. Els controls inicials i/o els controls periòdics, han de certificar el compliment de les 
mesures atenuants projectades que assegurin el compliment dels requeriments 
establerts i garantir el compliment dels valors límit d’immissió tant en ambient exterior 
com interior que siguin d’aplicació. 

7. Per raons d’insonorització o condicionament acústic es pot permetre disminuir 10cm 
l’alçaria entre forjats, sempre que l’alçaria inicial estigui d’acord amb la normativa 
d’aplicació. 

Article 14. Activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies

1. L’horari de les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació de 
productes, contenidors, materials de construcció o similars comprèn de les 8h a les 
13h i de les 16h a les 20 h, excepte en els polígons industrials i sempre que no s’afecti 
habitatges.

2. Els contenidors i carros de càrrega, descàrrega i distribució de mercaderies s’han de 
condicionar per evitar la transmissió de soroll.

3. L’Ajuntament pot autoritzar, de manera excepcional, la càrrega o descàrrega de 
materials a les empreses o comerços que justifiquin tècnicament la impossibilitat 
d’adaptar-se als horaris establerts en l’apartat anterior, sempre que es garanteixi el 
compliment dels valors límit d’immissió acústica.

4. Els titulars de les activitats de càrrega i descàrrega són responsables del personal que 
realitza aquestes tasques, que les han de dur a terme fent el menor impacte sonor 
possible. 

Secció III. Activitats a l’aire lliure
Article 15. Disposició de caràcter general

1. Les terrasses, fires d’atraccions, mercats, parades de venda ambulant, espantalls 
acústics i totes les altres activitats a l’aire lliure que tinguin una incidència acústica 
significativa han de disposar d’autorització municipal expressa, la qual ha d’assenyalar 
les condicions a complir per minimitzar la seva possible incidència a la via pública 
segons la zona on tinguin lloc. 

2. A les terrasses d’ús públic, la instal·lació de qualsevol mena d’element acústic extern o 
de megafonia, així com la realització d’actuacions en viu, han de disposar 
d’autorització expressa. 

3. Els envelats i les discoteques a l’aire lliure han de disposar d’un limitador-
enregistrador, per tal d’assegurar que no es superin els valors límit establerts. 
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Article 16. Activitats festives i altres actes a la via pública

1. Les revetlles, festes tradicionals, fires, cercaviles, espectacles musicals o d’altres 
manifestacions populars a la via pública o en altres àmbits d’ús públic o privat a l’aire 
lliure, així com els actes cívics, culturals, reivindicatius, esportius, recreatius 
excepcionals, fires d’atraccions, mítings i tots els altres que tinguin un caràcter 
semblant, han de disposar d’autorització municipal expressa, la qual ha d’assenyalar 
les condicions a complir per minimitzar la possible incidència dels sorolls a la via 
pública segons la zona on tinguin lloc. 

2. Les activitats públiques que utilitzin sistemes electroamplificats de so han d’assegurar 
que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) als indrets d’accés públic i el nivell 
màxim de 80 dB(A) a la façana més exposada. 

3. En els casos que es consideri oportú, l’Ajuntament pot exigir la instal·lació d’un 
limitador-enregistrador o altres mecanismes similars, per garantir que no es superin 
els nivells d’immissió. 

4. En cas d’incompliment de les condicions i mesures establertes als apartats anteriors i 
sens perjudici de les responsabilitats que es derivin de la infracció, l’Ajuntament pot 
adoptar les mesures necessàries, inclosa la suspensió de l’activitat. 

Article 17. Instal·lacions amb sistemes de megafonia

Amb caràcter general no es permet instal·lar sistemes de megafonia i equips de música 
amplificada en les instal·lacions a l’aire lliure, tant públiques com privades. Amb caràcter 
excepcional l’Ajuntament pot autoritzar instal·lacions amb sistemes de megafonia amb 
caràcter temporal. Aquests sistemes han de ser direccionals, i han d’estar orientats cap a 
les instal·lacions. S’han d’utilitzar de manera adequada i respectuosa tant en el volum com 
en la freqüència. En tot cas, no es poden superar els valors límit d’immissió establerts en 
l’article anterior. 

Article 18. Espectacles pirotècnics

Els espectacles pirotècnics i l’ús de petards s’han de dur a terme, com a mínim, a 200 
metres de distància dels edificis hospitalaris o espais que l’Ajuntament consideri que cal 
preservar. 

Secció IV. Relacions de veïnat i comportament ciutadà
Article 19. Comportament ciutadà

1. Els veïns han d’evitar molestar als altres veïns amb sorolls innecessaris, com ara amb 
tancaments de porta bruscs, crits, música molt alta, celebració de festes, funcionament 
d’electrodomèstics sorollosos o altres comportaments similars. Entre les 21 hores de 
la nit i les 8 hores de l’endemà no és permès l’ús d’aparells domèstics sorollosos, 
instruments musicals, cants, reparacions, manipulació de materials o canvi de mobles 
o qualsevol altra activitat que pugui pertorbar el descans aliè. 
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2. L’avaluació dels emissors acústics que puguin ser manipulats en volum o intensitat pel 
causant del soroll (veus, cops, arrossegar mobles, televisors, equips de so…) i no 
sigui possible el seu mesurament amb sonòmetre, l’ha de realitzar l’inspector 
municipal o agent de la Policia Local amb criteris d’intencionalitat i desproporcionalitat 
per volum alt, de tal manera que aquests es puguin considerar com a excessius. 

3. En els espais públics, com ara els parcs, no s’han de posar en funcionament equips 
de so o similars que puguin generar un impacte acústic significatiu en els volants, a 
excepció de les activitats a l’aire lliure regulades a la Secció III. 

4. El comportament dels ciutadans a la via pública i a les zones de pública concurrència i 
a l’interior dels vehicles de servei púbic s’ha de mantenir dins dels límits de la pacífica 
convivència en el respecte als drets de les altres persones. 

Article 20. Animals de companyia

Els propietaris o posseïdors dels animals domèstics en són responsables i han d’evitar 
que aquests pertorbin la vida dels veïns, amb crits, cants, sons i ni cap altre tipus de 
soroll, tant si es troben a l’interior de l’habitatge com a terrasses o patis interiors, en 
especial des de les 21 hores fins a les 8 hores. 

Secció V. Vehicles de motor i ciclomotor
Article 21. Vehicles de motor i ciclomotor

1. Els propietaris i els usuaris de tota classe de vehicles de motor i ciclomotors han de 
mantenir en bones condicions de funcionament els elements susceptibles de produir 
molèsties per sorolls a fi que l’emissió acústica del vehicle amb el motor en marxa no 
excedeixi els valors límit d’emissió i, especialment, no poden:

j) Fer ús de llurs dispositius acústics en tot el terme municipal, excepte en cas de perill 
immediat d’accident i sempre que l’avís no pugui fer-se per cap altre mitjà.

k) Forçar les marxes dels vehicles produint sorolls molestos, com ara fer acceleracions 
innecessàries o forçar el motor en circular en pendents.

l) Utilitzar dispositius que puguin anul·lar o reduir l’acció del silenciador, així com circular 
amb vehicles amb silenciador incomplet, inadequat o deteriorat, produint un soroll 
innecessari.

m) Donar voltes innecessàriament a les illes d’habitatges, fer acceleracions, viratges i 
derrapades, així com qualsevol soroll produït per l’ús inadequat, tant si es fa en espai 
públic com privat, molestant al veïnat.

n) Fer funcionar els equips de música dels vehicles a un volum elevat amb les finestres 
obertes, audible a l’exterior del vehicle.

o) Romandre amb el vehicle aturat i el motor en marxa a la via pública o a d’altres espais 
públics, durant més de dos minuts, llevat de situacions de congestió del trànsit.

p) Estacionar vehicles, com ara camions frigorífics, en els quals resten en funcionament 
equips de refrigeració o similars, en zones urbanitzades d’ús residencial, durant el 
període nocturn. 

2. L’Ajuntament pot dur a terme controls dels nivells d’emissió sonora dels vehicles de 
motor i ciclomotors, complementaris als que realitzen les Inspeccions Tècniques de 
Vehicles. En aquests controls s’ha de comprovar, entre d’altres aspectes, que els tubs 
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d’escapament instal·lats siguin els homologats, i estiguin en bones condicions d’ús. En 
cas contrari, el titular del vehicle ha de substituir-lo per un dispositiu homologat. El 
vehicle no pot circular pel municipi mentre no s’hagi fet la substitució. 

Article 22. Vehicles destinats a serveis d’urgències

1. Els conductors dels vehicles destinats a serveis d’urgències només han d’utilitzar els 
dispositius de senyalització acústica d’emergència en els serveis d’urgència extrema i 
quan la senyalització lluminosa resulti insuficient. En són responsables en cas contrari. 

Secció VI. Sistemes d’avís acústic
Article 23. Condicions de funcionament

1. Qualsevol sistema d’alarma, campanes i sirenes o qualsevol altre sistema d’avís 
acústic que emeti a l’exterior o a l’interior de zones comunes, d’equipaments o de 
vehicles, s’ha de mantenir en perfecte estat de funcionament per evitar que s’activin 
per causes injustificades. 

2. Llevat circumstàncies excepcionals no és permès fer sonar durant el període nocturn 
elements d’avís, com ara sirenes o alarmes. 

3. La regulació dels sistemes d’avís acústic s’ajustarà a les previsions de la normativa 
sectorial. 

4. El toc de campanes, en horari nocturn, es condiciona als pactes establerts amb els 
responsables municipals, que en cap cas poden contravenir la legislació vigent. 

Article 24. Funcionament anormal

Quan l’anormal funcionament d’un sistema d’avís acústic produeixi molèsties al veïnat i no 
sigui possible localitzar al titular de la instal·lació, l’Administració municipal pot desmuntar i 
retirar el sistema. Els costos originats per aquesta operació són a càrrec del titular de la 
instal·lació. 

Secció VII. Construccions
Article 25. Aïllament acústic a les façanes

1. Per a l’execució de projectes de noves construccions, reconversió d’antiga edificació i 
obres de gran rehabilitació destinades a habitatges, usos hospitalaris, educatius o 
culturals, l’Ajuntament ha de facilitar el nivell d’avaluació Ld o establir la manera 
d’obtenir-lo. 

2. El projecte bàsic i la seva execució han de garantir que l’aïllament acústic de la façana 
asseguri el compliment dels objectius de qualitat acústica d’aplicació. 
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Article 26. Treballs de construcció

1. Els responsables de les obres han d’adoptar les mesures oportunes per evitar que els 
nivells sonors produïts per aquestes, així com els generals per la maquinària auxiliar 
utilitzada, superin els objectius de qualitat acústica de la zona on es realitzen, fins i tot, 
si fos necessari, mitjançant la instal·lació de silenciadors acústics, el tancament de la 
font sonora o la seva ubicació a l’interior de l’estructura en construcció un cop que 
l’estat de l’obra ho permeti. 

2. L’horari de treball ha d’estar comprès entre les 8 i les 19 hores els dies laborables, de 
dilluns a divendres, i entre les 9 i les 14 hores els dissabtes i festius. 

3. S’exceptuen del compliment de les franges horàries que estableix el paràgraf anterior 
de les obres que s’hagin d’executar, amb caràcter d’urgència, per al restabliment de 
serveis essencials, com ara el subministrament d’electricitat, aigua, gas o telèfon, i els 
serveis relacionats amb les noves tecnologies de la informació, així com les obres 
destinades a evitar una situació de risc o perill imminent per a les persones o els béns, 
i les que, per les característiques que els són pròpies, no poden executar-se durant el 
dia. 

4. La maquinària i els equips que s’utilitzen en les obres públiques i en la construcció han 
de ser tècnicament els menys sorollosos i l’ús ha de ser el més adequat per reduir la 
contaminació acústica generada. Especialment:

a) Els generadors elèctrics que s’instal·lin a la via pública han de tenir un nivell de 
potència sonora de com a màxim 90 dB PWL i el seu espectre no ha de 
presentar components tonals. En el cas que l’obra tingui una durada superior a 
un mes, s’han de substituir per una escomesa elèctrica, excepte en  les obres 
d’urbanització. 

b) Els motors de combustió han d’anar equipats amb silenciadors de gasos de 
combustió i sistemes esmorteïdors de soroll i vibracions.

c) Els motors de les màquines s’han d’aturar quan aquestes no s’utilitzin. 
d) Els compressors i la resta de maquinària sorollosa situada a menys de 50 

metres d’edificis ocupats o situats a l’exterior de les obres han de funcionar amb 
el capot tancat i amb tots els elements de protecció instal·lats, bé pel fabricant, 
bé amb posterioritat, per amortir els sorolls. 

e) Els martells pneumàtics, autònoms o no, han de disposar d’un mecanisme 
silenciador de l’admissió i expulsió de l’aire. 

5. En les zones turístiques del municipi i en el nucli urbà de Riumar es podrà limitar la 
franja horària establerta en el punt segon per mitjà de Decret.

Article 27. Instal·lacions de climatització, condicionament d’aire i ventilació

1. Els equips d’aire condicionat, refrigeració o aireig o similars, s’han d’instal·lar d’acord 
amb el que estableix la normativa vigent, i no han de superar els valors límit establerts. 

2. Si aquests tipus d’instal·lacions són susceptibles d’ocasionar impacte acústic 
significatiu al seu entorn, s’han de projectar i instal·lar sistemes correctors acústics que 
assegurin el compliment dels valors límit establerts.
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3. Els instal·ladors i els propietaris són els responsables de la col·locació correcta de les 
instal·lacions de climatització, condicionament d’aire i ventilació, tant pel que fa a la 
ubicació, com al funcionament, i el compliment dels valors límit establerts. 

Article 28. Ús i funcionament de les instal·lacions comunitàries, auxiliars i/o 
complementàries de l’edificació

La comunitat de propietaris, i si s’escau, els usuaris de les instal·lacions comunitàries, 
com ara ascensors, portes metàl·liques, maquinària, i d’altres similars, han d’assegurar-ne 
el manteniment i bon funcionament, per tal que aquestes no superin els valors límit 
d’immissió de soroll i/o vibracions indicats en la normativa sectorial. 

CAPÍTOL IV. INSPECCIÓ, CONTROL I RÈGIM SANCIONADOR

Secció I. Inspecció i control
Article 29. Denúncies

1. Les denúncies donen lloc a les actuacions d’inspecció i control corresponents per tal 
de comprovar la veracitat dels fets denunciats i, si s’escau, a la incoació de l’expedient 
sancionador corresponent. 

2. La denúncia, verbal o escrita, ha de contenir les dades necessàries perquè els òrgans 
municipals competents puguin realitzar la comprovació corresponent. 

Article 30. Inspecció

1. L’actuació inspectora pot ser realitzada pels tècnics municipals designats a aquest 
efecte, pels agents de la Policia Local o per personal d’entitats supramunicipals, en 
funcions d’assistència tècnica al municipi que gaudiran del caràcter d’agents de 
l’autoritat, i en conseqüència, poden accedir, d’acord amb la legislació vigent, a les 
instal·lacions o dependències de titularitat pública o privada, i amb la col·laboració, si 
escau, del personal d’Entitats de Prevenció de la Contaminació Acústica. 

2. El responsable i el titular de la font emissora resten obligats a permetre el se accés 
dins de l’activitat per tal de dur a terme la vista d’inspecció, a posar en funcionament 
les fonts emissores en la manera que se'ls indiqui, per tal de dur a terme mesuraments 
acústics i les comprovacions necessàries. 

3. Els conductors de vehicles de motor estan obligats a facilitar la comprovació dels 
nivells d’emissió sonora del vehicle als agents de la Policia. 

Article 31. Funció dels inspectors

1. El personal designat per dur a terme les inspeccions té, entre d’altres, les funcions 
següents:

f) Accedir, prèvia identificació i amb les autoritzacions que siguin pertinents, en el 
seu cas, a les instal·lacions, maquinàries, activitats o àmbits generadors o 
receptors de fonts de contaminació acústica
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g) Requerir la informació i la documentació administrativa que autoritzi les 
activitats i instal·lacions objecte de la inspecció

h) Procedir al mesurament, avaluació i control necessaris per a comprovar el 
compliment de les disposicions vigents i les condicions de l’autorització que 
tingui la instal·lació, maquinària, activitat o comportament

i) Aixecar acta de les actuacions realitzades en l’exercici d’aquestes funcions
j) Proposar les mesures de caràcter preventiu o cautelar que estiguin previstes en 

aquesta Ordenança o la legislació sectorial que sigui d’aplicació 

Article 32. Acta de la inspecció

1. De les comprovacions efectuades en el moment de la inspecció s’ha d’aixecar una 
acta, una còpia de la qual s’ha de lliurar al titular o persona responsable de l’activitat, 
indústria, vehicle o domicili on s’ha dut a terme el mesurament. L’acta pot donar lloc, si 
s’escau, a la incoació del corresponent expedient sancionador. 

2. A l’acta, en el cas dels vehicles de motor i ciclomotors, hi ha de constar el resultat de 
la inspecció, en els termes de favorable, desfavorable o molt desfavorable.

Secció II. Règim sancionador

Article 33. Procediment

El procediment per imposar les sancions establertes per aquesta Ordenança es regeix 
perl règim sancionador establert en l’Ordenança reguladora del “Procediment Sancionador 
i del Treballs en Benefici de la Comunitat”, sens perjudici de les particularitats que preveu 
la normativa sectorial.

Article 34. Classificació d’infraccions

1. Són infraccions administratives les accions i les omissions que contravenen a les 
disposicions d’aquesta Ordenança.

2. Les infraccions de la normativa reguladora de la contaminació acústica es classifiquen 
en lleus, greus i molt greus, d’acord amb la tipificació establerta per l’article 34. 

Article 35. Tipificació 

1. Són infraccions lleus:
k) La no comunicació a l’Administració competent de les dades requerides per 

aquesta dins dels terminis establerts.
l) La instal·lació i comercialització d’emissors acústics sense adjuntar-hi 

informació sobre els seus índexs d’emissió, quan aquesta informació sigui 
exigible conforme a la normativa aplicable. 

m) La superació dels valors límits en la normativa sectorial, fins a un màxim de 5 
unitats.

n) La superació dels valors límit que estableix la normativa sectorial corresponent 
als vehicles de motor, fins a un màxim de 5 dB(A)
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o) Tot incompliment de les prescripcions establertes en aquesta Ordenança que 
no sigui tipificat d’infracció greu o molt greu. 

2. Són infraccions greus:
a) La superació dels valors límit aplicables, quan no s’hagi produït dany o 

detriment greu del medi ni s’hagi posat en perill greu la seguretat o la salut de 
les persones.

b) L’incompliment de les condicions establertes en matèria de contaminació 
acústica acreditat als expedients administratius encaminats a l’obtenció 
d’autoritzacions o llicències relacionades amb l’exercici d’activitats regulades en 
la Llei d’intervenció integral de l’administració ambiental. 

c) La manipulació sense autorització dels limitadors-registradors de so en el 
precinte, els seus components, o condicions de funcionament.

d) L’ocultació o l’alteració amb malícia de dades relatives a la contaminació 
acústica acreditades als expedients administratius encaminats a l’obtenció 
d’autoritzacions o llicències relacionades amb l’exercici d’activitats regulades en 
la Llei d’intervenció integral de l’administració ambiental.

e) L’incompliment, el retard o l’obstrucció de l’activitat inspectora o de control de 
les administracions públiques. 

f) La no adopció de les mesures correctores requerides per l’Administració 
competent en cas d’incompliment dels objectius de qualitat acústica.

g) La superació en més de 5 dB(A) dels valors límit d’immissió que estableix la 
normativa sectorial.

h) La superació en més de 5 dB(A) dels valors límit que estableix la normativa 
sectorial per als vehicles a motor.

i) La circulació de vehicles de motor amb silenciadors inadequats o deteriorats, ja 
sigui el silenciador d’inici o un altre d’homologat però que no funcioni 
correctament. El silenciador no pot ser inutilitzat per cap dispositiu.

j) La reincidència en la comissió d’infraccions de caràcter lleu en el termini de dos 
anys.

3. Són infraccions molt greus:

a) La superació dels valors límit que siguin aplicables, quan s’hagi produït un dany 
o detriment greu del medi o s’hagi posat en perill greu la seguretat o la salut de 
les persones. 

b) L’incompliment de les condicions establertes, en matèria de contaminació 
acústica, en l’autorització ambiental integrada, en l’autorització o aprovació del 
projecte sotmès a avaluació d’impacte ambiental, en l’autorització que 
determina la llicència ambiental, quan s’hagi produït un dany o detriment greu 
pel medi o s’hagi posat en greu perill la seguretat o salut de les persones.

c) L’incompliment de les normes que estableixin requisits relatius a la protecció de 
les edificacions contra el soroll, quan es posi en perill greu la seguretat o la 
salut de les persones. 

d) L’incompliment de les obligacions derivades de l’adopció de mesures 
provisionals assenyalades a l’article 36.
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e) La producció d’una contaminació acústica superior als valors límit establerts en 
zones de protecció acústica especial i en zones de situació acústica especial.

f) La superació en més de 10 dB(A) dels valors límit d’immissió que s’estableixen 
en la normativa sectorial.

g) La superació en més de 10 dB(A) dels valors límit que estableix la normativa 
sectorial en el cas de vehicles de motor.

h) L’entrada en funcionament de fonts emissores quan s’hagi ordenat precintar-les 
o clausurar-les.

i) L’obstrucció o l’impediment de l’actuació inspectora, de manera que es retardi 
l’exercici de les seves funcions.

j) La reincidència en la comissió d’infraccions de caràcter greu en el termini de 
dos anys.

Article 36. Responsabilitat

La responsabilitat administrativa per les infraccions d’aquesta Ordenança correspon:
a) A la persona titular de l’autorització administrativa, quan es tracti d’activitats de les que 

aquesta Ordenança considera sotmeses a règim d’autorització, llicència o permís 
ambiental. 

b) A la persona propietària de la font emissora o la persona causant del soroll en tot altre 
supòsit

c) Quan en la infracció hagin participat diverses persones conjuntament i no sigui 
possible determinar el grau personal d’intervenció en la infracció, la responsabilitat 
serà solidària de totes elles. 

Article 37. Mesures provisionals

1. L’òrgan administratiu competent per a resoldre el procediment sancionador, en cas 
d’urgència i abans de l’inici del procediment, quan la producció de sorolls i vibracions 
superi els nivells establerts per a la tipificació com a falta greu o molt greu o davant 
l’incompliment reiterat dels requeriments dirigits a l’adopció de mesures correctores, 
pot adoptar les mesures provisionals següents:

a) Mesures de correcció, seguretat i control dirigides a impedir la continuïtat de 
l’acció productora del dany

b) El precintament del focus emissor
c) La clausura temporal, total o parcial de l’establiment
d) La suspensió temporal de l’autorització que habilita per a l’exercici de l’activitat

2. Les mesures establertes per l’apartat 1 s’han de ratificar, modificar o aixecar en el 
corresponent acord d’inici del procediment administratiu sancionador, que s’ha 
d’efectuar en els 15 dies següents a l’adopció de l’acord. 

3. Les mesures establertes per l’apartat 1 poden ésser adoptades per l’òrgan competent 
per iniciar l’expedient en qualsevol moment, un cop iniciat el procediment sancionador, 
per tal d’assegurar l’eficàcia de la resolució final. 
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Article 38. Sancions

1. Les infraccions tipificades per aquesta Ordenança es sancionen d’acord amb les 
quanties determinades per la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica.

2. La comissió d’infraccions greus, pot implicar a més de la sanció pecuniària que 
correspongui, la suspensió temporal de l’activitat durant un termini no superior a 6 
mesos i el precintament dels focus emissors. 

3. La comissió d’infraccions molt greus pot implicar, a més de la sanció pecuniària que 
correspongui, la suspensió temporal de l’activitat durant un termini superior a 6 mesos 
o amb caràcter definitiu, la retirada temporal o definitiva de l’autorització i el 
precintament dels focus emissors. 

4. La resolució que posa fi al procediment sancionador pot acordar, a més de la 
imposició de la sanció pecuniària que correspongui, l’adopció de mesures correctores i 
la indemnització per danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de l’actuació 
infractora. 

Article 39. Graduació de les sancions

1. Les sancions establertes per aquesta Ordenança es graduen tenint en compte els 
criteris següents:

e) L’afectació de la salut de les persones
f) La naturalesa dels perjudicis causats
g) L’alteració social causada per la infracció
h) La capacitat econòmica de l’infractor
i) El benefici derivat de l’activitat infractora
j) L’existència d’intencionalitat
k) La reincidència i la participació
l) L’efecte que la infracció produeix sobre la convivència de les persones, en els 

casos de relacions de veïnatge. 

2. A l’efecte d’aquesta Ordenança, es considera reincidència la comissió de més d’una 
infracció de la mateixa naturalesa en un període de dos anys, declarada per resolució 
ferma en via administrativa. 

Article 40. Multes coercitives

Amb la finalitat d’obligar a adoptar les mesures correctores que siguin procedents, 
l’autoritat municipal competent pot imposar multes coercitives successives fins a un 
màxim de tres consecutives, amb un import màxim de 600 euros cadascuna, que 
s’aplicaran un cop transcorregut el termini atorgat per aplicar les mesures ordenades. 

Article 41. Diagnòstic i mesures cautelars per als vehicles de motor i ciclomotors

1. El resultat de la inspecció per als vehicles de motor i ciclomotors pot ser:
m) Favorable, quan el resultat de la inspecció determini que el nivell de soroll és 

igual o inferior al permès. 
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n) Desfavorable, quan el resultat de la inspecció determina la comissió d’una 
infracció lleu o greu. En aquest cas:

- Els agents municipals han de lliurar una còpia de l’acta d’inspecció i la 
còpia de la denúncia al conductor del vehicle i l’han de requerir perquè es 
torni a presentar amb el vehicle abans de 15 dies a l’Ajuntament amb la 
finalitat de poder realitzar un nou mesurament del nivell de soroll, o bé 
presentar una  certificació del nivell de soroll mesurat emesa per la 
inspecció tècnica de vehicles

- Si transcorregut aquest termini no s’ha presentat de nou el vehicle o bé el 
nou mesurament del nivell de soroll supera els límits establerts, s’ha 
d’iniciar el procediment sancionador i adoptar les mesures indicades pel 
supòsit de diagnòstic molt desfavorable

o) Molt desfavorable, quan el resultat de la inspecció determini la comissió d’una 
infracció molt greu. En aquest cas:

- Els agents han d’intervenir el permís o llicència de circulació de vehicle i 
lliurar en la seva substitució un volant en el qual es reflecteixi la matrícula 
del vehicle, a l’únic efecte de dur-lo a un taller de reparació i abans de 15 
dies presentar-se davant els serveis competents, per fer la comprovació 
de la reparació. En cap cas pot circular en horari nocturn. 

Article 42. Òrgans competents

La competència per a la imposició de les sancions per infracció de les normes establertes 
en aquesta Ordenança correspon a l’Alcalde o Alcaldessa. 

Article 43. Prescripció

1. En les infraccions continuades, el termini de prescripció començarà a comptar a partir 
del moment en què finalitzi l’última infracció, i en les infraccions permanents, a partir 
del moment en què s’elimini la situació il·lícita. 

2. Les infraccions prescriuen en els terminis següents:
a) Infraccions molt greus, al cap de 3 anys
b) Infraccions greus, al cap de 2 anys
c) Infraccions lleus, al cap de 6 mesos

3. Les sancions prescriuen en els terminis següents:
a) Les sancions imposades per faltes molt greus, al cap de 3 anys
b) Les sancions imposades per faltes greus, al cap de 2 anys
c) Les sancions imposades per faltes lleus, al cap d’1 any

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

1. En previsió dels avenços tecnològics o l’aprovació de noves normes, els procediments 
de mesurament i avaluació establerts en aquesta Ordenança, poden ser modificats a 
partir d’una proposta aprovada en el Ple Municipal. 
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2. L’aplicació d’aquesta Ordenança des de la seva entrada en vigor, restarà condicionada 
a l’aprovació per part de l’Ajuntament de Deltebre del Mapa de capacitat acústica del 
municipi i la informació relativa al mateix. L’aprovació d’aquest instrument suposarà la 
modificació de la present Ordenança.

3. Pendent d’aprovació el Mapa de capacitat acústica al municipi, serà d’aplicació en  tot 
allò no regulat per la present Ordenança, la normativa sectorial vigent.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Primera.- Queden derogades totes les disposicions contingudes a les ordenances 
municipals de Deltebre que contradiguin la present ordenança. 
Segona.- Queda derogada i substituïda  l’Ordenança número 10 reguladora de les 
“Mesures protectores contra la contaminació acústica”.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança entrarà en vigor una vegada hagi estat aprovada definitivament pel 
Ple de l’Ajuntament de Deltebre i transcorreguts 20 dies des la publicació del text íntegre 
al Butlletí Oficial de la Província.
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PREÀMBUL

L’estiu del 2004 es va detectar per primer cop la presència de l’espècie de mosquit Aedes 
albopictus més conegut com a mosquit tigre, al nostre país. Des de llavors s’ha pogut 
detectar la seva presència en nombre significatiu per determinades zones del nostre 
municipi. 

Els mosquits pertanyen a la família dels culícids. Les larves surten dels ous i són 
aquàtiques, s’alimenten de matèria orgànica suspensa a l’aigua; en aquesta fase són 
vermiformes, sense ales, i tenen entre 1 i 10mm de llargària. Triguen de 5 a 10 dies a 
transformar-se en pupes (en funció de les temperatures), i aquestes triguen uns dos dies 
a transformar-se en mosquits adults. 

Els mosquits autòctons més freqüents a Catalunya pertanyen a l’espècie Culex pipiens en 
medi urbà, i també a diverses espècies del gènere Aedes i Ochlerotatus en medi rural. 
Tanmateix, el mosquit tigre és una nova espècie que afegeix, en el medi urbà, una 
problemàtica específica i d’alta intensitat a la causada pels mosquits autòctons. 

L’Aedes albopictus té un color molt fosc, quasi negre, amb unes bandes característiques 
de color blanc platejat a les potes i una ratlla blanca al dors que baixa des del cap fins al 
tòrax. La seva mida oscil·la entre els 5 i els 10 mm, tot i que normalment fa uns 6 o 7 mm. 
Els ous són negres i ovalats, d’uns 0,5mm de llargària i 0,16mm d’amplada. 

Aquesta espècie de mosquit s’ha adaptat molt bé al nostre territori, ha colonitzat nous 
hàbitats i ha criat en petites masses d’aigua, naturals o artificials, estancades i tancades, 
com ara bidons, gerros, plats de testos, cubells, pneumàtics o altres tipus de recipients 
que els recorden el seu hàbitat original, constituït per forats inundats en troncs d’arbres. 

Tot i que aquest mosquit és vector de diverses malalties endèmiques en alguns països 
tropicals i, en alguns casos, en països europeus, a Catalunya no s’ha constatat la 
transmissió de malalties. Tanmateix, és una espècie forana de mosquit que cal controlar i 
prevenir-ne la presència i proliferació pels efectes nocius que pot arribar a causar a la 
nostra població. És una espècie diürna i molt activa que fa múltiples picades i ocasiona 
moltes molèsties. 

L’alta presència de mosquits en zones del municipi que els són propícies fa que s’hagi 
d’intervenir en espais tant públics com privats per poder dur-hi a terme les actuacions 
necessàries per garantir el benestar de la ciutadania, així com la protecció de la salut i el 
respecte al medi ambient. 

El control de plagues en el medi urbà és un aspecte de vital importància per les seves 
implicacions en la salut pública i en la qualitat de vida dels ciutadans. Atesa la importància 
d’aquest problema, els municipis com a gestors del risc per a la salut de les persones tal 
com s’assenyala a l’article 52 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública de 
Catalunya, han d’actuar dins de les seves competències municipals, gestionant els riscos 
presents en el medi, vetllant per la salubritat pública envers les plagues, garantint la 
seguretat dels llocs públics i protegint el medi ambient. 
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La gestió del risc per a la salut de les persones en l’àmbit municipal pel que fa a la 
presència i/o l’expansió dels mosquits, i particularment del mosquit tigre, engloba totes les 
actuacions necessàries destinades a evitar o minimitzar un risc per a la salut mitjançant la 
selecció i l’aplicació concreta de les mesures de prevenció i control més adequades, a 
més de les reglamentàries. 

Per això, aquesta Ordenança municipal pretén aportar la informació, les solucions i els 
consells necessaris als ciutadans i les personalitats jurídiques privades i públiques per 
evitar la presència i/o minimitzar la densitat i la dispersió dels mosquits al municipi i dotar 
l’Ajuntament de les eines necessàries per fer complir les mesures oportunes en aquells 
espais que puguin contenir aigües estancades, així com permetre als òrgans competents 
sancionar els subjectes responsables de la reproducció del mosquit tigre o les altres 
espècies de mosquits autòctons. 

En aquest sentit, aquesta Ordenança és una eina jurídica innovadora, ja que dedica una 
atenció especial a consolidar i concretar quines seran les mesures d’intervenció municipal 
que cal adoptar; a més, però, s’hi han afegit els nous instruments moderns d’intervenció, 
com ara l’aplicació del principi de precaució, en les intervencions administratives per a 
l’adopció de mesures cautelars, l’obligació que les empreses, en l’exercici de les seves 
activitats, implantin l’autocontrol tenint en compte els riscos per a la salut per la presència i 
la proliferació dels mosquits, i la necessitat que tota la ciutadania col·labori amb les 
autoritats públiques en les tasques de vigilància i control. 

D’altra banda, cal reorientar els enfocaments convencionals en la lluita contra les plagues 
establint connexions entre les diferents àrees dins del propi àmbit municipal: urbanisme, 
salut, parcs i jardins, activitats econòmiques, medi ambient i convivència ciutadana, entre 
altres. Cal que en totes aquestes disciplines s’introdueixin criteris relacionats amb la salut 
de les persones, en especial, per a la gestió dels riscos derivats de la presència de 
plagues en el medi urbà. 

Per tant, és necessari actualitzar les estratègies de col·laboració entre totes aquestes 
àrees municipals així com replantejar la coordinació entre totes les institucions implicades 
a fi d’assolir els millors nivells d’eficàcia i eficiència en les intervencions portades a terme 
en relació amb la prevenció i la presència dels mosquits. 

Finalment, hem d’assenyalar que les intervencions que s’estableixen en aquesta 
Ordenança són conformes al marc jurídic establert per la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de 
salut pública de Catalunya, especialment pel que fa a les mesures d’intervenció i al règim 
sancionador. Aquesta Ordenança també és molt respectuosa amb les actuals 
competències de les administracions locals i de la Generalitat de Catalunya pel que fa a la 
salut pública, competències que estan regulades tant a la Llei orgànica 6/2006, de 19 de 
juliol, de reforma de l’Estatut de Catalunya, com al Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, 
pel que s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i a la Llei 
15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya. 
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Cal esmentar que, ateses les seves característiques d’espècie invasora, el mosquit tigre 
està sotmès, de manera diferenciada als mosquits autòctons, a un règim especial segons 
la Llei 42/2007, de 13 de desembre, de protecció del patrimoni natural i la biodiversitat. 
L’espècie està inclosa al Catàleg d’espècies invasores previst per la Llei i publicat al RD 
630/2013, de 2 d’agost, pel que es regula el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques 
invasores. 
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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL I. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta Ordenança es fonamenta en l’establiment d’aquelles mesures 
necessàries de control de les poblacions de mosquits i, prioritàriament, de l’espècie de 
mosquit de negre per tal de minimitzar els efectes negatius que aquests puguin ocasionar 
a la població, limitar-ne l’abundància i la densitat, reduir-ne l’àrea de distribució o impedir-
ne la dispersió, en tot el terme municipal de Deltebre, d’acord amb la legislació estatal i 
autonòmica. 

Article 2. Àmbit d’aplicació 

Queden incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança totes les persones físiques o 
jurídiques que siguin propietàries o posseïdores d’espais, béns o objectes susceptibles de 
crear les condicions de proliferació del mosquit tigre o d’altres espècies ubicades al 
municipi de Deltebre. 

Article 3. Definicions

A l’efecte d’aquesta Ordenança, es defineix: 

a) Aedes albopictus: Mosquit tigre. És un mosquit de la família dels culícids, d’un color 
molt fosc, quasi negre, amb unes bandes característiques de color blanc platejat a les 
potes i una ratlla blanca al dors que baixa des del cap fins al tòrax. La seva mida 
oscil·la entre els 5 i els 10mm. 

b) Ous: cossos negres i ovalats que posa la femella del mosquit tigre. No són visibles a 
simple vista. Són importants perquè asseguren la supervivència de l’espècie durant 
l’estació freda. 

c) Larves: fase de desenvolupament de l’insecte en sortir de l’ou. Són aquàtiques, 
obscures, sense ales, vermiformes i no tenen cap semblança amb l’individu adult. Les 
seves dimensions són d’uns 5mm de llargària i triguen de 5 a 10 dies a transformar-se 
en pupes. Les larves s’alimenten de matèria orgànica suspesa a l’aigua i poden 
semblar petits capgrossos a primera vista. 

d) Pupa: fase posterior a la larva, d’una durada d’uns dos dies, en què es produeix la 
metamorfosi que donarà lloc al mosquit adult.

e) Aigües estancades: acumulació d’aigües quietes de qualsevol extensió. En quedar 
lliurement a disposició dels mosquits, hi poden pondre els ous i, per tant, reproduir-
s’hi. Un període de no-renovació de l’aigua de cinc dies pot ser suficient per a 
completar una generació de mosquits tigre. 

CAPÍTOL II. OBLIGACIONS
Article 4. Criteris generals. Regulació d’aigües estancades

1. Aquesta Ordenança requereix a totes les persones físiques o jurídiques que siguin 
propietàries o posseïdores d’espais, béns o objectes susceptibles de crear les 
condicions de proliferació del mosquit tigre, ubicats a Deltebre, que evitin l’abandó, 
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tant a l’espai públic com al privat, de contenidors i objectes (pneumàtics, ampolles, 
llaunes, bosses o lones de plàstic, fonts ornamentals, ornaments de jardí, etc.) que 
puguin acumular aigua i, com a conseqüència, pugui reproduir-se el mosquit. 

2. Els propietaris de solars estan obligats a mantenir-los al seu càrrec nets de brossa, 
lliures de recipients o qualsevol mena d’objecte abandonat, així com també a mantenir 
la vegetació herbàcia sota control periòdic. 

Article 5. Actuacions generals

1. Les persones que es trobin en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança han d’ajustar 
les seves actuacions a les prescripcions següents:

f) S’han de posar sota cobert tots els objectes que es trobin a l’aire lliure i en què es 
pugui acumular aigua. En el cas que no es pugui retirar, cal invertir-los o foradar-ne el 
fons

g) Els plats de test s’han de retirar i, quan això sigui impossible, caldrà que es mantinguin 
secs. Com a alternativa s’han de fer servir mètodes hidropònics o irrigadors 
automàtics de circuit tancat. Els centres de jardineria a l’aire lliure són punts de risc i 
s’ha de tenir cura que a les nombroses safates i als testos amb aigua no hi proliferin 
larves de mosquits mitjançant l’aplicació rigorosa de les normes exposades. 

h) En el cas de que es consideri imprescindible tenir algun tipus de recipient amb aigua a 
l’exterior (exemple: bidons per al reg d’horts, etc), cal que aquest es mantingui tancat, 
mitjançant una tapa o una tela mosquitera prima (malla de 2mm de mida màxima)

i) Quan sigui imprescindible tenir aigua en recipients destapats (per exemple, en 
abeuradors per a animals) cal que aquesta aigua es renovi dos cops per setmana, 
com a mínim.

j) Les basses o piscines de qualsevol capacitat, han de ser mantingudes tot l’any amb el 
tractament desinfectant habitual. Quan estiguin buides, s’han de mantenir 
completament eixutes, i això cal controlar-ho després de les pluges, perquè una 
piscina amb pocs centímetres d’aigua al fons té més risc, pel que fa a la generació de 
mosquits, que una piscina totalment plena. Una de les pràctiques que es porten a 
terme per evitar que s’acumuli aigua en les piscines és fer uns forats en la part més 
fonda. Una altra alternativa per a les basses és la introducció de peixos vermells o 
carpes, que són depredadors de les larves dels mosquits

k) Els gestors de manteniment dels edificis han de tenir cura del dipòsits d’aigua de les 
instal·lacions de climatització comunitàries, com també dels col·lectors d’aigües dels 
edificis, com ara canaleres de teulada o sifons de pati

l) Cal evitar l’acumulació d’aigua als forats dels troncs dels arbres fet que es pot 
aconseguir de manera definitiva omplint-los amb àrids inerts, com ara sorra. 

2. En el cas de qualsevol altre tipus d’acumulació d’aigües no previst en aquesta 
Ordenança, cal notificar-ne l’existència als Serveis Tècnics de l’Ajuntament, perquè en 
puguin determinar el nivell de risc i la perillositat pel que fa a la reproducció del mosquit 
tigre. 
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Article 6. Situacions específiques

1. Es consideren d’especial atenció els llocs que s’esmenten a continuació, donat que es 
tracta d’espais que poden contenir aigües estancades. Aquests espais cal que 
compleixin, a més a més, les actuacions generals especificades als articles 4 i 5:

m) Cementiris: tots els recipients contenidors de flors estaran foradats per la base per a 
impedir l’acumulació d’aigua. La humitat s’ha de mantenir mitjançant esponges o 
similars, o bé omplint el recipient amb sorra fins a més amunt de la superfície de 
l’aigua, de manera que no hi quedi aigua lliure. 

n) Activitats que utilitzen pneumàtics usats: s’ha de mantenir sota cobert en espera que 
siguin recollits pels gestors de residus. En els casos en què es justifiqui 
adequadament la impossibilitat de fer-ho, s’accepta que es mantinguin a l’aire lliure 
amb la condició indispensable que els pneumàtics estiguin coberts per una lona 
impermeable que n’impossibiliti la inundació. La mateixa condició s’aplica als 
pneumàtics que hi pugui haver a les deixalleries o en altres magatzems. En dipòsits 
específics de pneumàtics usats cal mantenir aquestes mesures de seguretat 
addicional: 

- Desbrossament mensual de la vegetació herbàcia i arbustiva de la perifèria del 
solar on s’emmagatzemen les rodes

- Apilament de les roden en columna vertical, mai en pilots aleatoris
- Cobertura de les columnes verticals amb material impermeable
- Cal garantir una bona rotació dels pneumàtics i prioritzar la destrucció ràpida 

dels pneumàtics provinents de zones afectades

o) Escoles i parcs infantils: els elements de joc no han de tenir aigua estancada, 
especialment en èpoques de vacances, en què pot romandre més temps. En cas que 
hi hagi pneumàtics destinats al joc, s’han de mantenir, preferentment mitjançant 
perforació o bé col·locant-los semi enterrats, en posició vertical. Els que no estiguin 
immobilitzats s’han de desar sota cobert en els períodes en què no s’utilitzin. 

p) Espais considerats patrimoni natural i de la biodiversitat: si hi ha constància de la 
presència del mosquit tigre en aquests espais, la intervenció de les administracions 
públiques competents per prevenir-ne la introducció i evitar-ne la propagació s’ha de 
fer conforme a l’establert a la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i 
de la biodiversitat i al Reial Decret 630/2013, de 2 d’agost, pel que es regula el 
Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores. 

TÍTOL II. CONTROL I INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA
CAPÍTOL I. DE LA INFORMACIÓ I LA COL·LABORACIÓ AMB L’AUTORITAT 
COMPETENT

Article 7. La informació

En el cas que els titulars d’instal·lacions, establiments o dependències detectin l’existència 
de riscs per a la salut per una possible proliferació o propagació de mosquits i en 
particular, del mosquit tigre, n’han d’informar immediatament l’autoritat sanitària 
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corresponent i procedir si escau a retirar de l’espai, els béns u obstacles que segons 
aquesta Ordenança puguin suposar una font de risc. 

CAPÍTOL II. DE LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA
Article 8. La vigilància i el control

1. L’Ajuntament de Deltebre, en l’exercici de les seves competències respectives, haurà 
de dur a terme les inspeccions necessàries per al compliment de les disposicions 
establertes en aquesta Ordenança, així com d’altres normatives específiques, per tal 
de preservar la salut de la seva població de l’existència de mosquits, i en particular del 
mosquit tigre dins del seu àmbit territorial. 

2. L’actuació inspectora podrà ser realitzada pels tècnics municipals designats a l’efecte, 
pels funcionaris de la policia local o per personal d’entitats supramunicipals que tinguin 
la condició d’agents de l’autoritat sanitària en funcions d’assistència tècnica al 
municipi, els quals podran, acreditats degudament i en compliment de les seves 
funcions, accedir a qualsevol lloc, instal·lació o dependència, de titularitat pública o 
privada, així com ordenar que les persones obligades, adoptin les mesures 
necessàries per a la prevenció o per al restabliment de les condicions que evitin la 
proliferació i/o la propagació de mosquits, i en particular del mosquit tigre. 

3. En el supòsit d’entrada a domicilis, es requerirà el previ consentiment del titular, o bé 
aquesta es podrà realitzar mitjançant una resolució judicial autoritzant-la. 

4. Finalitzada la inspecció, els inspectors lliuraran còpia de l’acta d’inspecció al titular o 
persona responsable que es trobi en aquell moment en les dependències o 
instal·lació. 

5. Les persones que fa referència l’article 2 resten obligades durant la inspecció, a 
facilitar informació exacta o veraç de llurs espais, béns i objectes afectats pels 
preceptes d’aquesta Ordenança i permetre el correcte exercici de l’activitat inspectora. 

6. En exercici de les funcions respectives, els inspectors podran sol·licitar el suport, 
l’auxili i la col·laboració d’altres inspectors de protecció de la salut i d’altres agents de 
l’autoritat que tinguin encomanades funcions de seguretat. 

7. En el cas d’incompliment per part dels obligats, els tècnics inspectors aixecaran acta 
dels fets, que servirà de base per a la determinació d’una possible infracció conforme 
als preceptes establerts en la present Ordenança, amb la consegüent incoació de 
l’expedient sancionador, sense perjudici què, com a conseqüència de les activitats 
d’inspecció i control es comprovi que hi ha un risc per a la salut de la població, o 
indicis raonables, per a que aquests considerin necessària una intervenció immediata. 
En aquests casos l’Ajuntament podrà adoptar les mesures cautelars i actuacions que 
consideri oportunes amb la finalitat de corregir les deficiències detectades. 

8. Les mesures cautelars s’ajustaran a la intensitat, a la proporcionalitat i seran les 
adequades als objectius que es pretengui garantir en cada supòsit. 

9. La durada de les mesures cautelars no ha d’excedir el que exigeix la situació de risc 
que les justifica, i en cap cas, aquestes mesures no es poden mantenir 
provisionalment més de divuit mesos. 
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TÍTOL III. DEL RÈGIM SANCIONADOR

CAPÍTOL I. DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR I DE L’EXERCICI DE LA POTESTAT 
SANCIONADORA

Article 9. Procediment sancionador. Principis generals

El procediment sancionador s’ajustarà a les disposicions que s’estableixen en l’Ordenança 
reguladora del “Procediment Sancionador i dels Treballs en Benefici de la Comunitat en 
substitució de les multes pecuniàries”.

Article 10. Competència per sancionar

1. Correspon als ens locals municipals a tenor de l’establert en aquesta Ordenança, 
l’exercici de la potestat sancionadora dins del seu àmbit territorial i en l’exercici de les 
seves competències. 

2. L’Alcalde i el Ple podran delegar o desconcentrar les seves competències en altres 
òrgans de la corporació en els termes i condicions fixats per la normativa de règim 
local, i si és el cas, per la normativa bàsica sobre règim jurídic de les administracions 
públiques. 

3. Els ens locals podran encomanar a l’Agència de Protecció de la Salut, mitjançant els 
convenis pertinents, la gestió de la instrucció d’expedients sancionadors en l’àmbit de 
llurs competències. La formalització d’aquest encàrrec no altera en cap cas, la 
titularitat de la potestat sancionadora que correspon a l’òrgan local competent en la 
matèria. 

CAPÍTOL II. DE LES INFRACCIONS

Article 11. Infraccions

Es considerarà infracció, les accions i omissions antijurídiques tipificades en aquesta 
Ordenança i en les demés disposicions específiques dictades sobre aquesta matèria que 
seran objecte de les sancions administratives corresponents, prèvia instrucció de l’oportú 
expedient. 

Article 12. De la responsabilitat

Seran responsables de les infraccions administratives tipificades en la present Ordenança 
totes aquelles persones, siguin naturals o jurídiques, que hagin participat, per acció o 
omissió, en la comissió del fet infractors. 

Article 13. Criteris per a la qualificació de les infraccions i la seva graduació

Les infraccions es qualifiquen com a lleus, greus o molt greus, tenint en compte els criteris 
de risc per a la salut, la quantia de l’eventual benefici obtingut, el grau d’intencionalitat, la 
gravetat de l’alteració sanitària i social produïda, la generalització de la infracció i la 
reincidència. Aquests criteris poden ésser valorats separadament o conjuntament. 
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Article 14. Qualificació de les infraccions

1. En funció dels criteris establerts a l’article 13, es consideren infraccions LLEUS:
a) Les comeses per simple irregularitat en l’observança d’aquesta Ordenança.
b) L’incompliment dels requeriments específics que formulin els tècnics inspectors 

sense repercussió directa en la salut.
c) Les comeses per simple negligència, sempre que l’alteració o el risc sanitari 

produïts hagin estat d’escassa incidència.
d) No evitar la inundació  per l’aigua de parcel·les o solars urbans.
e) No complir les mesures de seguretat i higiene dels dipòsits d’aigua potable i les 

fosses sèptiques per tal d’evitar la proliferació de mosquits.
f) Incomplir el deure legal de conservació dels propietaris de solars o parcel·les 

urbanes acumulant tot tipus d’objecte que afavoreixi la proliferació de mosquits.
g) No mantenir els abeuradors dels animals en bones condicions higienicosanitàries 

per tal d’evitar la proliferació de mosquits.
h) Totes aquelles conductes anàlogues contràries al que estableix l’article 5 d’aquesta 

Ordenança que puguin ser considerades lleus.
2. Es consideren infraccions GREUS:

a) Les que reben expressament aquesta qualificació segons la normativa específica 
aplicable en cada cas, quan tenen repercussió en la salut.

b) La reincidència en la comissió d’infraccions lleus, en el període dels dos anys 
anteriors. 

c) l’existència de l'aigua peridomèstica (tota aigua de tipus sanitari o d'ús domèstic, 
haurà d'estar conduïda de forma soterrada al corresponent clavegueram 
municipal).

d) L’acumulació de neumàtics a l’intempèrie sense adoptar la mesures necessàries 
per  evitar la proliferació de mosquits.

e) Acumular punts d’aigua en piscines, basses de reg o ornamentals o d’altres 
construccions anàlogues, que es trobin en males condicions higienicosanitàries.

f) Acumular aigua en receptacles dipositats a l’exterior que estigui en males 
condicions higienicosanitàries.

g) Les que són concurrents amb altres infraccions sanitàries lleus, o han servit per 
facilitar-les o encobrir-les.

h) Les que produeixin un risc o dany greu per a la salut.
i) Totes aquelles conductes anàlogues contràries al que estableix l’article 5 d’aquesta 

Ordenança que puguin ser considerades greus.
3. Es consideren infraccions MOLT GREUS:

a) Les que reben expressament aquesta qualificació segons la normativa específica 
aplicable en cada cas, quan tenen transcendència en la salut.

b) La reincidència en la comissió d’infraccions greus en el període de cinc anys 
anteriors.

c) Les que són concurrents amb altres infraccions sanitàries greus, o han servit per 
facilitar-les o encobrir-les.

d) Les que produeixin un risc o dany molt greu per a la salut.
e) Totes aquelles conductes anàlogues contràries al que estableix l’article 5 d’aquesta 

Ordenança que puguin ser considerades molt greus.
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CAPÍTOL III. DE LES SANCIONS
Article 15. Sancions

Les infraccions a que fa referència l’article 14 d’aquesta Ordenança, han d’ésser 
sancionades amb les multes que s’estableixen a continuació, sens perjudici de les 
sancions establertes a la Llei 7/2003, de 25 d’abril, de protecció de la salut de Catalunya:

a)  les infraccions molt greus seran sancionades amb una multa de 3005 euros.
b) les infraccions greus seran sancionades amb una multa de 300 euros.
c) les infraccions lleus seran sancionades amb una multa de 100 euros.

Article 16. Òrgans competents de l’Ajuntament per imposar les sancions

En l’àmbit municipal, l’Alcalde o Alcaldessa és competent per a imposar les sancions de 
fins a 100.000 euros i el Ple de la corporació és competent per a imposar les sancions de 
fins a 300.000 euros, i en cas que es superés aquesta quantia s’haurà de remetre’s 
l’expedient sancionador a l’òrgan competent. 

Article 17. Graduació i atenuació de les sancions

Per a la determinació de la quantia de la sanció, l’Ajuntament tindrà en compte la deguda 
adequació entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció imposada, tenint 
especial consideració per a la graduació de la sanció l’existència d’intencionalitat o 
reiteració i la natura dels perjudicis causats. 

Article 18. Apreciació de delicte o falta

Si en el decurs de la tramitació del procediment sancionador s’apreciés que determinats 
fets poden ser constitutius de delicte o falta penal, l’instructor ho notificarà immediatament 
a l’Alcalde, el qual passarà el tant de culpa al Ministeri Fiscal. Un cop l’autoritat judicial 
hagi incoat el procés penal que correspongui, si hi ha identitat de subjecte, fet i fonament 
haurà de suspendre el procediment administratiu. 

Article 19. De les multes coercitives

1. L’Ajuntament a l’efecte de garantir l’aplicació i l’eficàcia de les mesures cautelars, un 
cop fet l’oportú requeriment, podrà imposar reiterades multes coercitives. 

2. El termini assenyalat en el requeriment ha d’ésser, en qualsevol cas, suficient per al 
compliment de l’obligació què es tracti i al mateix temps, el necessari per evitar la 
producció de perjudicis majors en cas de no executar l’obligació requerida. 

3. En cas d’incompliment es podran efectuar requeriments successius fins a un màxim 
de tres. 

4. La multa coercitiva és independent de les sancions que puguin imposar-se amb tal 
finalitat i compatible amb elles. 

5. L’import de les multes coercitives pot oscil·lar de 150 a 300 euros.
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Article 20. De l’execució subsidiària

1. En el compliment de l’establert en la present Ordenança, quan es tracti d’obligacions 
que no siguin personalíssimes i es puguin realitzar per subjectes diferents als obligats, 
l’Ajuntament, seguint el procediment corresponent, podrà executar aquestes 
obligacions per si mateix o mitjançant les persones que determini. 

2. L’import de les despeses, els possibles danys i perjudicis aniran a càrrec dels obligats. 

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES 

Primera.- Queden derogades totes les disposicions contingudes a les ordenances 
municipals de Deltebre que contradiguin la present ordenança. 
Segona.- Queda derogada i substituïda  l’Ordenança municipal número 11 reguladora del 
“Control de Culícids”.

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta Ordenança entrarà en vigor una vegada hagi estat aprovada definitivament pel 
Ple de l’Ajuntament de Deltebre i transcorreguts 20 dies des la publicació del text íntegre 
al Butlletí Oficial de la Província.
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ORDENANÇA NÚMERO 10 REGULADORA DE L’ÚS, SEGURETAT I CONSERVACIÓ DE LES 
PLATGES I DEL LITORAL MUNICIPAL

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte

1. Aquesta Ordenança té per objecte regular les condicions d'ús de les platges del municipi 
garantint el dret dels ciutadans a gaudir-les i a fer un ús públic del mar, de la seva ribera i de la 
resta de l'espai de domini públic i de les seves zones de protecció i servitud, d'acord amb les 
competències municipals atribuïdes a l'article 115 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes. 

2. Aquest ús i gaudi haurà de ser compatible amb l'obligació de l'administració de defensar i 
preservar-ne les característiques i elements mediambientals i paisatgístics i aconseguir mantenir 
un nivell de qualitat de les seves aigües i de la ribera del mar. 

Article 2. Naturalesa i àmbit d'aplicació. 

1. És àmbit d'aplicació d'aquesta Ordenança el domini públic marítim-terrestre, les seves zones de 
protecció i de servitud d'ús públic i el de la ribera del mar a l'àmbit territorial i competencial del 
municipi. 

Article 3. Definicions. 

Per a una millor comprensió terminològica, i d'acord amb la normativa estatal bàsica, així com la 
de caràcter autonòmic d'aplicació, s'entén com: 

a) Platges: les zones de dipòsit de materials solts com sorres, graves i còdols, inclosos els 
talussos i dunes, amb vegetació o sense, formades per l'acció del mar o del vent marí i/o altres 
causes naturals o artificials. 

b) Zona de vegetació dunar: és l'espai de la sorra especialment fràgil on existeix cobertura vegetal 
continua o discontínua, amb o sense relleu dunar, situada a l'extrem més llunyà al mar, 
independentment de si està o no senyalitzada. 

c) Aigües de bany: són les de caràcter marí en les quals el bany està expressament autoritzat o 
les que, com que no està prohibit, un número important de persones hi practica habitualment el 
bany. 

d) Zona de bany: és el lloc on es troben les aigües de bany de caràcter marí i els seus voltants 
que són part de la zona accessòria d'aquesta amb relació als usos turístics i recreatius. En tot cas, 
es considera com a zona de bany aquella que està correctament abalisada per aquest efecte. En 
els trams de costa que no estiguin abalisats es considera com a zona de bany la franja de mar 
contigua a la costa d'una amplada de 200 metres a la platja i de 50 metres en la resta de costa. 

e) Zona de varada: és la destinada a l'estada, embarcament, desembarcament i manteniment 
d'embarcacions professionals i de lleure correctament llistades. 
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f) Temporada de platja: és el període de temps en què es preveu una afluència important d'usuaris 
a la platja. Es considera temporada de platja el període establert en el Pla d'usos de la platja. 

Article 4. Servitud de protecció.

 
1. La servitud de protecció és l'establerta a l'article 23 de la Llei de costes. 

2. Es poden autoritzar dins d'aquesta zona instal·lacions i activitats que per la seva naturalesa no 
puguin tenir una altre ubicació o realitzin un servei necessari o convenient per l'ús del domini 
públic. 

3. Cal que les activitats i usos públics o privats en els terrenys inclosos dins de la zona de servitud 
de protecció s'ajustin, en tot cas, a allò previst al planejament urbanístic vigent i que respectin 
qualsevol altra normativa que sigui d'aplicació. 

Article 5. Servitud de trànsit. 

La servitud de trànsit recau sobre una franja de sis metres, terra endins a partir del límit interior de 
la ribera del mar. Aquesta zona s'ha de deixar permanentment lliure per al pas públic de vianants i 
per als vehicles de vigilància i salvament, llevat dels espais especialment protegits. En llocs de 
trànsit difícil o perillós, aquesta amplada es pot ampliar tant com sigui necessari, fins a un màxim 
de 20 metres. 

Article 6. Servitud d'accés al mar. 

La servitud d'accés públic i gratuït al mar recau, en aquelles zones delimitades per la Llei de 
costes, el Pla d'usos o altres títols habilitants, dins de cada platja, en la longitud i amplada que 
demanin la seva naturalesa i la finalitat de l'accés. 

TÍTOL PRIMER. NORMES D'ÚS. 

Article 7. Drets i deures dels usuaris. 

1. Aquesta Ordenança regula els drets i deures dels veïns, habitants i visitants del municipi amb 
relació a l'ús del mar i de la seva ribera. Els usuaris de la zona de domini públic i la seva zona de 
protecció tenen el dret al manteniment i a la millora dels nivells de medi ambient i a la qualitat de 
vida exigibles d'acord amb l'ordenament vigent i amb aquesta Ordenança. 

2. Tots els usuaris tenen l'obligació d'utilitzar correctament l'espai públic regulat en aquesta 
Ordenança, així com les instal·lacions i el mobiliari urbà que hi hagi, d'acord amb la seva 
naturalesa, destí i finalitat, i respectar en qualsevol cas el dret que també tenen els altres usuaris a 
usar-lo i a gaudir-ne. 

3. Els usuaris tenen el dret a la informació ambiental, en els termes que estableix la legislació 
vigent sectorial d'aplicació. 
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4. L'Ajuntament ha d'establir els mecanismes adients per atendre les reclamacions, denúncies o 
suggeriments dels usuaris i per exercir les accions que en cada cas escaiguin. 

5. Tots els usuaris tenen el deure de complir les normes contemplades en aquesta Ordenança i de 
denunciar els incompliments que presenciïn o dels quals tinguin coneixement cert. En general, tots 
els usuaris estan obligats, quant a la neteja de les platges i aigües de bany, a observar una 
conducta que tendeixi a evitar-ne i prevenir-ne l'embrutiment. 

Article 8. Règim general d'utilització de la zona de domini públic marítim-terrestre. 

1. La utilització de la zona de domini públic marítim-terrestre és lliure, pública i gratuïta per als 
usos comuns i en harmonia amb el tarannà d'activitats com passejar, estar-se, banyar-se, 
navegar, embarcar, desembarcar, varar, pescar, reglaments vigents, així com segons aquesta 
Ordenança. 

2. Únicament es pot autoritzar l'ocupació del domini públic marítim-terrestre per a aquelles 
activitats o instal·lacions que, per la seva naturalesa, no puguin tenir una altra ubicació. Aquestes 
activitats o instal·lacions han d'exercir una funció o realitzar un servei públic. 

3. Els embarcadors, rampes i altres tipus atracadors per a les embarcacions de qualsevol tipus, 
llevat dels artefactes flotants, no es poden ubicar fora de la zona de servei dels ports. 

Article 9. Règim d'utilització de les platges. 

Les platges no són d'ús privat, sense perjudici d'allò que estableix la Llei de costes i el Reglament 
que la desenvolupa. 

Article 10. Instal·lacions. 

1. Les instal·lacions seran autoritzades pels preceptius títols habilitants o en el Pla d'usos, en què 
es dibuixarà la ubicació i ocupació de totes les instal·lacions i serveis. 

2. L'horari del servei d'aquestes instal·lacions serà l'establert als respectius títols habilitants o en el 
Pla d’usos vigent al municipi, en defecte dels anteriors, l’horari es fixa des de les 08.00 hores fins 
a les 22.00 hores.

3. Les instal·lacions que s'autoritzin seran de lliure accés al públic, llevat que per raons de policia, 
d'economia i altres d'interès públic, correctament justificades, s'autoritzin altres modalitats d'ús. 

4. L'ocupació de la platja per a instal·lacions de qualsevol tipus, incloses les autoritzades pels 
serveis de temporada, no pot superar, en conjunt, la meitat de la superfície de la platja en 
plenamar un cop descomptada la superfície dels accessos, i s'ha de distribuir de forma homogènia 
al llarg de la platja. Aquesta ocupació serà la que determini el Pla d'usos de les platges i altres 
títols habilitants. 
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5. El subjecte autoritzat de cada instal·lació serà responsable de tenir-la en bon estat i en 
perfectes condicions i de reposar-la, per raó d'envelliment per l'ús, si fos el cas, i a petició de 
l'Ajuntament. 

6. Les instal·lacions que donin un servei a l'usuari han de disposar del llistat de preus en un lloc 
ben visible i de la informació dels productes i serveis, en català, castellà i anglès. D'altra banda 
també han de disposar de fulls de reclamació a disposició del públic. 

Article 11. Guinguetes o quioscs. 

1. La instal·lació de guinguetes pel que fa a dimensions i distàncies amb relació a altres 
instal·lacions resta subjecta a les disposicions legals i reglamentàries pertinents. 

2. L'Ajuntament determina el nivell de serveis i d'equipaments que en cada cas consideri més 
adequat. En el cas que no estiguin equipats amb serveis d'aigua corrent ni connectats a la xarxa 
d'evacuació d'aigües residuals o serveis anàlegs de tractament d’aigües residuals, es destinaran 
únicament i exclusivament a la venda de begudes, gelats i menjar servit en recipients d'un sol ús. 

3. Per mantenir una uniformitat de totes les instal·lacions de les platges, les guinguetes i les 
terrasses l’Ajuntament podrà fixar un model basat en els criteris d’integració paisatgística i 
mitigació de l’impacte visual.

4. La manca d’un model uniforme no impedirà que l’Ajuntament pugui fixar aspectes d’integració 
paisatgística i visual sobre les instal·lacions que preveu l’Ordenança.

Article 12. Gandules, tendals i ombrel·les. 

1. Les gandules, tendals i ombrel·les i el seu nombre han de ser les autoritzades al corresponent 
títol habilitant o al Pla d'usos i s'han de col·locar segons els acotaments dibuixats en els plànols 
d'aquest, i no se'n pot canviar la ubicació, modificar-ne l'ocupació ni incrementar-ne el nombre 
sense la corresponent autorització. 

2. Aquest material s'ha de recollir diàriament i col·locar al lloc previst a l'efecte. En cas de que no 
sigui utilitzat en la seva totalitat, el material ha de romandre recollit i ben col·locat. 

3. Cal deixar entre dues rengleres de gandules i tendals un pas lliure sense cap instal·lació que ha 
de ser com a màxim un metre i mig, i es pot variar segons l'amplada de cada platja. 

4. Aquest tipus d'instal·lacions no han de interrompre la servitud d'accés al mar amb cap tipus 
d'instal·lacions. També es cal deixar lliures les lleres de les rieres existents a la platja, les servituds 
de trànsit i la zona de vegetació dunar. 

5. Les ombrel·les han de tenir suports metàl·lics, de fusta o de plàstic, no punxants i sempre amb 
les correctes mesures de seguretat, sense desentonar amb l'aspecte general de la platja.
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Article 13. Artefactes flotants. 

1. A la platja solament es podrà autoritzar la varada d'artefactes flotants com patins, piragües i 
taules de surf, tobogans i altres elements recreatius, entre d'altres semblants. 

Els usuaris de patis hauran de portar armilles salvavides que hauran de ser subministrats pels 
concessionaris de l'autorització dels patins. 

2. Aquests artefactes han de realitzar l'entrada i la sortida pels canals corresponents a una 
velocitat màxima de 3 nusos i s'han d'allunyar a més de 100 metres de la riba del mar, sense 
sobrepassar els 250 metres. 

3. Es prohibeix el bany i l'estada en les zones destinades a varada i dins dels canals d'entrada i 
sortida que estiguin correctament abalisats. 

4. El subjecte autoritzat ha d'informar els usuaris del dret preferent que tenen els banyistes a estar 
tranquils dins de les zones de bany. 

5. El subjecte autoritzat haurà de sol·licitar a les autoritats competents els permisos necessaris per 
a la navegació dels artefactes, si aquests no estan previstos al pla d’usos de les platges de 
l’ajuntament de Deltebre.

Article 14. Navegació esportiva i de lleure. 

1. En les zones de bany abalisades queda prohibida la navegació esportiva i de lleure, i la 
utilització de qualsevol tipus d'embarcació o mitjà flotant mogut per vela o motor. Les entrades i 
sortides s'han de realitzar per mitjà dels canals correctament senyalitzats. 

2. En les zones de bany dels trams de costa que no estiguin abalisats, les embarcacions no poden 
navegar a una velocitat superior a 3 nusos, i han d'adoptar totes les precaucions necessàries per 
evitar situacions de risc respecte a la seguretat dels banyistes. Està prohibit el llençar qualsevol 
residu des de les embarcacions. 

3. Les varades d'aquest tipus d'embarcacions estaran dins dels clubs nàutics del municipi o dins 
dels ports esportius, i queda totalment prohibida la varada a la mateixa platja. 

4. Les escoles nàutiques tenen un espai reservat per a la recepció d'alumnes, però l'ensenyança 
s'ha de realitzar fora de les zones de bany. 

5. La practica del Kite-Surf està prohibida des de l'1 de juny fins el 30 de setembre a tota la platja, 
excepte que existeixi autorització municipal expressa. Quan la pràctica estigui permesa, s'haurà 
d'entrar i sortir de l'aigua pels canals abalisats habilitats. 

Article 15. Estacionament i circulació de vehicles. 
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1. Es prohibeix l'estacionament i circulació no autoritzada de vehicles a la platja, llevat d'aquells 
vehicles destinats a la neteja, manteniment i vigilància de les platges, serveis d'urgències, 
seguretat o similars. 

2. Queden autoritzades per estacionar i circular per les platges les cadires per a minusvàlids, així 
com la utilització, en l'aigua de mar, d'aquells aparells especialment dissenyats amb aquesta 
finalitat, sense perjudici de les precaucions que han d'adoptar els mateixos minusvàlids i persones 
que els assisteixen respecte a la seva seguretat i la de la resta de banyistes. 

Article 16. Acampada i campaments a les platges. 

1. Estan prohibits els campaments i les acampades a les platges. 

2. S'entén com acampada la instal·lació de tendes d'acampada, ombrel·les no diàfanes en els 
seus laterals o de vehicles o remolcs habitables. S'entén com a campament l'acampada 
organitzada dotada dels serveis establerts per la normativa vigent. 

3. S'assimila a acampar el fet d'instal·lar-se a dormir a la platja. 

Article 17. Pesca recreativa. 

En compliment del que disposa l'apartat 3 de l'article 14 del Decret 109/1995, de 24 de març, del 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, sobre la pesca 
recreativa marítima, durant la temporada de bany resta prohibit realitzar activitats de pesca 
recreativa amb canya i queda limitada, llevat que la normativa municipal prevegi o autoritzi una 
altra cosa, al següent: 

a) Solament es pot realitzar la pesca recreativa amb canya, des de les 21.00 hores fins a les 08.00 
hores del dia 15 de maig al dia 30 de setembre, ambdós inclosos, llevat d'autorització municipal 
atorgada a l'efecte, i sempre fent prevaldre els drets dels banyistes sobre els dels pescadors. 

b) Durant la resta de temporada inclosa dins del Pla d'usos es pot pescar en horari diürn, 
respectant tal i com diu l'apartat a) els drets dels banyistes sobre els dels pescadors. 

c) Els pescadors que practiquin la pesca recreativa amb canya estan obligats a deixar l'indret net, 
havent de recollir les caixes, fils de pescar, hams o deixalles que hagin originat i deixar-ho tot en 
les papereres o contenidors. 

d) Són permesos els concursos i competicions de pesca recreativa amb canya a la platja, sempre 
que es compti amb l'autorització municipal corresponent i estiguin autoritzats per la Direcció 
General de Pesca Marítima, d'acord amb el que s'estableix a l'article 23 del Decret 109/1995 i no 
s'impedeixi amb tanques o acordonaments la lliure circulació i ús de la platja o l'accés a les zones i 
instal·lacions de temporada. 

e) La resta de modalitats de pesca, com la pesca recreativa subaquàtica amb arpons, queda 
totalment prohibida. 

�264



�

Article 18. Activitats esportives, culturals i jocs. 

1. Resta prohibit, a la sorra i dins de l'aigua, durant tota la temporada de bany, la realització de 
qualsevol activitat i joc que pugui molestar la resta d'usuaris. 

2. En el corresponent títol habilitant o en el Pla d'usos s'han de marcar les zones destinades de 
manera permanent a les activitats esportives, culturals i als jocs. Aquestes zones han d'estar 
emmarcades dins de les platges i en els llocs on es minimitzi aquesta molèstia i sempre a una 
distància superior a 6 metres respecte a la resta d'instal·lacions. 

3. Les activitats de caràcter esportiu i cultural organitzades per l'Ajuntament, sense perjudici de 
l'autorització procedent per part d'altres administracions si és el cas, s'han d'ubicar en zones en 
què, pel tipus d'activitat, es cregui més convenient. En aquest cas, l'espai destinat a l'activitat es 
pot delimitar amb tanques amb l'autorització corresponent. 

4. Les activitats de caràcter lúdic realitzades per empreses o entitats privades, cal que siguin 
autoritzades per l'Ajuntament i han de seguir el que s'estableix al paràgraf anterior. 

5. En el cas de realització, prèvia autorització municipal d'activitats o celebracions extraordinàries 
de qualsevol mena o naturalesa, festes populars, revetlles, espectacles musicals, pirotècnica o 
similars, tant si són públics com privats, l'Ajuntament assenyala les mesures especials d'aplicació 
per a aquests esdeveniments. Els seus organitzadors vetllaran perquè, durant la celebració, els 
espais utilitzats i els seus elements no es deteriorin, restant obligats, en el seu cas, a la seva 
reparació. Quan les circumstàncies ho aconsellin, l'Ajuntament podrà exigir-los que dipositin una 
fiança o subscriguin una pòlissa d'assegurança per respondre dels danys i els perjudicis que es 
puguin causar. 

Article 19. Emissions sonores. 

1. Amb la finalitat de mantenir un equilibri amb l'espai natural es prohibeix la utilització individual a 
la platja d'aparells de ràdio, cassetes, CD o similars, instruments musicals o qualsevol altre 
instrument o mitjà que emeti soroll i que produeixi molèsties a la resta d'usuaris. S'entén que és 
produeix la molèstia quan el soroll supera els 40 decibels. 

2. Les instal·lacions situades en la zona de domini públic marítim terrestre com són les guinguetes, 
els quioscs, els establiments fixes o, d’altres anàlegs, se’ls permet emetre qualsevol tipus de 
musica o so, sempre i quan es compleixin les directrius de l’Ordenança reguladora de la 
“Contaminació Acústica” de l’Ajuntament de Deltebre i supletòriament la legislació sectorial vigent 
a Catalunya. 

3. Les autoritats i els serveis tècnics municipals realitzaran les inspeccions i controls necessaris en 
les instal·lacions situades en la zona de domini públic marítim terrestre per tal de garantir que es 
compleixen els nivells màxims autoritzats per la normativa vigent sobre contaminació acústica.
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4. Sens perjudici del compliment del nivell màxim autoritzat, en tot moment s'haurà de donar 
compliment als límits d'immissió acústica a la façana dels edificis més propers establerts per la 
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i pel Decret 176/2009, de 
10 de novembre, pel que s’aprova el reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny de protecció 
contra la contaminació acústica i s’adapten els seus annexes. 

5. Les condicions per realitzar qualsevol de les activitats previstes seran revisades anualment i 
s'aprovaran per acord de la Junta de Govern, en funció de les incidències que s'hagin produït la 
temporada anterior. 

Article 20. Emissions lumíniques. 

1. No es pot realitzar l'emissió de qualsevol senyal lumínica amb punts de llum, punters làsers o 
objectes anàlegs que puguin afectar el trànsit aeri d'aquesta zona. 

2. Queden expressament prohibits els llums de descàrrega, els estroboscòpics, els flaixos i 
qualsevol il·luminació que produeixi enlluernaments a l'entorn. 

Article 21. Zona de vegetació dunar. 

Les persones usuàries de les platges han de respectar especialment la zona de vegetació dunar i 
les instal·lacions existents, així com atendre les indicacions dels rètols informatius i les que puguin 
formular els gestors i/o els guardes. 

1.- En aquest espai resta prohibit arrencar plantes autòctones, caçar o fer mal a la fauna o dur a 
terme qualsevol activitat que resulti perjudicial per a la flora i la fauna autòctones en general. 

2.- Resta expressament prohibida la circulació de vehicles dins els espais dunars. 

3.- Resta prohibida l'ocupació d'aquest espai i la realització de qualsevol activitat que no estigui 
expressament autoritzada per l'ajuntament. 

Article 22. Venda ambulant i altres activitats. 

1. A les platges queda prohibida la venda ambulant de qualsevol tipus de producte o article en 
general, i en concret de productes alimentaris com entrepans, fruites, aperitius, gelats, begudes i 
anàlegs, així com la seva demanda, compra o adquisició, llevat que el venedor disposi de la 
corresponent autorització municipal. 

2. Es prohibeix igualment la realització d'activitats o prestació de serveis com massatges, 
tatuatges, vidència i similars, i la seva demanda, ús o consum, llevat d'autorització municipal a 
favor de qui els realitza o presta. 
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3. Als efectes previstos en els dos apartats anteriors, la llicència o autorització ha d'estar situada 
en un lloc perfectament visible. 

4. Els agents de l'autoritat municipal podran comissar els productes a aquelles persones que 
realitzin aquesta venta prohibida, amb independència de la notificació de la sanció corresponent. 
Els productes requisats seran retornats a l'infractor un cop acrediti ser-ne el legítim propietari i 
hagi pagat la multa que li hagi estat imposada. 

Article 23. Publicitat

1. Queda prohibida la publicitat en les platges per mitjà de rètols, tanques o mitjans acústics o 
audiovisuals sense l'autorització o permís corresponent. Aquesta prohibició és aplicable a 
qualsevol emplaçament o mitjà de difusió. 

2. El deteriorament de la neteja de les platges a conseqüència a elements de publicitat és 
responsabilitat dels anunciants. 

3. La retirada dels elements publicitaris, l'han d'efectuar els interessats. Si no ho fan ells, ho faran 
els serveis municipals de l'Ajuntament i s'imputaran als responsables els costos corresponents al 
servei prestat, sense perjudici de la imposició de la sanció corresponent. 

Article 24. Pintades o grafits. 

1. Queda prohibit realitzar qualsevol tipus de pintada o grafit a les instal·lacions, objectes o espais 
d'ús públic sense l'autorització expressa de l'Ajuntament. 

2. Els agents de l'autoritat poden retirar o intervenir els materials o mitjans empleats quan el grafit 
o pintada es realitzi sense la corresponent autorització. 

3. Si per les característiques de l'expressió gràfica, el material emprat o el bé afectat fos possible 
la neteja i la restitució immediata al seu estat anterior, els agents de l'autoritat comminaran 
personalment a la persona infractora perquè procedeixi a la seva neteja, sens perjudici de la 
imposició de les sancions que corresponguin per la infracció comesa. 

TÍTOL II. NORMES DE CARÀCTER HIGIENICOSANITARI. 

Article 25. Condicions higienicosanitàries de les zones de bany. 

1. Els usuaris de les platges tenen dret a ser informats per l'Ajuntament dels resultats de les 
anàlisis facilitades per l'Agència Catalana de l'Aigua de la Generalitat de Catalunya sobre la 
manca de condicions per al bany de les aigües, en el cas de no tenir els criteris de qualitat mínima 
exigides per la normativa vigent. 

2. En l'àmbit de les seves competències i en l'exercici de llurs responsabilitats, s'han de prendre 
les següents mesures necessàries per a la protecció de la salut dels usuaris: 
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a) Cal senyalitzar l'equipament dels serveis públics i de les possibles limitacions d'ús que 
poguessin existir, d'acord amb la normativa vigent. 

b) Cal senyalitzar i informar de la prohibició de bany, d'acord amb el que estableix aquesta 
Ordenança sobre les limitacions del bany i també respecte del que estableix l'Agència Catalana de 
l'Aigua de la Generalitat de Catalunya, i cal realitzar les accions necessàries fins que no es 
comuniqui la desaparició del risc sanitari. 

c) L'Ajuntament ha de donar la publicitat necessària a l'informe anual elaborat per l'Agència 
Catalana de l'Aigua de la Generalitat de Catalunya, on es recull la situació higienicosanitària de les 
aigües i zones de bany. 

Article 26. Tinença d'animals domèstics. 

1. Queda prohibit el bany d'animals domèstics al mar. Igualment queda prohibida la circulació o 
permanència d'animals a la platja, excepte d’aquelles platges les quals l’Ajuntament determini 
aptes per l’accés d’animal domèstics. 

2. En cas que es produeixi la infracció d'aquesta norma, els agents de l'autoritat municipal 
requeriran el propietari o la persona que condueixi l'animal que procedeixi a retirar-lo del lloc amb 
independència de la notificació de la sanció corresponent. 

3. L'Ajuntament ha de col·locar en cada accés a la platja un rètol informatiu d'aquesta prohibició, 
com també en els rètols informatius de cada platja. 

4. Aquestes prohibicions no són aplicables als gossos d'assistència que acompanyin les persones 
a qui serveixen, sense perjudici de la responsabilitat d'aquestes d'adoptar les mesures adients per 
evitar molèsties o riscos per a la resta d'usuaris. 

Article 27. Cabines sanitàries. 

1. Queda totalment prohibida l'evacuació fisiològica en el mar o en les platges. L'Ajuntament ha de 
fomentar que es posin a disposició dels usuaris de les platges cabines sanitàries a cada platja. 

2. Les cabines sanitàries s'han de netejar d'acord amb l'ús que se'n faci. 

Article 28. Mobiliari urbà. 

1. L'Ajuntament ha de fomentar la col·locació a totes les platges de dutxes, renta-peus, bancs, 
passarel·les i altre mobiliari urbà per dotar-les d'un millor nivell d'equipaments. 

2. Resta prohibit rentar-se dins del mar utilitzant sabó, gel, xampú o qualsevol altre producte 
similar. També ho està utilitzar qualsevol producte en els dutxes i renta-peus de les platges. 

3. Resta prohibit donar a les dutxes, als renta-peus i a tot el mobiliari urbà existent en les platges 
un ús diferent d'aquell per al qual estan destinats. 
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4. Es prohibeix qualsevol manipulació i ús indegut del mobiliari urbà que pugui malmetre'l o 
deteriorar-lo, la col·locació de publicitat, rètols, anuncis, cartells, adhesius, inscripcions, grafits o 
elements similars. 

Article 29. Foc. 

1. Llevat que hi hagi autorització municipal, queda prohibit fer qualsevol tipus de foc a la platja, 
sorra, pedres, rocalls o l'ús de bombones de gas i/o líquids inflamables en les platges. 

2. Excepte autorització expressa municipal, resta prohibit cuinar o fer càterings a la platja. 

Article 30. Residus. 

1. Amb caràcter general a la zona de platja es dóna compliment a allò establert en les ordenances 
municipals de residus urbans i neteja viària del municipi. Concretament i respecte al domini públic 
marítim terrestre: 

a) Resta prohibit dipositar en la sorra de la platja o dins de l'aigua qualsevol tipus de residus com 
papers, fulletons o materials de publicitat, restes de menjar, vasos, llaunes, botelles, puntes de 
cigarretes, etc., així com deixar abandonades cadires de platja, ombrel·les, roba, sabates, etc. 

b) Els residus s'han de deixar dins de les papereres o contenidors que amb aquesta finalitat estan 
distribuïts al llarg de les platges. 

2. Per a l'ús correcte de les papereres de la platja, cal seguir les següents normes: 

a) Es prohibeix llençar materials encesos a les papereres de recollida de residus. 

b) Es prohibeix dipositar objectes punxants, amb arestes tallants o que puguin representar un risc 
per als usuaris de les platges fora dels contenidors o de manera que puguin lesionar les persones 
que facin un ús correcte de les papereres. En cas que la paperera estigui plena, cal dipositar el 
residu a la que estigui més a prop. 

c) Es prohibeix dipositar productes amb líquid, fustes, animals morts i altres residus que no siguin 
producte de l'ús normal dels usuaris de les platges. 

d) Es prohibeix qualsevol manipulació i ús indegut de les papereres que pugui malmetre-les o 
deteriorar-les, la col·locació de publicitat, rètols, anuncis, cartells, adhesius, inscripcions, grafits o 
elements similars. 

e) L'Ajuntament ha d'informar de la utilització de les papereres de la manera que consideri més 
adequada, preferentment als accessos a les platges. 

f) Els agents de l'autoritat municipal poden requerir que l'usuari de les platges utilitzi correctament 
les papereres, i poden, si fos el cas, demanar que dipositin correctament els seus residus, amb 
independència de cursar la corresponent denúncia. 

3. Es prohibeix netejar en la sorra de la platja o en l'aigua de mar qualsevol tipus de recipient que 
hagi estat utilitzat per portar aliments i/o altres matèries orgàniques. 
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4. A efectes de recollida de residus, l'Ajuntament ha de realitzar les gestions perquè els residus 
siguin lliurats al servei municipal de recollida, a transportistes o a gestors autoritzats. 

5. Resta totalment prohibit llençar a la platja o a l'aigua qualsevol element, substància, producte o 
material aliè al medi natural i en concret: 

a) Líquids o materials susceptibles d'afectar la integritat i seguretat de les persones. 
b) Buidar qualsevol mena d'aigua bruta, olis, greixos o productes similars sobre la platja o a 
l'aigua. 

c) Rentar o reparar vehicles o màquines a la platja, excepte en els casos de reparacions 
d'emergència en què no es pugui moure el vehicle amb mitjans auxiliars. 

d) Embrutar la platja com a conseqüència de la tinença d'animals. 

e) Fer evacuacions fisiològiques a la platja o a l'aigua. 

Article 31. Neteja de les platges. 

1. L'Ajuntament per encàrrec de gestió o delegació, realitzen, per gestió directa o indirecta, les 
operacions de neteja de la platja per mantenir els nivells òptims de qualitat de la sorra. 

2. La neteja de la platja, en temporada, es realitza bàsicament durant la nit per minimitzar les 
molèsties ocasionades per la maquinària i el seu personal, i es pot variar segons l'època de l'any i 
la zona que cal netejar. 

3. Queda prohibida l'estada a la platja mentre s'efectuïn els treballs de neteja, excepte en les 
activitats autoritzades i amb les condicions establertes. 

4. La neteja dels espais de domini públic marítim terrestre embrutats com a conseqüència de l'ús 
especial o privatiu és responsabilitat dels titulars d'aquest ús. El manteniment de la neteja de 
l'espai de les mateixes instal·lacions com de l'espai sota la seva influència és responsabilitat dels 
establiments que en disposen de l'ús. 

5. Els organitzadors d'un acte públic a la zona de domini públic maritimoterrestre són 
responsables de la brutícia produïda com a conseqüència d'aquest acte. A efecte de la neteja, i 
concretament de l'espai on s'ha produït l'acte públic, l'Ajuntament pot demanar fiança per l'import 
previst dels serveis de neteja necessaris per eliminar la brutícia de l'acte. 

TÍTOL III. NORMES DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT. 

Article 32. Vigilància de les zones de bany. 

1. Durant la temporada de platja, l'Ajuntament ha de posar un servei de vigilància de les zones de 
bany, amb els efectius adequats a l'extensió i a l'índex d'utilització de la platja i ha de desenvolupar 
les següents funcions específiques: 

a) Vetllar per la conservació de les zones de bany i del mobiliari urbà de les platges, inclòs el 
destinat per a les tasques de salvament i socorrisme. 
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b) Vigilar el compliment per part dels usuaris i embarcacions de tot allò que estableix aquesta 
Ordenança. c) Senyalitzar les zones de bany d'acord amb la classificació del tipus de platges. 
d) Prevenir tota mena d'activitats que resultin perilloses per als usuaris. 

Article 33. Salvament i socorrisme. 

1. L'Ajuntament per complir allò relacionat amb el salvament i seguretat de les vides humanes, ha 
de dotar de personal especialitzat els llocs de salvament existents en les platges del seu terme 
municipal. Aquests llocs i el nombre de persones que realitzin aquest servei de salvament són els 
que l'Ajuntament, per les característiques de cada platja, consideri adient per vigilar l'entorn de les 
zones de bany. 

2. A les platges es reserva un accés per a ambulàncies, amb comunicació directa amb el lloc de 
primers auxilis, per facilitar les evacuacions urgents. Aquests accessos han d'estar 
permanentment lliures d'obstacles. 

Article 34. Banderes de bany.

 
1. Segons les circumstàncies, les platges es classificaran de la següent manera: 

a) Platges on està prohibit banyar-se. 

b) b) Platges perilloses. 
c) Platges lliures. 

2. Per identificar els tipus de platges esmentats anteriorment se senyalitzen per mitjà de banderes 
de bany, i es fan servir els següents colors i característiques: 

a) Platges on està prohibit banyar-se: se senyalitzen amb banderes de color vermell, de forma 
rectangular d'1,5 metres d'ample per 1 de llarg, sobre pals que sobresurtin de terra com a mínim 3 
metres i, en tot cas, perfectament visibles des de tots els accessos. 

b) Platges perilloses: se senyalitzen amb banderes de color groc amb les mateixes 
característiques i anàlogues condicions que l'anterior. 

c) Platges lliures: se senyalitzen amb banderes de color verd amb les mateixes característiques i 
condicions que s'han definit abans. 

3. El servei de vigilància ha de senyalitzar les zones de bany d'acord amb la classificació 
establerta i canviar el tipus de platja quan les circumstàncies de temps o altres aspectes així ho 
aconsellin. 

4. Les causes que poden derivar un canvi de tipus o classificació de platja i com a conseqüència 
un canvi de color de bandera són: 
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a) Marítimes: onatge, corrents, marees, meduses, animals marins, etc. 
b) Climatològiques: fort vent, terral, boira, tempesta, tempesta elèctrica, etc. 
c) Mediambientals: estat de la sorra i de l'aigua, possibles vessaments, restes vegetals, etc. d) 
Orogràfiques: penya-segats, espigons, coves, plataformes, etc. 
e) Seguretat ciutadana: massificació, objectes perillosos, etc. 
f) Manteniment: regeneració de sorra, obres, reparacions, etc. 
g) Tècniques: celebració d'esdeveniments puntuals, etc. 

5. Les condicions mínimes que s'han de donar per a la col·locació de la bandera de bany son: 

a) Bandera verda: estat de la mar tranquil, sense perill o risc aparent per a la integritat de les 
persones. La qualitat de l'aigua i de l'estat de la platja ha de ser bona. 

b) Bandera groga: onades d'una alçada màxima d'1,5 metres. Corrents mitjanament forts. Brutícia 
o taques a l'aigua o a la sorra. Tempestes o fenòmens meteorològics que dificulten la vigilància 
dels banyistes. Presència de meduses o altres animals marins lesius. Altres situacions que 
comportin un risc moderat pels usuaris. 

c) Bandera vermella: onades de més de 2 metres. Corrents forts o molt forts. Estat del mar agitat. 
Contaminació de l'aigua i de la sorra. Condicions climatològiques molt adverses i perilloses per la 
vida humana a la mar. Presència molt elevada d'animals marins lesius i/o perillosos. Altres 
situacions que suposin un greu risc per als usuaris. 

6. Es prohibeix el bany, o si cal l'accés a la platja, en cas que la bandera vermella estigui 
col·locada. Les persones que es banyin sense fer cas d'aquesta prohibició ho fan sota la seva 
responsabilitat. En aquest cas poden ser obligats a sortir de l'aigua per la seva seguretat, sense 
perjudici de la imposició de la sanció corresponent per part de l'autoritat municipal. 

7. Resta prohibit llençar-se a l'aigua en zona d'espigó, rocall, embarcador, zones senyalitzades on 
el bany és prohibit o d'accés restringit i altres llocs semblants que, per l'orografia pròpia de la zona 
de domini públic marítim terrestre, siguin un risc per a la seguretat de la persona i la resta 
d'usuaris. Les persones que incompleixen aquesta prohibició ho fan sota la seva responsabilitat i 
poden ser obligats a sortir de l'aigua per la seva seguretat, sense perjudici de la imposició de la 
sanció corresponent per part de l'autoritat municipal. 

Article 35. Altres serveis de seguretat. 

L'Ajuntament pot realitzar altres serveis de seguretat a les platges com el servei d'assistència al 
bany de persones amb discapacitats físiques, amb la cadira adaptada per al bany, o l'assistència 
per evitar la pèrdua de nens a les platges. 

TÍTOL IV. PROCEDIMENT SANCIONADOR

CAPÍTOL I. RÈGIM JURÍDIC APLICABLE

Article 36. Normes d’aplicació. 
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1. La potestat sancionadora municipal, es regirà per l’Ordenança reguladora del “Procediment 
Sancionador i dels Treballs en Benefici de la Comunitat”, sens perjudici, de les especificitats de 
la  normativa sectorial en aquest àmbit.

Article 37. Competència. 

Les infraccions de les normes d'aquesta Ordenança són sancionades per l'Alcalde o l'òrgan 
municipal a qui aquest últim hagi delegat aquesta competència, sens perjudici de la resta 
d’Administracions competents en aquesta matèria. 

Article 38. Responsables. 

1. Són responsables de les sancions tipificades en aquesta Ordenança totes les persones que han 
participat en la Comissió del fet infractor per qualsevol títol, ja siguin persones físiques o persones 
jurídiques, llevat dels supòsits en què els responsables siguin menors d'edat, cas en el qual han 
de respondre els seus pares, tutors o qui en tingui la guarda legal. 

2. Són responsables, subsidiàriament, en cas que no es puguin identificar els autors, els titulars o 
propietaris dels mitjans amb què la infracció ha estat realitzada. 

3. Amb relació a la neteja, i més concretament pel que fa a les deposicions d'animals i tot el que  
pugui està relacionat, en absència del propietari n'és responsable subsidiària la persona que en el 
moment en què es produeix l'acció estigui a càrrec de l'animal. 

4. Si fossin diverses les persones responsables i no fos possible determinar el grau de participació 
de cadascuna a la Comissió de la infracció, la responsabilitat ha de ser solidària. 

CAPÍTOL II. INFRACCIONS I SANCIONS

Article 39. Tipificació de les infraccions. 

1. A l'empara del que estableixen els articles del 139 al 141 de la Llei 7/1985, de 7 d'abril, de 
bases del règim local i per a l'adequada ordenació de les relacions de convivència i d'ús dels 
serveis, equipaments, infraestructures i instal·lacions ubicades a l'espai públic on és d'aplicació 
aquesta Ordenança, constitueix una infracció administrativa tota acció o omissió que suposi un 
incompliment dels deures, prohibicions o limitacions que aquesta mateixa conté.

2. Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus. 

3. Sense perjudici de les infraccions previstes i tipificades a la Llei de Costes i el seu reglament de 
desenvolupament, les infraccions d'aquesta Ordenança es classifiquen en molt greus, greus i 
lleus. 

3. És una infracció molt greu: 
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a) L'ocupació del domini públic maritimoterrestre per instal·lacions i/o la realització d'activitats 
sense el corresponent títol o autorització habilitant. 

b) La col·locació no autoritzada d'instal·lacions al domini públic terrestre, així com l'augment de la 
superfície, volum i alçada autoritzats. 

c) Qualsevol de les conductes tipificades com a infracció greu quan per la seva intensitat provoqui 
una pertorbació rellevant de la convivència, el impediment de l'ús d'un servei públic o de l'espai 
públic per altres persones amb dret a utilitzar-lo, el impediment o l'obstrucció greu del 
funcionament normal d'un servei públic o un deteriorament greu i rellevant d'equipaments, 
instal·lacions, infraestructures o elements, ja siguin mobles o immobles, d'un servei públic o de 
l'espai públic. 

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

e) La reiteració d'infraccions greus. 

f) La reincidència d'una infracció greu. 

5. És una infracció greu: 

a) La interrupció dels accessos públic al mar i de la servitud de trànsit. 

b) El incompliment pels subjectes autoritzats de les obligacions imposades al respectiu títol o 
autorització, sempre que per la seva naturalesa no hagi de ser considerada una infracció molt 
greu. 

c) L'estacionament i circulació no autoritzada de vehicles a la platja, llevat dels autoritzats a fer-ho. 

d) Realitzar la pesca recreativa amb canya fora dels horaris o dels períodes establerts, no 
respectant la prevalença dels drets dels banyistes. 

e) Incompliment de l'obligació de recollida dels residus de l'activitat de pesca recreativa amb 
canya. 

f) La realització de qualsevol tipus de pintada, grafit, amb qualsevol matèria o producte o ratllar la 
superfície sobre qualsevol element, instal·lació, objecte o espai d'ús públic. 

g) Espatllar o deteriorar el mobiliari urbà o els elements naturals situats al domini públic 
maritimoterrestre. 

h) Arrencar plantes autòctones, caçar o fer mal a la fauna o dur a terme qualsevol activitat que 
resulti perjudicial per a la flora i la fauna autòctones en general. 

i) La col·locació de cartells, tanques, pancartes, adhesius o qualsevol altre tipus d'anunci, publicitat 
o propaganda al mobiliari urbà o natural i en general a qualsevol element que, situat a l'espai 
públic, estigui destinat a donar serveis als ciutadans. 
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j) La realització de necessitats fisiològiques en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordenança, quan hi 
hagi altres usuaris a la vora. 

k) Cuinar i fer càterings a la platja, així com fer foc mitjançant l'ús de bombones de gas i/o líquids 
inflamables. l) No respectar la prohibició de banyar-se o d'accés a la platja quan hi hagi bandera 
vermella. 

m) Tirar-se a l'aigua i/o banyar-se en zones senyalitzades on el bany està prohibit o d'accés 
restringit i altres llocs semblants que, siguin un risc per a la seguretat de la persona i de la resta 
d'usuaris. 

n) Qualsevol conducta prohibida de les que es contemplen a l'article 28 d'aquesta Ordenança, 
llevat que el fet estigués expressament tipificat en algun altre apartat d'aquest article, cas en el 
qual, aquest és d'aplicació preferent. 

o) La pràctica de jocs, esports o activitats que comportin un risc rellevant per a la seguretat de les 
persones o els béns. 

p) El consum de begudes alcohòliques a l'espai públic objecte de la regulació mitjançant aquesta 
Ordenança, fora de les instal·lacions autoritzades o sense que es tingui l'autorització municipal 
corresponent, quan pugui alterar greument la convivència ciutadana. 

q) La realització de conductes de menyspreu a la dignitat de les persones, així com qualsevol 
comportament discriminatori, sigui de contingut xenòfob, racista, sexista o homòfob, o de 
qualsevol altra condició o circumstància personal o social, mitjançant insults, burles, molèsties 
intencionades, coacció psíquica o física, agressions o altres conductes vexatòries. 

r) La practica del kite-Surf amb incompliment del que disposa l'article 14.5. 

s) La reiteració d'infraccions lleus. 

t) La reincidència d'una infracció greu. 

6. És una infracció lleu: 

a) La realització d'activitats a la platja o dins de l'aigua que puguin pertorbar els legítims drets dels 
altres usuaris, sempre que, després de ser degudament advertits de la necessitat de respecte el 
dret dels altres, es continuessin realitzant. 

b) L'emissió, per qualsevol mitjà, de soroll que molesti la resta d'usuaris, sempre que, després de 
ser degudament advertits de la necessitat de respecte el dret dels altres, es continuessin 
realitzant. 

c) L'incompliment dels subjectes autoritzats de les obligacions imposades al respectiu títol o 
autorització, sempre que per la seva naturalesa no hagi de ser considerat una infracció molt greu. 

d) La col·locació de cartells, tanques, pancartes, adhesius o qualsevol altre tipus d'anunci, 
publicitat o propaganda al mobiliari urbà o natural i en general a qualsevol element que, situat a 
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l'espai públic, llevat que estigui destinat a donar serveis als ciutadans, cas en el qual l'acció 
constitueix una infracció greu. 

e) La realització de necessitats fisiològiques en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordenança, llevat que 
s'hagi de considerar infracció greu. 

f) El consum de begudes alcohòliques a l'espai públic objecte de la regulació mitjançant aquesta 
Ordenança, fora de les instal·lacions autoritzades o sense que es tingui l'autorització municipal 
corresponent, sempre que pugui causar molèsties als altres usuaris de l'espai públic o als veïns o 
que es faci amb utilització d'envasos de vidre o de llauna. 

g) La venda ambulant d'aliments o altres productes o articles, llevat de si es té l'autorització 
municipal específica, així com la compra d'aquests productes. 

h) La realització d'activitats o la prestació de serveis no autoritzats com massatges, tatuatges, 
vidents, i d'altres no autoritzades, i la demanda, ús o consum d'aquests. 

i) La instal·lació de campaments i l'acampada a la platja, inclòs el fet de dormir-hi. 
j) Rentar-se al mar o a les dutxes, fonts i rentapeus fent servir sabó, gel, xampú o altres productes 
similars. k) Rentar roba al mar o a les dutxes, fonts o rentapeus. 
l) Fer foc a la platja, llevat de si aquesta acció té la consideració d'infracció greu. 
m) Banyar els animals domèstics al mar, a les dutxes, a les fons o als rentapeus. 

n) La circulació o permanència d'animals a la platja, llevat dels gossos pigall que acompanyen les 
persones a les quals serveixen, sempre que, després de ser degudament advertits de la 
necessitat de respecte el dret dels altres, es continuessin realitzant. 

o) Incomplir les indicacions que es donin i la senyalització sobre condicions i llocs de bany, llevat 
que aquesta acció sigui qualificable com a infracció greu. 

p) Col·laborar en l'espai públic amb els venedors o amb qui realitza les activitats als quals es 
refereixen les lletres g) i h), respectivament, d'aquest apartat, amb accions com ara vigilar i alertar 
sobre la presència dels agents de l'autoritat. 

q) L'estada a la platja mentre s'efectuïn els treballs de neteja. 

 
Article 40. Règim general de les sancions. 

1. La imposició de les sancions previstes en aquesta Ordenança es guia per l'aplicació del principi 
de proporcionalitat i dels criteris de graduació previstos a l'article 38 d'aquesta Ordenança. Per 
determinar la multa aplicable cal tenir en compte, en tot cas, que el compliment de la sanció no 
resulti més beneficiós per a l'infractor que el compliment de les normes infringides. 

2. Les infraccions tipificades en l’article 39 seran sancionades per la imposició de multes de les 
sancions quantitats, sense perjudici de les quanties que pot determinar la normativa sectorial:

a) Per infraccions  molt greus amb multa de 150 euros.
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b) Per infraccions greus amb multa de 100 euros.

c) Per infraccions lleus amb multa de 50 euros.

Article 41. Graduació de les sancions. 

1. Les sancions es graduen segons les següents circumstàncies: 

a) La gravetat de la infracció. 

b) El benefici obtingut. 

c) El perjudici ocasionat a l'interès general. 

d) La intencionalitat. 

e) La reiteració. 

f) La reincidència. 

g) La capacitat econòmica de l'infractor. 

2. S'entén que hi ha reincidència quan s'ha comès més d'una infracció d'aquesta Ordenança, 
declarada per resolució administrativa ferma en el termini d'un any. 

3. Hi ha reiteració quan la persona responsable ja ha estat sancionada per infraccions d'aquesta 
Ordenança o quan s'estan tramitant altres procediments sancionadors per infracció d'aquesta 
Ordenança. 

Article 42. Concurrència de sancions. 

1. Un cop incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les quals hi hagi 
una relació de causa a efecte, s'imposa només la sanció més elevada. 

2. Si no hi hagués la relació causal a la qual es refereix el paràgraf anterior, s'imposa als 
responsables de dues o més infraccions les sancions corresponents a cadascuna de les 
infraccions comeses, llevat que s'apreciï la identitat dels subjectes, fets i fonaments, cas en el qual 
s'aplica el règim que sancioni més severament la conducta de què es tracti. 

CAPÍTOL III. ALTRES MESURES I DISPOSICIONS SOBRE EL RÈGIM SANCIONADOR. 

Article 43. Reparació de danys. 
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1. La imposició de les sancions que corresponguin per l'incompliment d'aquesta Ordenança no 
eximeix la persona infractora de l'obligació de reparar els danys i perjudicis causats. En qualsevol 
cas, l'Ajuntament por executar amb els seus propis mitjans les obres o realitzar les activitats 
necessàries per mesurar el dany o perjudici causat i exigir la compensació que escaigui. 

2. Això no obstant, l'obligació de reparar els danys i perjudicis causats, pot ser substituïda per 
treballs en benefici de la comunitat conformement al que disposa l'article - 43 d'aquesta 
Ordenança. 

Article 44. Rebaixa de la multa per assumpció de responsabilitat. 

1. Les persones denunciades poden assumir la seva responsabilitat mitjançant el pagament 
voluntari de la multa imposada abans de l'inici del procediment sancionador, cas en el qual 
gaudeixen d'una reducció de la sanció del 50% de l'import màxim. 

2. Les persones denunciades, un cop iniciat el procediment sancionador, poden reconèixer la seva 
responsabilitat mitjançant el pagament de la multa proposada amb una reducció del 30% de la 
sanció que aparegui a la proposta de resolució del procediment abreujat, o amb una reducció del 
20% de l'import que aparegui a la proposta de resolució en el procediment ordinari. 

3. El pagament de la multa imposada comporta la fi del procediment, sense perjudici que es 
presentin els recursos procedents. 

Article 45. Substitució de multes i reparació de danys per treballs en benefici de la 
comunitat. 

1. L'Ajuntament, amb el consentiment previ de l'interessat, pot substituir la sanció de multa per 
sessions formatives, participació en activitats cíviques o altres tipus de treballs per a la comunitat. 

2. Igualment pot substituir, a la resolució o posteriorment, la reparació econòmica dels danys i 
perjudicis ocasionats als béns de domini públic per altres reparacions equivalents en espècie. En 
aquest supòsit l'Ajuntament ha de reparar directament els danys ocasionats, llevat que la feina de 
substitució consisteixi precisament en què l'infractor repari el dany. 

3. L'incompliment de la persona sancionada de la feina de substitució establerta implica 
l'exigibilitat de la multa imposada o de la reparació de danys i perjudicis. 

Article 46. Apreciació de delicte o falta. 

1. Les infraccions administratives previstes en aquesta Ordenança s'entenen sense perjudici que, 
eventualment, els fets puguin ser també constitutius d'una infracció penal. En aquest cas, es 
remetran al Ministeri Fiscal o a l'autoritat judicial que correspongui els antecedents necessaris de 
les actuacions practicades. 
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2. En el cas d'identitat de subjecte, fet i fonament de les conductes il·lícites, la incoació d'un procés 
penal no impedirà la tramitació d'expedients sancionadors pels mateixos fets, però la resolució 
definitiva de l'expedient només podrà produir- se quan sigui ferma la resolució recaiguda en l'àmbit 
penal, restant fins aleshores interromput el termini de prescripció. Els fets declarats provats en via 
judicial vincularan l'autoritat competent per imposar la sanció administrativa. 

3. La condemna o l'absolució penal dels fets no impedirà la sanció administrativa, si s'aprecia 
diversitat de fonament. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL. 

Les disposicions d'aquesta Ordenança d'Ús de les Platges seran d'aplicació supletòria respecte de 
les contingudes en les Ordenances municipals vigents, i, per tant, només s'aplicaran en defecte de 
regulació expressa per part d'aquestes, i sempre que no siguin contradictòries amb les mateixes. 

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES 

Queden derogades totes les disposicions contingudes a les ordenances municipals de 
Deltebre que contradiguin la present ordenança. 

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança entrarà en vigor una vegada hagi estat aprovada definitivament pel 
Ple de l’Ajuntament de Deltebre i transcorreguts 20 dies des la publicació del text íntegre 
al Butlletí Oficial de la Província.
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El dia a dia de l’exercici de la potestat sancionadora municipal posa de manifest la 
necessitat que l’Ajuntament disposi d’una normativa pròpia en matèria de procediment 
sancionador, adaptant les singularitats i especialitats que es presenten per tal de poder 
sancionar aquelles conductes i activitats que pertorben la bona convinença ciutadana.

Molts cops les ordenances municipals, que resulten aprovades en el marc de les 
competències pròpies municipals, tipifiquen infraccions i també estableixen sancions però 
no regulen el procediment sancionador aplicable en cada cas, havent de remetre’ns al 
procediment sancionador general establert per la normativa autonòmica o fins i tot estatal.

Aquesta Ordenança té per objecte regular de el procediment sancionador aplicable en 
l’àmbit de les competències municipals, sens perjudici de les especificitats de la resta 
normativa sectorial. Així doncs, serà el procediment que caldrà seguir per poder exercir la 
potestat sancionadora en els diferents àmbits d’actuació municipal per tal d’aconseguir  la 
tramitació d’un procediment el més eficient i eficaç possible.

No solament la regulació de la present ordenança preveu el règim jurídic del procediment 
sancionador per aquells actes o omissions susceptibles de ser considerats infracció, sinó 
que també preveu, com a mesura alternativa de correcció de conductes contràries a 
l’ordenament jurídic i les normes municipals, el règim jurídic de substitució de multes 
pecuniàries per treballs en benefici de la comunitat que, permetrà a l’Ajuntament fomentar 
els valors democràtics, socials i de civisme entre la població de Deltebre. 

La present Ordenança es dicta a l’empara de l’article 25.2 de la Constitució espanyola que 
determina i fomenta, entre les funcions de les penes i les mesures de seguretat, la 
reinserció social de la persona condemnada, concepte transposat en l’actualitat al Dret 
Administratiu sancionador.

L’elaboració d’aquesta Ordenança s’ha emparat principalment en les competències que 
atribueix l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local i, el Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya, sobre la potestat normativa i sancionadora del municipi.
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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS, PRINCIPIS D’ACTUACIÓ I RÈGIM JURÍDIC

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS DE L’ORDENANÇA

Article 1. Objecte

La present Ordenança té per objecte regular i establir el procediment sancionador aplicable al 
municipi de Deltebre, així com regular el règim jurídic de substitució de multes pecuniàries per 
treballs en benefici de la comunitat.

Article 2. Àmbit competencial 

1. Aquesta Ordenança és aplicable a la potestat sancionadora que exerceix l’Ajuntament de 
Deltebre en cadascuna de les competències que té atribuïdes.

2. Concretament, la present ordenança serà d’aplicació en les infraccions derivades de 
l’incompliment de la resta d’ordenances vigents al municipi que es determinen a continuació i, 
supletòriament, sobre la normativa sectorial que no prevegi procediment sancionador específic o, 
remeti a la normativa municipal:

a) Ordenança general de civisme i de policia a la via pública.
b) Ordenança de bon veïnatge. Drets i deures. 
c) Ordenança de circulació i mobilitat.
d) Ordenança municipal reguladora de la conservació, neteja i tancament de solars i terrenys i de 

la pavimentació de voreres.
e) Ordenança municipal reguladora de la gestió de residus municipals.
f) Ordenança reguladora de l’ús de les instal·lacions esportives municipals.
g) Ordenança municipal de prevenció i controls de mosquits, especialment del mosquit negre. 
h) Ordenança reguladora de l’ús, seguretat i conservació de les platges i del litoral municipal.
i) Ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals.
j) Ordenança municipal d’obertura d’establiments i control d’activitats.
k) La resta d’ordenances aprovades en posterioritat a la present ordenança.

3. En aquelles ordenances vigents en les quals es prevegin disposicions específiques sobre el 
procediment sancionador, aquesta ordenança serà d’aplicació supletòria per tot allò no regulat.

4. S’exceptua l’aplicació de la present Ordenança en les següents matèries:

a)Els procediments sancionadors per infraccions en matèria tributària i els procediments per 
infraccions en l’ordre social.

b) L’exercici de la potestat disciplinaria respecte del personal al servei de l’Ajuntament, tant a les 
persones físiques o jurídiques, qualsevol que sigui la naturalesa jurídica de la relació laboral amb 
l’Ajuntament de Deltebre.

c) L’exercici de la potestat sancionadora respecte de qui estigui vinculat a l’Ajuntament de Deltebre 
per relacions regulades per la legislació de contractes del sector públic o per la legislació 
patrimonial de les Administracions Públiques.
d) Aquelles matèries atribuïdes competencialment a les Administracions jeràrquicament superiors.
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5. En tot allò no previst en aquesta Ordenança serà d’aplicació supletòria el Decret 278/1993 , de 
9 de novembre sobre procediment sancionador previst per les actuacions en els àmbits 
competencials de la Generalitat de Catalunya; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment  
administratiu comú de les administracions públiques; i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic.

Article 3. Òrgans competents

1. En el terme municipal de Deltebre serà competent per incoar els procediments sancionadors, 
per adoptar mesures provisionals i per resoldre els procediments sancionadors, l’Alcalde o 
Alcadessa de l’Ajuntament de Deltebre, excepte en aquells casos on les normatives sectorials o 
les ordenances vigents atribueixen específicament la competència a altres òrgans.

2. L’Alcalde o Alcadessa de l’Ajuntament de Deltebre pot delegar o desconcentrar la competència 
sancionadora als membres de la corporació local.

3. En tot cas, la delegació o desconcentració de competències en l’àmbit sancionador haurà de 
complir els següents requisits:

a) determinar els assumptes que es deleguen o es desconcentren.
b) determinar les potestats que es deleguen o desconcentren.
c) les condicions concretes de l’exercici de la potestat sancionadora delegada o desconcentrada.

4. La delegació o desconcentració de les competències previstes en el present article, haurà de 
complir les exigències de publicitat previstes en la normativa de procediment sancionador de 
Catalunya.

5. No es pot atribuir a un mateix òrgan les competències d’instrucció o de resolució del 
procediment sancionador.

Article 4. Potestat sancionadora

L’incompliment de les prescripcions i determinacions previstes en les ordenances vigents al 
municipi, les disposicions generals municipals i, les ordres individuals seran sancionades d’acord 
amb la present ordenança, excepte en aquells casos en que es prevegi un procediment específic 
en la resta d’ordenances o la normativa sectorial vigent. 

Article 5. Principis que regeixen el procediment sancionador

D’acord amb allò que estableix la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en 
la regulació, la tramitació i la resolució del procediment sancionador previst en la present 
Ordenança imperaran els següents principis:

a) Principi de legalitat. La potestat sancionadora conferida a l’Ajuntament de Deltebre s’exercirà 
quan hagi estat expressament reconeguda per una norma amb rang de llei, amb aplicació del 
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procediment previst per al seu exercici i d’acord amb l’establert al Títol XI de la Llei 7/1985 de 
2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

b) Principi d’irretroactivitat. Els fets que constitueixin infracció administrativa els serà d’aplicació 
les disposicions sancionadores vigents en el moment en que s’hagin produït. 

Només tindran efectes retroactius aquelles disposicions sancionadores vigents en posterioritat 
a la comissió dels fets si aquestes afavoreixen al presumpte infractor o infractora, tant en la 
tipificació de la infracció, la sanció, els terminis de prescripció i, les sanciones pendents de 
compliment. 

c) Principi de tipicitat. Només constitueixen infraccions administratives les vulneracions de les 
ordenances vigents al municipi, i les previstes a l’ordenament jurídic tipificades com a infracció.  
Les normes definidores d’infraccions i sancions no serà susceptible d’aplicació analògica.

d) Principi de responsabilitat. Només es poden sancionar per fets constitutius d’infracció  
administrativa les persones físiques i jurídiques, així com, quan una llei els reconegui capacitat 
d’obrar, els grups  d’afectats, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis 
independents o autònoms que siguin responsables d’aquells a títol de dol o culpa.

e) Principi de proporcionalitat. Les sancions administratives, siguin o no de naturalesa pecuniària, 
en cap cas podran implicar, directa o subsidiàriament, privació de llibertat.

En tot cas, l’establiment de sancions pecuniàries deurà preveure que la comissió de les infraccions 
tipificades no resulti més beneficiós per l’infractor que el compliment de les normes infringides.

La imposició de sancions per part de l’Ajuntament de Deltebre ha d’observar la deguda idoneïtat i 
necessitat de la sanció ha imposar i la seva adequació a la gravetat dels fets constitutius de la 
infracció.

f) Presumpció d’innocència. L’Ajuntament de Deltebre és l’obligat a demostrar l’autoria i la 
culpabilitat del subjecte inculpat, garantint durant la tramitació del procediment sancionador la 
presumpció d’innocència del subjecte, reconeixent i garantint tots aquells Drets que les normes li 
confereixen, i atribuint-se la càrrega de la prova com a part acusadora. 

Article 6. Prescripció d’infraccions i sancions

1. Les infraccions prescriuran segons el disposat en les ordenances vigents i en la normativa 
sectorial. En defecte de regulació expressa dels terminis de prescripció s’aplicaran les següents 
regles:

a) Les infraccions molt greus prescriuran als tres anys.
b) Les infraccions greus prescriuran als dos anys.
c) Les infraccions lleus prescriuran als sis mesos.

2. Les sancions prescriuran segons el disposat en les ordenances vigents i en la normativa 
sectorial. En defecte de regulació expressa dels terminis de prescripció s’aplicaran els següents:

a) Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als tres anys.
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b) Les sancions imposades per faltes greus prescriuran als dos anys.
c) Les sancions imposades per faltes lleus prescriuran a l’any.

Article 7. Termini de prescripció d’infraccions i sancions

1. El termini de prescripció de les infraccions es comença a comptar des del dia en que la infracció 
es va cometre.

2. El termini de prescripció de les sancions es comença a comptar des de l’endemà del dia en que 
sigui executable la resolució per la qual s’imposa la sanció o hagi transcorregut el termini per 
recórrer-la.

3. Interromp la prescripció de la sanció la iniciació, amb coneixement de l’interessat, del 
procediment d’execució i, el termini torna a transcórrer si aquell està paralitzat durant més d’un 
mes per causa no imputable a l’infractor.

4. En el cas de desestimació presumpta del recurs potestatiu de reposició interposat contra la 
resolució per la qual s’imposa la sanció, el termini de prescripció de la sanció es comença a 
comptar des de l’endemà del dia en que finalitzi el termini previst legalment per a la resolució del 
recurs esmentat. 

Article 8. Mesures cautelars

1. Abans de la iniciació del procediment sancionador, l’òrgan competent per iniciar o instruir el 
procediment, d’ofici o a instància de part, en els casos d’urgència inajornable i per a la protecció 
provisional dels interessos implicats, podrà adoptar de manera motivada les mesures provisionals 
que siguin necessàries i proporcionades. Les mesures provisionals deuran ser confirmades, 
modificades o aixecades en l’acord d’iniciació del procediment, que deurà efectuar-se dins dels 
quinze dies següents a la seva adopció, el qual pot ser objecte del recurs que s’escaigui.

Aquestes mesures esmentades queden sense efecte si no s’inicia el procediment en el termini de 
quinze dies o quan l’acord d’iniciació no contingui un pronunciament exprés sobre aquestes 
mesures.

2. Un cop iniciat el procediment, l’òrgan administratiu competent per resoldre pot adoptar, d’ofici o 
a instància de part i de manera motivada, les mesures provisionals que consideri oportunes per 
assegurar l’eficàcia de la resolució que es pugui dictar, si hi ha elements de judici suficients per 
això, d’acord amb els principis de proporcionalitat, efectivitat i onerositat menor.

3. D’acord amb les previsions dels dos apartats anteriors, es poden acordar les mesures 
provisionals següents:

a) Suspensió temporal d’activitats.

b) Prestació de fiances.
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c) Retirada o intervenció de béns productius o suspensió temporal de serveis per raons de sanitat, 
higiene o seguretat, el tancament temporal de l’establiment per aquestes o altres causes previstes 
a la normativa reguladora aplicable.

d) Embargament preventiu de béns, rendes i coses fungibles computables en metàl·lic per 
aplicació de preus certs.

e) El dipòsit, la retenció o la immobilització de cosa moble.

f) La intervenció i el dipòsit d’ingressos obtinguts mitjançant una activitat que es consideri il·lícita i 
la prohibició o cessació de la qual es pretengui.

g) Consignació o constitució de dipòsit de les quantitats que es reclamin.

h)  La retenció d’ingressos a compte que hagin d’abonar les administracions públiques.

i) Aquelles altres mesures destinades a protegir els drets dels interessats, que estiguin 
expressament per les lleis, o que es considerin necessàries per assegurar l’efectivitat de la 
resolució.

4. No es poden adoptar mesures provisionals que puguin causar un perjudici de difícil o impossible 
reparació als interessats o que impliquin violació de drets emparats per les lleis.

5. Les mesures provisionals poden ser alçades o modificades durant la tramitació del procediment, 
d’ofici o a instància de part, en virtut de circumstàncies sobrevingudes o que no es van poder tenir 
en compte en el moment d’adoptar-les.

En tot cas, s’extingeixen aquestes mesures quan tingui efectes la resolució administrativa que posi 
fi al procediment corresponent.

Article 9. Apreciació de delicte o falta

Quan les conductes infractores puguin constituir també infracció penal, l’Ajuntament adoptarà 
totes i cadascuna de les indicacions i mesures establertes en el vigent Decret 278/1993, de 9 de 
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la 
Generalitat i la resta de normativa sectorial vigent.

Article 10. Concurrència d’infraccions

1. L’Ajuntament de Deltebre no podrà sancionar els fets que ja hagin estat prèviament sancionats 
penalment o administrativament, en els casos en que s’apreciï identitat del subjecte, fet i 
fonament. En tot cas, si s’inicia i s’instrueix un procediment sancionador ens els supòsits previstos 
en aquest apartat, l’òrgan competent haurà de sobreseir dit procediment.
2. Quan la comissió d’una infracció derivi necessàriament la comissió d’una altra o altres 
infraccions, es deurà imposar únicament la sanció corresponent a la infracció més greu comesa.
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3. Serà sancionable, com una infracció continuada, la realització d’una pluralitat d’accions o 
omissions que infringeixin el mateix o similars preceptes administratius, en execució d’un pla 
preconcebut o aprofitant idèntica ocasió.

Article 11. Graduació de les sancions

1. La imposició i la graduació de les sancions per fets tipificats com a infracció en les ordenances 
o la resta de normativa sectorial vigent, hauran d’atendre als principis que es recullen en l’article 5 
de la present Ordenança.

2. La graduació de la sanció atendrà els següents criteris:

a) el grau de culpabilitat o l’existència d’intencionalitat.
b) la continuïtat o persistència en la conducta infractora.
c) la naturalesa dels perjudicis causats.
d) la reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la mateixa 

naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via administrativa.
e) la comissió de més d’una infracció en el mateix fet, segons les previsions de l’article 10.2 de la 

present Ordenança. 

3. Quan ho justifiqui l’adequació deguda entre la sanció que s’hagi d’aplicar amb la gravetat del fet 
constitutiu de la infracció i les circumstàncies concurrents, l’òrgan competent per resoldre pot 
imposar la sanció en el grau inferior.

Article 12. Sancions i multes pecuniàries

1.Les infraccions tipificades en les Ordenances de Deltebre, han d’ésser sancionades amb multes 
pecuniàries segons els imports els quals fixin en cadascuna d’elles. 

2. En defecte de determinació de les sancions pecuniàries, la present Ordenança estableix el 
següent: 

a) en el cas d’infraccions molt greus la imposició de les sancions serà de multa de 150 euros. 
b) en el cas d’infraccions greus la imposició de les sancions serà de multa de 100 euros.  
c) en el cas d’infraccions lleus la imposició de les sancions serà de multa de 50 euros. 

3. La multa pecuniària total per les infraccions tipificades, podrà incloure els danys i perjudicis 
causats, així com, el cost de l’ordre de reposició de la situació alterada en aquells casos en que 
l’infractor per la falta de mitjans tècnics i/o materials no tingui capacitat suficient per fer front a la 
reposició de la situació alterada, i s’hagi d’actuar subsidiàriament.  

Article 13. Reducció de l’import de la sanció per pagament avançat 

1. Quan les infraccions tipificades en les Ordenances vigents al municipi de Deltebre com lleus, 
greus o molt greus, que tinguin únicament caràcter pecuniari, l’òrgan competent per resoldre el 
procediment aplicarà les reduccions següents: 

a) 50% de reducció: si el pagament s’efectua dintre el termini de 10 dies a comptar de l’endemà 
de la notificació del plec de càrrecs. 

�288



�

b) 20% de reducció: si el pagament s’efectua dintre el termini de 10 dies a comptar de l’endemà 
de la notificació de la proposta de resolució. 

2. Les reduccions previstes en el present article deuran estar determinades en la notificació 
d’iniciació del procediment i la seva efectivitat estarà condicionada al desistiment o renúncia de 
qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció. 

3. S’exclou de les determinacions del punt primer d’aquest article, les persones que hagin estat 
sancionades per infraccions de la mateixa naturalesa en els 3 anys anteriors. 

Article 14. Responsables de les infraccions i les sancions

1. Només podran ser sancionades per fets constitutius d’infracció administrativa les persones 
físiques i jurídiques, així com, quan una Llei els hi reconegui capacitat d’obrar, els grups d’afectats, 
les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms, que 
resultin responsables dels mateixos a títol de dol o culpa. 

2. Aquelles responsabilitats administratives que es derivin de la comissió d’una infracció seran 
compatibles amb l’exigència a l’infractor de la reposició de la situació alterada per aquest al seu 
estat originari, així com la indemnització pels danys i perjudicis causats que serà determinada per 
l’òrgan competent de l’Ajuntament de Deltebre, d’acord amb el que s’estableix a la Llei 40/2015 d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

3. Les possibles obligacions que s’atribueixin per una norma amb rang de llei a diverses persones 
conjuntament, suposarà que aquestes responguin de forma solidària a la infracció o infraccions 
imposades, assumint també la sanció que s’imposi. 

4. En tot cas, les previsions de l’apartat anterior, quan la sanció sigui pecuniària i existeixi la 
possibilitat d’individualització de la mateixa, s’haurà d’imposar per cadascun dels responsables 
segons el seu grau de participació.

5. La reposició de la situació alterada, la indemnització per danys i perjudicis causats, i les 
sancions pecuniàries podran ser susceptibles de substitució d’acord amb allò establert al Capítol   
II del Títol III de la present ordenança. 

Article 15. Administració electrònica

La present Ordenança pel que es refereix a les formes de comunicació amb l’administrat i, la 
tramitació de cadascuna de les fases del procediment sancionador per mitjà de seu electrònica es 
regirà per les determinacions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu  
comú de les administracions públiques i Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic.
Article 16. Finiment dels procediments sancionadors

1. Els procediments sancionadors regulats en la present Ordenança finalitzen quan:

a) S’ha emés resolució sancionadora sobre el procediment iniciat.
b) S’ha declarat el sobreseïment del procediment a través de resolució motivada
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c) S’ha caducat el procediment, d’acord amb les regles que s’estableixen en cadascun dels 
procediments regulats en la present Ordenança.

2. Iniciat un procediment sancionador, si l’infractor reconeix la seva responsabilitat, es podrà 
resoldre el procediment amb la imposició de la sanció que procedeixi.

3. Quan la sanció tingui únicament caràcter pecuniari o bé pugui imposar-se una sanció pecuniària 
i una altra de caràcter no pecuniari però s’hagi justificat la improcedència de la segona, el 
pagament voluntari pel presumpte responsable, en qualsevol moment anterior a la resolució, 
implicarà la terminació del procediment, excepte en allò relatiu a la reposició de la situació alterada 
o a la determinació de la indemnització pels danys i perjudicis causats per la comissió de la 
infracció.

Article 17. Finiment dels procediments sancionadors per sobreseïment

1. Es produeix el sobreseïment dels procediments regulats en aquesta Ordenança quan:

a) Els fets no són constitutius d’infracció administrativa.
b) No existeixin indicis racionals d’haver-se produït els fets que han estat la causa de la iniciació 

del procediment.
c) No s’hagi acreditat l’existència de responsabilitat de la persona presumptament infractora o bé 

s’ha produït l’extinció d’acord amb les regles de la prescripció de la infracció. Si el procediment 
es dirigeix contra una pluralitat de persones, la resolució de sobreseïment només afecta 
aquelles en qui concorren les esmentades circumstàncies. 

TÍTOL II. RÈGIM JURÍDIC DELS PROCEDIMENTS SANCIONADORS

CAPÍTOL I. Disposicions generals relatives a la iniciació dels procediments sancionadors

Article 18. Conceptes

A efectes de la present Ordenança, s’entén per:

a) Pròpia iniciativa: L’actuació de l’Ajuntament de Deltebre o d’altres els quals se’ls hagi atribuït la 
condició d’autoritat pública o tinguin atribuïdes les funcions d’inspecció, esbrinament o 
investigació, derivada del coneixement directe o indirecte de les conductes o fets susceptibles 
de constituir infracció segons les ordenances vigents a Deltebre i la resta de normativa 
sectorial.

b) Ordre superior: L’ordre emesa per un òrgan administratiu superior jeràrquicament, i que haurà 
d’expressar, en la mesura del possible, les persones responsables o presumptament 
responsables, les conductes o fets que poguessin constituir infracció administrativa, la seva 
tipificació, així com, el lloc, la data o els períodes de temps continuats en els quals s’han 
comés els fets.

c) Petició raonada: la proposta d’iniciació del procediment formulat per qualsevol òrgan 
administratiu que no tingui competència per iniciar el procediment i que hagi tingut 
coneixement de les conductes o fets que poguessin constituir infracció, bé ocasionalment o bé 
per tenir atribuïdes funcions d’inspecció, esbrinament o investigació. La identificació dels fets 
haurà de complir, en la mesura del possible, les determinacions de l’apartat anterior.
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d) Denúncia: l’acte pel qual qualsevol persona, en compliment o no d’una obligació legal, posa en 
coneixement d’un òrgan administratiu l’existència d’un determinat fet que pogués constituir 
infracció administrativa. 

Article 19. Formes d’iniciació del procediment

1. El procediment sancionador s’inicia d’ofici per acord de l’òrgan competent, bé per pròpia 
iniciativa o com a conseqüència d’ordre superior, a petició raonada d’altres òrgans o per denúncia.

2. La formulació d’una petició no vincula a l’òrgan competent per iniciar el procediment 
sancionador, si bé deurà comunicar a l’òrgan que hagués formulat la petició els motius pels quals 
no procedeix la iniciació del procediment. 

Article 20. Inici del procediment per denúncia

1. S’entén per denúncia, l’acte pel qual qualsevol persona, en compliment o no d’una obligació 
legal, posa en coneixement d’un òrgan administratiu l’existència d’un fet determinat que pugui 
justificar la iniciació d’ofici d’un procediment administratiu.

2. Les denúncies han d’expressar la identitat de la persona o persones que les presenten i el relat 
dels fets que es posen en coneixement de l’Administració. Quan els fets esmentats puguin 
constituir una infracció administrativa, han de recollir la data de la seva comissió i, quan sigui 
possible, la identificació dels presumptes responsables.

3. Quan la denúncia invoqui un perjudici en el patrimoni de les administracions públiques, la no-
iniciació del procediment ha de ser motivada i s’ha de notificar als denunciants la decisió de si s’ha 
iniciat o no el procediment.

4.  Quan el denunciant hagi participat en la comissió d’una infracció d’aquesta  naturalesa i hi hagi 
altres infractors, l’òrgan competent per resoldre el procediment ha d’eximir el denunciant del 
pagament de la multa que li correspondria o un altre tipus de sanció de caràcter no pecuniari, 
quan sigui el primer a aportar elements de prova que permetin iniciar el procediment o comprovar 
la infracció, sempre que en el moment que s’aportin no es disposi d’elements suficients per 
ordenar-la i es repari el perjudici causat.

Així mateix, l’òrgan competent per resoldre ha de reduir l’import del pagament de la multa que li 
correspondria o, si s’escau, la sanció de caràcter no pecuniari, quan, encara que es compleixi 
alguna de les condicions anteriors, el denunciant faciliti elements de prova que aportin un valor 
afegit significatiu respecte d’aquells de què es disposi.

En tots dos casos és necessari que el denunciant cessi en la participació de la infracció i no hagi 
destruït elements de prova relacionats amb l’objecte de la denúncia.

5. La presentació d’una denúncia no confereix, per si sola, la condició d’interessat en el 
procediment.

Article 21. Actuacions prèvies i període d’informació prèvia
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1. Amb anterioritat a la iniciació del procediment, es podran realitzar actuacions prèvies amb 
objecte de determinar amb caràcter preliminar si concorren circumstàncies que justifiquen aquesta 
iniciació. En especial, aquestes actuacions s’orientaran a determinar, amb la major precisió 
possible, els fets susceptibles de motivar la incoació del procediment, la identificació de la persona 
o persones que poguessin resultar responsables i les circumstàncies rellevants que concorrin en 
uns i altres. 

2. Abans de l’acord d’inici de l’expedient, l’òrgan competent pot obrir o ordenar un període 
d’informació prèvia amb la finalitat d’esbrinar les circumstàncies dels fets i els subjectes 
responsables. 

Article 22. Obligació de resoldre

1. L’Ajuntament de Deltebre estarà obligat a dictar resolució expressa i notificar-la en tots i 
cadascun dels procediments sancionadors.

2. El termini màxim en el qual s’ha de notificar la resolució expressa no podrà excedir de sis 
mesos.

3. El termini fixat en el punt anterior començarà a comptar des de la data de l’acord d’iniciació.

4. El transcurs del termini màxim legal per resoldre el procediment sancionador i notificar la 
resolució podrà ser suspès per les causes que contempla l’article 22 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 23. Caducitat

Transcorregut el termini fixat en l’article anterior sense que s’hagi dictat ni notificat cap resolució, 
es produirà la caducitat del procediment per mitjà de resolució i s’haurà d’ordenar l’arxiu de les 
actuacions.

CAPÍTOL II. PROCEDIMENT SANCIONADOR ORDINARI

Article 24. Iniciació del procediment

1. Serà competent per acordar la iniciació del procediment l’Alcalde o Alcadessa de l’Ajuntament 
de Deltebre, que en el mateix acord, nomenarà un instructor i si s’escau un secretari. 

2. Seran susceptibles de ser designats com a instructor les següents persones:

a) Els funcionaris de l’Ajuntament de Deltebre
b) Els membres de l’Ajuntament de Deltebre
c) Els funcionaris d’una altra corporació local auxiliant o assistint l’Ajuntament.
d) Excepcionalment, els funcionaris de la Generalitat de Catalunya. 
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2. L’acord d’iniciació del procediment suposarà l’obertura de la fase d’instrucció i la seva tramitació 
per l’instructor, el qual tindrà potestat per practicar les proves i actuacions que consideri 
convenients en la determinació dels fets i responsabilitats susceptibles de sanció.

Article 25. Plec de càrrecs

1. En cas que les actuacions precedents determinin que els fets són constitutius d’infracció, 
l’instructor formularà d’acord amb les mateixes el plec de càrrecs del procediment sancionador.

2. El plec de càrrecs a formular ha de contenir necessàriament el següent:

a) la identificació de les persones o entitats presumptament responsables.
b) l’exposició dels fets imputats.
c) la infracció o infraccions que aquests puguin constituir, amb indicació de la seva normativa 

reguladora.
d) les sancions aplicables.
e) l’autoritat competent per imposar la sanció i la norma que li atribueix la competència. 
f) si s’escau, l’exposició dels danys i perjudicis que es puguin haver ocasionat.
g) si s’escau, les mesures provisionals que s’adoptin.

3. El plec de càrrecs formulat per l’instructor i l’acord d’inici del procediment sancionador formulat 
per l’Alcalde o Alcadessa s’han de notificar a les persones interessades, concedint-los el dret a 
formular al·legacions i proposar proves que intentin valer-se per a la defensa del seus drets o 
interessos, en un termini de 10 dies de l’endemà d’haver rebut la notificació. 

Article 26. Sobreseïment de l’expedient i arxiu de les actuacions

1. Si de les actuacions que es practiquin i de la pràctica de proves no en resulta acreditada 
l’existència d’una infracció o responsabilitat, l’Alcalde o Alcaldessa sobreseirà l’expedient i 
s’acordarà l’arxiu de les actuacions.

2. La resolució que declari la caducitat serà notificada a cadascun dels interessats que formen part 
del procediment sancionador, concedint-los la possibilitat d’interposar els recursos ordinaris 
previstos en la normativa vigent contra dita resolució. 

Article 27. Pràctica de la prova en la instrucció del procediment

1. L’instructor en l’exercici de les seves funcions podrà ordenar la pràctica de totes aquelles proves 
que consideri convenients per l’aclariments dels fets i presumptes responsables.

2. En tot cas, la pràctica de les proves proposades i practicades serà a càrrec de la persona o 
òrgan proposant.

3. Les proves sol·licitades pels presumptes infractors o interessats en el procediment sancionador, 
les quals l’instructor considera que no tenen cap relació amb els fets i no poden alterar la resolució 
final a favor dels mateixos, poden declarar-les improcedents.
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4. Contra la denegació de les proves sol·licitades, al tractar-se d’un acte de tràmit que no decideix 
directa o indirectament sobre el fons de l’assumpte, no es podran interposar els recursos ordinaris 
previstos en la normativa, sens perjudici d’interposar-los en la resolució final del procediment 
sancionador. 

Article 28. Reconeixement de culpa per part de l’infractor

1. En els casos en que l’inculpat reconegui voluntàriament la seva responsabilitat sobre els fets 
comesos, l’instructor ha d’elevar l’expedient a l’Alcalde o Alcaldessa per a que resolgui, mitjançant 
la proposta de resolució de l’article 29 de la present Ordenança.

2. L’instructor no elevarà la instrucció del procediment per ser resolt en aquells casos en que 
existeixin indicis raonables de frau o encobriment d’altres persones o entitats. 

Article 29. Proposta de resolució i la seva elevació

1. Transcorregut el termini d’al·legacions que contempla l’article 25.3 de la present Ordenança, si 
de la instrucció es determinen els fets, la identificació de les persones o entitats responsables, les 
infraccions comeses, la sanció o sancions a aplicar i, si s’escau, els danys i perjudicis ocasionats, 
l’instructor formularà la corresponent proposta de resolució que haurà de contenir el següent:

a) Els fets que s’imputen als infractors.
b) La qualificació de la infracció o infraccions que constitueixen aquells fets.
c) La sanció o sancions a imposar, amb la quantia de les multes i els preceptes que les 

estableixin.
d)  Si s’escau, l’existència i reparació dels danys i perjudicis que hagin resultat acreditats.
e) L’ordre de reposició de la situació alterada, de conformitat a l’article 12.3 de la present 
ordenança.
f) L’òrgan competent per imposar la sanció i la normativa que li atorga la competència.
g) Si fos el cas, la declaració d’inexistència d’infracció o responsabilitat. 

2. La proposta de resolució s’ha de notificar als interessats perquè en el termini de 10 dies puguin 
presentar-hi al·legacions.

3. Transcorregut el període d’al·legacions previst en aquest article, l’instructor elevarà l’expedient a 
l’Alcalde o Alcaldessa perquè resolgui.

4. Quan la proposta de resolució del procediment sancionador contingui una sanció que no sigui 
de competència de l’Alcalde o Alcaldessa de l’Ajuntament de Deltebre, l’expedient s’elevarà a 
l’òrgan de l’Administració competent per imposar la sanció proposada. 

Article 30. Resolució del procediment sancionador

1. Transcorregut el termini d’al·legacions que es preveu en l’article anterior i, un cop elevat 
l’expedient a l’Alcalde o Alcaldessa, aquest dictarà resolució sobre el procediment sancionador, de 
forma motivada, decidint sobre totes i cadascuna de les qüestions que plantegin les persones 
interessades i les que derivin de l’expedient. 
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2. En la resolució no es podran acceptar fets diferents dels determinats en la fase d’instrucció del 
procediment, amb independència de la seva valoració jurídica.

3. En tot cas, la resolució del procediment haurà de contenir el següent:

a) Els fets tipificats com a infracció.
b) Les persona o persones responsables de la infracció o infraccions.
c) La sanció o sancions que s’imposen.
d) L’òrgan competent per imposar-les.
e) La normativa aplicable als fets concrets.
f) La reparació de danys i perjudicis causats i, l’ordre de reposició de la situació alterada.

4. En la resolució es podran adoptar totes aquelles mesures cautelars que garanteixin l’eficàcia de 
la resolució mentre no sigui executiva. 

5. La resolució del procediment sancionador serà notificada als infractors i la resta de persones 
interessades, concedint-los els terminis que fixa la llei per la interposició dels recursos que 
considerin convenients contra dita resolució.

6. En aquells casos en que, l’infractor hagi sol·licitat durant la fase d’al·legacions de la proposta de 
resolució, acollir-se al règim de substitució de multes per treballs en benefici de la comunitat 
previst al Títol III d’aquesta Ordenança i, aquesta hagi estat acceptada per l’Alcalde, la resolució 
del procediment sancionador haurà de contenir la informació relativa al punt tercer d’aquest article 
més les determinacions de l’article 52.

Article 31. Efectes de la resolució del procediment sancionador

1. La resolució del procediment sancionador que no posi fi a la via administrativa no serà 
executiva fins que no hagi recaigut resolució dels recursos ordinaris previstos a la Llei o hagi 
transcorregut el termini per la seva interposició sense que l’infractor o els interessats els hagin 
interposat.

2. En relació al punt anterior, l’Alcalde o Alcaldessa pot adoptar les mesures cautelars que siguin 
necessàries per garantir l’eficàcia de la resolució mentre aquesta no sigui executiva.

3. Les resolucions que posin fi a la via administrativa són executives i contra aquestes no es 
poden interposar els recursos ordinaris previstos en la Llei. 

CAPÍTOL IV. PROCEDIMENT SANCIONADOR ABREUJAT

Article 32. Àmbit d’aplicació del procediment abreujat sancionador

1. El procediment sancionador abreujat s’acordarà per l’òrgan competent, en tots aquells fets 
susceptibles de ser tipificats com a infraccions lleus, els quals s’han comés de forma flagrant i que 
han estat recollits a l’acta o denúncia dels agents de l’autoritat, de conformitat a les ordenances 
del municipi i la resta de normatives sectorials vigents.
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2. La iniciació del procediment sancionador pel seu mètode abreujat no exclou a l’Alcalde o 
Alcaldessa de proposar o acordar en qualsevol moment que el procediment es tramiti d’acord amb 
el procediment sancionador ordinari.

3. L’acord del punt anterior, deurà ser notificat als interessats. Si algun d’ells manifestés la seva 
oposició a la tramitació simplificada, l’Ajuntament de Deltebre deurà seguir la tramitació ordinària.

4. Sens perjudici del que s’estableix en el punt primer, els interessats podran sol·licitar la tramitació 
simplificada del procediment. Si l’òrgan competent per la tramitació aprecia que no es tracten de 
fets susceptibles de ser tipificats com a infraccions lleus que s’han comés de forma flagrant i 
aquests han estat recollits a l’acta o denúncia dels agents de l’autoritat, podrà desestimar la 
sol·licitud en el termini de cinc dies des de la seva presentació, sense que existeixi possibilitat de 
recurs per part de l’interessat.

5. El termini per resoldre el procediment sancionador abreujat serà de tres mesos des de que 
s’acordi el seu inici.  

6. En tot allò no previst en el present Capítol, s’aplicarà les normes que regulen el procediment 
sancionador del capítol anterior.

Article 33. Instrucció del procediment

1. Un cop s’ha dictat l’acord d’iniciació, l’instructor a la vista de les actuacions practicades en 
l’expedient, de conformitat al capítol anterior, formularà la proposta de resolució.

2. La proposta de resolució ha de contenir el que s’indica a l’article 29 de la present Ordenança.

Article 34. Proposta de resolució i elevació a l’òrgan competent

1. Un cop formulada la proposta de resolució del procediment, aquesta serà notificada als 
interessats perquè en el termini de 10 dies des de l’endemà de la seva recepció puguin proposar 
les proves de les quals intentin valer-se i al·legar el que considerin convenient en defensa dels 
seus drets i interessos.

2. Transcorregut el tràmit del punt anterior i, havent practicat les proves sol·licitades, l’instructor 
elevarà l’expedient a l’Alcalde o Alcaldessa perquè resolgui.

Article 35. Resolució del procediment

La resolució del procediment sancionador abreujat es regirà per les disposicions de l’article 30 de 
la present ordenança. 

TÍTOL III. SUBSTITUCIÓ DE MULTES PER TREBALLS EN BENEFICI DE LA COMUNITAT.

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
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Article 36. Principis i valors que regulen els treballs en benefici de la comunitat

1. Per tal de fomentar els valors democràtics, el compromís social i les conductes cíviques dels 
veïns i veïnes de Deltebre, la present Ordenança fomentarà la pedagogia i la reeducació de totes 
aquelles persones les quals el seu comportament irromp contra els interessos generals de la 
nostra comunitat.

2. El treballs en benefici de la comunitat mai tindran finalitats lucratives, promovent d’aquesta 
manera labors en benefici de la cooperació, la cohesió social, l’educació, la cultura i l’interès 
general.

Article 37. Concepte

Tindran la consideració de treballs en benefici de la comunitat, aquells pels quals els ciutadans i 
ciutadanes, sense retribució econòmica, desenvoluparan tasques en benefici de l’interès general, 
d’acord amb l’establert a l’article 36, en substitució de les multes pecuniàries que s’haguessin 
pogut imposar als infractors.

Article 38. Objecte 

El present Títol té per objecte regular el dret de les persones incloses en l’article 40 per tal que 
puguin sol·licitar davant l’Ajuntament de Deltebre acollir-se a la substitució de multes pecuniàries 
per treballs en benefici de la comunitat en municipi de Deltebre.

Article 39. Àmbit d’aplicació

1. El present Títol serà susceptible d’aplicació sobre totes aquelles multes pecuniàries derivades  
d’infraccions greus o lleus tipificades en les següents ordenances del municipi:

a) l’Ordenança de Bon Veïnatge. Drets i deures.
b) l’Ordenaça general de civisme i de policia a la via pública

2. La substitució s’acordarà sempre que es compleixen els requisits que imposa l’article 40.

Article 40. Persones legitimades a acollir-se al règim de substitució de multes

1. Podran acollir-se al règim de substitució de multes per treballs en benefici de la comunitat 
aquelles persones físiques que, d’acord amb els criteris econòmics i socials que es regulen en les 
Bases Reguladores d’Ajuts Socials d’àmbit municipal, obtinguin un mínim de 5 punts.

2. S’exclouen de l’aplicació d’aquest Títol les següents persones: 

a) les persones menors de 14 anys.
b) les persones jurídiques.
c) les persones reincidents: enteses a efectes d’aquest Títol, com aquelles persones físiques que 

en el termini d’un any han comés tres o més infraccions de la mateixa naturalesa de les 
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tipificades en les ordenances del municipi o; cinc o més infraccions de les tipificades en les 
ordenances del municipi.

3. Sens perjudici del que estableix l’apartat c) de l’article anterior, l’Alcalde o Alcaldessa pot 
acordar la substitució de multes d’aquelles persones reincidents per raons pedagògiques, de 
compromís social i per fomentar la seva reeducació.

Article 41. Menors d’edat o incapacitats

En el cas que la persona infractora sigui menor d’edat o incapacitada, el dret a substituir la multa 
pecuniària per treballs en benefici de la comunitat requerirà el consentiment dels pares, tutors 
legals o representants i hauran d’atendre, en tot cas, l’interès superior d’aquesta persona.

Article 42. Competència per resoldre

Serà competent per resoldre la substitució de multes per treballs en benefici de la comunitat 
l’Alcalde o Alcaldessa, o els altres membres de la corporació local els quals se’ls hagi delegat 
aquesta competència. 

Article 43. Sobre la tipologia de treballs 

1. Els treballs en benefici de la comunitat no requeriran qualificació professional, ni suposaran un 
desgast físic o mental, ni posaran en risc la integritat de les persones les quals s’acullen a aquest 
règim, i seran, en tot cas, destinats a l’assistència de tasques pròpies de l’Ajuntament de Deltebre, 
entitats, organitzacions sense ànim de lucre i altres anàlegs, sempre que aquestes promoguin els 
principis regulats a l’article 36.

2. En tot cas, l’Ajuntament de Deltebre promourà una borsa anual de treballs en benefici de la 
comunitat, que recollirà totes aquelles tasques les quals els ciutadans i ciutadanes podran realitzar 
en substitució de les multes pecuniàries i, que serà gestionada pel Registre de Serveis a la 
Comunitat (RESEC), regulat a la Disposició Addicional primera de la present ordenança.

Durant el mes de desembre de cada any, els organismes i les institucions contemplades en 
l’apartat anterior, podran presentar un programa d’actes i esdeveniments de l’any vinent en els  
quals es necessiti l’assistència o auxili dels ciutadans.

Aquesta borsa de treball podrà ser actualitzada durant el transcurs de l’any amb la incorporació de 
nous treballs en benefici de la comunitat.

Article 44. Import de l’hora de treball

1. El preu de l’hora de treball es deduirà anualment del salari mínim interprofessional que fixi 
l’Administració competent per l’any en vigor.

2. Aquest import serà actualitzat anualment de conformitat a l’exposat en l’apartat anterior, i 
publicat a principis d’any per l’Ajuntament de Deltebre.
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3. Les variacions en el salari mínim interprofessional es modificaran i s’actualitzaran de la taula 
prevista en l’Annex I.

4. Els dissabtes, diumenges i dies festius, i els treballs realitzats en horari nocturn multiplicaran per 
dos l’import de l’hora de treball.

Article 45. Equivalència de la multa amb hores

De conformitat amb l’article anterior, l’equivalència de la multa amb hores serà la resultant de 
dividir l’import total la multa més la resta de conceptes econòmics que s’haguessin pogut imposar, 
pel preu de l’hora de treball fixat anualment. 

Article 46. Hores màximes al dia de treball

1. Atenent les circumstàncies i les condicions de l’interessat, el nombre màxim d’hores que podrà 
realitzar en treballs en benefici de la comunitat, serà de vuit hores diàries. 

2. Els menors d’edat i els incapacitats podran realitzar un màxim de quatre diàries de treballs en 
benefici de la comunitat.

3. Excepcionalment, els majors de 65 anys que s’hagin pogut acollir a aquest règim només podran 
realitzar treballs per un màxim de 4 hores diàries.

Article 47. Drets en matèria de prevenció riscos laborals i pòlissa d’assegurança

1. Durant la realització del treball o activitat en benefici de la comunitat, l’interessat estarà protegit 
per la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.

2. L’Ajuntament subscriurà una pòlissa d’assegurança per cobrir possibles danys en la realització 
de treballs en benefici de la comunitat.

CAPÍTOL II. RÈGIM JURÍDIC DEL PROCEDIMENT DE SUBSTITUCIÓ DE MULTES PER 
TREBALLS EN BENEFICI DE LA COMUNITAT

Article 48. Plec de càrrecs en infraccions greus o lleus.

1. En aquells supòsits en els que s’hagi acordat la iniciació del procediment sancionador per fets 
susceptibles de ser constitutius d’infracció lleu o greu, l’instructor formularà el plec de càrrecs que 
haurà de contenir el següent:

a) la identificació de les persones o entitats presumptament responsables.
b) l’exposició dels fets imputats.
c) la infracció o infraccions que aquests puguin constituir, amb indicació de la seva normativa 

reguladora.
d) les sancions aplicables.
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e) l’autoritat competent per imposar la sanció i la norma que li atribueix la competència. 
f) si s’escau, l’exposició dels danys i perjudicis que es puguin haver ocasionat.
g) si s’escau, les mesures provisionals que s’adoptin.
h) la informació relativa a la substitució de multes pecuniàries per treballs en benefici de la 

comunitat regulada al Capítol I.

2. El plec de càrrecs formulat per l’instructor i l’acord d’inici del procediment sancionador formulat 
per l’Alcalde o Alcadessa s’han de notificar a les persones interessades, concedint-los el dret a 
formular al·legacions i proposar proves que intentin valer-se per a la defensa del seus drets o 
interessos, en un termini de 10 dies de l’endemà d’haver rebut la notificació. 

Article 49. Proposta de resolució

1. Transcorregut el termini d’al·legacions concebut en l’article 48, si de la instrucció es determinen 
els fets, la identificació de les persones o entitats responsables, les infraccions comeses, la sanció 
o sancions a aplicar i, si s’escau, els danys i perjudicis ocasionats, l’instructor formularà la 
corresponent proposta de resolució que haurà de contenir el següent:

a) Els fets que s’imputen als infractors.
b) La qualificació de la infracció o infraccions que constitueixen aquells fets.
c) La sanció o sancions a imposar, amb la quantia de les multes i els preceptes que les 
estableixin.
d) Si s’escau, l’existència i reparació dels danys i perjudicis que hagin resultat acreditats.
e) L’ordre de reposició de la situació alterada, de conformitat a l’article 12.3 de la present 
ordenança.
f) L’òrgan competent per imposar la sanció i la normativa que li atorga la competència.
g) Les hores de treball en benefici de la comunitat que equivaldrien a la quantia total de la multa 
pecuniària a imposar, d’acord amb l’Annex I de la present Ordenança.
h) Les hores de treball en benefici de la comunitat que equivaldrien als danys i perjudicis causats.
i) Les hores de treball en benefici de la comunitat que equivaldrien al cost de reposició de la 
situació alterada.
j) El nombre de dies equivalents al compliment de les hores de treball que es podrien realitzar. 
k) L’import pecuniari exacte equivalent a cada hora de treball.
l) L’enumeració dels possibles treballs que es podrien desenvolupar en benefici de la comunitat.
m) Si fos el cas, la declaració d’inexistència d’infracció o responsabilitat. 

2. La proposta de resolució s’ha de notificar, conjuntament amb la sol·licitud de l’article 50 als 
interessats perquè en el termini de 10 dies puguin presentar-hi al·legacions o la sol·licitud de 
substitució de multes. 

3. Transcorregut el període d’al·legacions previst en aquest article, l’instructor elevarà l’expedient a  
l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals en el cas que, l’infractor sol·liciti la substitució de la sanció 
proposada per treballs en benefici de la comunitat, en cas contrari, l’instructor elevarà l’expedient 
sancionador a l’Alcalde o Alcaldessa perquè resolgui.

Article 50. Sol·licituds
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1. El ciutadà o la ciutadana de Deltebre que hagi comés una presumpta infracció lleu o greu i 
pretengui acollir-se al règim de substitució de multes per treballs en benefici de la comunitat ho 
haurà de sol·licitar en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció de la 
proposta de resolució de l’article 49.

2. En els casos susceptibles d’acolliment, de conformitat al règim previst en aquest Títol, 
l’instructor notificarà juntament amb la proposta de resolució el model de sol·licitud que es preveu 
en l’Annex II de la present ordenança.

3. Transcorregut el termini del punt primer d’aquest article, l’instructor remetrà l’expedient a l’Àrea  
d’Afers Interns i Institucionals l’expedient per tal que emeti informe sobre la sol·licitud.  

Article 51. Informe de l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals

1. Havent remés l’instructor l’expedient sancionador juntament amb la sol·licitud a l’Àrea d’Afers 
Interns i Institucionals, aquesta haurà d’emetre informe sobre aquesta sol·licitud d’acord amb els 
criteris socials i econòmics que s’exposen en l’article 40 de la present ordenança.

2. Emés l’informe, aquest serà elevat juntament amb l’expedient sancionador i la sol·licitud de 
substitució de multes a l’Alcalde o Alcaldessa per tal que resolgui.

4. El termini màxim per emetre l’informe serà de 15 dies hàbils. 

Article 52. Resolució del procediment i de la sol·licitud de substitució

1. Elevat l’expedient a l’òrgan competent per resoldre, aquest en el termini de 10 dies hàbils, 
resoldrà la sol·licitud de substitució de les multes pecuniàries per treballs en benefici de la 
comunitat, estimant-la o desestimant-la.

2. En el cas d’estimació de la sol·licitud de substitució de multes, la resolució haurà de contenir, a 
banda dels apartats a), b), e), f), g) de l’article 30.3, el següent:

a) la sanció pecuniària que s’hagués pogut imposar i, si s’escau, els danys i perjudicis causats, i el 
cost de reposició de la situació alterada que correspondrien.
b) L’equivalència en hores de treball de la quantia de l’apartat anterior per cadascun dels 
conceptes.
c) El nombre de dies equivalents al compliment de les hores de treball a realitzar.
d) L’import pecuniari exacte equivalent a cada hora de treball.
e) la inscripció a la Borsa de Treballs en Benefici de la Comunitat del RESEC.

3. En el cas de desestimació de la sol·licitud, la resolució haurà de contenir íntegrament el que 
preveu en l’article 30 de la present ordenança.

Article 53. Desestimació de la sol·licitud de substitució i imposició de multa

La resolució que desestimi la sol·licitud de substitució de multa haurà de contenir les prescripcions 
regulades en aquesta ordenança sobre procediment sancionador ordinari o simplificat, en cada 
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cas concret, imposant a l’infractor la multa que li correspongui en funció de la tipologia d’infracció 
comesa, així com el motiu pel qual es desestima la sol·licitud.

Article 54. Recursos
 
Contra la resolució del procediment sancionador, en la qual també s’estimi o desestimi la sol·licitud 
de substitució de multes per treballs en benefici de la comunitat, al tractar-se d’un acte que posa fi 
a la via administrativa, es podran interposar els recursos ordinaris previstos en la Llei.

Article 55. Danys i perjudicis i cost de reposició de la situació alterada

1. Seran susceptibles de substitució per treballs en benefici de la comunitat, aquells danys i 
perjudicis sobre béns de titularitat de l’Ajuntament de Deltebre que no superin els 500 euros.

2. Seran susceptibles de substitució per treballs en benefici de la comunitat, els costos de 
reposició de la situació alterada per l’infractor que no superin els 500 euros i afectin els interessos 
públics en l’àmbit municipal.

3. En tot cas, si la infracció comesa causa danys i perjudicis i, exigeix el cost de reposició de la 
situació alterada a l’infractor, l’import susceptible de substitució per treballs en benefici de la 
comunitat no pot superar els 500 euros. 

4. En els casos anteriors, si l’import supera els 500 euros, l’òrgan competent per resoldre pot 
acordar la substitució d’aquest fins a la xifra màxima establerta en aquest article, i exigir els costos 
restants a l’infractor.

Article 56. Assignació dels treballs en benefici de la comunitat

1. Havent-se acceptat la substitució de la multa per treballs en benefici de la comunitat i havent 
inscrit l’infractor al RESEC, l’Ajuntament assignarà, almenys en 15 dies d’antelació, els treballs 
previstos per l’infractor, d’acord amb l’ordre de preferència de tasques que el mateix hagi fet 
constar en el model de sol·licitud.

2. L’assignació dels treballs s’acordarà per mitjà de Decret d’Alcaldia que haurà de contenir el 
següent:

a) el treball previst per l’infractor.
b) el lloc, data i hora en la qual ha de comparèixer.
c) l’horari en que s’efectuaran els treballs.
d) la persona responsable del seguiment i control dels treballs.

Article 57. Seguiment i control dels treballs assignats

1. Les persones assignades per cadascun dels organismes com a encarregats del servei, seran 
els obligats a realitzar el seguiment i control dels treballs assignats a l’interessat.
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2. D’acord amb l’apartat anterior, es crearà un fulla de seguiment i control dels treballs realitzats, 
que una vegada complerts serà tramesa al RESEC per ser inscrita.

3. Finalitzats els treballs en benefici de la comunitat, la persona encarregada del seguiment i 
control emetrà un certificat que corrobori el compliment de les tasques assignades.

Article 58. Preavís de la impossibilitat d’assistència dels treballs assignats.

1. El ciutadà o ciutadana que per motius laborals, familiars o d’altres motius suficients, estiguin 
impedits per assistir el dia i hora fixats per la realització de treballs, hauran de comunicar per escrit 
davant l’Ajuntament, en un antelació mínima de 10 dies naturals, els motius pels quals no podran 
assistir.
 
2. Els ciutadans que per impossibilitat no puguin assistir als treballs a realitzar, únicament, podran 
preavisar en dues ocasions diferents.

3. En el supòsit previst en l’apartat primer, l’Ajuntament de Deltebre notificarà per escrit a 
l’interessat la nova assignació dels treballs a realitzar, tenint en compte, els criteris d’adjudicació 
de tasques dels articles anteriors.

4. La falta de preavís en el termini d’antelació fixat o la tercera sol·licitud d’impossibilitat dels 
treballs tipificats serà susceptible de ser tipificat com una infracció molt greu de l’article 60 
d’aquesta Ordenança.

Article 59. Incompliments dels treballs en benefici de la comunitat

1. Es consideraran incompliments aquelles situacions en les quals el ciutadà o ciutadana no 
assisteix o incompleix els treballs assignats, sigui per la seva falta d’assistència, sigui per altres 
motius justificats o injustificats.

2. Seran considerats incompliments justificats:

a) l’absència per incapacitat temporal sobrevinguda.
b) l’absència per assumptes personals o familiars excepcionals.
c) altres motius justificats que puguin impedir al ciutadà o ciutadana la realització plena dels 

treballs fixats.

3. Seran considerats incompliments injustificats:

a) l’absència per motius injustificats.
b) més de dos preavisos per impossibilitat.
c) les conductes negligents en la realització dels treballs.
d) no realitzar el número total d’hores de treball fixades..
e) la passivitat i desgana en el compliment dels treballs. 
f) el preavís de l’absència en menys de 10 dies d’antelació.
g) altres motius que causin l’incompliment injustificat dels treballs fixats. 
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4. Els incompliments justificats hauran d’acreditar-se, per mitjà de proves o documents vàlids, 
davant de l’Ajuntament de Deltebre en el termini de 10 dies hàbils des de que hagi desaparegut la 
situació que va impedir la realització dels treballs fixats, perquè d’acord amb l’article 58.3, se’ls 
assigni una nova data de realització. En cas contrari seran considerats incompliments injustificats. 

Article 60. Infraccions per incompliments injustificats.

1. Seran considerades infraccions molt greus els incompliments injustificats dels treballs en 
benefici de la comunitat que substitueixin la imposició de multes pecuniàries.

2. En tot cas, aquestes infraccions es regiran pel Capítol II del Títol II sobre procediment 
sancionador ordinari, excloent la possibilitat d’exercitar el dret de sol·licitud de substitució de 
multes.

3. La sanció a imposar per aquesta infracció serà una multa de 150 euros. 

Article 61. Prescripció dels treballs en benefici de la comunitat.

El règim jurídic de prescripció dels treballs en benefici de la comunitat en substitució de les multes 
pecuniàries serà d’un any, a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució de l’article 
52 o de l’endemà de la notificació de la nova assignació de tasques.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA. REGISTRE DE SERVEIS A LA COMUNITAT (RESEC)

1. L’Ajuntament de Deltebre per garantir el compliment de les disposicions presents en el Títol III 
d’aquesta Ordenança, crearà el Registre de Serveis a la Comunitat (RESEC) adscrit a l’Àrea  
d’Afer Interns i Institucionals de l’Ajuntament de Deltebre que serà l’encarregada de la seva gestió.   

2. El RESEC tindrà funcions de control, gestió, tramitació i inspecció sobre totes aquelles multes 
pecuniàries imposades per la comissió d’infraccions lleus i greus les quals s’hagi sol·licitat o 
aprovat la substitució de multes per treballs en benefici de la comunitat. 

3. L’estructura, el funcionament, i d’altres aspectes materials del RESEC seran aprovades per 
mitjà del seu Reglament.

4. En tot cas el RESEC haurà de contenir la següent informació:

a) Secció Primera: dades de les persones entre 14 i 18 anys sol·licitants de la substitució de la 
multa pecuniària per treballs en benefici de la comunitat, identificant la conducta tipificada com 
a infracció i la seva gravetat.

b) Secció Segona: dades de les persones majors d’edat sol·licitants de la substitució de la multa 
pecuniària per treballs en benefici de la comunitat, identificant la conducta tipificada com a 
infracció i la seva gravetat.
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c) Secció Tercera: dades de les persones reincidents en la comissió d’infraccions administratives 
a Deltebre, identificant les conductes tipificades com a infracció i la seva gravetat.

d) Secció Quarta: dades de les persones acceptades per desenvolupar treballs en benefici de la 
comunitat, identificant la conducta tipificada com a infracció i la seva gravetat.

e) Secció Quinta: Borsa anual de Treballs en Benefici de la Comunitat.
f) Secció Sexta: dades dels treballs que s’adjudicaran a cada persona i la persona responsable 

del seguiment i control.
g) Secció Sèptima: dades de les persones que han complert les hores de treball en benefici de la 

comunitat.
h) Secció Octava: dades de les persones que han incomplert per causes justificades i 

injustificades les hores de treball en benefici de la comunitat. 

DISPOSICIÓ FINAL. Entrada en vigor

Aquesta Ordenança entrarà en vigor una vegada hagi estat aprovada definitivament pel Ple de 
l’Ajuntament de Deltebre i transcorreguts 20 dies des la publicació del text íntegre al Butlletí Oficial 
de la Província.

ANNEX I. QUADRE RESUM D’EQUIVALÈNCIES DE LES MULTES PER TREBALLS EN 
BENEFICI DE LA COMUNITAT

SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL (SMI) 2017

SALARI MÍNIM 
INTERPROFESSIONAL 
2017 (SMI)

EUROS/DIA SMI EUROS/HORA SMI DISSABTES, 
DIUMENGES, FESTIUS 
I HORARI NOCTURN

707,70 euros/mes 23,59 euros/dia 2,94 euros/hora X 2

TAULA EQUIVALENCIES DE MULTES PER TREBALLS EN BENEFICI DE LA COMUNITAT

IMPORTS ORDINARIS 
MULTES 
ORDENANCES 
DELTEBRE

HORES EQUIVALENTS 
(MULTA/SMI)

DIES EQUIVALENTS 
(MAXIM 8 HORES/DIA)

DISSABTES, 
DIUMENGES, FESTIUS 
I HORARI NOCTURN

infracció lleu:   50 euros 17 HORES DE 
TREBALL

2 DIES / 2

infracció greu: 100 euros 34 HORES DE 
TREBALL

4 DIES / 2
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ANNEX II. MODEL DE SOL·LICITUD DE SUBSTITUCIÓ DE MULTES PECUNIÀRIES PER TREBALLS EN BENEFICI DE LA 
COMUNITAT

ALTRES IMPORTS TOTAL IMPORT/SMI TOTAL HORES/8 
HORES

/ 2

MENORS D’EDAT O INCAPACITATS

IMPORTS ORDINARIS 
MULTES 
ORDENANCES 
DELTEBRE

HORES EQUIVALENTS 
(MULTA/SMI)

DIES EQUIVALENTS 
(MAXIM 4 HORES/DIA)

/ 2

infracció lleu:   50 euros 17 HORES DE 
TREBALL

4 DIES / 2

infracció greu: 100 euros 34 HORES DE 
TREBALL

8 DIES / 2

ALTRES IMPORTS TOTAL IMPORT/SMI TOTAL HORES/8 
HORES

/ 2

SOL·LICITUD DE SUBSTITUCIÓ DE MULTES PECUNIÀRIES PER TREBALLS 
EN BENEFICI DE LA COMUNITAT

DADES PERSONALS

NOM:                                   PRIMER COGNOM:                             SEGON COGNOM:

D.N.I: DATA DE NAIXEMENT:

CARRER I NÚMERO: POBLACIÓ: PROVÍNCIA:

TELÈFON DE CONTACTE: CORREU ELECTRÒNIC:

DADES PERSONALS DEL PARE, MARE, TUTOR O LEGAL REPRESENTANT (SI S’ESCAU)

NOM: PRIMER COGNOM: SEGON COGNOM: D.N.I:

DADES COMPLEMENTÀRIES DEL SOL·LICITANT

ESTAT DE SALUT: PROFESSIÓ:

DISPONIBILITAT HORARIA:
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DISCAPACITATS FÍSIQUES: DISCAPACITATS PSÍQUIQUES:

ALTRES DADES:

ORDRE DE PREFERÈNCIA DE LES TASQUES (únicament es poden escollir tres tasques per ordre de preferència):

1.-                                                             2.-                                                                    3.-

Sóc coneixedor i entenc el règim jurídic de la substitució de multes pecuniaries per treballs en benefici de la 
comunitat regulat en l’Ordenança reguladora del “Procediment Sancionador i dels Treballs en Benefici de la 
Comunitat en substitució de multes pecuniàries” de Deltebre, per tal de tramitar la present sol·licitud i poder ser inscrit 
a la Borsa de Treballs en Benefici de la Comunitat del RESEC.

Nom de l’interessat:                                                 Nom del pare, mare, tutor, legal representant:
                                                

Signatura:                                                                 Signatura:

Deltebre, a                                        de 2017
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ORDENANÇA NÚMERO 12 REGULADORA DELS PROCEDIMENTS D’INTERVENCIÓ 
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL SOBRE L’ÚS DEL SÒL I DE L‘EDIFICACIÓ: LLICÈNCIES 

URBANÍSTIQUES I COMUNICACIONS PRÈVIES D’OBRES
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Article 15. Documentació específica per a les comunicacions prèvies segons les característiques i 
la naturalesa de les obres

Article 16. Altra documentació específica necessària 
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Article 27. Termini de resolució de les llicències urbanístiques
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Article 29. Pluralitat de llicències municipals

Article 30. Termini d’inici i acabament de les obres subjectes a llicència

Article 31. Termini d’inici i acabament de les obres emparades en una comunicació prèvia

Article 32. Condicions de les llicències urbanístiques
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Disposició Final. Entrada en vigor

PREÀMBUL

L’exercici de les competències municipals i en relació a la seva intervenció administrativa pel que 
fa a les activitats de construcció i edificació en els usos del sòl i demés actuacions urbanístiques 
que realitzen els particulars, consisteix principalment, en l’atorgament de llicències urbanístiques i 
la resolució de les ordres d’execució, d’acord amb la legislació urbanística vigent. 

La Directiva de Serveis 2006/1237CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 desembre de 
2006, relativa als serveis en el mercat interior, més coneguda com “Directiva de Serveis”, té per 
objecte apropar-se a l’efectivitat d’un mercat europeu mitjançant la superació d’obstacles legals i 
administratius, suprimint a la vegada aquells requisits que siguin discriminatoris o 
desproporcionats, mitjançant la simplificació administrativa, l’harmonització normativa, la protecció 
dels consumidors i també la cooperació interadministrativa. 

En l’àmbit estatal, s’expressen en el mateix sentit, la llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el 
lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, així com la Llei 12/2012, de 26 de 
desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis i també la Llei 
25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per la seva adaptació a la Llei de 
Lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, s’expressen en el mateix sentit. Així mateix, 
la Llei 25/2009, va modificar la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
afegint un nou apartat, concretament el punt 4 de l’article 70 bis, on s’estableix que quan es tracti 
de procediments i tràmits relatius a una activitat de serveis i al seu exercici incloses en l’àmbit 
d’aplicació de la llei 17/2009, els prestadors podran realitzar-los mitjançant una finestreta única, 
per via electrònica i a distància. A banda, s’estableix que els ens locals garantiran que els 
prestadors de serveis puguin obtenir la informació i els formularis necessaris per tal d’accedir a 
una activitat i al seu exercici, havent les administracions locals, d’impulsar la coordinació per la 
normalització dels formularis necessaris per l’accés a una activitat i el seu exercici. 

En aquest mateix sentit, també es va donar una nova redacció a l’article 84 de la Llei 7/1985, on 
es posa de manifest que els ens locals podran intervenir l’activitat dels ciutadans mitjançant: 1) 
Les ordenances i bans; 2) el sotmetiment a prèvia llicència i altres actes de control preventiu; 3) el 
sotmetiment a comunicació prèvia o declaració responsable; 3) el sotmetiment a control posterior 
a l’inici de l’activitat (…).

La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals, en el seu article 22 estableix una modificació dels articles 9 i 187 
del TRLUC, establint amb caràcter general quines són les obres subjectes al règim de llicència 
urbanística, al règim de comunicació prèvia i les que no estan subjectes a cap dels dos règims. 

La disposició derogatòria única de la Llei 16/2015, deroga els apartats 1 i 2 de l’article 5 i els 
articles 6 i 71 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 
64/2014, de 13 de maig. Cal dir que aquests articles derogats contemplaven la possibilitat de que 
determinades obres previstes en règim de llicència es pogueren tramitar en règim de comunicació 
si així ho preveien les ordenances municipals. 
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Ara bé, de l’aplicació de la legislació vigent, molts cops resulta indeterminat el règim d’aplicació de 
llicència o de comunicació prèvia, en certes obres, en el sentit d’aquelles obres que requereixen o 
no de projecte tècnic, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, ja que la Llei 
28/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació, resulta poc concreta pel que fa a les 
construccions d’escassa entitat constructiva, les de senzillesa tècnica o les que produeixen una 
variació essencial de la composició general exterior, la volumetria o el conjunt del sistema 
estructural. 

Per tal de determinar i concretar tots aquests aspectes, així com facilitar-ne la interpretació 
normativa, caldrà definir aquelles obres i actuacions puntuals, de poca entitat, que hauran d’ésser 
sotmeses a un procediment administratiu més àgil, ràpid i eficaç que el que pugui ser el d’una 
autorització o una llicència prèvia. Així doncs, donada la seva senzillesa o poca complexitat 
tècnica i afectació, el control preventiu d’aquest tipus d’obres haurà de ser mínim, tot i que el 
control per part de l’Administració s’exercirà a posteriori, a partir de la comunicació prèvia. 

En conseqüència, aquesta Ordenança té per objecte regular, clarificar, simplificar i agilitzar la 
tramitació dels processos administratius per tal d’obtenir una llicència o dur a terme una actuació 
urbanística sotmesa a algun règim d’intervenció administrativa. 
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TÍTOL PRIMER. ACTES SUBJECTES A CONTROL MUNICIPAL 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte.

Aquesta ordenança té per objecte la regulació del procediment, el contingut i els efectes dels 
diferents règims d’intervenció administrativa respecte aquells actes de transformació del sòl o 
subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres susceptibles de ser subjectes a 
llicència d’obres o sotmeses al règim de comunicació prèvia i dels requisits documentals per 
sol·licitar-les, per tal d’assolir una major eficàcia i agilitat en la seva tramitació. 

Queda exclosa d’aquest règim de comunicació d’obres la comunicació de qualsevol activitat amb 
incidència ambiental, la qual es regirà per la normativa específica de control i intervenció 
ambiental. 

Article 2. Àmbit d’aplicació.

1. La present ordenança és aplicable a totes les obres que es realitzin al terme municipal de 
Deltebre, subjectes a qualsevol dels procediments d’intervenció regulats per la mateixa. 

2. Respecte les obres que l’Ajuntament duu a terme en nom propi, aquestes estan sotmeses als 
procediments d’aprovació preceptius regulats en la legislació de règim local o en la legislació 
urbanística. 

3. No estaran sotmeses a aquesta ordenança aquelles orbes que la legislació sectorial exclou 
dels actes d’intervenció municipal prèvia. 

4. Subsidiàriament, en tot allò que la present Ordenança no preveu, serà d’aplicació la legislació 
general del procediment administratiu, la de règim local i la legislació urbanística. 

Article 3. Actes no subjectes a llicència urbanística ni a comunicació prèvia

No estaran subjectes ni a llicència urbanística ni a comunicació prèvia els següents actes: 
a. Les obres d’urbanització incloses en els plans o projectes d’urbanització. 
b. Les parcel·lacions urbanístiques incloses en projectes de parcel·lació.
c. Els actes i les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una ordre d’execució o de 

restauració, si no requereixen de projecte tècnic o si la pròpia ordre o l’acte que ordena la seva 
execució subsidiària incorpora el projecte tècnic requerit.

d. En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat: 
• Els moviments de terra, l’explanació de terrenys, l’obertura, la pavimentació i la modificació 

de camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executin a 
l’empara d’un instrument d’ordenació forestal o sota la intervenció de l’administració forestal i 
de l’administració competent en matèria de medi ambient. 

�313



�

• La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executi sota la intervenció d’una 
administració competent en matèria de protecció del domini públic i de l’administració 
competent en matèria de medi ambient. 

Article 4. Vigència

1. La present Ordenança té una vigència indefinida, mentre no s’aprovi ordenança posterior que 
la substitueixi o derogui. 

2. Les disposicions d’aquesta Ordenança es podran veure modificades per normes de rang 
superior que incideixen directament sobre el seu contingut. 

Article 5. Instruccions de desenvolupament d’aquesta ordenança

1. L’Ajuntament podrà aprovar instruccions de desenvolupament d’aquesta Ordenança, que 
hauran de ser difoses mitjançant la seu electrònica de la corporació.

2. Les instruccions que s’aprovin podran referir-se a alguns dels següents aspectes: 
• Presentació, tramitació i resolució dels expedients per via telemàtica.
• Formularis i documents normalitzats.
• Format de la documentació exigible en suport electrònic.
• Tràmits i documentació específics en funció del tipus d’obra.
• Valoració de les modificacions substancials i no substancials.
• Informes preceptius, vinculants o potestatius exigibles.
• Documentació exigible per la legalització o control posterior de les obres.
• Qualsevol altra qüestió inclosa en l’àmbit d’aplicació de dita Ordenança.

3. Les instruccions permetran adaptar l’actuació municipal a la normativa vigent i, en tot allò en 
què no la contradiguin, seran d’obligat compliment per part del personal tècnic i administratiu 
d’aquest Ajuntament. 

TÍTOL PRIMER. ACTES SUBJECTES A CONTROL MUNICIPAL 

CAPÍTOL II. RÈGIM DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA
Article 6. Definició de llicència urbanística

La llicència urbanística serà aquell títol administratiu necessari que habilita a les persones 
interessades per dur a terme determinats actes o activitats. Dits actes o activitats hauran d’estar 
prèviament projectats per tal de poder ser executats. L’Administració atorgant haurà de comprovar 
l’adequació d’aquests actes a l’ordenament jurídic urbanístic vigent, de manera prèvia al seu 
atorgament, amb independència de que el subjecte que els promou sigui un particular o una altra 
administració. 

Article 7. Actes subjectes a llicència urbanística

1. Estaran subjectes a llicència urbanística prèvia, amb les excepcions que estableix l’article 3, 
els actes següents:
e. Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.
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f. Les parcel·lacions urbanístiques.
g. La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, 

d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un 
projecte tècnic i la demolició total o parcial. 

h. La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
i. El canvi dels edificis a un ús residencial.
j. L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
k. L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del 

paisatge.
l. La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals 

d’aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
m. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
n. L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
o. La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.
p. Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
q. La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o 

permanents.
r. La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua de 

sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de 
telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de 
comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, 
estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix. 

2. També estan subjectes a llicència urbanística prèvia, amb les excepcions que estableix l’article 
3, els actes que es realitzin en les situacions següents: 
a. La intervenció en els béns o àmbits sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural, 

arqueològica o urbanística.
b. Els usos i les obres provisionals.
c. Els actes que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat, excepte 

aquells que estiguin emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla urbanístic 
que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin 
l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació. 

Article 8. Supòsits de requeriment de projecte tècnic o de memòria valorada

1. Requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic, d’acord amb la legislació sobre ordenació de 
l’edificació, les obres següents: 
a. Obres d’edificació de nova construcció, llevat de les construccions d’escassa entitat 

constructiva i senzillesa tècnica que no tinguin, de manera eventual o permanent, caràcter 
residencial ni públic i siguin d’una sola planta.

b. Obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació que alterin la configuració 
arquitectònica dels edificis; s’entenen com a tals les que tinguin caràcter d’intervenció total 
o les parcials que produeixin una variació essencial de la composició general exterior, la 
volumetria, o el conjunt del sistema estructural, o tinguin per objecte canviar els usos 
característics de l’edifici.

c. Obres que tinguin el caràcter d’intervenció total en edificacions catalogades o que disposin 
d’algun tipus de protecció de caràcter ambiental o historicoartístic, regulada per mitjà d’una 
norma legal o document urbanístic, i aquelles altres de caràcter parcial que afectin els 
elements o les parts objecte de protecció.
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2. Als efectes d’aquesta Ordenança, en aplicació del punt anterior, es considera que:
a. Tenen escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica les edificacions que no necessiten 

fonamentació i que siguin desmuntables. 
b. Les obres produeixen una variació essencial de la composició general exterior o 

modifiquen les obertures de la façana en una superfície superior al 20% o quan comporten 
el canvi de la forma de la coberta, en més d’un 20% de la seva superfície. No es considera 
variació, la recuperació, reparació i manteniment dels elements preexistents conservant les 
mateixes característiques que els originals. 

c. Les obres produeixen una variació essencial de la volumetria quan comporten increments 
del volum edificat superiors al 20%. 

d. Les obres produeixen una variació del conjunt del sistema estructural quan se modifiquen 
els elements verticals o horitzontals principals de suport. La reparació i el reforç dels 
elements estructurals existents no es considera variació del sistema estructural. 

e. Les obres tenen per objecte canviar els usos característics de l’edifici quan modifiquen els 
usos prèviament autoritzats en més d’un 50% de la superfície construïda. 

3. El contingut del projecte tècnic d’obres ha de ser el següent:
a. Identificació precisa de la finca afectada.
b. Identificació dels agents que intervenen en les obres.
c. El programa de la parcel.la urbanística, amb nombre d’habitatges o establiments, o altres 

elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent de l’edifici, i la seva superfície 
útil i construïda. Si no ho fan, s’entén que tot l’edifici constitueix un únic element 
susceptible d’aprofitament privatiu independent.

d. Justificació del compliment de la normativa d’aplicació.
e. Documentació escrita i gràfica necessària per definir i establir les característiques 

tècniques de les obres, amb el grau de detall suficient per permetre comprovar la seva 
adequació a les determinacions de l’ordenament jurídic urbanístic i, quan la legislació 
sectorial ho prevegi expressament.

f. Pressupost desglossat en partides i capítols.

4. Quan, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, el projecte autoritzat tingui la 
consideració de bàsic, s’ha de desenvolupar mitjançant el projecte d’execució corresponent 
que ha de definir l’obra íntegrament de conformitat amb aquesta legislació sectorial. Amb 
caràcter previ a l’execució de les obres, s’ha d’aportar a l’administració atorgant el projecte 
d’execució esmentat i un informe subscrit per la direcció facultativa de les obres sobre 
l’adequació al projecte autoritzat.

5. Requereixen l’elaboració d’una memòria valorada, les obres que s’especifiquen en aquesta 
ordenança. 

6. El contingut de la memòria valorada ha de ser el següent:
a. Identificació precisa de la finca afectada.
b. Identificació dels agents que intervenen en les obres.
c. Documentació escrita i gràfica necessària per definir i establir les característiques 

tècniques de les obres, amb el grau de detall suficient per permetre comprovar la seva 
adequació a les determinacions de l’ordenament jurídic urbanístic i, quan la legislació 
sectorial ho prevegi expressament.

d. Pressupost desglossat en capítols.

Article 9. Documentació bàsica per a totes les llicències urbanístiques d’obres
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1. Totes les sol·licituds de llicència urbanística hauran d’anar acompanyades de la següent 
documentació bàsica: 
d. Instància normalitzada de sol·licitud de llicència, degudament signada per la persona 

sol·licitant, on hi constaran almenys: 
• Dades de la persona sol·licitant i de la persona representant, si és el cas.
• Dades del propietari, promotor i del contractista encarregat.
• Dades del tècnic responsable, si s’escau.
• Enunciat de les obres o actes urbanístics o títol del projecte.
• Ubicació de les obres: adreça postal.
• Referència cadastral de la parcel.la.
• Número de finca registral.
• Pressupost d’execució material.
• Superfície de l’àmbit d’actuació.
• Terminis màxims previstos per començar i per acabar les obres.
• Indicació de si la sol·licitud deriva d’un expedient de protecció de la legalitat.

b. Plànol de situació sobre base topogràfica o cadastral.
c. Plànol de situació sobre el plànol d’ordenació del planejament urbanístic que l’afecti.
d. Document del contractista acreditatiu d’estar al corrent de pagament de l’IAE o document 

que acrediti l’exempció de dit impost.
e. Qüestionari d’Estadística, Edificació i Habitatge.

2. Les sol·licituds de llicència urbanística en sòl no urbanitzable hauran d’anar acompanyades de 
la següent documentació: 
a. Memòria justificativa de l’actuació i la seva finalitat, amb el grau de precisió necessari que 

permeti apreciar-ne l’adequació als requisits exigits per la Llei d’urbanisme i el Reglament 
que la desplega i a les determinacions del planejament territorial, sectorial i urbanístic 
aplicables.

b. Plànols a escala adequada relatius a l’emplaçament i la situació precisos de la finca o 
finques on es projecta l’actuació, amb indicació de la seva referència registral i cadastral, la 
seva extensió i la superfície ocupada per l’activitat i les obres existents i previstes.

c. Descripció i representació gràfica dels serveis urbanístics necessaris per dur a terme 
l’actuació, amb indicació dels existents i dels que calgui implantar, incloses les obres de 
connexió corresponents.

d. Projecte tècnic quan l’actuació comporti l’execució d’obres o, si es tracta d’obres que no 
requereixen projecte tècnic, descripció i representació gràfica d’aquestes obres.

e. Estudi d’impacte i integració paisatgística, elaborat de conformitat amb la legislació sobre 
protecció, gestió i ordenació del paisatge, quan es tracti d’implantar noves obres o 
d’ampliar les existents, pròpies d’una activitat agrícola, ramadera o rústica en general, que 
superin els llindars que estableixen el planejament territorial i urbanístic o es refereixin a 
altres actuacions en què el planejament esmentat requereix aquest estudi.

f. Quan les actuacions comportin l’execució d’obres per implantar, reformar o rehabilitar 
construccions, edificacions o instal·lacions, la memòria a què fa referència l’apartat 1.a) ha 
d’identificar l’activitat rústica o d’altra naturalesa a la qual estiguin vinculades funcionalment 
i justificar la seva proporcionalitat.

3. Els projectes d’actuacions específiques, quan corresponguin, hauran d’anar acompanyades de 
la següent documentació: 
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a. Memòria justificativa de l’actuació, la seva finalitat i la seva adequació als requisits exigits 
per la Llei d’urbanisme i el Reglament que la desplega i a les determinacions del 
planejament territorial, sectorial i urbanístic aplicables, amb el grau de precisió necessari 
que permeti apreciar aquesta adequació.

b. Plànols a escala adequada relatius a l’emplaçament i la situació precisos de la finca o 
finques on es projecta l’actuació, amb indicació de la seva referència registral i cadastral, la 
seva extensió i la superfície ocupada per l’activitat i les obres existents i previstes.

c. Descripció i representació gràfica dels serveis urbanístics necessaris per dur a terme 
l’actuació, amb indicació dels existents i dels que calgui implantar, incloses les obres de 
connexió corresponents.

d. Avantprojecte tècnic quan l’actuació comporti l’execució d’obres o, si es tracta d’obres que 
no requereixen projecte tècnic, descripció i representació gràfica d’aquestes obres.

e. Estudi d’impacte i integració paisatgística, elaborat de conformitat amb la legislació sobre 
protecció, gestió i ordenació del paisatge.

f. Quan es tracti d’actuacions en què sigui requisit necessari que estiguin associades 
directament a una explotació rústica, la memòria a què fa referència l’apartat 1.a) ha 
d’identificar l’explotació i descriure els mitjans materials i humans que la integren, així com 
el seu procés productiu, i ha de justificar, entre altres requisits exigits, la vinculació 
necessària de l’actuació projectada amb l’explotació rústica descrita.

g. La persona promotora d’un projecte d’actuació específica ha d’acreditar documentalment o 
per qualsevol altre mitjà de prova els fets en què sustenti la seva sol·licitud d’aprovació del 
projecte.

Article 10. Documentació específica de les llicències urbanístiques segons la naturalesa 
dels actes

D’acord amb la naturalesa i característiques de les obres o actuacions urbanístiques, juntament 
amb la sol·licitud de la llicència urbanística, a banda de la documentació bàsica, caldrà aportar 
també la següent documentació: 

1. Moviments de terra i esplanacions de terrenys:
1.1. Moviments de terra superiors a 1,5 metres d’altura respecte el terreny natural en algun 

punt, o superiors a 1.500 m3 de volum de terres i esplanacions dels terrenys superiors a 
1.000 m2 de superfície: 

• Una còpia en format físic i una en format digital d’una Memòria Valorada de les obres, amb 
indicació del volum de terra previst, el lloc de procedència, i el lloc de destí.

• Full de “assumeix de direcció tècnica de l’obra” signada per facultatiu competent.
• Estudi de gestió de les terres procedents de l’excavació.
• Document signat pel titular de la comunicació o l’empresa contractista on es compromet, 

sota la seva responsabilitat, a què els residus seran gestionats d’acord amb la normativa 
vigent.

• Fotografies de l’àmbit d’actuació.

1.3. Moviments de terra inferiors a 1,5 metres d’altura respecte el terreny natural en qualsevol 
punt, i inferiors a 1.500 m3 de volum de terres i esplanacions dels terrenys inferiors a 1.000 
m2 de superfície:

• Documentació descriptiva escrita i gràfica de les obres, amb indicació del volum de terra 
previst, el lloc de procedència, i el lloc de destí.
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• Document signat pel sol·licitant on especifiqui els residus que produirà i en el que es 
comprometi, sota la seva responsabilitat, a què els residus seran gestionats d’acord amb la 
normativa vigent.

• Document signat pel titular de la comunicació o l’empresa contractista on es compromet, 
sota la seva responsabilitat, a què els residus seran gestionats d’acord amb la normativa 
vigent.

• Fotografies de l’àmbit d’actuació.

1.4. La construcció de basses particulars en sòl no urbanitzable amb destinació a usos 
particulars o destinades a usos propis dels vedats de caça deuran complir també els 
següents requisits:

• Franja de seguretat amb el cultiu d'arròs de la resta de finques veïnes, amb la finalitat 
d'evitar els danys als cultius confrontants. La franja tindrà una amplada mínima de 25 
metres si la superfície de la bassa és de fins a 2.000 m2. i de 50 metres si la superfície es 
superior.

• Caldrà instal·lar un drenatge lateral per evitar filtracions a les finques veïnes.

2. Parcel·lacions urbanístiques: 
• Memòria justificativa, que ha de comprendre la finalitat o l´ús a què es pretenguin destinar 

els lots proposats i la seva adequació al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de 
formació de parcel·les i finques.

• Proforma del document públic o privat que reflecteixi la divisió de terrenys o l’operació 
jurídica assimilada que se sol·liciti.

• Plànol de situació de la finca que es pretengui dividir, amb indicació de la seva referència 
registral i cadastral.

• Plànol parcel·lari de la finca esmentada, a escala adequada i amb base cartogràfica, 
topogràfica, representatiu dels lots proposats.

• Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques.
• Fitxes descriptives dels lots resultants, incloses les relatives als terrenys destinats a 

sistemes urbanístics que s’hagin de cedir, si s’escau. Les fitxes han d’especificar els límits, 
la cabuda i la qualificació urbanística de cada lot, així com la seva qualitat d’indivisible, si 
s’escau. 

• Fotografies de l’àmbit d’actuació.

3. Construcció d’edificis de nova planta i intervenció en els edificis ja existents que, d’acord amb 
la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic: 
• Una còpia en format físic i una en format digital del projecte tècnic.
• Full de “assumeix de direcció tècnica de l’obra” signada per facultatiu competent.
• Estudi de seguretat i salut preceptiu.
• Estudi de gestió de residus de la construcció.
• Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents a la reposició de paviments i 

serveis afectats.
• Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents a la gestió dels residus.
• Document signat pel titular de la comunicació o l’empresa contractista on es compromet, 

sota la seva responsabilitat, a què els residus seran gestionats d’acord amb la normativa 
vigent.

• Justificant de la cessió dels terrenys afectats per sistemes urbanístics, si s'escau.
• Documentació acreditativa de la presentació de la declaració responsable, comunicació 

prèvia, o resolució d’atorgament de l’autorització ambiental que correspongui, si s’escau.

�319



�

• Fotografies de l’àmbit d’actuació.

4. Demolició total o parcial d’edificis i construccions ja existent que, d’acord amb la legislació 
sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic:
• Una còpia en format físic i una en format digital del projecte tècnic.
• Full de “assumeix de direcció tècnica de l’obra” signada per facultatiu competent.
• Estudi de seguretat i salut preceptiu.
• Estudi de gestió de residus de la demolició.
• Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents a la reposició de paviments i 

serveis afectats. 
• Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents a la gestió dels residus.
• Document signat pel titular de la comunicació o l’empresa contractista on es compromet, 

sota la seva responsabilitat, a què els residus seran gestionats d’acord amb la normativa 
vigent.

• Fotografies de l’àmbit d’actuació.

5. Primera utilització i ocupació parcial dels edificis:
• Còpia de la autorització concedida per l’execució de les obres.
• Certificació del facultatiu director que acrediti: 
• La data de finiment de les obres.
• Que l’obra ha estat executada íntegrament de conformitat amb el projecte autoritzat i, si 

s’escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència urbanística atorgada.
• Que l’estat d’execució de les obres autoritzades permet la seva utilització i ocupació 

amb independència de la part de l’edifici o la construcció no acabada.
• Que la seva utilització i ocupació i l’acabament de les obres no s’infringeix mútuament 

de manera greu.
• Plànols de planta, alçat i secció indicant les parts de l’edificació per a les que se sol·licita la 

primera utilització i ocupació
• Document acreditatiu de l’alta cadastral.
• Acta de recepció de les obres d’urbanització per part de l’Ajuntament, si s’escau.
• Certificat administratiu de compliment de la normativa ICT.
• Butlletí elèctric emès per un  instal·lador electricista autoritzat.
• Autorització definitiva del Departament d’Indústria de la Generalitat per a la instal·lació i 

posada en marxa de l’ascensor, si s’escau.
• Fotografies de l’edifici i el seu entorn.

6. Canvi dels edificis a un ús residencial:
• Una còpia en format físic i una en format digital del projecte tècnic.
• Exemplar degudament omplert del Qüestionari d’Estadística, Edificació i Habitatge de la 

Generalitat.
• Fotografies de l’edificació.

7. Extracció d’àrids i l’explotació de pedreres:
• Una còpia en format físic i una en format digital d’una Memòria Valorada de les obres, amb 

indicació del volum previst, el lloc de procedència, i el lloc de destí.
• Full de “assumeix de direcció tècnica de l’obra” signada per facultatiu competent.
• Estudi de gestió de residus de la construcció.
• Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents a la gestió dels residus.
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• Document signat pel titular de la comunicació o l’empresa contractista on es compromet, 
sota la seva responsabilitat, a què els residus seran gestionats d’acord amb la normativa 
vigent.

• Estudi de l’impacte sobre el medi ambient i el paisatge i de les mesures de correcció 
proposades.

• Documentació acreditativa de la presentació de la declaració responsable, comunicació 
prèvia, o resolució d’atorgament de l’autorització ambiental que correspongui, si s’escau.

• Fotografies de l’àmbit d’actuació.

8. Acumulació de residus i dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge:
• Una còpia en format físic i una en format digital d’una Memòria Valorada.
• Full de “assumeix de direcció tècnica de l’obra” signada per facultatiu competent.
• Estudi de l’impacte sobre el medi ambient i sobre el paisatge i de les mesures de correcció 

proposades.
• Estudi de gestió de residus de la construcció.
• Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents a la gestió dels residus.
• Document signat pel titular de la comunicació o l’empresa contractista on es compromet, 

sota la seva responsabilitat, a què els residus seran gestionats d’acord amb la normativa 
vigent.

• Documentació acreditativa de la presentació de la declaració responsable, comunicació 
prèvia, o resolució d’atorgament de l’autorització ambiental que correspongui, si s’escau.

• Document signat pel sol·licitant de la llicència on es compromet, sota la seva 
responsabilitat, a què els residus seran gestionats d’acord amb la normativa vigent.

• Fotografies de l’àmbit d’actuació.

9. Instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes 
instal·lacions siguin inferiors a un metre d’alçària:
9.1. Instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars de superfície superior a 1.000 m2:
• Una còpia en format físic i una en format digital del projecte tècnic de les obres.
• Full de “assumeix de direcció tècnica de l’obra” signada per facultatiu competent.
• Estudi de l’impacte sobre el medi ambient i sobre el paisatge i de les mesures de correcció 

proposades.
• Estudi de gestió de residus de la construcció.
• Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents a la gestió dels residus.
• Document signat pel titular de la comunicació o l’empresa contractista on es compromet, 

sota la seva responsabilitat, a què els residus seran gestionats d’acord amb la normativa 
vigent.

• Fotografies de l’àmbit d’actuació.

9.2.Instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars de superfície inferior a 1.000 m2:
• Una còpia en format físic i una en format digital d’una Memòria Valorada.
• Full de “assumeix de direcció tècnica de l’obra” signada per facultatiu competent.
• Fotografies de l’àmbit d’actuació.

10.  Tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva:
• Full de “assumeix de direcció tècnica de l’obra” signada per facultatiu competent.
• Documentació descriptiva i gràfica de les obres.
• Estudi de l’impacte sobre el medi ambient i sobre el paisatge i de les mesures de correcció 

proposades.
• Estudi de gestió de residus de la construcció.
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• Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents a la gestió dels residus.
• Document signat pel titular de la comunicació o l’empresa contractista on es compromet, 

sota la seva responsabilitat, a què els residus seran gestionats d’acord amb la normativa 
vigent.

• Fotografies de l’àmbit d’actuació.

11. Obertura, pavimentació i modificació de camins rurals:
• Una còpia en format físic i una en format digital d’una Memòria Valorada.
• Full de “assumeix de direcció tècnica de l’obra” signada per facultatiu competent.
• Estudi de gestió de residus de la construcció.
• Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents a la gestió dels residus.
• Document signat pel titular de la comunicació o l’empresa contractista on es compromet, 

sota la seva responsabilitat, a què els residus seran gestionats d’acord amb la normativa 
vigent.

• Fotografies de l’àmbit d’actuació.

12.  Constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa:
• Memòria justificativa de l’adequació del nombre d’habitatges, establiments o altres 

elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent proposats a les determinacions 
del planejament urbanístic i a la legislació sectorial aplicables.

• Plànols a escala adequada en què constin el nombre d’habitatges, establiments o altres 
elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent, la seva superfície i ús 
urbanístic.

• Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca o 
edificació.

• Proforma del document públic o privat pel qual s’incrementa el nombre d’habitatges, 
establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte 
dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.

• Fotografies de l’edificació.

13.  Obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització:
• Una còpia en format físic i una en format digital d’una Memòria Valorada.
• Full de “assumeix de direcció tècnica de l’obra” signada per facultatiu competent.
• Estudi de gestió de residus de la construcció.
• Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents a la gestió dels residus.
• Document signat pel titular de la comunicació o l’empresa contractista on es compromet, 

sota la seva responsabilitat, a què els residus seran gestionats d’acord amb la normativa 
vigent.

• Fotografies de l’àmbit d’actuació.

14. Instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o 
permanents: 
• Una còpia en format físic i una en format digital del projecte tècnic.
• Full de “assumeix de direcció tècnica de l’obra” signada per facultatiu competent.
• Estudi de seguretat i salut preceptiu.
• Estudi de gestió de residus de la construcció.
• Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents a la reposició de paviments i 

serveis afectats.
• Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents a la gestió dels residus.
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• Document signat pel titular de la comunicació o l’empresa contractista on es compromet, 
sota la seva responsabilitat, a què els residus seran gestionats d’acord amb la normativa 
vigent.

• Justificant de la cessió dels terrenys afectats per sistemes urbanístics, si s'escau.
• Documentació acreditativa de la presentació de la declaració responsable, comunicació 

prèvia, o resolució d’atorgament de l’autorització ambiental que correspongui, si s’escau.
• Fotografies de l’àmbit d’actuació.

15. Instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, 
de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de 
telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de 
comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin 
subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix:
• Una còpia en format físic i una en format digital d’una Memòria Valorada.
• Full de “assumeix de direcció tècnica de l’obra” signada per facultatiu competent.
• Fotografies de l’àmbit d’actuació.

16. Modificacions substancials d’expedients d’obres d’actes sotmesos a llicència urbanística no 
caducats.
• Documentació requerida per l’actuació que es vol modificar, en cas de ser de nova 

sol·licitud.
• Indicació expressa de les parts escrites i gràfiques dels projectes autoritzats que queden 

substituïdes, pel nou projecte tècnic
• Informe de la direcció facultativa sobre les característiques de les modificacions i la seva 

justificació.
• Fotografies de l’àmbit d’actuació.

17. Legalitzacions d’obres executades sense títol habilitant.
• Documentació requerida per l’actuació que es vol modificar, en cas de ser de nova 

sol·licitud, amb l’adequació a l’ordenament jurídic urbanístic i a la legislació sectorial 
aplicable.

• Certificat d’antiguitat de les obres executades emès per un tècnic competent.
• Fotografies de l’àmbit d’actuació.

Article 11. Documentació específica de les llicències urbanístiques segons la situació de les 
obres

1. Segons la tipologia i la situació de les obres, amb la sol·licitud de la llicència caldrà adjuntar la 
documentació que exigeixi la normativa sectorial que resulti afectada: Domini públic hidràulic, 
carreteres, ferrocarril, aviació civil, patrimoni cultural, prevenció d’incendis, mobilitat, paisatge, 
etc.

2. Els informes d’altres organismes que resulten preceptius, si no s’aporten prèviament per 
l’interessat, seran sol·licitats per l’Ajuntament als organismes corresponents, en el tràmit de la 
llicència. 

3. Específicament, en les situacions indicades, cal aportar a documentació següent, afegida a la 
documentació preceptiva degut a la tipologia d’obres que es tracti: 
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a. Intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural, arqueològic 
o urbanístic:

• Memòria descriptiva i justificativa del compliment de les normes aplicables en relació al 
règim de protecció que pertoqui.

• Fotografies del bé objecte de protecció, amb especial detall de les parts on s’intervé.
• Fotografies dels terrenys objecte de les obres, especialment de les mitgeres i de les 

voreres que hi confronten, si fos el cas.
• Altra documentació fixada per la legislació sectorial en matèria de protecció del patrimoni 

cultural. 

b. Usos i obres provisionals:
• Memòria descriptiva i justificativa del caràcter provisional dels usos i les obres així com de 

les obres necessàries per reposar la situació que s’alteri al seu estat original, amb indicació 
dels pressupostos d’execució de les obres provisionals i de reposició.

• Identificació precisa de la finca afectada pels usos i les obres, amb indicació de la seva 
referència cadastral i registral. 

• Descripció i representació gràfica de les obres provisionals, amb indicació dels serveis 
urbanístics existents i els que calgui implantar, incloses les obres de connexió 
corresponents.

• Escrits dels titulars dels drets de propietat i ús relacionats directament amb els usos i les 
obres provisionals, en virtut de qualsevol negoci jurídic, relatius a:
• L’acceptació expressa de cessar els usos i desmuntar o enderrocar les obres que 

s’autoritzin, així com de reposar la situació que s’alteri al seu estat original, quan ho 
acordi l’administració actuant, sense dret a percebre indemnització per aquests 
conceptes, inclosa la finalització eventual dels contractes d’arrendament o qualsevol 
altre negoci jurídic al qual estiguin vinculats.

• El compromís exprés d’advertir, per escrit, del caràcter de provisionalitat dels usos i 
obres que s’autoritzin i dels seus efectes quan formalitzin qualsevol negoci jurídic amb 
terceres persones en virtut del qual els transmetin els drets respectius de propietat o 
ús corresponents als usos i les obres provisionals que s’autoritzin. 

c. Actes que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat, que no 
estan emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni amb 
el mateix detall els terrenys afectats, o que requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic 
d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació:

• Segons la naturalesa i característiques de les obres o de les actuacions

d. Segons la tipologia i la situació de les obres, amb la sol·licitud caldrà adjuntar altra 
documentació que exigeixi la normativa sectorial per a l’emissió dels informes preceptius 
per part dels organismes que en siguin competents: domini públic hidràulic, carreteres, 
ferrocarril, aviació civil, medi ambient, patrimoni cultural, prevenció d’incendis, mobilitat, 
paisatge, agricultura i ramaderia, etc. 

CAPÍTOL II. RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA

Article 12. Definició de comunicació prèvia
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1. La comunicació prèvia és el document subscrit per la persona interessada amb el què posa en 
coneixement de l’administració fets o elements relatius a l’exercici d’un dret o a l’inici d’una 
activitat, tot indicant els aspectes que el poden condicionar, i que s’acompanya, si escau, de la 
documentació necessària per al seu compliment de conformitat amb el que estableix la 
normativa sectorial. 

2. La comunicació prèvia permet el reconeixement o l’exercici d’un dret o l’inici d’una activitat, 
des del dia de la presentació, i faculta l’administració pública corresponent per a verificar la 
conformitat de les dades que s’hi contenen. 

3. La comunicació prèvia d’obres, als efectes d’aquesta Ordenança, permet l’inici de les obres o 
els usos, des del dia de la presentació, i faculta l’Ajuntament per comprovar les dades 
aportades i l’adequació de les obres i els usos a la normativa urbanística i sectorial que resulti 
d’aplicació. 

Article 13. Actes subjectes al règim de comunicació prèvia

Estan subjectes al règim de comunicació prèvia, amb les excepcions que estableixen els articles 3 
i 7.2, els actes d’ús del sòl i d’implantació d’obres, conformes a l’ordenament jurídic urbanístic, 
següents: 
a. Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, modificació, 

rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que d’acord 
amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte 
tècnic. 

b. Construccions i instal·lacions de nova planta que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de 
l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.

c. Reformes exteriors i obres d’ampliació de construccions i instal·lacions existents que, d’acord 
amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte 
tècnic.

d. Reformes interiors de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació 
sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.

e. Rehabilitacions integrals de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la 
legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.

f. Execució d’obres d’adequació en locals no destinats a habitatge, que no modifiquin la seva 
estructura per destinar a una activitat. 

g. Reparació, conservació i manteniment de façanes, celoberts o patis de ventilació amb una 
alçada superior a 6 m.

h. Reparació, conservació i manteniment de façanes, celoberts o patis de ventilació amb una 
alçada inferior o igual a 6 m.

i. Col·locació o substitució de portes, finestres, persianes i reixes en obertures d’edificacions.
j. Treballs consistents en arrebossats, enguixats, enrajolats, aplacats, pintats i assimilables.
k. Treballs de reforma de cuines i banys que no modifiquin la distribució. 
l. Col·locació o enretirada de falsos sostres.
m. Col·locació de rètols, banderes, cartells, tanques de propaganda i anuncis lluminosos.
n. Treballs d’anivellament en parcel·les urbanes o a l’entorn de l’edifici construït.
o. Obres de conservació i manteniment en edificis fora d’ordenació.
p. La construcció o la instal·lació de murs i tanques.
q. Instal·lació de grues-torre de les obres no previstes al projecte.
r. La primera utilització i ocupació dels edificis.
s. El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial.
t. La formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat 

horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d’habitatges, establiments 
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o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en 
una llicència urbanística anterior.

u. Els actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable 
no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla urbanístic 
que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l’elaboració 
d’un projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació. 

v. Les obres no ajustades al projecte prèviament autoritzat, que no requereixin projecte tècnic 
d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació i que no comporten una alteració 
substancial del projecte autoritzat. 

Article 14. Documentació bàsica per totes les comunicacions prèvies d’obres

Totes les comunicacions prèvies d’obres aniran necessàriament acompanyades de la següent 
documentació bàsica: 

a. Instància normalitzada de comunicació prèvia, degudament signada per la persona sol·licitant, 
on hi constaran almenys: 
• Dades de la persona sol·licitant i de la persona representant, si és el cas.
• Dades del propietari, promotor i del contractista encarregat.
• Dades del tècnic responsable, si s’escau.
• Enunciat de les obres o actes urbanístics o títol del projecte.
• Ubicació de les obres: adreça postal.
• Referència cadastral de la parcel·la o número de finca registral
• Pressupost d’execució material.
• Superfície de l’àmbit d’actuació.
• Terminis màxims previstos per començar i per acabar les obres.
• Indicació de si la sol·licitud deriva d’un expedient de protecció de la legalitat.

b. Plànol de situació sobre base topogràfica o cadastral.

c. Plànol de situació sobre el plànol d’ordenació del planejament urbanístic que l’afecti.

Article 15. Documentació específica per a les comunicacions prèvies segons les 
característiques i la naturalesa de les obres

Atenent a la naturalesa i característiques de les obres o de les actuacions urbanístiques, amb la 
comunicació prèvia, a més de la documentació bàsica, caldrà aportar també la següent 
documentació: 

1. Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, modificació, 
rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que d’acord 
amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte 
tècnic:
• Una còpia en format físic i una en format digital d’una Memòria Valorada.
• Full de “assumeix de direcció tècnica de l’obra” signada per facultatiu competent.
• Estudi de seguretat i salut preceptiu.

�326



�

• Estudi de gestió de residus de la construcció.
• Document del contractista acreditatiu d’estar al corrent de pagament de l’IAE o document 

que acrediti l’exempció de dit impost.
• Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents a la reposició de paviments i 

serveis afectats. 
• Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents a la gestió dels residus.
• Document signat pel titular de la comunicació o l’empresa contractista on es compromet, 

sota la seva responsabilitat, a què els residus seran gestionats d’acord amb la normativa 
vigent.

• Fotografies de l’àmbit d’actuació. 

2. Construccions i instal·lacions de nova planta que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de 
l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic:
• Una còpia en format físic i una en format digital d’una Memòria Valorada.
• Full de “assumeix de direcció tècnica de l’obra” signada per facultatiu competent.
• Estudi de seguretat i salut preceptiu.
• Estudi de gestió de residus de la construcció.
• Document del contractista acreditatiu d’estar al corrent de pagament de l’IAE o document 

que acrediti l’exempció de dit impost.
• Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents a la reposició de paviments i 

serveis afectats. 
• Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents a la gestió dels residus.
• Document signat pel titular de la comunicació o l’empresa contractista on es compromet, 

sota la seva responsabilitat, a què els residus seran gestionats d’acord amb la normativa 
vigent.

• Fotografies de l’àmbit d’actuació. 

3. Reformes exteriors i obres d’ampliació de construccions i instal·lacions existents que, d’acord 
amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte 
tècnic:
• Una còpia en format físic i una en format digital d’una Memòria Valorada.
• Full de “assumeix de direcció tècnica de l’obra” signada per facultatiu competent.
• Estudi de seguretat i salut preceptiu.
• Estudi de gestió de residus de la construcció.
• Document del contractista acreditatiu d’estar al corrent de pagament de l’IAE o document 

que acrediti l’exempció de dit impost.
• Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents a la reposició de paviments i 

serveis afectats. 
• Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents a la gestió dels residus.
• Document signat pel titular de la comunicació o l’empresa contractista on es compromet, 

sota la seva responsabilitat, a què els residus seran gestionats d’acord amb la normativa 
vigent.

• Fotografies de l’àmbit d’actuació. 

4. Reformes interiors de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació 
sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic:
• Una còpia en format físic i una en format digital d’una Memòria Valorada.
• Full de “assumeix de direcció tècnica de l’obra” signada per facultatiu competent.
• Estudi de seguretat i salut preceptiu.
• Estudi de gestió de residus de la construcció.
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• Document del contractista acreditatiu d’estar al corrent de pagament de l’IAE o document 
que acrediti l’exempció de dit impost.

• Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents a la reposició de paviments i 
serveis afectats. 

• Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents a la gestió dels residus.
• Document signat pel titular de la comunicació o l’empresa contractista on es compromet, 

sota la seva responsabilitat, a què els residus seran gestionats d’acord amb la normativa 
vigent.

• Fotografies de l’àmbit d’actuació. 

5. Rehabilitacions integrals de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la 
legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic:
• Una còpia en format físic i una en format digital d’una Memòria Valorada.
• Full de “assumeix de direcció tècnica de l’obra” signada per facultatiu competent.
• Estudi de seguretat i salut preceptiu.
• Estudi de gestió de residus de la construcció.
• Document del contractista acreditatiu d’estar al corrent de pagament de l’IAE o document 

que acrediti l’exempció de dit impost.
• Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents a la reposició de paviments i 

serveis afectats. 
• Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents a la gestió dels residus.
• Document signat pel titular de la comunicació o l’empresa contractista on es compromet, 

sota la seva responsabilitat, a què els residus seran gestionats d’acord amb la normativa 
vigent.

• Fotografies de l’àmbit d’actuació. 

6. Execució d’obres d’adequació en locals no destinats a habitatge, que no modifiquin la seva 
estructura per destinar a una activitat:
• Una còpia en format físic i una en format digital d’una Memòria Valorada de les obres, amb 

la incorporació de la descripció de l’activitat a realitzar, i la documentació exigida per la 
normativa vigent en matèria de regulació ambiental.

• Full de “assumeix de direcció tècnica de l’obra” signada per facultatiu competent.
• Estudi de seguretat i salut preceptiu.
• Estudi de gestió de residus de la construcció.
• Document del contractista acreditatiu d’estar al corrent de pagament de l’IAE o document 

que acrediti l’exempció de dit impost.
• Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents a la reposició de paviments i 

serveis afectats. 
• Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents a la gestió dels residus.
• Document signat pel titular de la comunicació o l’empresa contractista on es compromet, 

sota la seva responsabilitat, a què els residus seran gestionats d’acord amb la normativa 
vigent.

• Fotografies de l’àmbit d’actuació. 

7. Reparació, conservació i manteniment de façanes, celoberts o patis de ventilació amb una 
alçada superior a 6 m.
• Una còpia en format físic i una en format digital d’una Memòria Valorada.
• Full de “assumeix de direcció tècnica de l’obra” signada per facultatiu competent.
• Estudi de seguretat i salut preceptiu.
• Estudi de gestió de residus de la construcció.

�328



�

• Document del contractista acreditatiu d’estar al corrent de pagament de l’IAE o document 
que acrediti l’exempció de dit impost.

• Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents a la reposició de paviments i 
serveis afectats. 

• Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents a la gestió dels residus.
• Document signat pel titular de la comunicació o l’empresa contractista on es compromet, 

sota la seva responsabilitat, a què els residus seran gestionats d’acord amb la normativa 
vigent.

• Fotografies de l’àmbit d’actuació. 

8. Reparació, conservació i manteniment de façanes, celoberts o patis de ventilació amb una 
alçada inferior o igual a 6 m.
• Descripció escrita i gràfica de les obres.
• Document signat pel titular de la comunicació o l’empresa contractista on es compromet, 

sota la seva responsabilitat, a què els residus seran gestionats d’acord amb la normativa 
vigent.

• Fotografies de l’àmbit d’actuació. 

9. Col·locació o substitució de portes, finestres, persianes i reixes en obertures d’edificacions.
• Descripció escrita i gràfica de les obres.
• Document signat pel titular de la comunicació o l’empresa contractista on es compromet, 

sota la seva responsabilitat, a què els residus seran gestionats d’acord amb la normativa 
vigent.

• Fotografies de l’àmbit d’actuació. 

10. Treballs consistents en arrebossats, enguixats, enrajolats, aplacats, pintats i assimilables.
• Una còpia en format físic i una en format digital d’una Memòria Valorada.
• Full de “assumeix de direcció tècnica de l’obra” signada per facultatiu competent.
• Estudi de seguretat i salut preceptiu.
• Estudi de gestió de residus de la construcció.
• Document del contractista acreditatiu d’estar al corrent de pagament de l’IAE o document 

que acrediti l’exempció de dit impost.
• Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents a la reposició de paviments i 

serveis afectats. 
• Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents a la gestió dels residus.
• Document signat pel titular de la comunicació o l’empresa contractista on es compromet, 

sota la seva responsabilitat, a què els residus seran gestionats d’acord amb la normativa 
vigent.

• Fotografies de l’àmbit d’actuació. 

11. Treballs de reforma de cuines i banys que no modifiquin la distribució. 
• Una còpia en format físic i una en format digital d’una Memòria Valorada.
• Full de “assumeix de direcció tècnica de l’obra” signada per facultatiu competent.
• Estudi de seguretat i salut preceptiu.
• Estudi de gestió de residus de la construcció.
• Document del contractista acreditatiu d’estar al corrent de pagament de l’IAE o document 

que acrediti l’exempció de dit impost.
• Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents a la reposició de paviments i 

serveis afectats. 
• Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents a la gestió dels residus.
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• Document signat pel titular de la comunicació o l’empresa contractista on es compromet, 
sota la seva responsabilitat, a què els residus seran gestionats d’acord amb la normativa 
vigent.

• Fotografies de l’àmbit d’actuació. 

12. Col·locació o enretirada de falsos sostres.
• Descripció escrita i gràfica de les obres.
• Document del contractista acreditatiu d’estar al corrent de pagament de l’IAE o document 

que acrediti l’exempció de dit impost.
• Document signat pel titular de la comunicació o l’empresa contractista on es compromet, 

sota la seva responsabilitat, a què els residus seran gestionats d’acord amb la normativa 
vigent.

• Fotografies de l’àmbit d’actuació. 

13. Col·locació de rètols, banderes, cartells, tanques de propaganda i anuncis lluminosos.
• Descripció escrita i gràfica amb indicació del contingut del rètol, dimensions i 

característiques referents a la il·luminació que es farà servir.
• Document signat pel titular de la comunicació o l’empresa contractista on es compromet, 

sota la seva responsabilitat, a què els residus seran gestionats d’acord amb la normativa 
vigent.

• Fotografies de l’àmbit d’actuació. 

14. Treballs d’anivellament en parcel·les urbanes o a l’entorn de l’edifici construït.
• Descripció escrita i gràfica amb indicació del contingut del rètol, dimensions i 

característiques referents a la il·luminació que es farà servir.
• Document signat pel titular de la comunicació o l’empresa contractista on es compromet, 

sota la seva responsabilitat, a què els residus seran gestionats d’acord amb la normativa 
vigent.

• Fotografies de l’àmbit d’actuació. 

15. Obres de conservació i manteniment en edificis fora d’ordenació.
• Una còpia en format físic i una en format digital d’una Memòria Valorada.
• Full de “assumeix de direcció tècnica de l’obra” signada per facultatiu competent.
• Estudi de seguretat i salut preceptiu.
• Estudi de gestió de residus de la construcció.
• Document del contractista acreditatiu d’estar al corrent de pagament de l’IAE o document 

que acrediti l’exempció de dit impost.
• Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents a la reposició de paviments i 

serveis afectats. 
• Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents a la gestió dels residus.
• Document signat pel titular de la comunicació o l’empresa contractista on es compromet, 

sota la seva responsabilitat, a què els residus seran gestionats d’acord amb la normativa 
vigent.

• Fotografies de l’àmbit d’actuació. 

16. La construcció o la instal·lació de murs i tanques.
• Descripció escrita i gràfica de les obres.
• Document signat pel titular de la comunicació o l’empresa contractista on es compromet, 

sota la seva responsabilitat, a què els residus seran gestionats d’acord amb la normativa 
vigent.
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• Fotografies de l’àmbit d’actuació. 

17. Instal·lació de grues-torre de les obres no previstes al projecte.
• Una còpia en format físic i una en format digital d’una Memòria Valorada, que indiqui la 

superfície que ocuparà la instal·lació, alçada, indicació de la posició del contrapès i de les 
àrees de recorregut de l’escombrat de la ploma i del carro del qual es pengi el carro, i la 
indicació de l’alçada de les edificacions i instal·lacions existents a la zona de l’escombrat.

• Full de “assumeix del control del correcte funcionament i la seguretat de la grua mentre 
aquesta romangui a l’obra: durant el muntatge, el funcionament i el desmuntatge de la 
grua” signada per facultatiu competent.

• Estudi de seguretat i salut preceptiu.
• Document del contractista acreditatiu d’estar al corrent de pagament de l’IAE o document 

que acrediti l’exempció de dit impost.
• Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents a la reposició de paviments i 

serveis afectats. 
• Certificat segellat per l’Entitat d’Inspecció i Control que acrediti que la grua desmuntada ha 

passat favorablement la corresponent inspecció i es troba en condicions de ser muntada a 
l’emplaçament indicat.

• Pòlissa d’assegurança amb cobertura de la responsabilitat civil que pugui produir el 
funcionament de la grua i la seva permanència a l’obra. La pòlissa ha d’identificar la grua 
amb marca, model i número RAE.

• Fotografies de l’àmbit d’actuació. 

18. La primera utilització i ocupació dels edificis.
• Còpia de la autorització concedida per l’execució de les obres.
• Certificació del facultatiu director que acrediti: 

• La data de finiment de les obres.
• Que l’obra ha estat executada íntegrament de conformitat amb el projecte autoritzat i, 

si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència urbanística atorgada.
• Que l’estat d’execució de les obres autoritzades permet la seva utilització i ocupació 

amb independència de la part de l’edifici o la construcció no acabada.
• Plànols de planta, alçat i secció.
• Document acreditatiu de l’alta cadastral.
• Acta de recepció de les obres d’urbanització per part de l’Ajuntament, si s’escau.
• Certificat administratiu de compliment de la normativa ICT.
• Butlletí elèctric emès per un  instal·lador electricista autoritzat.
• Autorització definitiva del Departament d’Indústria de la Generalitat per a la instal·lació i 

posada en marxa de l’ascensor, si s’escau.
• Fotografies de l’edifici i el seu entorn.

19. El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial.
• Descripció gràfica i escrita de l’immoble, el canvi d’us previst i la normativa d’aplicació.
• Document acreditatiu de l’alta cadastral.
• Fotografies de l’edificació.

20. La formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat 
horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d’habitatges, establiments 
o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en 
una llicència urbanística anterior.
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• Descripció gràfica i escrita de l’immoble, el canvi d’us previst i la normativa d’aplicació.
• Proforma del document públic o privat que reflecteixi la divisió de terrenys o l’operació 

jurídica assimilada que se sol·liciti.
• Plànol de situació de la finca que es pretengui dividir, amb indicació de la seva referència 

registral i cadastral.
• Fotografies de l’edificació.

21. Els actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable 
no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla urbanístic 
que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l’elaboració 
d’un projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació. 
• Segons la naturalesa i característiques de les obres o de les actuacions

22. Legalitzacions d’obres executades sense títol habilitant.
• Documentació requerida per l’actuació que es vol modificar, en cas de ser de nova 

sol·licitud, amb l’adequació a l’ordenament jurídic urbanístic i a la legislació sectorial 
aplicable.

• Certificat d’antiguitat de les obres executades emès per un tècnic competent.
• Fotografies de l’àmbit d’actuació.

Article 16. Altra documentació específica necessària 

D’acord amb la tipologia i la situació de les obres, juntament amb la sol·licitud, es presentarà 
també la documentació i els informes dels organismes que exigeixi la normativa sectorial per a la 
tramitació de la comunicació prèvia d’obres: domini públic hidràulic, carreteres, ferrocarril, aviació 
civil, medi ambient, patrimoni cultural, prevenció d’incendis, mobilitat, paisatge, agricultura i 
ramaderia, etc. 

TÍTOL SEGON. PROCEDIMENT PER A LA TRAMITACIÓ DE LES LLICÈNCIES 
URBANÍSTIQUES I DE LES COMUNICACIONS PRÈVIES

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 17. Presentació de documentació

1. Les sol·licituds s’hauran de formular per escrit i seguint l’imprès normalitzat
2. A les sol·licituds s’acompanyarà tota la documentació bàsica i també l’específica, que haurà 

d’anar degudament signada per la persona peticionària i pels professionals competents
3. Els règims d’intervenció administrativa, tant pel que fa a les llicències urbanístiques com pel 

que fa a la comunicació prèvia d’obres, queden sotmeses a la gestió tributària prevista a les 
ordenances fiscals. 

4. La documentació es podrà presentar d’alguna de les següents maneres:
a. De forma presencial, al Registre General de l’Ajuntament
b. De forma telemàtica, a través de la pàgina web oficial de l’Ajuntament de Deltebre.
c. Mitjançant qualsevol altre dels mitjans previstos a la normativa de procediment 

administratiu
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5. Caldrà presentar tota la documentació en suport paper (1 còpia o 3 còpies per actuacions en 
sòl no urbanitzable) i també en suport digital (CD o DVD). La documentació en suport digital 
haurà d’estar en format PDF i també format editable.

6. La còpia de la documentació en suport digital portarà adherida o impresa una etiqueta en la 
seva superfície que l’identifiqui (títol del document, tràmit, descripció del tema, situació o àmbit 
i nom del municipi, data de redacció i versió del document). 

Article 18. Contingut del projecte tècnic de les obres

1. El projecte tècnic, com a mínim haurà de contenir:
d. Identificació de la finca afectada
e. Documentació escrita i gràfica necessària per definir i establir les característiques 

tècniques de les obres
f. Grau de detall suficient per comprovar la seva adequació a les determinacions de 

l’ordenament jurídic urbanístic
g. Tots els requisits que la legislació sectorial previngui expressament
h. Tota la documentació que estableix l’Annex I del Real Decret 314/2006, pel qual s’aprova el 

Codi Tècnic de l’Edificació
i. El nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu 

independent de l’edifici. En cas que no ho facin constar, s’entendrà que tot l’edifici 
constitueix un únic element susceptible d’aprofitament privatiu independent. 

2. En cas que, d’acord amb la legislació vigent, el projecte autoritzat tingui la consideració de 
bàsic, s’ha de desenvolupar mitjançant el projecte d’execució corresponent que haurà de 
definir l’obra íntegrament de conformitat amb la legislació sectorial. Abans de l’execució de les 
obres, caldrà aportar a l’administració atorgant, dit projecte d’execució i un informe subscrit per 
la direcció facultativa de les obres sobre l’adequació al projecte autoritzat. 

Article 19. Contingut de la documentació descriptiva i gràfica de les obres

1. La persona sol·licitant o bé d’una llicència urbanística o bé d’una comunicació prèvia, quan faci 
referència a obres que requereixin de projecte tècnic, juntament amb l’escrit de sol·licitud 
hauran d’aportar la següent informació, amb el detall suficient per poder apreciar les seves 
característiques, situació i destinació de les obres:
j. Descripció i justificació de les obres que es pretenen executar
k. Identificació amb precisió de la finca afectada per les obres, preferentment, indicant la 

ubicació sobre un plànol oficial: topogràfic, cadastral o del planejament urbanístic
l. Representació gràfica de les obres que per les seves característiques ho requereixin

Article 20. Règim de tramitació de les llicències urbanístiques

1. La sol·licitud de llicència urbanística es presentarà mitjançant document formalitzat, 
degudament complimentat i haurà d’adreçar-se a l’Ajuntament juntament amb tota la 
documentació bàsica i específica que s’indica en la present Ordenança. 

2. La resta de documentació que es poguera requerir, s’haurà d’aportar per part de l’interessat, 
d’acord amb el procediment legalment establert. Dita documentació s’haurà d’aportar tant en 
format paper com en suport digital.

Article 21. Règim de tramitació de les comunicacions prèvies de les obres
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1. De manera prèvia a l’inici de les obres, la persona interessada, haurà de presentar la 
comunicació prèvia juntament amb tota la documentació bàsica i específica requerida. Dita 
comunicació prèvia s’efectuarà sota l’exclusiva responsabilitat de la persona interessada i de 
les persones que hagin elaborat la documentació presentada. 

2. La comunicació prèvia es formularà mitjançant els formularis oficials corresponents, que 
estaran a disposició de la persona interessada tant a l’EAC com a la pàgina web de 
l’Ajuntament. 

3. La comunicació prèvia tindrà els efectes previstos a la normativa sobre procediment 
administratiu comú des del moment en que té entrada al Registre General d’aquest Ajuntament 
i faculta als serveis tècnics municipals per exercir les funcions de verificació de la 
documentació presentada, inspecció i comprovació dels fets comunicats. 

4. Aquest ajuntament està facultat per verificar, en qualsevol moment, les dades que consten a la 
comunicació i a la documentació presentada. 

5. Qualsevol inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol de les dades que 
constin a la comunicació o a la documentació preceptiva, determinaran, amb audiència prèvia 
a les persones interessades, la impossibilitat de continuar duent a terme l’acte comunicat des 
del moment en què es notifiqui la resolució corresponent a les persones afectades, sens 
perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que se’n puguin acabar 
derivant. 

6. En el cas de que la documentació de la comunicació no reuneixi els requisits exigits per la 
normativa aplicable, l’administració ho ha de manifestar a la persona interessada, advertint-la 
que, mentre no presenti la comunicació i els documents preceptius, no pot dur a terme l’acte 
de què es tracti. 

7. Amb caràcter general, la persona interessada resta habilitada per executar l’acte de què es 
tracti des del moment de la presentació de la comunicació prèvia i dels documents requerits, 
excepte per a la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions, on el termini és 
de un mes des de la presentació de la comunicació, d’acord amb el que estableix l’article 75.2 
del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística. 

Article 22. Esmena de deficiències

1. Totes aquelles deficiències detectades en la sol·licitud de llicència, en la comunicació prèvia o 
en la documentació presentada, es comunicaran a la persona interessada, atorgant-li un 
període de 10 dies per tal que procedeixi a la seva esmena. 

2. En el supòsit de que no s’esmenin les deficiències en el termini atorgat, es tindrà a la persona 
interessada per desistida en la seva petició, d’acord amb allò que disposa la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Article 23. Actuacions urgents

1. Seran actuacions urgents aquelles que resultin imprescindibles per executar, amb caràcter 
immediat, per tal d’evitar danys a les persones o a les coses. 

2. Per tal de poder iniciar les obres que requereixin d’una actuació, caldrà que juntament amb la 
sol·licitud es presenti document d’assumeix de la direcció tècnica de l’obra del facultatiu 
designat com a director de les obres, una memòria descriptiva breu acompanyada, si s’escau, 
d’un corquis de la intervenció i fotografies en què es visualitzi la localització de l’actuació. 
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3. Pel que fa a la resta de documentació, en cas de que fora necessària, es requerirà als 
interessats per tal que un termini màxim de 15 dies l’aportin, per poder prosseguir amb la 
tramitació de la corresponent llicència o comunicació presentada. 

Article 24. Error en el tipus d’autorització sol·licitada

En aquells supòsits en què l’autorització sol·licitada, ja sigui llicència ja sigui comunicació prèvia, 
no sigui la preceptiva per l’actuació que es vol executar o per l’actuació que la documentació 
tècnica descriu, es notificarà a la persona sol·licitant, procedint a l’arxiu de l’expedient inicial i a la 
incoació de l’expedient que correspongui.

Article 25. Modificacions de projecte

1. En el cas de que en el moment d’executar materialment les obres s’aprecia la necessitat de 
dur a terme altres obres que no s’ajusten al projecte autoritzat, aquestes es podran executar 
sense la necessitat de sol·licitar una nova llicència urbanística o modificar l’atorgada, sempre i 
quan la llicència no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de l’edificació i 
sempre i quan les obres esmentades no comportin una alteració substancial del projecte 
autoritzat i s’efectuï la comunicació prèvia corresponent. 

2. Dita comunicació prèvia haurà d’anar acompanyada de la següent documentació:
a. Documentació tècnica, escrita i gràfica, que esmeni i substitueixi la del projecte autoritzat, 

amb indicació expressa de les parts escrites i gràfiques que queden substituïdes. 
b. Informe detallat subscrit per la direcció facultativa de les obres sobre els següents 

aspectes:
b.1. Característiques de les obres que no s’ajusten al projecte autoritzat
b.2. Justificació de la seva execució 
b.3. Caràcter no substancial de l’alteració
b.4. Adequació a l’ordenament jurídic urbanístic i a la legislació sectorial aplicable

4. S’entendrà que les obres comporten una alteració substancial quan afectin: 
a. Els fonaments o els elements estructurals
b. El volum o les superfícies construïdes
c. L’ús urbanístic
d. El nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu 

independent
5. En cas de que l’Administració atorgant consideri que les obres si comporten una modificació 

substancial del projecte autoritzat, ho comunicarà al titular de la llicència, advertint-lo de la 
impossibilitat de continuar o iniciar l’execució de les obres sol·licitades, i requerint-lo per tal 
que sol·liciti la corresponent llicència urbanística, sens perjudici d’adoptar les mesures de 
protecció de la legalitat urbanística escaients si considera que es vulnera. 

Article 26. Obligacions econòmiques. Garanties

1. Amb la intenció de garantir el compliment de les obligacions assenyalades a la llicència, 
l’Ajuntament podrà fixar en el mateix acte d’atorgament de la llicència, la necessitat de prestar 
garantia. L’import de dita garantia s’haurà de constituir en efectiu metàl·lic, mitjançant aval 
bancari o mitjançant qualsevol dels altres mitjans admesos en dret, abans d’iniciar l’execució 
de les obres. 

2. Pel que fa a la comunicació prèvia, també es prestarà idèntica garantia, en els casos indicats 
en la present Ordenança i sempre tenint en compte les característiques de les obres. 
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3. Aquestes garanties es poden referir tant a les obres de reposició de paviments i serveis que 
puguin resultar afectats durant el transcurs d’execució de les obres com també es poden 
referir a les despeses necessàries per fer front al tractament adequat dels residus de la 
construcció i a altres que l’ajuntament estimi oportunes de manera justificada. 

4. Pel que fa a l’import de la garantia, aquest serà proporcionat als costos d’una eventual 
execució subsidiària de les obligacions no ateses:
a. Import de la garantia per a la reposició de paviments i serveis:

a.1. La garantia per la reposició de paviments i serveis es regirà d’acord amb les 
ordenances fiscals.

b. Import de la garantia per a la gestió de residus:
b.1. La garantia per la gestió dels residus generats per les obres es calcularà segons el 

que estableix l’article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya, que regula la producció 
i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció; i es fixa en 11€/tona de residus previstos en 
l’estudi de gestió, amb un mínim de 150€. 

CAPÍTOL II. CÒMPUT DE TERMINIS
Article 27. Termini de resolució de les llicències urbanístiques

1. El termini per la resolució del procediment per a atorgar o denegar la llicència urbanística, es 
comptarà a partir de la presentació de la sol·licitud i la documentació requerida, subjectant-se 
als següents còmputs: 
 Dos mesos per les llicències urbanístiques, excepte en el cas de les parcel·lacions i les 
llicències de primera utilització i ocupació parcial que serà d’1 mes. 
 En el cas de que es presenti un procediment de llicència d’obres de manera simultània amb 
expedients subjectes a llicència d’activitats, el termini per resoldre serà el que es disposi 
segons el règim de tramitació a què estigui sotmesa l’activitat. 

2. El còmput del termini de resolució restarà suspès durant el termini establert a la normativa 
sectorial d’aplicació per a obtenir informe preceptiu d’una altra administració pública, durant el 
temps emprat per a l’esmena de deficiències i en altres supòsits legalment previstos. El 
còmput del termini es reprèn una vegada esmenada o millorada la documentació o rebuts tots 
els informes sol·licitats. 

3. La no resolució i notificació en el termini establert en aquest article comporta la desestimació 
de la sol·licitud de llicència, excepte en aquells casos en què legalment es contempli el silenci 
positiu, i permet a la persona interessada, interposar el recurs administratiu o el contenciós 
administratiu que sigui procedent. 

4. El termini de resolució serà prorrogable en els supòsits legalment previstos. 

Article 28. Termini de verificació de les comunicacions prèvies

En cas de que la documentació de la comunicació prèvia presentada no reuneixi els requisits 
exigits per la normativa aplicable, l’Ajuntament ho manifestarà a la persona interessada en el 
termini d’un mes a comptar des de la presentació de la documentació prèvia d’obres. En el mateix 
escrit, es farà constar la documentació que cal aportar, completar o esmenar i es farà l’advertiment 
que mentre no es presenti la comunicació correcta i els documents preceptius, no es podrà dur a 
terme l’acte de què es tracti. 

Article 29. Pluralitat de llicències municipals
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En aquells casos en que per l’atorgament d’una llicència municipal sigui preceptiva l’obtenció 
prèvia d’una altra del mateix caràcter, els terminis per a la concessió de la posterior es computaran 
des de la data de concessió de la prèvia. En cas que la persona sol·licitant obtingués la llicència 
prèvia per silenci administratiu, el termini per a la concessió de la segona es computarà a partir del 
moment en què la persona interessada posés de manifest aquest fet als efectes del segon 
expedient. 

Article 30. Termini d’inici i acabament de les obres subjectes a llicència

1. En totes les llicències urbanístiques s’establirà un termini màxim per començar les obres i un 
termini màxim per acabar-les, sempre atenent al principi de proporcionalitat. Els terminis 
màxims per iniciar-les i per acabar-les seran d’1 any i de 3 anys, respectivament. 

2. El termini d’inici i acabament es comptarà des del dia següent al de la notificació de la 
resolució d’atorgament de la llicència. 

3. Els titulars d’una llicència urbanística tindran dret a obtenir una pròrroga per una sola vegada, 
per la meitat del termini atorgat per l’inici o acabament de les obres, sempre que es sol·liciti de 
manera justificada abans d’exhaurir-se els terminis establerts. 

Article 31. Termini d’inici i acabament de les obres emparades en una comunicació prèvia

1. Les comunicacions prèvies relatives a l’execució d’obres no són vàlides si no indiquen terminis 
màxims per començar-les i acabar-les en proporció a la seva entitat. Els terminis màxims per 
iniciar-les i per acabar-les seran, en tot cas, d’1 mes i d’1 any, respectivament. 

2. El termini d’inici i el d’acabament es comptarà des del dia següent al de la presentació al 
registre municipal de la comunicació prèvia. 

3. Els terminis esmentats es prorroguen per la meitat si la persona interessada ho comunica 
abans que hagin transcorregut. 

4. Si transcorren els terminis màxims indicats en una comunicació prèvia per començar o acabar 
les obres, incloses les seves pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o 
finalitzades, la persona interessada resta inhabilitada per començar-les o continuar-les, segons 
correspongui, sens perjudici que pugui presentar una nova comunicació prèvia. 

Article 32. Condicions de les llicències urbanístiques

1. El contingut de les condicions de llicència vinculen i són d’obligat compliment al seu titular. 
2. Les condicions especials imposades en l’acte d’atorgament de llicència són específiques de 

cada llicència i es deriven dels informes previs emesos pels serveis tècnics o jurídics 
municipals o d’organismes sectorials. 

3. Les deficiències esmenables indicades pels serveis tècnics o jurídics municipals o els 
organismes als que s’hagés demanat informe o dictamen podran ser considerades com a 
condicions especials de llicència en funció de les seves característiques. 

Article 33. Caducitat de les llicències d’obres

1. La llicència urbanística d’obres caduca si en els terminis inicialment fixats i, en el seu cas, els 
de les pròrrogues, no s’han començat o acabat les obres. Un cop caducada la llicència 
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d’obres, s’iniciarà expedient de caducitat per l’òrgan municipal competent i s’acordarà la 
caducitat i l’arxivament de les actuacions. 

2. Caducada la llicència, les obres no es podran iniciar ni prosseguir si no se’n demana i se 
n’obté una de nova, ajustada a l’ordenació urbanística i a la legislació sectorial en vigor. 

Article 34. Transmissió de les llicències urbanístiques i canvi de titularitat de les 
comunicacions prèvies

1. Per a què la transmissió de la titularitat de la llicència tingui efecte, caldrà comunicar-la 
mitjançant escrit subscrit per les persones cedent i cessionària amb l’antelació d’un mes, així 
com efectuar el pagament de la taxa corresponent previstes en les ordenances fiscals 
municipals. 

2. Transcorregut aquest termini sense haver-se notificat la improcedència de la cessió es 
considerarà plenament eficaç. 

3. Un cop produïda la transmissió o el canvi de titular, les responsabilitats i les obligacions de 
l’antiga persona titular són assumides per la nova titular. 

4. Si els subjectes que intervenen en la transmissió o canvi de titularitat, no la comuniquen a 
l’òrgan que va atorgar la llicència o legitimar la comunicació prèvia, són responsables solidaris 
dels danys que puguin derivar-se de l’actuació i dels actes de disciplina urbanística que 
corresponguin. 

Article 35. Sentit del silenci administratiu

S’entendran desestimades les sol·licituds en les que hagi expirat el termini màxim per dictar 
resolució expressa sense que aquesta hagi estat dictada, corresponents als actes de 
transformació, d’edificació, de construcció i ús del sòl i del subsòl que requereixen d’acte exprés 
de conformitat, aprovació o autorització administrativa que sigui preceptiu segons la legislació 
d’ordenació territorial i urbanística. 

CAPÍTOL III. CONCURRÈNCIA AMB ALTRES TIPUS D’AUTORITZACIONS
Article 36. Disposició general

El règim de comunicació prèvia regulat en aquesta Ordenança no eximeix de l’obligatorietat 
d’obtenir d’altres autoritzacions o de complimentar altres formes d’intervenció que siguin 
preceptives, de conformitat amb les ordenances municipals i la resta de normativa sectorial 
aplicable en la matèria. 

Article 37. Concurrència amb les autoritzacions municipals de les activitats

1. Quan s’hagin d’executar obres subjectes a llicència urbanística, a l’interior de locals per tal de 
realitzar una activitat, caldrà adequar-se als règims de tramitació següents, en funció del règim 
de tramitació a què estigui sotmesa l’activitat: 

f. Activitats sotmeses a llicència: es sol·licitarà, tramitarà i resoldrà en una única llicència 
municipal. La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació tècnica que correspongui, 
d’acord amb les determinacions requerides per les ordenances municipals i la normativa 
sectorial, tant per als projectes d’obres com pels d’activitats. La resolució que aprova el 
projecte presentat, permetrà l’inici de les obres i condicionarà l’inici de l’activitat a la 
formalització de la primera ocupació i/o control inicial de l’activitat, que es podran efectuar en 
un sol acte. Si el promotor sol·licita la llicència d’obres i la de l’activitat de manera concurrent, 
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però, separades, l’Ajuntament podrà efectuar la tramitació i resolució acumulada en una única 
llicència. 

g. Activitats sotmeses a comunicació prèvia o declaració responsable: la sol·licitud de la llicència 
de les obres per adequar el local a una activitat determinada haurà de contenir la 
documentació exigida per la llicència d’obres i a més, la documentació prevista per a legalitzar 
l’activitat. La resolució haurà de pronunciar-se sobre l’atorgament de la llicència d’obres i sobre 
la conformitat respecte al projecte de l’activitat. L’atorgament d’aquesta llicència d’obres, 
permet iniciar les obres i condiciona l’inici de l’activitat a la formalització de la primera ocupació 
i/o el control inicial que es podran efectuar en un sol acte. 

2. Quan s’hagin d’executar obres a l’interior de locals, subjectes al règim de comunicació prèvia 
de les obres, per tal de realitzar una activitat, caldrà adequar-se als règims de tramitació 
següents, en funció del règim de tramitació a què estigui sotmesa l’activitat: 

a. Activitats sotmeses a llicència: la sol·licitud de llicència d’activitat inclourà la documentació 
exigible per efectuar les obres. La simple sol·licitud té els efectes corresponents a una 
comunicació prèvia als efectes de permetre iniciar les obres sota l’exclusiva responsabilitat del 
sol·licitant, mentre que la resolució de la llicència condicionarà l’inici de l’activitat a un control 
inicial que inclourà la comprovació d’haver efectuat les obres d’acord amb la normativa 
aplicable. 

b. Activitats sotmeses a comunicació prèvia o declaració responsable: la comunicació prèvia a 
l’inici de les obres, haurà d’incorporar la documentació necessària per comunicar o declarar 
l’activitat. En cas de ser necessària la presentació de certificacions o quan el projecte d’obres 
presentat hagi sofert modificacions en la seva execució, caldrà comunicar-ho a l’Ajuntament 
abans d’iniciar l’activitat. L’activitat es podrà iniciar una vegada finalitzades definitivament les 
obres i presentada tota la documentació necessària. 

3. Tanmateix, bé sigui d’ofici o a petició de la persona interessada, l’Ajuntament podrà emetre 
una resolució separada respecte a les obres o a les activitats objecte de la tramitació, sempre 
que a l’expedient constin tots els informes i s’hagin perfeccionat tots els tràmits corresponents 
al títol habilitant que es resol separadament. 

4. La tramitació dels règims d’intervenció contemplats en aquest article, comportarà la meritació 
de les taxes corresponents, tan pel que fa a les obres com la de l’activitat, en el moment de la 
presentació de la sol·licitud de llicència, comunicació prèvia o declaració responsable. 

Article 38. Concurrència amb autoritzacions sectorials alienes a l’autorització municipal

1. La concessió d’una llicència municipal o la presentació d’una comunicació prèvia, no 
pressuposa que la persona interessada disposi de les autoritzacions esmentades i per tant, el 
títol habilitant municipal resta condicionat a la seva obtenció. 

2. Quan l’execució d’una obra estigui subjecte a l’obtenció d’una autorització sectorial sota la 
competència d’altres administracions, caldrà obtenir aquesta autorització, en qualsevol cas, 
abans d’iniciar l’obra. 

3. Quan aquesta autorització sectorial s’hagi de tramitar pel règim de comunicació prèvia, la 
presentació d’aquesta s’assimila a l’obtenció de l’autorització sectorial, als efectes d’aquest 
article. 

4. Si l’autorització sectorial no es pot obtenir abans d’executar les obres, es podrà tramitar 
posteriorment a la finalització d’aquestes sota la responsabilitat exclusiva de la persona 
interessada en cas que l’administració competent en la matèria sectorial, imposi requisits o 
condicions que contradiguin allò establert per aquest Ajuntament en autoritzar les obres. 

Article 39. Autorització d’usos provisionals
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Les obres i els usos amb les característiques i la situació que determinen el seu caràcter 
provisional, requeriran d’un informe favorable vinculant de l’administració competent en els termes 
i els supòsits previstos a la legislació en matèria urbanística que tindrà, a tots els efectes, el 
caràcter d’autorització prèvia a la intervenció municipal. 

TÍTOL TERCER. EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS AUTORITZADES
Article 40. Règim aplicable

1. Les actuacions autoritzades amb el règim de llicència o comunicades prèviament, s’hauran 
d’executar d’acord amb el contingut de la mateixa, sota la direcció facultativa de persona 
competent de conformitat amb la legislació aplicable. 

2. Les autoritzacions s’atorguen amb subjecció a allò que disposa el planejament vigent respecte 
a la classe de sòl i la seva destinació, a les condicions de l’aprofitament urbanístic, 
edificabilitat, intensitat i ús, i sense perjudici de tercers. 

Article 41. Informació de les actuacions autoritzades

1. Els promotors de qualsevol obra, construcció o instal·lació tenen el deure de col·locar un cartell 
informatiu de les actuacions autoritzades, als efectes de posar-les en coneixement dels 
ciutadans i per facilitar la actuació inspectora de l’administració. 

2. El cartell informatiu segons model normalitzat per l’Ajuntament, contindrà, com a mínim, les 
dades següents:
a. Títol administratiu habilitant: Llicència urbanística o comunicació prèvia
b. Número d’expedient administratiu
c. Nom del promotor de les obres
d. Nom del/s tècnic/s director/s
e. Descripció de les obres
f. Data d’autorització de la llicència o data de la presentació de la comunicació prèvia
g. Termini d’inici
h. Termini de finalització

3. El cartell informatiu es col·locarà, prèviament al començament de l’actuació, en un lloc que 
resulti perfectament visible i llegible des de la via pública i romandrà exposat durant tot el 
desenvolupament dels treballs en bon estat de conservació. 

Article 42. Devolució i cancel·lació de les garanties

1. Amb la comunicació de la primera utilització i ocupació dels edificis de nova planta es tramitarà 
la devolució del dipòsit o cancel·lació de les garanties constituïdes per a la seva reposició de 
paviments i serveis, sempre que s’hagi complert total i satisfactòriament les obligacions 
garantides. 

2. En cas que no sigui preceptiva la comunicació de primera utilització i ocupació, un cop 
acabades les actuacions, el promotor demanarà la devolució i la resolució en què s’ordeni el 
retorn de l’aval o dipòsit requerirà informe favorable dels serveis tècnics municipals

3. La fiança dipositada per a la gestió de residus generats a l’obra es retornarà, a petició de 
l’interessat, adjuntant la justificació que els residus han estat gestionats de conformitat amb la 
legislació vigent. 
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4. El titular o promotor de les obres ha de presentar a l’Ajuntament certificat acreditatiu de la 
gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Aquest document és 
necessari pel retorn de la fiança corresponent. 

Article 43. Simultaneïtat de les obres d’urbanització i les d’edificació

1. Les obres d’edificació es podran executar simultàniament amb les obres d’urbanització que 
s’hagin de realitzar, d’acord amb la legislació urbanística d’aplicació i el planejament vigent, 
per tal que els terrenys adquireixin la condició de solar. A aquest efecte, conjuntament amb la 
sol·licitud de la llicència d’obres d’edificació, caldrà demanar la corresponent llicència 
urbanística per a la realització, de manera prèvia o simultània, de les obres d’urbanització 
complementàries. 

2. L’execució simultània requerirà del compliment dels requisits i les condicions previstos en la 
legislació urbanística i en les normes de planejament, i comportarà la prestació de la garantia 
econòmica corresponent. 

Article 44. Renúncia i canvi de tècnics

1. En les obres en què resulti preceptiva l’assumpció de la direcció facultativa per part d’un o més 
tècnics, si algun d’ells deixés de prestar-hi els seus serveis haurà de posar-ho en coneixement 
de l’Ajuntament en un termini màxim de deu dies mitjançant escrit en el que s’expressi la fase 
d’execució. 

2. La persona titular de la llicència no podrà continuar l’actuació de què es faci fins haver 
nomenat un nou professional i haver comunicat a l’Ajuntament l’assumpció de la direcció, 
paralitzant fins aquest moment les obres, llevat d’aquelles que siguin precises per garantir la 
seguretat. 

Article 45. Paralització de les obres i instal·lacions

1. Si es produeix la paralització de les obres, per termini superior a dos mesos, sigui per voluntat 
del seu titular o com a conseqüència d’una decisió administrativa de suspensió de les obres en 
curs, la persona titular de la llicència està obligada a:

a. Reposar els elements d’urbanització i mobiliari urbà a l’estat anterior a l’inici de les 
obres

b. Tancar la parcel·la o solar a límit de façana
c. Prendre les mesures cautelars necessàries, i retirar o ubicar els elements dels serveis 

provisionals de les obres a línia de façana, per tal que l’obra paralitzada no afecti 
negativament les edificacions veïnes ni l’espai públic

d. En el cas de tenir instal·lada una grua, aparell elevador o bastida caldrà desmuntar-la 
per motius de seguretat pública

e. Prendre les mesures de seguretat necessàries respecte a risc de caiguda d’objectes i 
materials i risc de caiguda de persones a diferent nivell

f. Mantenir l’obra i el solar net de brutícia i vegetació
2. En el supòsit d’incompliment de les obligacions establertes a l’apartat anterior, l’autoritat 

municipal dictarà les obres d’execució oportunes, i podrà ordenar l’execució forçosa o 
subsidiària dels treballs necessaris, amb càrrec a la persona titular. 

TÍTOL QUART. RÈGIM DISCIPLINARI
Article 46. Inspecció municipal de les obres
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1. Totes les obres regulades en aquesta Ordenança, queden subjectes a l’acció inspectora de 
l’Ajuntament, en qualsevol moment, i independentment de l’acció inspectora en les matèries 
que correspon a altres administracions. 

2. Durant l’execució de les obres, els serveis tècnics municipals podran examinar els treballs 
sempre que ho considerin convenient, bé perquè ho ordeni l’autoritat competent, bé per 
denúncia o a petició de la persona interessada o de tercers interessats. Aquests serveis també 
podran ordenar les mesures necessàries per garantir l’absència de risc o perill per a les 
persones o béns. 

3. La inspecció comprendrà tots els aspectes relacionats amb l’obra especialment els referents al 
compliment dels paràmetres urbanístics utilitzant, si fos necessari, mitjans topogràfics. Per 
aquest motiu, el número de inspeccions dependrà de la complexitat de l’obra i el compliment 
dels paràmetres recollits en la llicència. L’activitat inspectora podrà comportar, si es creu 
oportú, la sol·licitud de presa de mostres. 

4. El titular de la llicència o comunicació, personalment o per mitjà de persona que el representi, i 
el director facultatiu de l’obra, estan obligats a assistir als actes d’inspecció quan siguin citats a 
l’efecte, com també a facilitar l’entrada a la finca dels serveis tècnics municipals. En cas 
d’incompliment d’aquests deures, els tècnics municipals donaran compte a l’Ajuntament per tal 
d’iniciar les accions que correspongui d’acord amb la normativa vigent. 

5. Els tècnics municipals examinaran si les obres s’ajusten a la llicència urbanística concedida o 
a la comunicació prèvia presentada, i emetran informe. Si es detecta un incompliment de les 
actuacions autoritzades, l’Ajuntament podrà requerir al titular que ajusti l’execució de l’obra a 
les mateixes, o bé, acordar amb caràcter provisional la immediata suspensió de les obres i 
l’adopció de les mesures de protecció necessàries, sens perjudici de la instrucció del 
corresponent expedient sancionador. 

6. Als efectes de facilitar l’acció inspectora de l’administració el promotor o responsable de les 
actuacions ha de col·locar el cartell informatiu de les obres amb les condicions fixades a 
l’article 41, i ha de facilitar als serveis tècnics municipals, en qualsevol moment, la 
documentació completa que forma part de la llicència urbanística autoritzada o de la 
comunicació prèvia presentada. 

Article 47. Règim sancionador

La infracció de qualsevol dels preceptes de la present Ordenança serà objecte de sanció 
administrativa d’acord amb la legislació urbanística i sectorial que sigui d’aplicació. 

Article 48. Infraccions

1. Amb independència de les infraccions tipificades en la legislació i amb habilitació en la 
mateixa, constitueixen infracció lleu de la present Ordenança les següents accions o 
omissions:

g. La presentació de comunicacions, certificats, declaracions responsables, projectes o 
altres documents en els procediments regulats, que siguin inexactes o falsos. 

h. L’inici de les obres o usos del sòl sense donar compliment a les obligacions relatives a 
la presentació de la documentació que ha d’acompanyar a la sol·licitud de llicència o a 
la comunicació prèvia. 

i. L’inici de les obres o actuacions sense col·locar el cartell informatiu de les mateixes
j. Incórrer en qualsevol altra acció o omissió que infringeixi els preceptes d’aquesta 

Ordenança, no prevista com a infracció de caràcter greu o molt greu segons la 
legislació aplicable. 
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2. Té la consideració d’infracció urbanística greu l’inici de les obres o dels usos del sòl sense 
haver presentat la comunicació prèvia pertinent, o haver-les presentat amb dades falses o 
inexactes, quan aquestes obres o usos poden comportar afectacions sobre la salut, el medi 
ambient o la seguretat de les persones. 

3. Les infraccions tipificades en aquesta Ordenança es sancionen d’acord amb el règim 
sancionador establert a la legislació urbanística. 

Article 49. Procediment sancionador

La imposició de sancions s’ha d’ajustar al procediment que estableix la normativa reguladora del 
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència municipal, amb les especificitats 
que estableix la Llei d’Urbanisme i el seu Reglament, tant si es tramita conjuntament amb el 
procediment de restauració de la realitat física i jurídica alterada, com si es tramita separadament. 

DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES

Disposició Transitòria Primera. Procediments iniciats
Els procediments d’autoritzacions iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta 
Ordenança, es tramitaran i resoldran per la normativa vigent en el moment de la presentació de la 
sol·licitud. 

Disposició Transitòria Segona. Presentació i tramitació telemàtica de les llicències
Els procediments de tramitació telemàtica previstos en aquesta Ordenança s’implantaran en el 
termini màxim de 6 mesos des de la seva aprovació, i en funció de les possibilitats tècniques i dels 
recursos disponibles. 

Disposició Derogatòria. Derogació normativa
A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, queden derogades totes aquelles normes 
municipals d’igual o inferior rang que s’oposin a allò establert a la mateixa. 

Disposició Final. Entrada en vigor

Aquesta Ordenança entrarà en vigor una vegada hagi estat aprovada definitivament pel Ple de 
l’Ajuntament de Deltebre i transcorreguts 20 dies des la publicació del text íntegre al Butlletí Oficial 
de la Província.
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ORDENANÇA NÚMERO 13 REGULADORA DE L'OBERTURA D'ESTABLIMENTS I 
CONTROL D'ACTIVITATS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS.

Tot i les diverses normatives que afecten els aspectes procedimentals de la regulació de les 
activitats, aquest municipi no ha disposat fins ara de cap Ordenança específica per a l’obertura 
d’establiment i el control d’activitats.

L'entrada en vigor de la darrera normativa d’aquest aspecte, la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC núm. 6920, de 24 de juliol), obliga a la 
creació d’aquesta Ordenança per tal d'introduir el règim jurídic i el procediment administratiu que 
en resulta. 

Així, actualment el marc normatiu que regula les activitats està integrat per:

• La Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i 
les activitats recreatives; i el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el 
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

• La Llei  20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats (en endavant, LPCAA), modificada per la Llei 9/2011, de 29 de desembre de 
Promoció de l'activitat econòmica i la Llei 5/2012, del 20 de marc, de mesures fiscals, 
financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments 
turístics.

• La Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis.

• La Llei estatal 2/2011, de 4 de marc, d'economia sostenible.

• La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat 
econòmica.

• I el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals.
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Capítol 1. Objecte,  classificació d'activitats, definicions i objectius del sistema municipal 
d’intervenció administrativa.

Article 1. Objecte.

1. L'objecte d'aquesta ordenança és regular el sistema municipal d'intervenció administrativa en 
les activitats i instal·lacions que es desenvolupin o realitzin en el terme municipal de Deltebre.

2. L'Ajuntament, en el marc objecte d'aquesta ordenança, intervé per a garantir la salut i la 
seguretat de les persones i bens, la tranquil·litat dels veïns i la convivència veïnal i, per protegir 
el medi ambient en conjunt, per a garantir-ne la qualitat de vida, mitjançant els instruments 
necessaris que permetin prevenir, minimitzar, corregir i controlar la contaminació.

3. El sistema municipal d'intervenció administrativa abasta la regulació i el control de les 
activitats per tal de minimitzar el seu impacte en el medi i en les persones, així com afavorir 
l’emprenedoria, la integració social i la cohesió del teixit econòmic local. Si s’escau, pretén 
descriure les accions necessàries pel restabliment de la legalitat i dels interessos generals 
vulnerats per incompliment de les normes d'aplicació,  l'adopció de les mesures cautelars i la 
sanció de les conductes tipificades com a infracció.

4. El sistema d'intervenció administrativa que regula aquesta ordenança s'entén sense perjudici 
de les intervencions que correspongui a l'Administració General de l'Estat o a la Generalitat de 
Catalunya en les matèries de les seves competències.

Article 2. Classificació de les activitats objecte d’intervenció administrativa municipal.

1. Les activitats sotmeses a aquesta Ordenança es poden classificar en funció de la tipologia 
d’àrea d'activitat on s'enquadrin, com ara:

• Energètiques.

• Mineres.
• Industrials.

• De gestió de residus.

• Agrícoles i ramaderes.
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• Comercials.
• Recreatives.

• De serveis i altres.

2. Les activitats sotmeses a aquesta Ordenança estaran subjectes a un dels següents 
procediment administratius:

a. Autorització ambiental.

b. Declaració d'impacte ambiental amb una autorització substantiva.

c. Informe urbanístic municipal.

d. Procés de decisió prèvia sobre la necessitat de declaració d'impacte ambiental.

e. Llicència ambiental.

f. Comunicació prèvia ambiental municipal.

g. Llicència municipal d’activitat recreativa o espectacle públic.

h. Comunicació d’activitat recreativa o espectacle públic.

i.  Llicència municipal d’activitat.

j. Regulació de les activitats innòcues: declaració responsable d’obertura.

k. Regulació de les activitats innòcues: comunicació prèvia.

l. Canvis no substancials.

m. Transferibilitat dels permisos habilitants.

n. Cessament d’activitats.

o. Clausura d’activitats.

p. Actuacions control ambiental inicial.

q. Actuacions de control ambiental periòdic.

r. Llicències sectorial.

s. Llicències i comunicacions d’obres simultànies a les activitats.

t. Llicència i comunicació d’obres en equipaments comercials.

u. Comunicació en activitats de comerç no sedentari.

Article 3. Definicions.

Als efectes del que disposa aquesta Ordenança, s’entén per:

a. Autorització ambiental: resolució de l’òrgan ambiental de la Generalitat de Catalunya 
competent en matèria de medi ambient per mitjà de la qual s'autoritza una activitat 
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determinada o diverses activitats i les instal·lacions o part de les instal·lacions que ocupen, 
ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa 
persona o empresa titulars, amb subjecció a les condicions necessàries per garantir el 
compliment dels objectius i les disposicions de la Llei 20/2009, de la LPCAA.

b. Llicència ambiental: resolució de l'Ajuntament per mitjà de la qual s'autoritza una activitat 
determinada o diverses activitats i les instal·lacions o part de les instal·lacions que ocupen, 
ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa 
persona o empresa titular, amb subjecció a les condicions necessàries per garantir el 
compliment dels objectius i les disposicions de la LPCAA i d'aquesta Ordenança.

c. Autorització substantiva: l’autorització, la llicència, el permís o la concessió administrativa 
atorgat/da per un òrgan de l’administració en l’àmbit d'una intervenció sectorial. 

d. Informe urbanístic: informe oficial emès per l’Ajuntament que acredita la compatibilitat de 
l'activitat i de l'establiment on es vol exercir, amb el regim d'us i edificació establert a la 
legislació urbanística i al planejament urbanístic aplicable, així com la disponibilitat i la 
suficiència dels serveis públics que exigeix l'activitat.

e. Activitat: l’explotació que es duu a terme en un determinat local o establiment ramader, 
industrial, miner, comercial, de serveis o altres i que esta integrada per una instal·lació o mes 
d'una.

f. Local o establiment: el conjunt d'edificacions, instal·lacions i espais que constitueixen una 
unitat física diferenciada, amb accés independent, apte perquè una mateixa persona o 
empresa titular, exerceixen una activitat o més d'una.

g. Instal·lació: qualsevol unitat tècnica fixa, mòbil o transportable de què es compon un centre o 
establiment on s'exerceix una o diverses activitats.

h. Òrgan ambiental competent: òrgan de l’administració que te atribuïda alguna o algunes de 
les potestats de resolució respecte de les actuacions d’intervenció administrativa que es 
regulen en aquesta Ordenança.

i. Titular: la persona física o jurídica que exerceix o posseeix una activitat o diverses en un 
mateix centre o establiment, o bé que, per delegació, té un poder econòmic determinant 
sobre l’explotació tècnica de l'activitat o les activitats.

j. Projecte bàsic: document tècnic, subscrit per un tècnic competent, que conté la descripció 
detallada de l'activitat i de les instal·lacions, la localització, les obres, si escau, i el medi 
afectable per a la implantació i l'exercici d'alguna o algunes de les activitats compreses en els 
annexos de la LPCAA, el contingut dels quals s'estableix per Ordre de la persona titular del 
Departament competent en matèria ambiental. El contingut específic serà, a títol orientatiu, el 
que ve determinat per aquesta Ordenança i per altra normativa sectorial de les diferents 
administracions amb competències d’intervenció administrativa i, si escau, les normes 
tècniques que estableixen el contingut del projecte de l'activitat.

k. Intervenció sectorial: la intervenció administrativa d’autorització, llicència, comunicació, 
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control o registre a la qual esta sotmesa una activitat de les que regula aquesta Ordenança, 
de conformitat amb un ordenament jurídic diferent de l'ambiental. En particular, són 
intervencions sectorials, la intervenció urbanística, la d'incendis, la industrial, la turística, la 
sanitària, l’energètica, la laboral, la comercial, i la relativa a establiments de concurrència 
pública.

l. Sector ambiental: cada una de les àrees o matèries que són objecte d'una regulació legal i 
d'una organització administrativa especifica i diferenciada, si escau, dins de l'ordenament 
jurídic ambiental. En qualsevol cas, es consideren sectors ambientals, l'aire, l'aigua, residus, 
el sòl, el medi nocturn i el medi natural.

m. Contracte de control inicial: l'acord formalitzat entre la persona o empresa titular de l'activitat i 
l'Entitat Ambiental de Control (EAC, degudament acreditada per l’administració competent), 
encarregada d'efectuar el control inicial pel qual es determina l'inici i el procediment de 
posada en funcionament de l'activitat en proves, la data prevista per a l'inici de l'activitat, la 
durada màxima d'aquest període i les possibles incidències que hi poden sorgir.

n. Entitat Ambiental de Control: entitat tècnica especialitzada, publica o privada, amb 
personalitat jurídica pròpia, que ha de disposar dels mitjàns materials i personals i complir els 
requisits de solvència tècnica i financera establerts reglamentàriament, a la qual 
l’administració acredita i habilita i encomana l'exercici de funcions de verificació, control i 
inspecció o similars de la seva competència, després de comprovar que compleix els 
requisits jurídics econòmics, tècnics i organitzatius pertinents.

o. Modificació substancial de l’activitat: qualsevol modificació duta a terme en una activitat 
autoritzada que, en aplicació dels criteris que estableix l'article 59 de la LPCAA, i dels 
paràmetres que es determinin per reglament i en el seu defecte per aquesta Ordenança, 
comporti repercussions perjudicials o importants per a les persones o per al medi ambient.

p. Modificació no substancial de l’activitat:

I. La modificació de les característiques o del funcionament d'una activitat que, en 
aplicació dels criteris que estableix l'article 59 de la LPCAA, tot i que tingui 
conseqüències previsibles per a les persones o per al medi ambient, no pot esser 
qualificada de substancial.

II. La modificació de les característiques o del funcionament d'una activitat que no té 
conseqüències previsibles ni per a les persones ni per al medi ambient.

q. Contaminació: la introducció, directa o indirecta, a l'atmosfera, a l'aigua o al sòl, mitjançant 
l'activitat humana, de substàncies, vibracions, radiacions, calor o soroll que puguin tenir 
efectes perjudicials per a la salut o per al medi ambient, o que puguin causar danys en els 
bens materials, deteriorar o perjudicar el gaudi o altres usos legítims del medi ambient.

r. Substància: qualsevol element o compost químic, exceptuant les substàncies radioactives i 
els organismes modificats genèticament.

s. Emissió: l’expulsió, a l'atmosfera, a l'aigua o al sòl, de substàncies, vibracions, radiacions, 

�348



�

calor o soroll procedents d'una manera directa o indirecta de fonts puntuals o difuses d'una 
activitat.

t. Valors límit d’emissió: la massa o l'energia expressada amb relació a determinats paràmetres 
específics, la concentració o el nivell d'una emissió el valor de la qual no s'ha de superar dins 
d'un o diversos períodes determinats. 

u. Normes de qualitat ambiental: el conjunt de requisits dictats per la normativa ambiental 
aplicable que s'han de complir en un moment donat en un entorn concret o en una part 
determinada d'aquest entorn.

v. Paràmetres o mesures tècniques equivalents: els paràmetres o les mesures de referència 
que, amb caràcter supletori o complementari, s'apliquen quan les característiques de 
l'activitat no permeten una determinació adequada de valors límit d’emissió o quan no hi ha 
normativa aplicable.

w. Millors tècniques disponibles: la fase més eficaç i avançada de desenvolupament de les 
activitats i de llurs modalitats d’explotació, que demostri la capacitat pràctica de determinades 
tècniques per a constituir, en principi, la base dels valors límit d'emissions destinats a evitar 
o, si això no fos possible, reduir en general les emissions i llur impacte en el conjunt del medi 
ambient. A aquests efectes, s’entén per:

I. Tècniques: la tecnologia utilitzada, juntament amb la manera en què està dissenyada, 
construïda, mantinguda, explotada i paralitzada l'activitat.

II. Tècniques disponibles: les tècniques desenvolupades a una escala que en permeti 
l’aplicació en el context del sector industrial corresponent en condicions viables 
econòmicament i tècnicament, prenent en consideració els costos i els beneficis, 
sempre que la persona titular hi pugui tenir accés en unes condicions raonables.

III. Tècniques millors: les tècniques més eficaces per a assolir un alt nivell general de 
protecció del medi ambient en conjunt.

x. Avaluació ambiental: l’anàlisi dels efectes i els resultats ambientals de l'activitat, que comprèn 
la descripció i, específicament, les instal·lacions, les matèries primeres i les auxiliars, els 
processos, els productes i el consum de recursos naturals i d'energia, i les emissions de tota 
mena i llurs repercussions en el medi considerat en conjunt.

y. Accident greu: un fet, com ara una emissió, un incendi o una explosió importants, que resulta 
d'un procés no controlat durant el funcionament de qualsevol establiment al qual són 
aplicables les disposicions determinades per les directives de la Unió Europea i per la 
normativa en matèria d'accidents greus.

z. Acord voluntari: l'acord subscrit entre l’administració ambiental competent i la persona o les 
persones titulars d'una activitat o un grup d'activitats d'un sector industrial determinat, segons 
el qual ambdues parts es vinculen voluntàriament per complir uns objectius de qualitat del 
medi ambient determinats per la normativa especifica o, si no n'hi ha, adoptant, si escau, 
paràmetres o mesures tècniques equivalents de conformitat amb les millors tècniques 
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disponibles.

Article 4. Compliment dels objectius fixats per la legislació.

1. Les activitats objecte d'aquesta Ordenança i les instal·lacions que hi estiguin vinculades han 
de ser projectades, instal·lades, utilitzades, mantingudes i controlades de manera que 
s'assoleixin els objectius de qualitat de l'entorn urbà, ambientals, de salubritat, de seguretat i 
de tranquil·litat i convivència veïnal, exigibles d'acord amb les normes d’aplicació.

2. Als efectes d'aquesta Ordenança, les activitats i les instal·lacions que hi són vinculades 
compleixen les obligacions generals fixades a l'anterior apartat si són desenvolupades i 
utilitzades, respectivament, d'acord amb la finalitat i l’ús que els són propis i compleixen les 
condicions següents:

a. Estar projectades, instal·lades, controlades i mantingudes d'acord amb la reglamentació 
vigent i en absència de reglamentació, que s'ajustin a les normes tècniques de 
reconeixement general i els requisits exigits.

b. Complir les condicions establertes per l’autorització o la llicència, l'ordre, informe o acta 
de comprovació o inspecció emesa per les administracions publiques o les entitats 
col·laboradores de l’administració o la declaració d'impacte ambiental emesa per la 
Ponència Ambiental, si són preceptives.

c. Disposar de l’autorització, la llicència o l'informe de compatibilitat urbanística o haver 
presentat la comunicació o declaració responsable que correspongui.

d. Sotmetre l'activitat al control o comprovació abans d'iniciar l'activitat emparada en 
autorització o llicència, quan sigui preceptiu.

e. Sotmetre l’autorització o la llicència a la revisió periòdica, quan sigui preceptiva.

f. Complir les obligacions de control periòdic i de subministrament d’informació, quan sigui 
preceptiu.

g. Comunicar a l’òrgan competent qualsevol modificació substancial o no substancial amb 
efectes sobre les persones o el medi ambient.

h. Comunicar a l’òrgan competent la transmissió de la titularitat.

i. Comunicar a l’òrgan competent el cessament de l'activitat.

j. Informar immediatament l’òrgan competent de qualsevol incident o accident que pugui 
afectar el medi ambient o les persones.

k. Prestar l’assistència i la col·laboració necessàries a les persones que duguin a terme les 
actuacions de control, vigilància i inspecció.

l. Complir amb les obligacions derivades de la comunicació prèvia i declaració 
responsable.
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m. Complir qualsevol altra obligació establerta en la legislació aplicable i en aquesta 
Ordenança.

Article 5. Contractes de serveis amb empreses que tinguin la capacitat tècnica per emetre 
informes, certificacions, actes de verificació o control i actuació dels col·legis 
professionals.

1. En el supòsit que, en no estar prevista l’actuació d'entitats col·laboradores de l’administració, 
no sigui possible o convenient realitzar els informes tècnics, certificacions i actes de 
verificació o control, directament a través de l’actuació total i completa pels serveis tècnics i 
d’inspecció municipals, l'Ajuntament pot procedir a licitar i adjudicar els contractes de serveis 
amb empreses que tinguin la capacitat tècnica exigible en cada cas, en l’àmbit de les 
condicions de seguretat i de protecció de les persones; control acústic; altres impactes de 
prevenció i control ambiental i, estructura i seguretat dels edificis, per tal de:

a. Realitzar les comprovacions, verificacions, anàlisis, mesures i d'altres actuacions de 
control inicial, de control de funcionament i de revisió previstes en aquesta Ordenança.

b. Redactar els informes, les certificacions i les verificacions previstes en aquesta 
Ordenança.

2. Els col·legis professionals competents per raó de la matèria poden exercir funcions de 
comprovació i verificació documental, prèvies a les que exerceix l’administració, per a donar 
la conformitat que les dades tècniques que es presenten a l’administració s'ajusten a les 
requerides per a l'activitat objecte de la llicència i als estendards de qualitat de la 
documentació tècnica aportada. Amb aquesta finalitat, l'Ajuntament podrà establir convenis 
amb els col·legis professionals corresponents.

Capítol 2. Procediments dels règims d’intervenció administrativa.

Les activitats incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta ordenança, d'acord amb la potencialitat 
d'incidència sobre el medi ambient, la seguretat i la salut queden sotmeses:

Article 6. Règim d'Autorització Ambiental.

Són sotmeses a aquest procediment les activitats incloses en els annexos I.1 i I.2 de la llei 
20/2009 de la LPCAA. Se subdivideixen en:

a. Activitats sotmeses a autorització ambiental amb declaració d'impacte. Són les activitats del 
annex I.1. i el annex I.2.a.

b. Activitats sotmeses a autorització ambiental i a un procés de decisió prèvia sobre la 
necessitat de submissió a una avaluació d'impacte ambiental. Són les activitats de l'annex I.
2.b.
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c. Les activitats incloses a l'annex I de la LPCAA, al règim d'autorització ambiental de la 
Generalitat de Catalunya. No obstant això, aquestes activitats restaran també subjectes a la 
llicència municipal d'activitat per tal de verificar si compleixen totes les prescripcions 
establertes a la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria 
d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i a la resta de la normativa 
sectorial no ambiental de competència municipal.

Article 7. Regulació de les activitats sotmeses al règim d'autorització ambiental.

1. Les activitats sotmeses al règim d'autorització ambiental relacionades a l'annex I de la 
LPCAA, o en la norma que modifiqui el dit annex, es regiran per la regulació establerta al títol 
II de la llei esmentada i per la normativa que la desenvolupi.

2. No obstant això, aquestes activitats restaran també subjectes a la llicència municipal 
d'activitat per tal de verificar si compleixen totes les prescripcions establertes a la Llei 3/2010, 
de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis, i a la resta de la normativa sectorial no ambiental de competència 
municipal.

3. En cap cas podrà iniciar-se el funcionament de l'activitat mentre no es disposi del preceptiu 
control ambiental inicial i de la llicència municipal d'activitat.

Article 8. Declaració d'impacte ambiental amb una autorització substantiva.

1. Se sotmeten al procediment de declaració d'impacte ambiental incorporada en l’autorització 
substantiva de l’administració autonòmica, les activitats en matèria de mines, parcs eòlics, 
instal·lacions fotovoltaiques i explotacions en terreny de domini públic hidràulic.

2. Hi són sotmeses les activitats incloses en l'annex I.3 de la Llei 20/2009 de la LPCAA.

3. La intervenció ambiental es duu a terme mitjançant la integració de la declaració d'impacte 
ambiental o l'informe ambiental, amb els valors límit d’emissió associats, els controls i altres 
requeriments ambientals, en l’autorització de l’òrgan competent per raó de la matèria 
substantiva, d'acord amb el procediment que s'estableix a la LPCAA.

Article 9. Informe urbanístic.

L'informe urbanístic municipal s'ha d'acompanyar:

1. A la sol·licitud d’autorització ambiental.

a) Amb l'estudi d'impacte ambiental, de les activitats extractives de l'annex I.3 de la LPCAA, 
en les quals la declaració d'impacte ambiental s'incorpora a l’autorització substantiva.
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b) Si l'informe urbanístic es desfavorable, independentment del moment en que s'ha emès, 
sempre que s'hagi rebut abans que s’atorgués l’autorització ambiental, l’òrgan ambiental del 
Departament competent en matèria de medi ambient ha de dictar una resolució que posi fi al 
procediment i arxivar les actuacions. D'igual manera haurà de procedir l’òrgan que tramita 
l’autorització substantiva en relació a les activitats extractives de l'annex I.3 de la LPCAA.

c) A la formulació de la consulta prèvia prevista per les activitats dels annexos II i III de la Llei 
20/2009 de la LPCAA pel fet d'estar sotmeses a una avaluació d'impacte ambiental, en els 
termes que disposa l'article 33 de la dita Llei.

2. En les activitats sotmeses a llicència ambiental, l'informe urbanístic s’emetrà d'ofici durant la 
tramitació, això sens perjudici que potestativament el titular pugui demanar amb caràcter previ. 
En les llicències urbanístiques, singularment la d'obres i la de canvi d'us, es tramitarà de manera 
conjunta quan sigui exigible.

3. Cal obtenir l'informe urbanístic, abans de formular la comunicació prèvia ambiental i 
municipal, quan es vol utilitzar per un us concret edificacions existents construïdes sense un ús 
específic. Si l'informe urbanístic és desfavorable, la comunicació prèvia no es pot presentar 
vàlidament, ni exercir legítimament l'activitat.

4. Aquest informe té materialment el caràcter d’autorització definida a la Llei 17/2009 de 23 de 
novembre, com qualsevol acte exprés o tàcit de l'autoritat competent que s'exigeixi, amb 
caràcter previ, per a l’accés a una activitat de serveis o el seu exercici.

Article 10. Procés de decisió prèvia sobre la necessitat de declaració d'impacte ambiental.

Són sotmeses a un procés de decisió prèvia sobre la necessitat de declaració d'impacte 
ambiental, les activitats següents:

a. Les activitats incloses en l'annex I.2.b de la Llei 20/2009 de la LPCAA, amb l’excepció que 
estableix l'article 12.2, en el cas de modificacions substancials de les activitats dels 
annexos I.1 i I.2, amb caràcter previ a la sol·licitud de l’autorització ambiental, la persona o 
l'empresa titular de l'activitat ha de formular una consulta prèvia a l’administració respecte al 
fet de sotmetre-les a una avaluació d'impacte ambiental, en aplicació dels criteris fixats per 
l'annex V de la LPCCA.

b. Les que a l’epígraf corresponent a l'annex II de la LPCAA es determina específicament la 
necessitat d'aquest procés.

c. Les activitats o les instal·lacions que estan classificades en els annexos II o III de la LPCAA, 
en aplicació dels criteris fixats a l'annex V de la LPCAA, quan afectin directament als espais 
naturals amb una sensibilitat ambiental elevada, inclosos en el Pla d'espais d’interès natural 
(PEIN), aprovat pel Decret 328/1992, als espais naturals de protecció especial, declarats 
d'acord amb la Llei 12/1985, a les zones humides i les àrees designades en aplicació de les 
Directives 2009/147/CE i 1992/43/CE (Xarxa Natura); a zones humides incloses a la llista 
del Conveni de Ramsar, i altres espais protegits que es determini legalment.
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Article 11. Règim de Llicència ambiental.

Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix 
centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que 
es relacionen a l'annex II de la Llei 20/2009 de la LPCAA.

Aquestes activitats se subdivideixen en:

a) Activitats sotmeses a una llicència ambiental amb declaració d'impacte ambiental, 
aquelles que l’epígraf corresponent de l'annex II de la LPCAA determina específicament 
la necessitat d'aquest procés.

b) Activitats sotmeses a una llicència ambiental i a un procés de decisió prèvia sobre la 
necessitat de declaració d'impacte ambiental, aquelles que l’epígraf corresponent de 
l'annex II de la LPCAA determina específicament la necessitat d'aquest procés.

c) Activitats sotmeses a una llicència ambiental sense necessitat de sotmetre's a cap 
procés d’avaluació d'impacte ambiental.

d) Si l'activitat té per objecte una explotació ramadera inclosa a l'annex II de la LPCAA, la 
sol·licitud també ha d'anar acompanyada d'un pla de gestió de les dejeccions ramaderes, 
d'acord amb el que preveu l'article 67 de la Llei 20/2009 de la LPCAA.

Article 12. Regulació de les activitats sotmeses al règim de llicència ambiental.

1. 1. Les activitats sotmeses al règim de llicència ambiental relacionades a l'annex II de la 
LPCAA, o en la norma que modifiqui el dit annex, es regiran per la regulació establerta al 
títol III de la llei esmentada i per la normativa que la desenvolupi.

2. 2. La documentació que caldrà aportar per formalitzar la llicència ambiental serà la que 
consta als impresos normalitzats a l’Espai d’Atenció Ciutadana (EAC), i que està 
relacionada en l’annex a aquesta Ordenança.

3. Una vegada concedida la llicència ambiental, l'activitat no podrà iniciar-se mentre l'interessat 
no comuniqui a l'ajuntament la finalització de la instal·lació mitjançant la certificació del 
tècnic encarregat de l'execució del projecte, i annexi l'acta o actes de control inicial emeses 
per les entitats ambientals de control d'acord amb la normativa ambiental, de prevenció i 
seguretat en matèria d'incendis i de la resta de la normativa sectorial que hi sigui aplicable; 
i no es verifiqui l'adequació de l'activitat i de les instal·lacions a la llicència concedida.

4. 3. Les activitats sotmeses al règim de llicència ambiental hauran d'efectuar un control 
periòdic cada 6 anys. 

Article 13. Informes preceptius que cal emetre en el procediment de llicència ambiental.

1. En la tramitació del procediment de llicència ambiental, l'Ajuntament haurà de demanar 
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preceptivament, a través del Consell Comarcal del Baix Ebre, l’informe de l'Administració 
hidràulica de l'Administració de residus de Catalunya, del Departament competent en matèria de 
protecció del medi ambient, segons s'estableix als articles 42 i 43 de la LPCAA.

2. Els informes preceptius en matèria de medi ambient s'exigeixen en els supòsits següents:

a) Cal un informe preceptiu de l'Administració hidràulica i de l'Administració de residus de 
Catalunya, i també del Departament competent en matèria de protecció del medi ambient 
atmosfèric, en l'àmbit de les competències respectives, per a les activitats enumerades en 
l'annex VI de la LPCAA. Aquests informes els podrà demanar l'Ajuntament directament a les 
administracions competents o bé, a través del Consell Comarcal del Baix Ebre o bé de l'OGAU 
de Terres de l’Ebre. Les oficines unificaran els diferents informes emesos en un únic document.

Quan el sistema públic de sanejament del municipi on es pretén exercir l'activitat sigui a càrrec 
d'un altre ens gestor diferent de l'Ajuntament o de l'Administració hidràulica de Catalunya, 
l'informe sobre l'abocament d'aigües residuals a aquest sistema o al clavegueram municipal l'ha 
de sol·licitar l'Ajuntament, directament, a l'ens gestor.

b) S'ha de sol·licitar un informe als òrgans competents en relació a les mesures de prevenció 
d'incendis forestals per a les activitats situades a una distància de la massa forestal inferior a 
cinc-cents metres, i també per a les activitats situades als municipis declarats d'alt risc d'incendis 
forestals.

c) S'han de sol·licitar també tots els altres informes que siguin preceptius d'acord amb la 
normativa sectorial ambiental.

3. L'informe en matèria de seguretat industrial quan sigui preceptiu d'acord amb la normativa 
sectorial industrial.

4. Aquests informes quan són vinculants tenen materialment el caràcter d'autorització, definida a 
la Llei 17/2009, de 23 de novembre.

Article 14. Règim de comunicació prèvia ambiental.

Estan sotmeses al règim de comunicació prèvia ambiental les activitats ubicades en un mateix 
centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que 
es relacionen a l'annex III de la Llei 20/2009 de la LPCAA.

Article 15. Regulació de les activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia ambiental.

1. Les activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia ambiental relacionades a l'annex III 
de la LPCAA, o en la norma que modifiqui el dit annex, es regiran per la regulació establerta al 
títol IV de la llei esmentada i per la normativa que la desenvolupi.

2. La documentació que caldrà aportar per formalitzar la comunicació prèvia ambiental serà la 
que consta als impresos normalitzats a l’Espai d’Atenció Ciutadana (EAC), i que està 
relacionada en l’annex a aquesta Ordenança.
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3. Les activitats sotmeses al règim de comunicació ambiental hauran d'efectuar un 
autocontrol periòdic cada 10 anys. 

Article 16. Llicència municipal d'activitat recreativa o espectacle públic.

Estaran subjectes al règim de llicència municipal d'activitat recreativa o espectacle públic:

• Els establiments oberts al públic d'espectacles públics i activitats relacionats en l'article 
95 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles 
públics i activitats recreatives.

• Els establiments en els quals s'exerceixen activitats de naturalesa sexual.

• Els establiments no permanents desmuntables en què se celebrin espectacles públics o 
activitats recreatives.

• Els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari d'acord 
amb el que estableix el capítol tercer del dit Decret.

Article 17. Regulació de les activitats sotmeses al règim de llicència municipal 
d'activitat recreativa o espectacle públic.

1. La tramitació i resolució de la llicència municipal d'activitat recreativa o espectacle públic es 
regirà pel que estableix el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament 
d'espectacles públics i activitats recreatives o la normativa que el substitueixi.

2. La documentació que caldrà aportar per formalitzar la comunicació prèvia ambiental serà la 
que consta als impresos normalitzats a l’Espai d’Atenció Ciutadana (EAC), i que està 
relacionada en l’annex a aquesta Ordenança.

3. Una vegada concedida la llicència, l'activitat no podrà iniciar-se mentre l'interessat no 
comuniqui a l'ajuntament la finalització de la instal·lació mitjançant la certificació del 
tècnic encarregat de l'execució del projecte, on s'hi annexi l'informe o informes emesos 
per les entitats col·laboradores de l'administració d'acord amb la normativa ambiental, de 
prevenció i seguretat en matèria d'incendis i de la resta de la normativa sectorial que hi 
sigui aplicable; i els serveis tècnics municipals, mitjançant l'acta corresponent, no 
verifiquin l'adequació de l'activitat i de les instal·lacions a la llicència municipal d'activitat 
recreativa concedida.

Article 18. Comunicació d'activitats recreativa o espectacle públic.

Estaran subjectes al règim de comunicació d'activitat recreativa o espectacle públic els supòsits 
relacionats en l'article 124 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament 
d'espectacles públics i activitats recreatives.
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Article 19. Regulació de les activitats sotmeses al règim de llicència municipal d'activitat 
recreativa o espectacle públic.

1. La tramitació i resolució de la llicència municipal d'activitat recreativa o espectacle públic es 
regirà pel que estableix el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament 
d'espectacles públics i activitats recreatives o la normativa que el substitueixi.

2. La documentació que caldrà aportar per formalitzar la comunicació prèvia ambiental serà la 
que consta als impresos normalitzats a l’Espai d’Atenció Ciutadana (EAC), i que està 
relacionada en l’annex a aquesta Ordenança.

3. Una vegada concedida la llicència, l'activitat no podrà iniciar-se mentre l'interessat no 
comuniqui a l'ajuntament la finalització de la instal·lació mitjançant la certificació del 
tècnic encarregat de l'execució del projecte, on s'hi annexi l'informe o informes emesos 
per les entitats col·laboradores de l'administració d'acord amb la normativa ambiental, de 
prevenció i seguretat en matèria d'incendis i de la resta de la normativa sectorial que hi 
sigui aplicable; i els serveis tècnics municipals, mitjançant l'acta corresponent, no 
verifiquin l'adequació de l'activitat i de les instal·lacions a la llicència municipal d'activitat 
recreativa concedida.

Article 20. Llicència municipal d'activitats.

Estaran subjectes al règim de llicència municipal d'activitat:

• Les activitats de l'annex I de la LPCAA per tal de verificar el compliment de la Llei 
3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis, i de la resta de la normativa sectorial 
no ambiental de competència municipal.

• Aquelles activitats que així ho determini la normativa sectorial.

Article 21. Regulació de les activitats sotmeses al règim de llicència municipal d'activitat.

1. La documentació que caldrà aportar per sol·licitar la llicència municipal d'activitats és la 
següent:

a) Model normalitzat de sol·licitud de llicència municipal d'activitats.

b) Document acreditatiu de la designació de la persona que assumirà la responsabilitat 
tècnica de l'execució del projecte i que expedirà la certificació acreditativa de l'adequació 
de l'activitat i de les instal·lacions a la llicència atorgada.

c) Projecte tècnic integrat per una memòria sobre els usos previstos, acreditativa del 
compliment de la normativa ambiental, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis i de 
la resta de la normativa sectorial que li sigui d'aplicació, i també per plànols de la 
superfície ocupada i de la seva situació respecte de l'immoble i respecte de l'entorn, que 
permetin una total comprensió de les característiques de l'activitat. El projecte, a més, 
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haurà d'acreditar que l'activitat és compatible amb el planejament urbanístic vigent.

d) Documentació preceptiva en matèria d'incendis d'acord a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, i 
la normativa sectorial aplicable.

e) Declaració, si cal, de les dades contingudes en el projecte que gaudeixen de 
confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s'empara.

f) Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si s'escau.

2. La durada del procediment es fixa en tres mesos des de la sol·licitud acompanyada de la 
documentació exigida. El sentit del silenci serà positiu.

3. Una vegada concedida la llicència, l'activitat no podrà iniciar-se mentre l'interessat no 
comuniqui a l'ajuntament la finalització de la instal·lació mitjançant la certificació del tècnic 
encarregat de l'execució del projecte, on s'hi annexi l'informe o informes emesos per les 
entitats col·laboradores de l'administració d'acord amb la normativa ambiental, de prevenció 
i seguretat en matèria d'incendis i de la resta de la normativa sectorial que hi sigui aplicable; i 
els serveis tècnics municipals, mitjançant l'acta corresponent, no verifiquin l'adequació de 
l'activitat i de les instal·lacions a la llicència municipal d'activitat concedida.

Article 22. Regulació de les activitats innòcues.

1. Les activitats innòcues, relacionades a l'annex I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de 
simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, estan subjectes a declaració 
responsable.

2. Les activitats de baix risc, relacionades a l'annex II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de 
simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, queden sotmeses al règim de 
comunicació prèvia d'activitats sense incidència ambiental.

3. Les activitats no incloses en els annexos de la LPCAA ni en la Llei 11/2009, de 6 de juliol, ni 
en la Llei 16/2015, de 21 de juliol,  de simplificació de l'activitat  administrativa de 
l'Administració  de la Generalitat i  dels governs  locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat 
econòmica i que estiguin incloses als annexos I o II de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de 
prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i 
edificis queden sotmeses al règim de comunicació prèvia.

4. Les activitats no regulades a la normativa vigent, ni incloses en cap annex, i que no 
produeixin molèsties significatives, ni tingui una incidència rellevant sobre el medi ambient, 
la seguretat de les persones i els béns, amb caràcter general, es subjectaran al règim de 
comunicació prèvia. No obstant, aquelles activitats que siguin assimilables a alguna activitat 
que si estigui recollida a la normativa vigent o qualsevol dels seus annexes s'aplicarà per 
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analogia la tramitació que correspongui a aquesta.

Article 23. Regulació de les activitats sotmeses al règim de declaració responsable 
d'activitats innòcues.

1. La documentació que caldrà aportar per formalitzar la comunicació prèvia ambiental serà la 
que consta als impresos normalitzats a l’Espai d’Atenció Ciutadana (EAC), i que està 
relacionada en l’annex a aquesta Ordenança.

2. La presentació de la declaració responsable habilita de manera immediata per a l'exercici 
de l'activitat sota la responsabilitat del seu titular, i alhora faculta l'Ajuntament per a dur a 
terme qualsevol actuació de comprovació.

Article 24. Regulació de les activitats sotmeses al règim de comunicació d'activitats de 
baix risc.

1. La documentació que caldrà aportar per formalitzar la comunicació prèvia ambiental serà la 
que consta als impresos normalitzats a l’Espai d’Atenció Ciutadana (EAC), i que està 
relacionada en l’annex a aquesta Ordenança.

2. La presentació de la comunicació prèvia habilita de manera immediata per a l'exercici de 
l'activitat sota la responsabilitat del seu titular, i alhora faculta l'Ajuntament per a dur a 
terme qualsevol actuació de comprovació.

Article 25. Verificació del compliment dels requisits legals en les declaracions 
responsables, comunicacions i llicències.

1.  Els  serveis  tècnics  verificaran  i  comprovaran  el  compliment  dels  requisits  legals  de  
les  activitats  subjectes  a declaració responsable o a comunicació prèvia. Si es constata 
l'incompliment de la normativa sectorial aplicable per iniciar o exercir una activitat econòmica o 
de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, l'Ajuntament iniciarà un procediment que permeti l'esmena de 
defectes o mancances detectades.

2. En tot cas, durant la tramitació de les llicències, comunicacions prèvies i declaracions 
responsables serà necessari el control urbanístic sobre la compatibilitat de l'activitat pretesa 
amb el planejament urbanístic vigent.

3. En aquells casos que l'informe urbanístic consti en la relació de documentació a aportar, 
aquest informe s'haurà de sol·licitar prèviament. Igualment, el titular pot demanar, 
potestativament, aquest informe urbanístic amb caràcter previ a realitzar qualsevol tràmit per 
exercir una activitat.

Capítol 3. Modificació, transferibilitat, cessament i clausura d'activitats.
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Article 26. Modificacions del permís habilitant. Canvis no substancials.

1. S’entén per modificació substancial aquella que compleix amb els criteris de canvi substancial 
establertes en el document de Revisió i actualització dels criteris de substancialitat de les 
modificacions de les activitats de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental d'activitats de la Direcció General de Qualitat Ambiental, en data 18.10.2016.

2. S’entén per modificació no substancial aquella que no compleix amb els criteris de canvi 
substancial establertes en el document de Revisió i actualització dels criteris de substancialitat 
de les modificacions de les activitats de la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental d'activitats de la Direcció General de Qualitat Ambiental, en data 18.10.2016.

3. La modificació de les activitats ja autoritzades establertes en aquesta Ordenança se sotmeten 
als règims d’intervenció administrativa següents:

• Modificacions substancials: caldrà sol·licitar un nou permís habilitant, d’acord amb la 
classificació que li correspongui a l’activitat un cop considerats els canvis a introduir. 

• Modificacions no substancials: caldrà sol·licitar una modificació no substancial sobre el 
permís habilitant preexistent. L’avaluació pot ésser parcial o total, segons si la 
modificació afecta una de les instal·lacions que integren l’activitat, n’afecta diverses o les 
afecta totes.

4. La modificació substancial projectada no es podrà dur a terme fins que no s'hagi atorgat la 
nova llicència ambiental, excepte en els supòsits en que operi el silenci positiu previstos en 
l'article 76 d'aquesta Ordenança.

5. La persona titular ha de comunicar la modificació no substancial amb efectes previsibles per a 
les persones o el medi ambient, a l'òrgan municipal competent per atorgar la llicència, 
complimentant les dades i la documentació establertes en l'annex II d'aquesta Ordenança, als 
efectes següents:

a) Dins del mes següent a la data de la comunicació, l'Ajuntament ha de resoldre, 
motivadament i en base a les determinacions de l'annex II d'aquesta Ordenança, que es 
tracta d'una modificació no substancial, amb efectes sobre el medi ambient o sense 
efectes.

b) Si en la modificació no substancial amb efectes sobre el medi ambient s'incorporen nous 
focus d'emissions, la resolució que determina que la modificació no és substancial podrà 
concretar els límits d'aquestes emissions, si aquests límits no estan fixats per la 
normativa sectorial.

c) Si l'Ajuntament resol expressament que es tracta d'una modificació no substancial sense 
efectes sobre el medi ambient, o transcorre més d'un mes des de la data de la 
comunicació sense que s'adopti cap resolució municipal al respecte, es podrà dur a terme 
la modificació.

6. En cas d'activitats ramaderes, prèviament a la realització de qualsevol modificació no 
substancial, tant si pot tenir efectes sobre les persones o el medi ambient com si no, caldrà 
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un informe favorable del Departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia respecte 
a les modificacions del pla de gestió de les dejeccions ramaderes, d'acord amb l'article 21 del 
Decret 136/2009, d'1 de setembre. Les modificacions dels plans de gestió de les dejeccions 
per adaptar-les a les noves necessitats de base territorial o a les noves normatives, considerades 
com a modificacions no substancials, s'incorporaran a les llicències ambientals mitjançant els 
controls periòdics o específics que a aquests efectes es determinin.

7. La intervenció administrativa en les modificacions de les activitats pot ser parcial o total, 
segons si la modificació afecta part de les instal·lacions o les afecta totes. En qualsevol cas, la 
intervenció només podrà ser parcial si permet una avaluació ambiental diferenciada del conjunt 
de l'activitat. En aquest últim supòsit, la sol·licitud o la comunicació i la documentació s'han de 
referir a la part o parts de l'activitat que es modifica, en relació a la totalitat, i als aspectes del 
medi afectats per la modificació.

9. S'ha d'informar a l'Ajuntament de les modificacions de les activitats sotmeses al règim de 
comunicació prèvia ambiental quan aquestes tinguin efectes previsibles sobre les persones o el 
medi ambient.

10. Quan les modificacions de l'activitat comportin un canvi d'annex en la seva classificació 
de la Llei 20/2009 de la LPCAA, resten sotmeses al previst a aquest article i a l'article 59 de 
la LPCAA, i se subjectaran a la intervenció administrativa que correspongui a la modificació 
proposada.

11. La comunicació de modificacions de comunicacions prèvies i declaracions responsables 
s'acompanyaran de la documentació exigible a cadascun d'aquests règims, tenint en compte com 
queda la situació final de l'establiment.

Article 27. Transferibilitat de la llicència, la comunicació prèvia i la declaració responsable.

1. Les llicències i els efectes que atorguen les comunicacions prèvies són transferibles, 
mitjançant una comunicació a l'Ajuntament, en la qual s'acrediti la subrogació dels nous 
titulars en els drets i deures derivats de la llicència, la comunicació prèvia o la declaració 
responsable i ha de formalitzar-se en el termini màxim d'un mes des que s'ha produït 
efectivament la transmissió. 

2. No es poden transmetre quan estiguin en tràmit, tinguin obert un expedient sancionador o de 
qualsevol altre procediment d'exigència de responsabilitats administratives, mentre no s'hagi 
complert la sanció imposada o no s'hagi resolt l'arxiu de l'expedient per manca de 
responsabilitats. Tampoc es poden transmetre quan es troben subjectes a un expedient de 
revocació o caducitat, fins que no hi hagi una resolució ferma que confirmi la llicència o la 
validesa de la comunicació prèvia. L'Ajuntament actualitzarà les dades en el Registre municipal 
d'activitats.

3. La comunicació de transferibilitat de les declaracions responsables s'acompanyaran d'una 
nova declaració responsable, sempre i quan no hi hagin hagut modificacions substancials 

�361



�

respecte l'anterior permís. En aquest cas, s'hauria de tramitar un expedient de modificació.

4. La transmissió de les activitats es comunica mitjançant el model de comunicació normalitzat.

5. En cas de que el permís original disposi de condicions particulars, s'acompanyarà d'una còpia 
de dit permís.

6. En el cas que el transmitent no pugui formalitzar la comunicació a l'Ajuntament (cas 
aparcament, etc.), serà suficient que l'adquirent acompanyi la documentació acreditativa del 
negoci jurídic que ha produït efectivament la transmissió de la titularitat del negoci i de les 
llicències o dels drets que genera la formalització de les comunicacions prèvies.

7. Una vegada produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions dels antics 
titulars derivades de les llicències, de les comunicacions prèvies o les declaracions 
responsables són assumides pels nous titulars. En defecte de comunicació, els subjectes que 
intervenen en la transmissió són responsables solidaris de la responsabilitat que es pugui 
derivar.

8. La transmissió es comunica mitjançant instància normalitzada i acompanyada de la 
documentació següent:

a) La documentació que caldrà aportar per formalitzar la comunicació prèvia ambiental serà la 
que consta als impresos normalitzats a l’Espai d’Atenció Ciutadana (EAC), i que està 
relacionada en l’annex a aquesta Ordenança.

b) Document de subrogació de les noves persones titulars en els drets i deures derivats de la 
llicència o comunicació prèvia.

Si la comunicació de la transmissió es refereix a una activitat sotmesa a la Llei 11/2009, del 6 de 
juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, ha d'incloure 
el nom comercial de l'establiment, el nom i les dades de la persona responsable adquirent i de 
l'explotador, si escau, de l'establiment de l'espectacle o activitat, i acreditar que la persona titular 
de l'establiment disposa de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil d'acord amb les 
quanties mínimes previstes a l'art. 80 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el 
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, i que es troba al corrent de pagament.

Article 28. Cessament d'activitats.

1. El cessament definitiu o temporal de les activitats incloses en el annexos II i III de la Llei 
20/2009 de la LPCAA, l'ha de comunicar el titular de l'activitat a l'Ajuntament d'acord amb el que 
es preveu als apartats següents.

1. Per al cessament definitiu, la comunicació dirigida a l'Ajuntament s'ha d'acompanyar d'una 
declaració responsable o, si es considera més adient, d'una memòria ambiental efectuada 
per un tècnic competent on s'acrediti el següent:

I. Que no hi ha presència de productes tòxics o perillosos, ni residus de qualsevol 
mena o que, d'haver-n'hi hagut, han estat gestionats de conformitat amb la 
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normativa vigent.

II. Que ni el sòl ni les aigües subterrànies resten contaminades o que, d'haver-ho 
estat, s'han descontaminat, d'acord amb la normativa específica.

III. En quin estat romanen les instal·lacions envers el veïnat i el seu entorn físic.

IV. En el seu cas, quan ho determini la normativa sectorial d'aplicació, les mesures 
de vigilància i control posteriors al cessament que s'adoptaran.

2. Les activitats potencialment contaminants del sòl, en el moment del seu cessament, 
hauran de presentar, junt amb la comunicació, la documentació establerta per la Llei 
22/2011 de 28 de juliol de residus i sòls contaminats i pel Reial Decret 9/2005, de 14 de 
gener, pel qual s'estableix la relació de les activitats potencialment contaminants del sòl i 
els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.

3. Pel cessament temporal de les activitats: la comunicació a l'Ajuntament s'ha 
d'acompanyar d'una declaració responsable conforme s'han pres les mesures necessàries 
per evitar qualsevol risc de contaminació i que la incidència ambiental en el lloc on es 
portava a terme l'activitat ha quedat reduïda al mínim.

4. L'Ajuntament haurà de comunicar el cessament definitiu o temporal de les activitats a les 
administracions que van informar la llicència o la comunicació ambiental, junt amb el 
contingut de la declaració responsable o memòria ambiental presentada pel titular de 
l'activitat.

Article 29. Clausura d'activitats.

Les activitats que s'exerceixen sense llicència ambiental, sense haver formalitzat la comunicació 
o la declaració responsable, o sense que aquestes tinguin els requisits exigibles, poden ser 
objecte de clausura, prèvia instrucció del procediment regulat a l'article següent. Aquest 
procediment és independent de la instrucció de l'expedient sancionador que correspongui.

Article 30. Procediment de clausura d'activitats.

1. El procediment de clausura d'activitats s'inicia amb resolució motivada que exposarà la 
concurrència dels motius de la clausura i atorgarà un termini de quinze dies a la persona titular 
de l'activitat perquè puguin formular al·legacions.

2. Dins del termini màxim de dos mesos i a la vista, si escau, de les al·legacions formulades 
es resoldrà de forma motivada sobre la clausura de l'activitat, assenyalant si fos el cas, la data 
a partir de la qual aquesta clausura ha de ser efectiva. Si la persona titular incompleix aquesta 
data, es podrà iniciar el procediment d'execució forçosa.

3. Transcorregut aquest termini, sense que l'Ajuntament hagi dictat i notificat la resolució a la 
qual s'ha fet referència a l'apartat anterior, el procediment de clausura haurà caducat.
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4. Excepcionalment, quan es constati de manera imminent l'existència d'afecció o risc d'afecció 
per al medi i per a les persones, l'òrgan competent pot acordar suspendre provisionalment 
l'activitat d'una manera immediata, tenint en compte que s'ha de confirmar o aixecar aquesta 
mesura cautelar un cop escoltada la persona titular de l'activitat.

Capítol 4. Sistema de control.

Article 31. Sistema de control en les activitats sotmeses al règim de llicència ambiental.

1. Les activitats de l'annex II de la Llei 20/2009 de la LPCAA estan sotmeses a un control inicial 
previ a la posada en funcionament, tant en matèria ambiental, com de prevenció i seguretat en 
cas d'incendis, i de la de protecció de la salut pública, així com a controls periòdics posteriors, 
per garantir-ne l'adequació permanent a les determinacions legals i a les fixades específicament 
a la llicència ambiental, a l'informe de prevenció d'incendis i en el seu cas a les normes 
sanitàries. Pel que fa als controls periòdics es remetrà en matèria de prevenció d'incendis, 
d'accidents greus i d'activitats ramaderes, a la seva normativa específica.

2. En qualsevol cas, els controls realitzats en compliment de les llicències ambientals únicament 
poden tenir per objecte aspectes ambientals de les activitats controlades.

Article 32. Autocontrols periòdics i seguiment de les activitats sotmeses a comunicació 
prèvia ambiental.

1. Les activitats subjectes a comunicació prèvia ambiental s'exerceixen sota l'exclusiva 
responsabilitat de les persones titulars de l'activitat o la instal·lació i dels tècnics que han lliurat 
les certificacions. No obstant, aquestes activitats s'han de sotmetre a un règim d'autocontrols 
periòdics per comprovar les emissions de l'activitat a l'atmosfera, com ara fums, gasos, sorolls, 
vibracions, lluminositat i d'altres, així com emissions a l'aigua, o la caracterització de determinats 
residus.

2. Els terminis dels autocontrols ambientals periòdics de les activitats afectades per les emissions 
esmentades al paràgraf anterior, s'hauran d'especificar en la mateixa comunicació prèvia d'acord 
amb els terminis fixats per la legislació sectorial ambiental aplicable.

L'Ajuntament comprovarà que el sistema proposat d'autocontrols de les activitats, ha estat 
verificat per una entitat col·laboradora de l'Administració que verifiqui la idoneïtat, la suficiència i 
la qualitat dels controls.

3. El titular de l'activitat resta obligat a comunicar a l'Ajuntament el resultat dels autocontrols 
periòdics. L'òrgan tècnic ambiental municipal verificarà el resultat d'aquests autocontrols per 
intervenir en els casos que sigui desfavorable.

4. Les activitats ramaderes estan subjectes al pla de control de la gestió de les dejeccions 
ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats, que executen el Departament competent en matèria 
de agricultura i ramaderia.
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5. L'Ajuntament inscriurà al Registre municipal d'activitats, els resultats de les actuacions 
d'autocontrol i, si escau, de les inspeccions efectuades a les activitats comunicades, als efectes 
del seguiment d'aquestes.

Article 33. Objecte del control inicial.

1. En el període de posada en marxa provisional de l'activitat, bé a l'inici quan és de nova 
implantació, bé a resultes d'una modificació substancial, el control inicial té per objecte verificar:

a) L'adequació de l'activitat i de les instal·lacions al projecte autoritzat mitjançant una 
certificació del tècnic director de l'execució.

b) La conformitat del compliment de les condicions de la llicència ambiental o sectorial de 
forma integral, mitjançant l'acta de control dels serveis tècnics municipals o d'una entitat 
col·laboradora de l'Administració.

c) Si escau, la documentació referida a fiances, assegurances obligatòries segons la legislació 
sectorial o la relativa a responsabilitat ambiental.

2. És objecte de control el compliment de totes les determinacions ambientals fixades en la 
llicència i en el projecte presentat, així com, el compliment dels requisits exigibles en matèria de 
prevenció i seguretat en cas d'incendi i dels que es determinin respecte la protecció de la salut 
pública.

Pel que fa a la llicència es comprovaran específicament les determinacions següents:

a) Les emissions.

b) La producció i gestió de residus.

c) Les instal·lacions, les tècniques i la gestió dels sistemes de depuració i sanejament. 

d) Les mesures, les tècniques i els sistemes de prevenció d'accidents greus.

e) Les mesures i tècniques d'estalvi energètic, d'aigua i de matèries primeres que s'han 
pres en consideració.

f) El funcionament dels sistemes d'autocontrol d'emissions i d'immissions, si escau. Els 
contaminants mesurats en continu i que estan connectats, per a llur seguiment, 
amb l'òrgan del Departament competent en matèria de medi ambient resten 
exempts de controls.

g) Les immissions, si escau, en els termes que figurin a la llicència ambiental.

h) La vigència de la garantia i de la pòlissa d'assegurança de la responsabilitat civil, 
en les condicions fixades a la llicència ambiental.

Article 34. Informe de control inicial.

1. Si com a resultat de l'actuació de control inicial, en matèria ambiental o bé, de prevenció i 
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seguretat en cas d'incendis, l'entitat col·laboradora de l'Administració o en el seu cas els 
serveis tècnics municipals, no poden emetre l'acta de control favorable, han d'elaborar un 
informe on constin els incompliments detectats.

2. Aquest informe s'ha de trametre a la persona titular amb un requeriment per a la correcció dels 
incompliments detectats  i  ha  de  fixar  un  termini  per  realitzar  un  control  complementari,  la  
qual  cosa  s'haurà  de  comunicar  a l'Ajuntament, si aquest informe ha estat emès per una 
l'entitat col·laboradora de l'Administració, als efectes que ampliï el termini per realitzar el control 
inicial.

3. Un cop finalitzada aquesta darrera actuació de control inicial, si es mantinguessin els 
incompliments detectats, s'ha de trametre informe desfavorable de l'actuació al titular de 
l'activitat i també a l'Ajuntament, en el termini màxim de quinze dies des de la seva finalització.

4. Notificat l'informe desfavorable al titular de l'activitat i a l'Ajuntament, s'ha d'entendre finalitzat 
el període de posada en funcionament de l'activitat en proves que s'haurà d'iniciar de nou, una 
vegada esmenades les deficiències. Podran establir-se nous períodes de posada en marxa 
sempre que no hagin transcorregut quatre anys des que es va atorgar la llicència.

5. Sense perjudici de l'anterior, l'Ajuntament pot suspendre el període de posada en 
funcionament de l'activitat en proves quan detecti l'incompliment del termini per efectuar-lo o bé, 
si detecta incompliments que puguin ocasionar una afecció ambiental per al medi o per a les 
persones. La resolució de suspensió s'ha d'acordar, prèvia audiència del titular i, en el seu cas, 
de l'entitat col·laboradora de l'Administració, que disposaran d'un termini de deu dies per fer-hi 
al·legacions.

L'esmentada resolució suspendrà el funcionament de l'activitat i advertirà al seu titular que, en 
cap cas, aquesta no podrà funcionar fins que es disposi de l'acta de control inicial favorable.

Article 35. Efectes de l'acta de control inicial realitzat de manera conjunta.

1.L'acta de control inicial, si es realitza una única actuació de control a sol·licitud del titular, 
verifica el compliment de les condicions de la llicència en matèria ambiental i de prevenció i 
seguretat en cas d'incendi i habilita per a l'exercici de l'activitat, i comporta la inscripció d'ofici en 
el Registre municipal d'activitats.

Si el control inicial en matèria ambiental i el de prevenció i seguretat en cas d'incendi es realitzen 
separadament, no es podran vincular els resultats d'un respecte l'altre. No obstant això, s'haurà 
d'advertir al titular que no es podrà iniciar l'activitat fins que ambdós actes de controls siguin 
favorables.

2. L'habilitació per a l'exercici de l'activitat ho és sota la responsabilitat de les persones titulars i, 
en el seu cas, la que pertoqui o correspongui al personal tècnic, tant al director tècnic de 
l'execució del projecte, com de l'entitat col·laboradora, que hagin emès els documents als quals 
fa referència aquesta ordenança.
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Article 36. Acta de control inicial en període de posada en marxa, realitzada pels serveis 
tècnics municipals.

1. Per obtenir l'acta de control ambiental inicial o la de prevenció i seguretat en matèria 
d'incendis, quan hagin de ser emeses pels serveis tècnics municipals, el peticionari haurà de 
demanar a l'Ajuntament que efectuï l'oportuna visita o visites de comprovació, acompanyant la 
següent documentació:

a) El certificat del tècnic director de l'execució del projecte que acrediti l'adequació de 
l'activitat i de les instal·lacions al projecte autoritzat i a la normativa d'incendis.

b) El document del tècnic director de l'execució del projecte que indiqui durant quant de 
temps es realitzarà el funcionament en proves i les actuacions que cal dur a terme durant 
aquest període de temps.

2. Un cop formalitzada la petició, els serveis tècnics municipals en el termini màxim de cinc dies, 
comunicaran al titular la data d'inici de l'activitat en proves, les possibles incidències i la 
durada màxima d'aquest període que ha de ser adequada i proporcional a les 
característiques de l'establiment o la instal·lació. En la data o dates acordades s'iniciarà 
l'actuació de control.

3. Quan l'emissió de l'acta de control exigeixi la realització d'analítiques o proves en laboratoris o 
centres especialitzats, aquestes les practicarà el titular, a càrrec seu, per indicació dels serveis 
tècnics municipals.

4. Les actuacions de control s'efectuaran amb la màxima promptitud, i en tot cas, s'iniciaran 
abans del termini d'un mes, a comptar des de la data que el peticionari les hagi demanat a 
l'Ajuntament.

5. La visita de control i la resta d'actuacions de control inicial portaran implícit el dret a percebre 
la taxa d'acord amb l'ordenança fiscal municipal, llevat que el seu import s'inclogui en el 
procediment d'atorgament de la llicència.

Article 37. Actuacions de control inicial realitzades per entitats col·laboradores.

El període de posada en funcionament de l'activitat en proves s'inicia amb la comunicació a 
l'Ajuntament del contracte formalitzat entre la persona o l'empresa titulars de l'activitat i 
l'esmentada entitat, d'acord amb el termini fixat a la llicència.

La responsabilitat de les persones titulars i, en el seu cas, la que pertoqui o correspongui al 
personal tècnic, tant al director tècnic de l'execució del projecte, com de l'entitat col·laboradora, 
que hagin emès els documents als quals fa referència aquesta Ordenança.

Article 38. Subjectes responsables de les actuacions de control inicial.

Durant el període esmentat a l'article anterior, la responsabilitat de les actuacions recauen en els 
tècnics i els titulars de les empreses, d'acord amb les condicions de la llicència.
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Article 39. Acta de control inicial i tràmits posteriors.

1. L'entitat col·laboradora, en un termini màxim d'un mes des de la finalització de l'actuació de 
control, ha de trametre en format electrònic –sempre que sigui possible– al titular de l'activitat i a 
l'Ajuntament, l'acta de control ambiental inicial així com tota la documentació que verifica el 
compliment de les condicions de la llicència ambiental. En cas que s'hagi efectuat una única 
actuació de control en matèria ambiental i d'incendis, l'acta de control inicial comprendrà 
ambdues.

2. L'acta del control inicial ha de recollir totes les actuacions intermèdies que l'entitat 
col·laboradora hagi efectuat en l'actuació de control, que s'hi han d'acompanyar.

Article 40. Control ambiental periòdic.

1. Les activitats estan sotmeses a controls ambientals periòdics posteriors al seu inici, per 
garantir-ne l'adequació permanent a les determinacions ambientals legals i específicament a les 
fixades en la llicència ambiental.

2. Els terminis de control periòdic s'establiran tenint en compte les determinacions contingudes 
en la legislació sectorial d'aplicació. Si no hi ha un termini fixat a la llicència, s'establirà el control 
periòdic cada sis anys per a les activitats de l'annex II de la Llei 20/2009 de la LPCAA.

3. El control periòdic es fa mitjançant una entitat ambiental de control. També a la llicència 
ambiental pot autoritzar-se la modalitat d'autocontrol que hagi proposat el titular de l'activitat.

4. El resultat del control ambiental periòdic s'incorpora a l'expedient. 

Article 41. Objecte del control ambiental periòdic.

És objecte del control periòdic garantir l'adequació permanent de les activitats als requeriments 
legals aplicables i a les determinacions fixades a la llicència ambiental i, específicament, les 
següents:

a) Les emissions.

b) La producció i la gestió de residus.

c) Les instal·lacions, les tècniques i la gestió dels sistemes de depuració i sanejament.

d) Les mesures i les tècniques d'estalvi energètic, d'aigua i de matèries primeres que s'han pres 
en consideració.

e) El funcionament dels sistemes d'autocontrol d'emissions i d'immissions, si escau. Els 
contaminants mesurats en continu i que estan connectats, per a llur seguiment, amb 
l'òrgan del Departament competent en matèria de medi ambient resten exempts de 
controls.

�368



�

f) Les immissions, si escau, en els termes que figurin en la llicència ambiental.

g) La vigència de la garantia i de la pòlissa d'assegurança de la responsabilitat civil, en les 
condicions fixades en la llicència ambiental.

A més, també té per objecte comprovar les modificacions no substancials amb efectes sobre 
les persones i el medi ambient que han estat comunicades per la persona titular de l'activitat a 
l'Ajuntament, així com reflectir a l'acta aquelles modificacions no substancials que no tinguin 
conseqüències negatives sobre les persones i tampoc pel medi ambient.

Article 42. Procediment de control periòdic pels tècnics municipals.

1. El control s'inicia amb la sol·licitud del titular de l'activitat a l'Ajuntament, en la qual es 
demana que realitzi la corresponent visita de comprovació per verificar que s'acompleixen els 
paràmetres ambientals que constitueixen el seu objecte.

2. La sol·licitud s'ha de presentar com a mínim un mes abans, de la data límit i ha de contenir les 
dades necessàries que identifiquin l'activitat i la seva titularitat.

3. Dins dels cinc dies següents a la recepció de la sol·licitud en el registre general de 
l'Ajuntament, es comunicarà a l'interessat la data en què ha estat rebuda per l'òrgan competent i 
el termini màxim per practicar el control periòdic, que serà de vint dies a comptar des de la data 
de recepció per l'òrgan competent.

4. En el supòsit que s'hagin de fer proves per verificar el funcionament de màquines o 
d'instal·lacions que afectin al funcionament regular de l'activitat, l'Ajuntament haurà de 
comunicar al titular la data de realització de la visita de comprovació amb cinc dies d'antelació, 
explicitant-li la durada i les mesures que cal que adopti per dur-les a terme. Es procurarà que la 
realització de les proves afectin el mínim indispensable el funcionament normal de la instal·lació.

5. Si el resultat de l'acte de comprovació és favorable sense incidències o amb incidències lleus, 
i aquestes han estat corregides, i comprovades per l'Ajuntament, s'emetrà acta tècnica de control 
periòdic favorable.

6. Si el resultat de l'acte de comprovació és desfavorable, amb incidències comprovades pels 
serveis tècnics municipals, ja sigui per detectar incompliments, incorreccions o perquè es detecti 
un canvi amb efectes sobre el medi ambient no comunicat, s'emetrà acta tècnica desfavorable. 

7. Si l'acta de control desfavorable inclou controls complementaris i/o mesures, l'Ajuntament, en 
el termini d'un mes a comptar des que l'acta de control ambiental periòdic fou emesa, dictarà 
resolució que notificarà al titular per tal que en el termini de vint dies, pugui corregir defectes i 
incompliments detectats, i alhora pugui també, si el titular ho estima convenient, formular 
al·legacions dins el termini de deu dies.

8. Si el titular formula al·legacions respecte als controls complementaris i/o mesures correctores, 
l'Ajuntament resoldrà el seu contingut, de tal manera que:

a) si estima les al·legacions formulades, dictarà resolució de control periòdic favorable i la 
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incorporarà a l'expedient. 

b) si desestima les al·legacions formulades, dictarà resolució confirmant el requeriment 
ordenat al titular.

9. El titular de l'activitat quan hagi executat les mesures correctores ordenades, ho comunicarà 
oportunament a l'Ajuntament que comprovarà el seu adequat compliment i dictarà acta de control 
periòdic favorable.

10. Quan els serveis tècnics municipals constatin l'incompliment de les mesures correctores, 
emetran l'acta en la qual es fonamentarà la corresponent resolució desfavorable del control 
periòdic. Aquesta resolució s'emetrà sens perjudici dels expedients sancionadors que puguin 
resultar, i ha de contenir les determinacions adients per tal d'evitar que es reprodueixin les 
deficiències detectades en l'actuació de control periòdic.

Article 43 . Particularitats de la tramitació de l'actuació de control ambiental realitzada 
per entitats col·laboradores de l'Administració.

Si el resultat de l'acta de comprovació és favorable sense incidències o amb incidències lleus les 
quals han estat corregides i comprovades per l'entitat col·laboradora de l'Administració, 
aquesta emetrà acta tècnica favorable, que haurà d'adreçar a l'Ajuntament en el termini d'un 
mes.

Article 44. Tràmits de l'actuació de control periòdic ambiental desfavorable.

1. Quan el resultat de l'acta de comprovació sigui desfavorable li serà d'aplicació el previst a 
l'article 34.3 d'aquesta Ordenança, amb les particularitats que es detallen a continuació.

2. Aquesta acta s'ha de trametre a la persona titular de l'activitat amb un requeriment per a la 
correcció dels incompliments detectats i ha de fixar un termini per realitzar un control 
complementari.

3. En el supòsit que el titular de l'activitat hagi executat les mesures ordenades, ho comunicarà 
oportunament a l'entitat col·laboradora per tal que comprovi el seu adequat compliment, la qual, 
una vegada constatat, dictarà acta de control periòdic favorable.

4. Altrament, un cop finalitzat el termini atorgat, si es mantinguessin els incompliments detectats, 
l'entitat col·laboradora ha de trametre acta desfavorable de l'actuació tant al titular de l'activitat, 
com a l'Ajuntament, en el termini màxim de quinze dies, la qual fonamentarà la resolució 
municipal desfavorable del control periòdic.

5. La resolució municipal desfavorable es dictarà en els termes de l'article 34.5 d'aquesta 
Ordenança. 

Article 45. Sistema d'autocontrols periòdics.
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1. Els autocontrols periòdics els executa l'empresa titular de l'activitat.

2. El titular ha de proposar aquesta modalitat d'autocontrol quan formalitzi la sol·licitud de la 
llicència o amb posterioritat, i sempre abans que es dicti la resolució que atorga la llicència.

3. Amb la petició que es proposi el sistema d'autocontrol, es farà constar quina serà la 
metodologia a utilitzar, el procediment de treball, la traçabilitat i les condicions de calibració dels 
equips, a l'efecte de determinar la idoneïtat, la suficiència i la qualitat dels autocontrols.

4. El sistema d'autocontrols de les activitats de l'annex II de la Llei 20/2009 de la LPCAA ha 
d'estar verificat per una entitat col·laboradora de l'Administració degudament acreditada, per 
certificar la idoneïtat, la suficiència i la qualitat dels autocontrols.

5. L'informe integrat ambiental incorporarà les determinacions referents al sistema d'autocontrol 
periòdic, les quals formaran part del contingut de la llicència ambiental.

Capítol 4. Procediments concurrents amb la intervenció ambiental. 

Secció 1. Llicències sectorials amb incidència ambiental.

Article 46. Llicència sectorial que afecta a una activitat de l'annex II de la Llei 20/2009 de la 
LPCAA.

1. Quan sobre una mateixa activitat de l'annex II de la LPCAA concorri, a més de la llicència 
ambiental, una de sectorial la intervenció ambiental s'integrarà sempre que sigui possible, en el 
contingut de la sectorial, mitjançant un informe ambiental de l'òrgan tècnic municipal o comarcal.

Aquest informe ambiental, a més d'integrar el que determina l'article 49 de la LPCAA, també 
farà esment a la pràctica del control ambiental inicial i, si escau, dels controls ambientals 
periòdics.

2. Per tal que l'Ajuntament pugui elaborar aquest informe ambiental, el titular de l'activitat haurà 
de presentar la documentació que es requereix per a l'obtenció de la llicència ambiental i que es 
detalla a l'article 12 i següents d'aquesta Ordenança.

3. El procediment per emetre l'informe ambiental, sempre que sigui possible, es farà de forma 
simultània a la tramitació que exigeixi el procediment de la normativa específica aplicable.

Article 47. Activitats de l'annex III de la Llei 20/2009 de la LPCAA subjectes a altres 
llicències sectorials.

Quan sobre una mateixa activitat de l'annex III de la LPCAA concorri, a més de la comunicació 
prèvia ambiental, una llicència sectorial, la intervenció ambiental s'integrarà en el contingut de la 
llicència sectorial mitjançant un informe ambiental de l'òrgan tècnic ambiental municipal o 
comarcal.

Per tal que l'Ajuntament pugui elaborar aquest informe, el titular de l'activitat haurà de presentar 
la documentació que es requereix a l'article 15 i següents d'aquesta Ordenança.
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Secció 2. Llicències i comunicacions prèvies d'obres per a usos i activitats determinades. 

Article 48. Llicència d'obres per a usos i activitats determinades.

1. Quan a l'emplaçament, local o lloc on es pretén realitzar l'activitat projectada sigui necessari 
efectuar obres d'edificació, de reforma, de reparació o de rehabilitació per dur-hi a terme 
l'activitat, el peticionari d'una autorització o llicència ambientals pot sol·licitar de forma simultània 
a aquestes, la preceptiva llicència d'obres o bé esperar que li sigui atorgada o denegada 
l'autorització o la llicència ambiental.

2. Si la petició de llicència d'obres es realitza de forma simultània a la petició de llicència 
ambiental, s'haurà d'acompanyar a dita petició la documentació tècnica que correspongui a 
cadascuna de les llicències sol·licitades.

3. En cap cas l'Ajuntament pot atorgar la llicència d'obres sense la concessió prèvia o simultània 
de l'autorització o la llicència ambiental.

4. Si el tècnic autor del projecte de la instal·lació o activitat fos, alhora, competent per redactar 
el projecte d'obres, les peticions de llicència ambiental i de llicència d'obres podran venir 
acompanyades d'un únic projecte executiu, el qual haurà de contenir, a més de les 
determinacions referides a les dades generals del projecte, les determinacions requerides per les 
ordenances municipals i la normativa sectorial per als projectes d'obres i justificar el compliment 
de la normativa sobre supressió de barreres arquitectòniques, prevenció d'incendis i prevenció 
de riscos laborals en obres de construcció. En aquest supòsit, el peticionari haurà d'acompanyar 
dos exemplars més del projecte tècnic.

5. Les peticions simultànies de llicència ambiental i llicència d'obres es tramiten, si escau, en un 
sol expedient i, sempre que sigui possible, els diferents tràmits es practicaran de forma 
simultània.

Article 49. La llicència d'obres per a activitats determinades i comunicació ambiental, 
comunicació prèvia, i declaració responsable.

1. La sol·licitud de llicència d'obres per a activitat determinada haurà d'acompanyar la 
documentació exigida per la normativa urbanística i a més, la documentació que aquesta 
ordenança preveu per a l'activitat comunicada, excepció feta de la certificació general del 
projecte i les certificacions específiques que li siguin exigibles, en el seu cas.

2. La resolució haurà de pronunciar-se sobre l'atorgament de la llicència d'obres i sobre la 
verificació de conformitat respecte el projecte de l'activitat.

3. L'atorgament d'aquesta llicència i la verificació de conformitat no exclou la necessitat d'aportar 
les certificacions necessàries, tant bon punt sigui possible, i haurà de complir la normativa 
ambiental.
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Article 50. Comunicació prèvia d'obres per a activitats determinades i comunicació 
ambiental, comunicació prèvia i declaració responsable.

1. La comunicació prèvia d'obres per a activitat determinada es presentarà abans d'iniciar-les i 
serà responsabilitat del promotor l'eventual incompatibilitat de la normativa urbanística amb la 
normativa reguladora d'activitat.

2. Per a donar la conformitat municipal en el certificat que s'adjunta amb la declaració 
responsable, haurà d'haver-hi la verificació de conformitat respecte el projecte de l'activitat.

Secció 3. Règim d'intervenció municipal específic en equipaments comercials. 

Article 51. Llicència i comunicació d'obres en equipaments comercials.

1. Correspon a les persones físiques o jurídiques promotores o titulars dels establiments 
comercials la formalització de la comunicació i l'obtenció, en el seu cas, de la corresponent 
llicència comercial, previstes en el Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre.

2. Per a l'atorgament de la llicència municipal d'obres en projectes que admetin l'ús comercial i 
per a la formalització de la comunicació prèvia d'obres per a usos comercials, l'interessat ha de 
presentar acreditació del compliment d'alguna d'aquestes dues condicions:

a) Disposar de la llicència comercial que atorga la Direcció general competent en matèria 
de comerç, en els casos que aquesta sigui preceptiva.

b) Formalitzar, en el moment de presentar la sol·licitud de llicència d'obres o la 
comunicació prèvia d'obres, la declaració responsable prèvia regulada als articles 
següents d'aquesta Ordenança.

Article 52. Comunicació prèvia per a la nova implantació, ampliació o canvi d'activitat 
d'establiments comercials.

1. Està subjecta a comunicació prèvia ambiental l'obertura d'establiments comercials amb una 
superfície total superior a 400 metres quadrats.

La intervenció en l'ordenació d'equipaments comercials s'ha d'integrar en l'ambiental tenint en 
compte les particularitats previstes en els apartats següents.

2. Les comunicacions relatives a noves implantacions, ampliacions i canvis d'activitat 
d'establiments comercials individuals o col·lectius amb una superfície de venda igual o superior 
a 400 metres quadrats i inferior a 1.300 metres quadrats, s'entenen efectuades amb la 
presentació de la comunicació prèvia ambiental regulada en l’article 14 d'aquesta Ordenança.

També  es  tramitaran  d'acord  amb  l’article 14 d’aquesta ordenança les  noves  implantacions,  
els  canvis  d'activitat  d'establiments comercials singulars, individuals o col·lectius, amb una 
superfície de venda igual o superior a 400 metres quadrats i inferior a 5.000 metres quadrats i 
les seves ampliacions quan siguin inferiors a 5.000 metres quadrats de superfície de venda total 
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després de l'ampliació.

En ambdós casos, l'Ajuntament, en el termini d'un mes des de la seva presentació al Registre 
general, ha de trametre còpia d'aquesta comunicació prèvia a la Direcció general competent en 
matèria de comerç.

3. Pels establiments comercials individuals o col·lectius, amb una superfície de venda igual o 
superior a 1.300 metres quadrats i inferior a 2.500 metres quadrats, a més de la comunicació 
prèvia esmentada a l'anterior apartat, l'interessat ha de presentar una declaració responsable 
prèvia, que s'haurà de formalitzar en el moment de la sol·licitud de la llicència d'obres o 
juntament amb la comunicació prèvia d'obres davant l'Ajuntament i s'ha d'adreçar a la 
Direcció general competent en matèria de comerç.

En cas que no es realitzin obres d'adequació de l'espai, la declaració responsable prèvia l'ha de 
presentar l'interessat directament davant de qualsevol punt de la xarxa d'oficines de gestió 
empresarial (OGE) i l'ha d'adreçar a la Direcció general competent en matèria de comerç, amb 
una antelació mínima d'un mes abans de començar l'activitat.

4. Fora dels supòsits als quals s'ha fet esment en els apartats 2 i 3 d'aquest precepte la nova 
implantació, ampliació o canvi d'activitat d'establiments comercials que hagin de comptar amb 
llicència comercial estarà també subjecta a comunicació prèvia ambiental.

5. La declaració responsable prèvia esmentada a l'anterior apartat 3 d'aquest article ha d'anar 
signada per la persona promotora, la titular de l'activitat comercial o la persona que els 
representi i hi haurà de constar, com a mínim:

a) La categoria de l'establiment.

b) Que el projecte presentat es durà a terme en una localització adient.

c) Que disposa de la dotació d'aparcament que reglamentàriament s'estableixi.

Capítol 4. Activitats de comerç no sedentari. 

Article 53. Legalització de les activitats de comerç no sedentari.

1. Les activitats de comerç no sedentari són les definides en l’article 37 de l’Ordenança general 
de Civisme i de policia a la vía pública.

2. Tal i com s’esmenta en l’article 38 de l’Ordenança general de Civisme i de policia a la vía 
pública, com a pas previ de la legalització de l’activitat, cal acreditar la obtenció de 
l’autorització per a la venda ambulant, que indicarà clarament:

a) Les dades identificatives del titular, i si és el cas, de les persones autoritzades per a 
exercir la venda com a auxiliars del titular.

b) El lloc on ha d’exercir l’activitat.

c) Les dimensions exactes del lloc de venda assignat.
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d) Els productes o referències autoritzats a la venda.

e) Els horaris i les dates en què es podrà exercir l’activitat.

f) La durada de l’autorització.

3. Un cop obtinguda l’Autorització de venda ambulant, entesa com una concessió administrativa 
per a l’ús privatiu d’un espai públic per a n temps determinat i per a l’exercici d’una 
determinada activitat, caldrà presentar a l’Ajuntament de Deltebre la documentació 
justificativa que es relaciona en l’annex 1 d’aquesta Ordenança: COMUNICACIÓ PRÈVIA 
MUNICIPAL D’ESTABLIMENTS NO PERMANENTS DESMUNTABLES.

4. La vigència del permís obtingut anirà indissolublement unit a la vigència de l’autorització de 
venda ambulant (limitada en el temps), passada la qual, quedarà sense vigència i sense 
generar cap dret de compensació o indemnització sobre el titular.

Capítol 5. Règim sancionador.

Article 54. Mesures coercitives d'intervenció.

1. Quan s'exerceixi una activitat sense la llicència, la comunicació prèvia o la declaració 
responsable exigibles, o bé es constati que el funcionament de l'activitat suposa un risc d'una 
afecció greu per al medi ambient, la seguretat o la salut de les persones, o bé quan 
s'incompleixi el requeriment de correcció de deficiències formulat, l'Alcalde/ssa o regidor/a en 
qui delegui podrà adoptar una o vàries de les mesures següents:

a) Mesures de correcció, seguretat o control per impedir la continuïtat en la producció del 
risc o del dany. 

b) Precintament d'aparells o equips.

c) Clausura de l'activitat.

d) Suspensió provisional immediata de l'activitat.

e) Imposició de les sancions previstes a la LPCAA o a la normativa sectorial.

f) Imposició de les sancions previstes a l'article 8 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de 
simplificació administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

2. L'adopció de les mesures a què es refereixen les lletres a, b, c, e i f requeriran la concessió 
d'un tràmit d'audiència de 15 dies.

3. La suspensió provisional immediata de l'activitat s'haurà de confirmar o aixecar un cop 
escoltada la persona titular de l'activitat.

4. La imposició de sancions requerirà la tramitació de l'expedient sancionador que correspongui.

5. Quan s'exerceixi una activitat sense la llicència, la comunicació prèvia o la declaració 
responsable exigibles, o bé es constati que el funcionament de l'activitat no suposa un risc 
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d'una afecció greu per al medi ambient, la seguretat o la salut de les persones, o bé quan 
s'incompleixi el requeriment de correcció de deficiències formulat, l'Alcalde/ssa o regidor/a en 
qui delegui podrà imposar multes coercitives.

Article 55. Multes coercitives.

1. Podran imposar-se multes coercitives amb una quantia màxima de 1.800 EUR, quan es 
produeixi l'incompliment dels requeriments municipals efectuats en compliment de la normativa 
vigent, amb els criteris d'aplicació següents:

a) L'import de la primera multa coercitiva serà de 600 EUR.

b) L'import de la segona multa coercitiva serà de 1.200 EUR.

c) L'import de la tercera i successives multes coercitives serà de 1.800 EUR.

2. Les multes coercitives són compatibles amb el procediment de clausura d'activitats i amb la 
imposició de sancions a què es refereix l'article següent.

Article 56. Règim d'infraccions.

1. Són infraccions greus les accions o les omissions següents: 

a) Ocultar o alterar dades aportades als expedients d'activitats.

b) Falsejar els certificats tècnics en aquests expedients.

c) Exercir una activitat sotmesa al règim de llicència ambiental municipal sense haver 
presentat a l'Ajuntament la preceptiva acta o actes de control.

d) Iniciar activitats econòmiques sense haver presentat la comunicació prèvia o la declaració 
responsable pertinents, o haver-les presentat amb dades falses o inexactes amb 
afectacions sobre la salut, el medi ambient o la seguretat de les persones.

e) Exercir una activitat sotmesa al règim de llicència municipal d'activitat sense que 
l'Ajuntament n'hagi autoritzat la posada en marxa.

f) Incomplir les determinacions de la llicència.

g) Aquelles altres previstes com a greus a la LPCAA i a la resta de la normativa sectorial.

2. Són infraccions lleus les accions o les omissions següents:

a) Incórrer en demora no justificada en l'aportació dels documents sol·licitats.

b) No notificar el canvi de titularitat de l'activitat.

c) Impedir, retardar o obstaculitzar els actes d'inspecció ordenats.

d) Aquelles altres previstes com a lleus a la LPCAA i a la resta de la normativa sectorial. 
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Article 57. Sancions.

1. Les infraccions de les activitats amb incidència ambiental se sancionaran amb les quanties 
previstes a la LPCAA.

2. Les infraccions de les activitats recreatives i espectacles públics se sancionaran amb les 
quanties previstes al Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament 
d'espectacles públics i activitats recreatives.

3. Les infraccions de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa 
de l'Administració de la Generalitat se sancionaran d'acord amb el que preveu el seu article 8.

4. Les infraccions de la resta de la normativa sectorial se sancionaran de conformitat amb allò 
que s'hi estableix.

5. Les sancions es graduaran, qualsevol que sigui la norma legal de cobertura, d'acord amb la 
gravetat de la infracció, el perjudici causat als interessos generals, el benefici obtingut, el nivell 
d'intencionalitat, la reincidència, el grau de participació i la capacitat econòmica de l'infractor.
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DISPOSICIONS ADDICIONALS.

Primera. Modificació dels preceptes de l'Ordenança i de les referències que fa als 
annexos de la Llei 20/2009 de la LPCAA, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors.

1. Els articles d'aquesta Ordenança que incorporen o reprodueixen aspectes de la legislació 
autonòmica o estatal i aquells que facin remissions a preceptes d'aquestes, s'entendrà que 
són automàticament modificats i/o substituïts, amb el mateix sentit i abast, en el moment en 
què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris en els quals es 
fonamentin.

2. Les adaptacions, ampliacions o modificacions dels annexos de la LPCAA o del Reglament 
que la desenvolupi, es consideraran, a tots els efectes, automàticament incorporades al 
contingut de la present Ordenança i, així mateix, al contingut i àmbit d'aplicació dels annexos 
a què aquesta es remet o fa referència.

3. També s'hauran de considerar incorporades a la present Ordenança les disposicions o 
prescripcions derivades de la reglamentació que dicti la Generalitat de Catalunya en 
desplegament de la Llei 20/2009 de la LPCAA, incloent-hi les normes, criteris o directrius 
que es formalitzin.

Segona. Règims d'inspecció i sanció.

Els règims d'inspecció i sanció regulats en aquesta Ordenança s'apliquen sens perjudici dels 
establerts p e r  l a  r e s t a  d e  normes sectorials vigents.

Tercera. Cooperació i assistència externa a les tasques i responsabilitats municipals.

1. Quan en seu de control i inspecció l'Ajuntament no disposi dels mitjàns tècnics suficients per 
tal de valorar la incidència ambiental i altres paràmetres de les activitats, podrà encomanar o 
delegar aquestes actuacions al Consell Comarcal o la Diputació de Tarragona, d'acord amb 
el que estableix la normativa de règim local i, subsidiàriament, la Generalitat.

2. Els col·legis professionals competents per raó de la matèria poden exercir funcions de 
comprovació i verificació documental, prèvies a les que exerceix l'Administració, per a donar 
la conformitat que les dades tècniques que es presenten a l'Administració s'ajusten a les 
requerides per a l'activitat objecte de la llicència i als estendards de qualitat de la 
documentació tècnica aportada. Amb aquesta finalitat els Ajuntaments poden establir 
convenis amb els col·legis professionals corresponents.

Quarta. Bonificacions per a les activitats amb sistemes d'ecogestió i ecoauditoria de la 
Unió Europea.

L'ordenança fiscal que regulin les taxes previstes en aquesta Ordenança haurà de fixar 
l'atorgament d'una bonificació específica, a les empreses que disposin del certificat del sistema 
d'ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea (EMAS).
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.

Primera. Procediments iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança.

1. Els procediments iniciats abans de l'entrada en vigor de la Llei 20/2009 de la LPCAA relatius 
a les activitats incloses en els annexos I i II de la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la 
intervenció integral de l'Administració ambiental, que continuen inclosos en els annexos I i II 
de la LPCAA, se sotmeten al règim legal vigent en el moment que s'inicia el procediment.

2. Els procediments de llicència ambiental o de permís municipal ambiental compresos en els 
annexos II i III de la Llei 3/1998, del 27 de febrer, iniciats amb anterioritat a l'entrada en 
vigor de la Llei 20/2009 de la LPCAA, però que en aquesta Llei resten subjectes  al  règim  
de  comunicació  de  l'annex  III  de  la  Llei 20/2009 de la LPCAA,  l'Ajuntament  informarà  al  
sol·licitant que  el  seu procediment es reconverteix al de comunicació prèvia i es regirà 
d'acord amb el previst en aquesta Ordenança.

3. El règim de controls i de revisió de les llicències ambientals que s'atorguin d'acord amb el 
que estableix l'apartat 1 d'aquest precepte és el que disposen el títol VIII i els articles 62 i 63 
de Llei 20/2009 de la LPCAA.

4. Els procediments d'atorgament de llicència d'obertura d'establiments que s'estiguin tramitant, 
continuaran en tràmit d'acord amb la normativa vigent en el moment de la presentació de la 
sol·licitud.

Segona. Procediments en curs, comunicació i declaració responsable d'activitats no 
incloses en els annexos de la Llei 20/2009 de la LPCAA.

En cas que s'haguessin posat en funcionament activitats no compreses en els annexos de la Llei 
20/2009 de la LPCAA sense haver formalitzat la comunicació prèvia d'obertura o la declaració 
responsable davant l'Administració municipal, hauran de presentar-la amb posterioritat a 
l'entrada en vigor de la present Ordenança. L'Ajuntament podrà iniciar les inspeccions que estimi 
oportunes a fi d'instar als titulars d'aquestes activitats perquè presentin aqueixa comunicació 
prèvia o la declaració responsable, amb subjecció a la present Ordenança, sens perjudici de 
l'exercici de l'activitat sota la seva exclusiva responsabilitat.

Tercera. Règim aplicable a les activitats que ja han estat objecte d'intervenció 
administrativa ambiental abans de l'entrada en vigor de la Llei 20/2009, de 4 de desembre 
de la LPCAA.

1. Les activitats que han estat objecte d'intervenció administrativa ambiental d'acord amb la Llei 
3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, passen a 
regir-se per les noves determinacions de la Llei 20/2009 de la LPCAA.

2. Els terminis dels controls periòdics de les activitats dels annexos I i II de la Llei 20/2009 de la 
LPCAA són els que fixen les lletres a, b i c de l'article 71.2 de la LPCAA, llevat que es tracti 
d'activitats exemptes de control periòdic, d'acord amb l'article 71.3 de la LPCAA.

3. Les activitats classificades en els annexos III i IV de la Llei 20/2009 de la LPCAA que, a 
l'entrada en vigor d'aquesta Llei, disposen de llicència  d'activitat,  resten  convalidades  
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d'haver  de  disposar  de  la  llicència  ambiental  o  d'haver  de  realitzar  la comunicació 
ambiental i resten excloses de l'obligació de dur a terme els controls periòdics. S'han 
d'establir per reglament les tipologies de control pertinents.

Quarta. Òrgan tècnic ambiental del consell comarcal.

L'òrgan tècnic ambiental del consell comarcal assumirà les funcions fins ara atribuïdes a la 
ponència tècnica ambiental a la qual substituirà i adaptarà el seu funcionament a la nova 
normativa aplicable, d'acord amb les determinacions previstes en aquesta Ordenança.

Cinquena. Tramitació electrònica. Ús de mitjàns electrònics.

1. Mentre no es disposi dels formats i d'altres operatius digitals procedents del Departament de 
la Generalitat competent que facilitarà la presentació electrònica de les sol·licituds de 
llicència ambiental i de les comunicacions prèvies, dels continguts mínims necessaris, de 
les dades tècniques de l'estudi ambiental del projecte bàsic i la memòria ambiental, se 
seguiran els procediments establerts en les ordenances municipals.

2. Per a l'aplicació de l'ús dels mitjàns electrònics s'estarà a les disponibilitats 
pressupostàries de l'Ajuntament. Amb aquests efectes, els òrgans de govern programaran 
l'adaptació gradual dels procediments i les actuacions que es requereixin.

Sisena. Clausura d'activitats exercides sense títol vigent.

1. Les activitats que a l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança no disposin de títol habilitant en 
curs, es regiran pel previst en aquesta norma pel que fa al procediment de clausura de 
l'activitat.

2. Sens perjudici de l'anterior i de les responsabilitats que es puguin derivar per haver exercit 
l'activitat, el seu titular, tot i tenir l'activitat o instal·lació clausurada, podrà iniciar un 
procediment tendent a desenvolupar-la amb subjecció a la present Ordenança i a la 
legalitat vigent.

Setena. Activitats subjectes a la normativa d'ordenació d'explotacions ramaderes.

1. En els supòsits d'activitats subjectes a la normativa d'ordenació d'explotacions ramaderes, 
mentre no es reguli mitjançant llei o disposició sectorial en l'àmbit de la ramaderia amb la 
sol·licitud de la llicència s'ha d'aportar la informació que es determina en aquesta regulació, 
especialment en matèria de distàncies mínimes entre explotacions ramaderes i altres 
establiments o instal·lacions, que d'acord amb el seu contingut poden suposar una font de 
contagi en matèria de sanitat animal. A aquest efecte la documentació ha de contenir 
informació referent al compliment de la normativa d'ordenació ramadera que resulta 
aplicable, indicant les distàncies entre el lloc d'emplaçament de l‘activitat projectada i altres 
instal·lacions i els preceptes de la normativa d'ordenació ramadera que es compleixen.

2. En aquests supòsits l'Ajuntament demanarà informe al Departament de la Generalitat 
competent en matèria d'agricultura i ramaderia, que ha d'emetre aquest informe i que té 
caràcter vinculant, als efectes de determinar la idoneïtat de l'activitat, en el termini màxim de 
quinze dies.
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3. En el règim de comunicació, la persona titular de l'activitat, ha de disposar de la certificació 
general tècnica, emesa per un tècnic competent en la qual s'acrediti específicament el 
compliment de la normativa d'ordenació ramadera que resulta aplicable, indicant les 
distàncies entre el lloc d'emplaçament de l‘activitat projectada i altres instal·lacions i els 
preceptes de la normativa d'ordenació ramadera que es compleixen.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.

Queden derogades totes les disposicions municipals d'igual o inferior rang que s'oposin, 
contradiguin o resultin incompatibles amb aquesta Ordenança.

DISPOSICIONS FINALS. 

Primera. Entrada en vigor.

Aquesta Ordenança entrarà en vigor transcorreguts 2 0  dies hàbils d'haver estat publicada al  
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i regirà de forma indefinida fins a la seva derogació 
o modificació. 
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ACTIVITAT
NOTA	EXPLICATIVA	

DEL	CCAE
CLASSIFICACIÓ	DE	

L’ACTIVITAT
DOCUMENTACIÓ	NECESSÀRIA	 OBSERVA

CIONS

ACTIVITATS	
JURÍDIQUES	
(691)	

ACTIVITATS	
COMPTABLES,	
AUDITORIA	I	
ASSESSORIA	
FISCAL	(692)	

ACTIVITATS	DE	
SEUS	
CENTRALS	
(701)	

ACTIVITATS	DE	
CONSULTORIA	
DE	GESTIÓ	
EMPRESARIAL	
(702)	

ESTUDIS	DE	
PUBLICITAT	
(731)	

ESTUDIS	DE	
MERCAT	I	
ENQUESTES	
(732)	

ACTIVITATS	DE	
DISSENY	
(741)	

ACTIVITATS	DE	
TRADUCCIÓ	I	
INTERPRETACI
Ó	(743)	

ALTRES	
ACTIVITATS	
PROFESSIONAL
S	I	TÈCNIQUES	
(749)	

ACTIVITATS	
SINDICALS	
(942)	

ACTIVITATS	

Activitats	jurídiques	
(6910)	

Activitats	comptables,	
auditoria	i	assessoria	
<iscal	(6920)	

Activitats	de	seus	
centrals	(7010)	

Relacions	públiques	i	
comunicació	(7021)	
Altres	activitats	de	
consultoria	de	gestió	
empresarial	(7022)	

Agències	de	publicitat	
(7311)	
Serveis	de	representació	
de	mitjans	de	
comunicació	(7312)	

Els	estudis	de	mercat	i/
o	enquestes	d'opinió	
pública.	

Activitats	de	disseny	
especialitzat	(7410)	

Activitats	de	traducció	i	
d'interpretació	(7430)	

Altres	activitats	
professionals	i	tècniques	
no	classi<icades	en	altres	
apartats	(7490)	

Les	activitats	dels	
sindicats	de	treballadors	
professionals,	dels	
sindicats	integrats	per	
diverses	<ilials	i	de	les	
organitzacions	laborals	
integrades	per	diversos	
sindicats

Si	la	super<ície	
construïda	és											≤	

500	m2.	

DECLARACIÓ	
RESPONSABLE

Declaració	 responsable	 d’acord	 amb	 el	 model	
normalitzat.	S’haurà	de	declarar	responsablement:	
• Que	 l’activitat	 compleix	 els	 requisits	 establerts	

per	 la	 normativa	 vigent	 per	 a	 accedir	 al	 seu	
exercici,	 i	 que	 es	 compromet	 a	 mantenir-ne	 el	
compliment	durant	l'exercici	de	l'activitat.		

• Que	es	disposa	d’un	certi<icat	 tècnic	 justi<icatiu	
del	 compliment	 de	 la	 normativa	 que	 regeix	
l’activitat,	instal·lació	o	establiment.			

• Que	 l ’act iv i tat	 és	 compat ib le	 amb	 e l	
planejament	urbanístic.		

• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	legal,	es	
disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
tramitar	aquesta	sol·licitud	i	rebre,	si	escau,	 les	
corresponents	comunicacions	i/o	noti<icacions.	

• Que	les	dades	consignades	a	 la	declaració	són	
certes.

Veure	<itxa	
1	de	

l’annex	III

Si	la	super<ície	
construïda	és											>	

500	m2.	

COMUNICACIÓ	
PREVIA	

D’OBERTURA

1. Comunicació	 prèvia	 d’obertura	 d’acord	 amb	 el	
model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	
responsable	següent:	
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	 legal,	

es	 disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
presentar	 la	comunicació	 i	rebre,	si	escau,	 les	
c o r r e s p o n e n t s	 c omun i c a c i o n s	 i / o	
noti<icacions.	

• Que	 l’activitat	 és	 compatible	 amb	 el	
planejament	urbanístic		

• Que	 les	dades	consignades	en	 la	comunicació	
són	certes,	així	com	tota	la	documentació	que	
s’adjunta.	

2. Projecte	tècnic	signat	per	un	tècnic	competent.	
3. Certi<icat	del	tècnic	competent	que	sigui	

responsable	de	la	posada	en	funcionament	de	
l’activitat,	d’acord	amb	el	projecte	presentat.	

4. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	
la	 utilització	 o	 apro<itament	 de	 béns	 del	 domini	
públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	 les	atorga	
l’Ajuntament).	

5. Autorització	 d’abocaments	 d’aigües	 residuals	 a	 la	
llera	 pública	 o	 al	 mar,	 només	 en	 el	 cas	 que	 no	
estiguin	 connectades	 al	 sistema	 públic	 de	
sanejament.	

6. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	
d’haver	 presentat	 la	 comunicació	 prèvia	 d’obres	
quan	procedeixi.

Veure	<itxa	
2	de	

l’annex	III

Declaració	 responsable	 d’acord	 amb	 el	 model	
normalitzat.	S’haurà	de	declarar	responsablement:	
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ACTIVITAT
NOTA	EXPLICATIVA	

DEL	CCAE
CLASSIFICACIÓ	DE	

L’ACTIVITAT
DOCUMENTACIÓ	NECESSÀRIA	 OBSERVA

CIONS

ACTIVITATS	
JURÍDIQUES	
(691)	

ACTIVITATS	
COMPTABLES,	
AUDITORIA	I	
ASSESSORIA	
FISCAL	(692)	

ACTIVITATS	DE	
SEUS	
CENTRALS	
(701)	

ACTIVITATS	DE	
CONSULTORIA	
DE	GESTIÓ	
EMPRESARIAL	
(702)	

ESTUDIS	DE	
PUBLICITAT	
(731)	

ESTUDIS	DE	
MERCAT	I	
ENQUESTES	
(732)	

ACTIVITATS	DE	
DISSENY	
(741)	

ACTIVITATS	DE	
TRADUCCIÓ	I	
INTERPRETACI
Ó	(743)	

ALTRES	
ACTIVITATS	
PROFESSIONAL
S	I	TÈCNIQUES	
(749)	

ACTIVITATS	
SINDICALS	
(942)	

ACTIVITATS	

Activitats	jurídiques	
(6910)	

Activitats	comptables,	
auditoria	i	assessoria	
<iscal	(6920)	

Activitats	de	seus	
centrals	(7010)	

Relacions	públiques	i	
comunicació	(7021)	
Altres	activitats	de	
consultoria	de	gestió	
empresarial	(7022)	

Agències	de	publicitat	
(7311)	
Serveis	de	representació	
de	mitjans	de	
comunicació	(7312)	

Els	estudis	de	mercat	i/
o	enquestes	d'opinió	
pública.	

Activitats	de	disseny	
especialitzat	(7410)	

Activitats	de	traducció	i	
d'interpretació	(7430)	

Altres	activitats	
professionals	i	tècniques	
no	classi<icades	en	altres	
apartats	(7490)	

Les	activitats	dels	
sindicats	de	treballadors	
professionals,	dels	
sindicats	integrats	per	
diverses	<ilials	i	de	les	
organitzacions	laborals	
integrades	per	diversos	
sindicats

Si	la	super<ície	
construïda	és											≤	

500	m2.	

DECLARACIÓ	
RESPONSABLE

Declaració	 responsable	 d’acord	 amb	 el	 model	
normalitzat.	S’haurà	de	declarar	responsablement:	
• Que	 l’activitat	 compleix	 els	 requisits	 establerts	

per	 la	 normativa	 vigent	 per	 a	 accedir	 al	 seu	
exercici,	 i	 que	 es	 compromet	 a	 mantenir-ne	 el	
compliment	durant	l'exercici	de	l'activitat.		

• Que	es	disposa	d’un	certi<icat	 tècnic	 justi<icatiu	
del	 compliment	 de	 la	 normativa	 que	 regeix	
l’activitat,	instal·lació	o	establiment.			

• Que	 l ’act iv i tat	 és	 compat ib le	 amb	 e l	
planejament	urbanístic.		

• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	legal,	es	
disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
tramitar	aquesta	sol·licitud	i	rebre,	si	escau,	 les	
corresponents	comunicacions	i/o	noti<icacions.	

• Que	les	dades	consignades	a	 la	declaració	són	
certes.

Veure	<itxa	
1	de	

l’annex	III

Si	la	super<ície	
construïda	és											>	

500	m2.	

COMUNICACIÓ	
PREVIA	

D’OBERTURA

1. Comunicació	 prèvia	 d’obertura	 d’acord	 amb	 el	
model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	
responsable	següent:	
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	 legal,	

es	 disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
presentar	 la	comunicació	 i	rebre,	si	escau,	 les	
c o r r e s p o n e n t s	 c omun i c a c i o n s	 i / o	
noti<icacions.	

• Que	 l’activitat	 és	 compatible	 amb	 el	
planejament	urbanístic		

• Que	 les	dades	consignades	en	 la	comunicació	
són	certes,	així	com	tota	la	documentació	que	
s’adjunta.	

2. Projecte	tècnic	signat	per	un	tècnic	competent.	
3. Certi<icat	del	tècnic	competent	que	sigui	

responsable	de	la	posada	en	funcionament	de	
l’activitat,	d’acord	amb	el	projecte	presentat.	

4. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	
la	 utilització	 o	 apro<itament	 de	 béns	 del	 domini	
públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	 les	atorga	
l’Ajuntament).	

5. Autorització	 d’abocaments	 d’aigües	 residuals	 a	 la	
llera	 pública	 o	 al	 mar,	 només	 en	 el	 cas	 que	 no	
estiguin	 connectades	 al	 sistema	 públic	 de	
sanejament.	

6. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	
d’haver	 presentat	 la	 comunicació	 prèvia	 d’obres	
quan	procedeixi.

Veure	<itxa	
2	de	

l’annex	III

Declaració	 responsable	 d’acord	 amb	 el	 model	
normalitzat.	S’haurà	de	declarar	responsablement:	
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ACTIVITATS	
ESPORTIVES	
(931)

L'explotació	de	les	
instal·lacions	esportives.		
Les	activitats	d'equips	o	
clubs	esportius	que	
participen	
fonamentalment	en	
esdeveniments	
esportius	en	directe	
davant	una	audiència	de	
pagament.		
Les	activitats	
d'esportistes	
independents	que	es	
dediquen	a	la	
participació	en	
esdeveniments	
esportius	o	de	curses	en	
directe.		
Les	activitats	dels	
propietaris	de	
participants	en	curses	
com	ara	automòbils,	
gossos,	cavalls	i	similars	
que	es	dediquen,	
fonamentalment,	a	
promoure'n	la	
competició	en	curses	o	
altres	esdeveniments	
esportius	amb	
espectadors.		
Les	activitats	
d'entrenadors	esportius	
que	faciliten	serveis	
especialitzats	
d'assistència	a	
participants	en	
esdeveniments	i	
competicions	
esportives.		
Les	activitats	de	gestors	
d'estadis.		
Altres	activitats	
d'organització,	
promoció	i	gestió	
d'esdeveniments	
esportius	diversos.			

Si	la	super<ície	
construïda	és											≤	

120	m2.	

DECLARACIÓ	
RESPONSABLE

Declaració	 responsable	 d’acord	 amb	 el	 model	
normalitzat.	S’haurà	de	declarar	responsablement:	
• Que	 l’activitat	 compleix	 els	 requisits	 establerts	

per	 la	 normativa	 Vigent	 per	 a	 accedir	 al	 seu	
exercici,	 i	 que	 es	 compromet	 a	 mantenir-ne	 el	
compliment	durant	l'exercici	de	l'activitat.		

• Que	es	disposa	d’un	certi<icat	 tècnic	 justi<icatiu	
del	 compliment	 de	 la	 normativa	 que	 regeix	
l’activitat,	instal·lació	o	establiment.			

• Que	 l ’act iv i tat	 és	 compat ib le	 amb	 e l	
planejament	urbanístic.		

• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	legal,	es	
disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
tramitar	aquesta	sol·licitud	i	rebre,	si	escau,	 les	
corresponents	comunicacions	i/o	noti<icacions.	

• Que	les	dades	consignades	a	 la	declaració	són	
certes.

Veure	<itxa	
1	de	

l’annex	III

Si	la	super<ície	
construïda	és											>	
120	m2	i	<	500	m2.	

COMUNICACIÓ	
PREVIA	

D’OBERTURA

1. Comunicació	 prèvia	 d’obertura	 d’acord	 amb	 el	
model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	
responsable	següent:	
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	 legal,	

es	 disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
presentar	 la	comunicació	 i	rebre,	si	escau,	 les	
c o r r e s p o n e n t s	 c omun i c a c i o n s	 i / o	
noti<icacions.	

• Que	 l’activitat	 és	 compatible	 amb	 el	
planejament	urbanístic		

• Que	 les	dades	consignades	en	 la	comunicació	
són	certes,	així	com	tota	la	documentació	que	
s’adjunta.	

2. Projecte	tècnic	signat	per	un	tècnic	competent.	
3. Certi<icat	del	tècnic	competent	que	sigui	

responsable	de	la	posada	en	funcionament	de	
l’activitat,	d’acord	amb	el	projecte	presentat.	

4. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	

Veure	<itxa	
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BIBLIOTEQUES
,	ARXIUS	I	
MUSEUS	
(910)

Activitats	de	museus	
(9102)	

Gestió	llocs	i	edi<icis	
històrics	(9103)	

Activitats	jardins	
botànics,	zoològics	i		
reserves	naturals	
(9104)	

Activitats	biblioteques	
(9105)	

Activitats	arxius	(9106)

Si	la	super<ície	
construïda	és											≤	

120	m2.	

DECLARACIÓ	
RESPONSABLE

Declaració	 responsable	 d’acord	 amb	 el	 model	
normalitzat.	S’haurà	de	declarar	responsablement:	
• Que	 l’activitat	 compleix	 els	 requisits	 establerts	

per	 la	 normativa	 Vigent	 per	 a	 accedir	 al	 seu	
exercici,	 i	 que	 es	 compromet	 a	 mantenir-ne	 el	
compliment	durant	l'exercici	de	l'activitat.		

• Que	es	disposa	d’un	certi<icat	 tècnic	 justi<icatiu	
del	 compliment	 de	 la	 normativa	 que	 regeix	
l’activitat,	instal·lació	o	establiment.			

• Que	 l ’act iv i tat	 és	 compat ib le	 amb	 e l	
planejament	urbanístic.		

• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	legal,	es	
disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
tramitar	aquesta	sol·licitud	i	rebre,	si	escau,	 les	
corresponents	comunicacions	i/o	noti<icacions.	

• Que	les	dades	consignades	a	 la	declaració	són	
certes.

Veure	<itxa	
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Si	la	super<ície	
construïda	és											>	
120	m2	i	<	500	m2.	

COMUNICACIÓ	
PREVIA	

D’OBERTURA

1. Comunicació	 prèvia	 d’obertura	 d’acord	 amb	 el	
model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	
responsable	següent:	
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	 legal,	

es	 disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
presentar	 la	comunicació	 i	rebre,	si	escau,	 les	
c o r r e s p o n e n t s	 c omun i c a c i o n s	 i / o	
noti<icacions.	

• Que	 l’activitat	 és	 compatible	 amb	 el	
planejament	urbanístic		

• Que	 les	dades	consignades	en	 la	comunicació	
són	certes,	així	com	tota	la	documentació	que	
s’adjunta.	

2. Projecte	tècnic	signat	per	un	tècnic	competent.	
3. Certi<icat	del	tècnic	competent	que	sigui	

responsable	de	la	posada	en	funcionament	de	
l’activitat,	d’acord	amb	el	projecte	presentat.	

4. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	
la	 utilització	 o	 apro<itament	 de	 béns	 del	 domini	
públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	 les	atorga	
l’Ajuntament).	

5. Autorització	 d’abocaments	 d’aigües	 residuals	 a	 la	
llera	 pública	 o	 al	 mar,	 només	 en	 el	 cas	 que	 no	
estiguin	 connectades	 al	 sistema	 públic	 de	
sanejament.	

6. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	
d’haver	 presentat	 la	 comunicació	 prèvia	 d’obres	
quan	procedeixi.

Veure	<itxa	
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Si	la	super<ície	
construïda	és											>	
500	m2	o	amb	un	

1. Comunicació	 prèvia	 d’obertura	 d’acord	 amb	 el	
model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	
responsable	següent:	
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	 representant	 legal,	

es	 disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
presentar	 la	 comunicació	 i	 rebre,	 si	 escau,	 les	
c o r r e s p o n e n t s	 c omu n i c a c i o n s	 i / o	
noti<icacions.	

• Que	 l ’activitat	 és	 compatible	 amb	 el	
planejament	urbanístic		

• Que	 les	 dades	 consignades	 en	 la	 comunicació	
són	certes,	així	com	tota	 la	documentació	que	
s’adjunta.	

2. Projecte	tècnic	signat	per	un	tècnic	competent.	
3. Certi<icat	del	tècnic	competent	que	sigui	

responsable	de	la	posada	en	funcionament	de	
l’activitat,	d’acord	amb	el	projecte	presentat.	

4. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	
la	 utilització	 o	 apro<itament	 de	 béns	 del	 domini	
públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	 les	atorga	�387
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COMERÇ	
DETALL	
ESTABLIMENTS	
NO	
ESPECIALITZAT

S	(471)	

COMERÇ	
DETALL	
ALIMENTS,	
BEGUDES	I	
TABAC	(472)	

COMERÇ	
DETALL	
EQUIPS	PER	A	
LES	TIC	
(474)	

COMERÇ	
DETALL	
ALTRES	
ARTICLES	D'ÚS	
DOMÈSTIC	
(475)	

COMERÇ	
DETALL	
ARTICLES	
CULTURALS	I	
RECREATIUS	
(476)	

COMERÇ	
DETALL	
ALTRES	
ARTICLES	EN	
ESTABLIMENTS	
(477)	

El	comerç	al	detall	de	
diverses	línies	de	
productes	en	la	mateixa	
unitat,	com	ara	
supermercats	i	grans	
magatzems.	

Comerç	detall	fruites	i	
hortalisses	(4721)	
Comerç	detall	carn	i	
productes	carnis	(4722)	
Comerç	detall	peix	i	
marisc	(4723)	
Comerç	detall	pa,	<leca,	
con<iteria	i	pastisseria	
(4724)	
Comerç	detall	begudes	
(4725)	
Comerç	detall	productes	
de	tabac	(4726)	
Comerç	detall	altres	
productes	alimentaris	
(4729)	

El	comerç	al	detall	
d'equips	que	utilitzen	
Tecnologies	de	la	
Informació	i	les	
Comunicacions	(TIC),	
com	ara	ordinadors,	
perifèrics	i	electrònica	
de	consum,	en	
establiments	
especialitzats.	

El	comerç	al	detall	
d'articles	d'ús	domèstic	
com	ara	tèxtils,	
ferreteria,	catifes,	
aparells	elèctrics	o	
mobles,	en	establiments	
especialitzats.	

La	venda	al	detall	en	
establiments	
especialitzats	d'articles	
culturals	i	recreatius	
com	ara	llibres,	
periòdics,	
enregistraments	
musicals	i	de	vídeo,	
equip	esportiu,	i	jocs	i	
joguines.	

La	venda	en	
establiments	
especialitzats	de	
productes	no	classi<icats	
en	altres	apartats,	com	
ara	peces	de	vestir,	

Si	la	super<ície	
construïda	és											≤	

120	m2.	

DECLARACIÓ	
RESPONSABLE

Declaració	 responsable	 d’acord	 amb	 el	 model	
normalitzat.	S’haurà	de	declarar	responsablement:	
• Que	 l’activitat	 compleix	 els	 requisits	 establerts	

per	 la	 normativa	 Vigent	 per	 a	 accedir	 al	 seu	
exercici,	 i	 que	 es	 compromet	 a	 mantenir-ne	 el	
compliment	durant	l'exercici	de	l'activitat.		

• Que	es	disposa	d’un	certi<icat	 tècnic	 justi<icatiu	
del	 compliment	 de	 la	 normativa	 que	 regeix	
l’activitat,	instal·lació	o	establiment.			

• Que	 l ’act iv i tat	 és	 compat ib le	 amb	 e l	
planejament	urbanístic.		

• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	legal,	es	
disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
tramitar	aquesta	sol·licitud	i	rebre,	si	escau,	 les	
corresponents	comunicacions	i/o	noti<icacions.	

• Que	 les	 dades	 consignades	 a	 la	 declaració	 són	
certes.
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1. Comunicació	 prèvia	 d’obertura	 d’acord	 amb	 el	
model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	
responsable	següent:	
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	 legal,	

es	 disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
presentar	 la	comunicació	 i	rebre,	si	escau,	 les	
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COMERÇ	
ENGRÒS	
ALIMENTS,	
BEGUDES	I	
TABAC	(463)	

COMERÇ	
ENGRÒS	
ARTICLES	D'ÚS	
DOMÈSTIC(46
4)	

COMERÇ	
ENGRÒS	
EQUIPS	PER	A	
LES	TIC	
(465)	

COMERÇ	
ENGRÒS	ALTRA	
MAQUINÀRIA	I	
EQUIPS	(466)	

ALTRES	TIPUS	
COMERÇ	
ENGRÒS	

Comerç	engròs	fruites	i	
hortalisses	(4631)	
Comerç	engròs	carn	i	
productes	carnis	(4632)	
Comerç	engròs	lactis,	
ous,	olis	i	greixos	(4633)	
Comerç	engròs	begudes	
(4634)	
Comerç	engròs	
productes	del	tabac	
(4635)	
Comerç	engròs	sucre,	
xocolata	i	con<iteria	
(4636)	
Comerç	engròs	cafè,	te,	
cacau	i	espècies	(4637)	
Comerç	engròs	peix,	
marisc	i	altres	aliments	
(4638)	
Comerç	engròs,	no	
especialitzat,	aliments	i	
begudes	(4639)	

El	comerç	a	l'engròs	de	
productes	de	consum,	
inclosos	els	tèxtils,	
excepte	productes	
alimentaris,	begudes	i	
tabac.	

El	comerç	a	l'engròs	
d'equips	per	a	les	
tecnologies	de	la	
informació	i	les	
comunicacions	(TIC),	
com	ara	ordinadors,	
equips	i	components	de	
telecomunicacions.	

El	comerç	a	l'engròs	de	
maquinària	i	equips	
especialitzats	per	a	tot	
tipus	d'indústries	i	
maquinària	d'ús	general.	

Si	es	consideren	
establiments	
comercials	i	la	

super<ície	construïda	
és	≤	120	m2.	

DECLARACIÓ	
RESPONSABLE

Declaració	 responsable	 d’acord	 amb	 el	 model	
normalitzat.	S’haurà	de	declarar	responsablement:	
• Que	 l’activitat	 compleix	 els	 requisits	 establerts	

per	 la	 normativa	 Vigent	 per	 a	 accedir	 al	 seu	
exercici,	 i	 que	 es	 compromet	 a	 mantenir-ne	 el	
compliment	durant	l'exercici	de	l'activitat.		

• Que	es	disposa	d’un	certi<icat	 tècnic	 justi<icatiu	
del	 compliment	 de	 la	 normativa	 que	 regeix	
l’activitat,	instal·lació	o	establiment.			

• Que	 l ’act iv i tat	 és	 compat ib le	 amb	 e l	
planejament	urbanístic.		

• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	legal,	es	
disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
tramitar	aquesta	sol·licitud	i	rebre,	si	escau,	 les	
corresponents	comunicacions	i/o	noti<icacions.	

• Que	les	dades	consignades	a	 la	declaració	són	
certes.

Veure	<itxa	
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Si	es	consideren	
establiments	
comercials:	

En	establiments	
situats	sota	edi<icis	
de	qualsevol	ús	i	la	
super<ície	construïda	
és	>	120	m2	i	≤	750	

m2.		

En	altres	casos,	si	la	
super<ície	construïda		
>	120	m2	i	≤	2.000	

m2.		

Si	es	consideren	
establiments	

industrials,	sempre	
que	no	es	trobin	

inclosos	a	l'Annex	2	
de	la	Llei	3/2010	

COMUNICACIÓ	
PREVIA	

D’OBERTURA

1. Comunicació	 prèvia	 d’obertura	 d’acord	 amb	 el	
model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	
responsable	següent:	
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	 legal,	

es	 disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
presentar	 la	comunicació	 i	rebre,	si	escau,	 les	
c o r r e s p o n e n t s	 c omun i c a c i o n s	 i / o	
noti<icacions.	

• Que	 l’activitat	 és	 compatible	 amb	 el	
planejament	urbanístic		

• Que	 les	dades	consignades	en	 la	comunicació	
són	certes,	així	com	tota	la	documentació	que	
s’adjunta.	

2. Projecte	tècnic	signat	per	un	tècnic	competent.	
3. Certi<icat	del	tècnic	competent	que	sigui	

responsable	de	la	posada	en	funcionament	de	
l’activitat,	d’acord	amb	el	projecte	presentat.	

4. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	
la	 utilització	 o	 apro<itament	 de	 béns	 del	 domini	
públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	 les	atorga	
l’Ajuntament).	

5. Autorització	d’abocaments	d’aigües	residuals	a	la	llera	
pública	 o	 al	 mar,	 només	 en	 el	 cas	 que	 no	 estiguin	
connectades	al	sistema	públic	de	sanejament.	

6. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	
d’haver	 presentat	 la	 comunicació	 prèvia	 d’obres	
quan	procedeixi.

Veure	<itxa	
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COMERÇ	
ENGRÒS	
ESPECIALITZAT	
(467)	

COMERÇ	
ENGRÒS	NO	
ESPECIALITZAT	
(469)

tipus	d'indústries	i	
maquinària	d'ús	general.	

El	comerç	a	l'engròs	
especialitzat	de	
mercaderies.		
El	comerç	a	l'engròs	de	
productes	intermedis,	
excepte	els	agraris,	que	
no	siguin	per	a	ús	
domèstic.	

Comerç	engròs	no	
especialitzat	(4690)	
El	comerç	a	l'engròs	de	
mercaderies	diverses	
sense	una	
especialització	
particular.

S i	 e s	 cons ideren	
e s t a b l i m e n t s	
comercials:		

E n	 e s t a b l im en t s	
situats	 sota	 edi<icis	
de	 qualsevol	 ús	 i	 de	
super<ície	 construïda	
>	750	m2.	

Super<ície	 construïda	
>	2000	m2.	

C O M U N I C A C I Ó	
P R E V I A	
D ’ O B E RT U R A	 +	
INFORME	 PREVI	 EN	
M A T È R I A	
D’INCENDIS

1. Comunicació	prèvia	d’obertura	d’acord	amb	el	model	
normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	 responsable	
següent:	
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	 representant	 legal,	

es	 disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
presentar	 la	 comunicació	 i	 rebre,	 si	 escau,	 les	
c o r r e s p o n e n t s	 c omu n i c a c i o n s	 i / o	
noti<icacions.	

• Que	 l ’activitat	 és	 compatible	 amb	 el	
planejament	urbanístic		

• Que	 les	 dades	 consignades	 en	 la	 comunicació	
són	certes,	així	com	tota	 la	documentació	que	
s’adjunta.	

2. Projecte	tècnic	signat	per	un	tècnic	competent.	
3. Certi<icat	del	tècnic	competent	que	sigui	

responsable	de	la	posada	en	funcionament	de	
l’activitat,	d’acord	amb	el	projecte	presentat.	

4. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	
la	 utilització	 o	 apro<itament	 de	 béns	 del	 domini	
públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	 les	atorga	
l’Ajuntament).	

5. Autorització	 d’abocaments	 d’aigües	 residuals	 a	 la	
llera	 pública	 o	 al	 mar,	 només	 en	 el	 cas	 que	 no	
estiguin	 connectades	 al	 sistema	 públic	 de	
sanejament.	

6. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	
d’haver	 presentat	 la	 comunicació	 prèvia	 d’obres	
quan	procedeixi.	

7. Acta	 de	 comprovació	 favorable	 en	 matèria	
d’incendis	 en	 cas	 que	 l’activitat	 a	 desenvolupar	
estigui	 considerada	 de	 risc	 important	 en	 matèria	
d’incendis,	segons	el	que	preveu	la	Llei	3/2010.		

8. Sol·licitud	d’acord	amb	el	model	normalitzat.	
9. Portada	 de	 la	 documentació	 tècnica	 (formulari	

SP01	del	Departament	d’Interior	de	la	Generalitat	
de	Catalunya)	

10. Certi<icat	 de	 coincidència	 entre	 el	 suport	
electrònic	 i	 el	 suport	 paper	 (formulari	 SP02	 del	
Departament	 d’Interior	 de	 la	 Generalitat	 de	
Catalunya)	

11. Projecte	 tècnic	 descriptiu	 i	 justi<icatiu	 del	
compliment	de	la	reglamentació	tècnica	aplicable	
en	matèria	d’incendis		

Veure	<itxa	
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L'edició	de	llibres,	
periòdics,	revistes	i	
altres	publicacions	
periòdiques.	

L'edició	de	directoris	i	
llistes	de	correu.		

Altres	activitats	d'edició	
com	ara	l'edició	de	

Si	la	super<ície	
construïda	és											≤	

120	m2.	

DECLARACIÓ	
RESPONSABLE

Declaració	 responsable	 d’acord	 amb	 el	 model	
normalitzat.	S’haurà	de	declarar	responsablement:	
• Que	 l’activitat	 compleix	 els	 requisits	 establerts	

per	 la	 normativa	 Vigent	 per	 a	 accedir	 al	 seu	
exercici,	 i	 que	 es	 compromet	 a	 mantenir-ne	 el	
compliment	durant	l'exercici	de	l'activitat.		

• Que	es	disposa	d’un	certi<icat	 tècnic	 justi<icatiu	
del	 compliment	 de	 la	 normativa	 que	 regeix	
l’activitat,	instal·lació	o	establiment.			

• Que	 l ’act iv i tat	 és	 compat ib le	 amb	 e l	
planejament	urbanístic.		

• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	legal,	es	
disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
tramitar	aquesta	sol·licitud	i	rebre,	si	escau,	 les	
corresponents	comunicacions	i/o	noti<icacions.	

• Que	les	dades	consignades	a	 la	declaració	són	
certes.
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EDICIÓ	
LLIBRES,	
PERIÒDICS	I	
ALTRES	
ACTIVITATS	
D'EDICIÓ	
(581)

com	ara	l'edició	de	
fotogra<ies,	gravats,	
postals,	felicitacions,	
horaris,	cartells	i	
reproduccions	de	
làmines	d'obres	d'art.		

Nota:	 aquestes	 obres	 es	
caracteritzen	 per	 la	
creativitat	 intel·lectual	
que	 requereix	 el	 seu	
desenvo lupament	 i	
a co s tumen	 a	 e s t a r	
protegides	 pels	 drets	
d'autor.	

N O	 I N C L O U	 l e s	
impremtes,	 classi<icades	
en	 l’epígraf	 181	 i	 no	
s’aplica	el	règim	de	DR	o	
CPO

Si	la	super<ície	
construïda	és											>	

120	m2.	

COMUNICACIÓ	
PREVIA	

D’OBERTURA

1. Comunicació	 prèvia	 d’obertura	 d’acord	 amb	 el	
model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	
responsable	següent:	
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	 legal,	

es	 disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
presentar	 la	comunicació	 i	rebre,	si	escau,	 les	
c o r r e s p o n e n t s	 c omun i c a c i o n s	 i / o	
noti<icacions.	

• Que	 l’activitat	 és	 compatible	 amb	 el	
planejament	urbanístic		

• Que	 les	dades	consignades	en	 la	comunicació	
són	certes,	així	com	tota	la	documentació	que	
s’adjunta.	

2. Projecte	tècnic	signat	per	un	tècnic	competent.	
3. Certi<icat	del	tècnic	competent	que	sigui	

responsable	de	la	posada	en	funcionament	de	
l’activitat,	d’acord	amb	el	projecte	presentat.	

4. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	
la	 utilització	 o	 apro<itament	 de	 béns	 del	 domini	
públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	 les	atorga	
l’Ajuntament).	

5. Autorització	 d’abocaments	 d’aigües	 residuals	 a	 la	
llera	 pública	 o	 al	 mar,	 només	 en	 el	 cas	 que	 no	
estiguin	 connectades	 al	 sistema	 públic	 de	
sanejament.	

6. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	
d’haver	 presentat	 la	 comunicació	 prèvia	 d’obres	
quan	procedeixi.
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Si	la	super<ície	
construïda	és											≤	

500	m2.	

DECLARACIÓ	
RESPONSABLE

Declaració	 responsable	 d’acord	 amb	 el	 model	
normalitzat.	S’haurà	de	declarar	responsablement:	
• Que	 l’activitat	 compleix	 els	 requisits	 establerts	

per	 la	 normativa	 Vigent	 per	 a	 accedir	 al	 seu	
exercici,	 i	 que	 es	 compromet	 a	 mantenir-ne	 el	
compliment	durant	l'exercici	de	l'activitat.		

• Que	es	disposa	d’un	certi<icat	 tècnic	 justi<icatiu	
del	 compliment	 de	 la	 normativa	 que	 regeix	
l’activitat,	instal·lació	o	establiment.			

• Que	 l ’act iv i tat	 és	 compat ib le	 amb	 e l	
planejament	urbanístic.		

• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	legal,	es	
disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
tramitar	aquesta	sol·licitud	i	rebre,	si	escau,	 les	
corresponents	comunicacions	i/o	noti<icacions.	

• Que	les	dades	consignades	a	 la	declaració	són	
certes.
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EDICIÓ	
PROGRAMES	
INFORMÀTICS	
(582)

Edició	de	videojocs	
(5821)	

Edició	 de	 programes	
informàtics,	 excepte	
videojocs	(5829)

Si	la	super<ície	
construïda	és											>	

500	m2.	

COMUNICACIÓ	
PREVIA	

D’OBERTURA

1. Comunicació	 prèvia	 d’obertura	 d’acord	 amb	 el	
model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	
responsable	següent:	
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	 legal,	

es	 disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
presentar	 la	comunicació	 i	rebre,	si	escau,	 les	
c o r r e s p o n e n t s	 c omun i c a c i o n s	 i / o	
noti<icacions.	

• Que	 l’activitat	 és	 compatible	 amb	 el	
planejament	urbanístic		

• Que	 les	dades	consignades	en	 la	comunicació	
són	certes,	així	com	tota	la	documentació	que	
s’adjunta.	

2. Projecte	tècnic	signat	per	un	tècnic	competent.	
3. Certi<icat	del	tècnic	competent	que	sigui	

responsable	de	la	posada	en	funcionament	de	
l’activitat,	d’acord	amb	el	projecte	presentat.	

4. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	
la	 utilització	 o	 apro<itament	 de	 béns	 del	 domini	
públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	 les	atorga	
l’Ajuntament).	

5. Autorització	 d’abocaments	 d’aigües	 residuals	 a	 la	
llera	 pública	 o	 al	 mar,	 només	 en	 el	 cas	 que	 no	
estiguin	 connectades	 al	 sistema	 públic	 de	
sanejament.	

6. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	
d’haver	 presentat	 la	 comunicació	 prèvia	 d’obres	
quan	procedeixi.
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EMPRESES	DE	
Les	activitats	de	dotació	
de	treballadors	a	les	

Si	la	super<ície	
construïda	és											≤	

500	m2.	

DECLARACIÓ	
RESPONSABLE

Declaració	 responsable	 d’acord	 amb	 el	 model	
normalitzat.	S’haurà	de	declarar	responsablement:	
• Que	 l’activitat	 compleix	 els	 requisits	 establerts	

per	 la	 normativa	 Vigent	 per	 a	 accedir	 al	 seu	
exercici,	 i	 que	 es	 compromet	 a	 mantenir-ne	 el	
compliment	durant	l'exercici	de	l'activitat.		

• Que	es	disposa	d’un	certi<icat	 tècnic	 justi<icatiu	
del	 compliment	 de	 la	 normativa	 que	 regeix	
l’activitat,	instal·lació	o	establiment.			

• Que	 l ’act iv i tat	 és	 compat ib le	 amb	 e l	
planejament	urbanístic.		

• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	legal,	es	
disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
tramitar	aquesta	sol·licitud	i	rebre,	si	escau,	 les	
corresponents	comunicacions	i/o	noti<icacions.	

• Que	les	dades	consignades	a	 la	declaració	són	
certes.
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EMPRESES	DE	
TREBALL	
TEMPORAL	
(782)	

AGÈNCIES	DE	
COL·LOCACIÓ	
DE	PERSONAL	
(781)	

de	treballadors	a	les	
empreses	dels	clients	
per	períodes	de	temps	
limitats	per	tal	de	
completar-ne	les	
plantilles.	

Activitats	de	les	
agències	de	col·locació	
(7810)	

Si	la	super<ície	
construïda	és											>	

500	m2.	

COMUNICACIÓ	
PREVIA	

D’OBERTURA

1. Comunicació	 prèvia	 d’obertura	 d’acord	 amb	 el	
model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	
responsable	següent:	
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	 legal,	

es	 disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
presentar	 la	comunicació	 i	rebre,	si	escau,	 les	
c o r r e s p o n e n t s	 c omun i c a c i o n s	 i / o	
noti<icacions.	

• Que	 l’activitat	 és	 compatible	 amb	 el	
planejament	urbanístic		

• Que	 les	dades	consignades	en	 la	comunicació	
són	certes,	així	com	tota	la	documentació	que	
s’adjunta.	

2. Projecte	tècnic	signat	per	un	tècnic	competent.	
3. Certi<icat	del	tècnic	competent	que	sigui	

responsable	de	la	posada	en	funcionament	de	
l’activitat,	d’acord	amb	el	projecte	presentat.	

4. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	
la	 utilització	 o	 apro<itament	 de	 béns	 del	 domini	
públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	 les	atorga	
l’Ajuntament).	

5. Autorització	 d’abocaments	 d’aigües	 residuals	 a	 la	
llera	 pública	 o	 al	 mar,	 només	 en	 el	 cas	 que	 no	
estiguin	 connectades	 al	 sistema	 públic	 de	
sanejament.	

6. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	
d’haver	 presentat	 la	 comunicació	 prèvia	 d’obres	
quan	procedeixi.
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ENREGISTRAM
ENT,	
PRODUCCIÓ	I	
EDICIÓ	DE	
CINEMA,	VÍDEO	
I	PROGRAMES	
DE	TV	(591)	

La	producció	de	
pel·lícules,	mitjançant	la	
utilització	de	pel·lícula	
de	cel·luloide,	cinta	de	
vídeo	o	DVD,	per	a	la	
projecció	directa	en	
sales	de	projecció	o	per	
a	la	transmissió	per	
televisió.	

Les	activitats	auxiliars,	
com	ara	l'edició,	el	
muntatge,	el	doblatge	de	
pel·lícules	i	similars.	

La	distribució	de	
pel·lícules	de	cel·luloide	
i	altres	produccions	

Si	la	super<ície	
construïda	és										≤	

500	m2.	

DECLARACIÓ	
RESPONSABLE

Declaració	 responsable	 d’acord	 amb	 el	 model	
normalitzat.	S’haurà	de	declarar	responsablement:	
• Que	 l’activitat	 compleix	 els	 requisits	 establerts	

per	 la	 normativa	 Vigent	 per	 a	 accedir	 al	 seu	
exercici,	 i	 que	 es	 compromet	 a	 mantenir-ne	 el	
compliment	durant	l'exercici	de	l'activitat.		

• Que	es	disposa	d’un	certi<icat	 tècnic	 justi<icatiu	
del	 compliment	 de	 la	 normativa	 que	 regeix	
l’activitat,	instal·lació	o	establiment.			

• Que	 l ’act iv i tat	 és	 compat ib le	 amb	 e l	
planejament	urbanístic.		

• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	legal,	es	
disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
tramitar	aquesta	sol·licitud	i	rebre,	si	escau,	 les	
corresponents	comunicacions	i/o	noti<icacions.	

• Que	les	dades	consignades	a	 la	declaració	són	
certes.
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ENREGISTRAM
ENT	DE	SO	I	
EDICIÓ	
MUSICAL	
(592)	

i	altres	produccions	
cinematogrà<iques	a	
altres	indústries,	però	
no	al	públic	en	general.	

La	projecció	de	
pel·lícules	en	sales	
cinematogrà<iques.	

La	compra	i	venda	dels	
drets	de	distribució	de	
pel·lícules	i	altres	
produccions	
cinematogrà<iques.	

Activitats	
d'enregistrament	de	so	i	
edició	musical	(5920)

Si	la	super<ície	
construïda	és										>	

500	m2.	

COMUNICACIÓ	
PREVIA	

D’OBERTURA

1. Comunicació	 prèvia	 d’obertura	 d’acord	 amb	 el	
model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	
responsable	següent:	
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	 legal,	

es	 disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
presentar	 la	comunicació	 i	rebre,	si	escau,	 les	
c o r r e s p o n e n t s	 c omun i c a c i o n s	 i / o	
noti<icacions.	

• Que	 l’activitat	 és	 compatible	 amb	 el	
planejament	urbanístic		

• Que	 les	dades	consignades	en	 la	comunicació	
són	certes,	així	com	tota	la	documentació	que	
s’adjunta.	

2. Projecte	tècnic	signat	per	un	tècnic	competent.	
3. Certi<icat	del	tècnic	competent	que	sigui	

responsable	de	la	posada	en	funcionament	de	
l’activitat,	d’acord	amb	el	projecte	presentat.	

4. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	
la	 utilització	 o	 apro<itament	 de	 béns	 del	 domini	
públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	 les	atorga	
l’Ajuntament).	

5. Autorització	 d’abocaments	 d’aigües	 residuals	 a	 la	
llera	 pública	 o	 al	 mar,	 només	 en	 el	 cas	 que	 no	
estiguin	 connectades	 al	 sistema	 públic	 de	
sanejament.	

6. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	
d’haver	 presentat	 la	 comunicació	 prèvia	 d’obres	
quan	procedeixi.
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Establiments	de	
begudes	(5630):	

Aquesta	classe	comprèn:		
Les	activitats	de	venda	
de	begudes	per	al	
consum,	normalment	en	
el	local,	amb	la	
possibilitat	d'algun	tipus	
d'entreteniment,	
efectuades	en	

Si	la	super<ície	
construïda	és											≤	
500	m2	i	amb	un	
aforament										≤	500	
persones		

COMUNICACIÓ	
PREVIA	
D’OBERTURA

1. Comunicació	 prèvia	 d’obertura	 d’acord	 amb	 el	
model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	
responsable	següent:	
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	 representant	 legal,	

es	 disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
presentar	 la	 comunicació	 i	 rebre,	 si	 escau,	 les	
c o r r e s p o n e n t s	 c omu n i c a c i o n s	 i / o	
noti<icacions.	

• Que	 l ’activitat	 és	 compatible	 amb	 el	
planejament	urbanístic		

• Que	 les	 dades	 consignades	 en	 la	 comunicació	
són	certes,	així	com	tota	 la	documentació	que	
s’adjunta.	

2. Projecte	tècnic	signat	per	un	tècnic	competent.	
3. Certi<icat	del	tècnic	competent	que	sigui	

responsable	de	la	posada	en	funcionament	de	
l’activitat,	d’acord	amb	el	projecte	presentat.	

4. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	
la	 utilització	 o	 apro<itament	 de	 béns	 del	 domini	
públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	 les	atorga	
l’Ajuntament).	

5. Autorització	 d’abocaments	 d’aigües	 residuals	 a	 la	
llera	 pública	 o	 al	 mar,	 només	 en	 el	 cas	 que	 no	
estiguin	 connectades	 al	 sistema	 públic	 de	
sanejament.	

6. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	
d’haver	 presentat	 la	 comunicació	 prèvia	 d’obres	
quan	procedeixi.
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ESTABLIMENTS	
DE	BEGUDES	

(563)

d'entreteniment,	
efectuades	en	
establiments	com	ara:		
o	Bars	
o	Tabernes	
o	Salons	bar	
o	Discoteques	(on	
l'activitat	
predominant	és	
servir	begudes)		
o	Cerveseries	
o	Cafès	
o	Bars	de	sucs	de	
fruites	
o	Venedors	
ambulants	de	
begudes	

Aquesta	classe	no	
comprèn:		
-	La	revenda	de	begudes	
preparades	envasades.		
-	La	venda	al	detall	de	
begudes	mitjançant	
màquines	expenedores	
(4799).		
-	 L ' e x p l o t a c i ó	 d e	
discoteques	 i	 sales	 de	
ball	 en	 les	 quals	 no	 es	
s e r v e i x i n	 b e g u d e s	
(9329).

Si	la	super<ície	
construïda	és										>	
500	m²	o	amb	un	
aforament	de	més	de	
500	persones.		

COMUNICACIÓ	
PREVIA	
D’OBERTURA	+	
INFORME	PREVI	EN	
MATÈRIA	
D’INCENDIS

1. Comunicació	 prèvia	 d’obertura	 d’acord	 amb	 el	
model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	
responsable	següent:	
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	 representant	 legal,	

es	 disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
presentar	 la	 comunicació	 i	 rebre,	 si	 escau,	 les	
c o r r e s p o n e n t s	 c omu n i c a c i o n s	 i / o	
noti<icacions.	

• Que	 l ’activitat	 és	 compatible	 amb	 el	
planejament	urbanístic		

• Que	 les	 dades	 consignades	 en	 la	 comunicació	
són	certes,	així	com	tota	 la	documentació	que	
s’adjunta.	

2. Projecte	tècnic	signat	per	un	tècnic	competent.	
3. Certi<icat	del	tècnic	competent	que	sigui	

responsable	de	la	posada	en	funcionament	de	
l’activitat,	d’acord	amb	el	projecte	presentat.	

4. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	
la	 utilització	 o	 apro<itament	 de	 béns	 del	 domini	
públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	 les	atorga	
l’Ajuntament).	

5. Autorització	 d’abocaments	 d’aigües	 residuals	 a	 la	
llera	 pública	 o	 al	 mar,	 només	 en	 el	 cas	 que	 no	
estiguin	 connectades	 al	 sistema	 públic	 de	
sanejament.	

6. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	
d’haver	 presentat	 la	 comunicació	 prèvia	 d’obres	
quan	procedeixi.	

7. Acta	 de	 comprovació	 favorable	 en	 matèria	
d’incendis	 en	 cas	 que	 l’activitat	 a	 desenvolupar	
estigui	 considerada	 de	 risc	 important	 en	 matèria	
d’incendis,	segons	el	que	preveu	la	Llei	3/2010.		

8. Sol·licitud	d’acord	amb	el	model	normalitzat.	
9. Portada	 de	 la	 documentació	 tècnica	 (formulari	

SP01	del	Departament	d’Interior	de	la	Generalitat	
de	Catalunya)	

10. Certi<icat	 de	 coincidència	 entre	 el	 suport	
electrònic	 i	 el	 suport	 paper	 (formulari	 SP02	 del	
Departament	 d’Interior	 de	 la	 Generalitat	 de	
Catalunya)	

11. Projecte	 tècnic	 descriptiu	 i	 justi<icatiu	 del	
compliment	de	la	reglamentació	tècnica	aplicable	
en	matèria	d’incendis		

En	cas	d’actuar	com	a	representant	legal,	declarar	que	es	
disposa	de	 tots	els	poders	necessaris	per	a	presentar	 la	
comunicació	 i	 rebre,	 si	 escau,	 les	 corresponents	
comunicacions	i/o	noti<icacions.
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FOTOGRAFIA,	
ESTUDIS	
(742)

Activitats	de	fotogra<ia	
(7420)

Si	la	super<ície	
construïda	és											≤	

120	m2.	

DECLARACIÓ	
RESPONSABLE

Declaració	 responsable	 d’acord	 amb	 el	 model	
normalitzat.	S’haurà	de	declarar	responsablement:	
• Que	 l’activitat	 compleix	 els	 requisits	 establerts	

per	 la	 normativa	 Vigent	 per	 a	 accedir	 al	 seu	
exercici,	 i	 que	 es	 compromet	 a	 mantenir-ne	 el	
compliment	durant	l'exercici	de	l'activitat.		

• Que	es	disposa	d’un	certi<icat	 tècnic	 justi<icatiu	
del	 compliment	 de	 la	 normativa	 que	 regeix	
l’activitat,	instal·lació	o	establiment.			

• Que	 l ’act iv i tat	 és	 compat ib le	 amb	 e l	
planejament	urbanístic.		

• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	legal,	es	
disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
tramitar	aquesta	sol·licitud	i	rebre,	si	escau,	 les	
corresponents	comunicacions	i/o	noti<icacions.	

• Que	les	dades	consignades	a	 la	declaració	són	
certes.
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Si	la	super<ície	
construïda															>	

120	m2.	

COMUNICACIÓ	
PREVIA	

D’OBERTURA

1. Comunicació	 prèvia	 d’obertura	 d’acord	 amb	 el	
model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	
responsable	següent:	
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	 legal,	

es	 disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
presentar	 la	comunicació	 i	rebre,	si	escau,	 les	
c o r r e s p o n e n t s	 c omun i c a c i o n s	 i / o	
noti<icacions.	

• Que	 l’activitat	 és	 compatible	 amb	 el	
planejament	urbanístic		

• Que	 les	dades	consignades	en	 la	comunicació	
són	certes,	així	com	tota	la	documentació	que	
s’adjunta.	

2. Projecte	tècnic	signat	per	un	tècnic	competent.	
3. Certi<icat	del	tècnic	competent	que	sigui	

responsable	de	la	posada	en	funcionament	de	
l’activitat,	d’acord	amb	el	projecte	presentat.	

4. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	
la	 utilització	 o	 apro<itament	 de	 béns	 del	 domini	
públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	 les	atorga	
l’Ajuntament).	

5. Autorització	 d’abocaments	 d’aigües	 residuals	 a	 la	
llera	 pública	 o	 al	 mar,	 només	 en	 el	 cas	 que	 no	
estiguin	 connectades	 al	 sistema	 públic	 de	
sanejament.	

6. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	
d’haver	 presentat	 la	 comunicació	 prèvia	 d’obres	
quan	procedeixi.
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HOTELS	I	
ALLOTJAMENT

S	SIMILARS	
(551)		

	

Hotels	i	allotjaments	
similars	(5510)	

Si	es	tracta	
d’allotjaments	de	
turisme	rural	i	
habitatges	d’ús	
turístic	en	edi<icis	
d’ús	d’habitatge	

DECLARACIÓ	
RESPONSABLE

Declaració	 responsable	 d’acord	 amb	 el	 model	
normalitzat.	S’haurà	de	declarar	responsablement:	
• Que	 l’activitat	 compleix	 els	 requisits	 establerts	

per	 la	 normativa	 Vigent	 per	 a	 accedir	 al	 seu	
exercici,	 i	 que	 es	 compromet	 a	 mantenir-ne	 el	
compliment	durant	l'exercici	de	l'activitat.		

• Que	es	disposa	d’un	certi<icat	 tècnic	 justi<icatiu	
del	 compliment	 de	 la	 normativa	 que	 regeix	
l’activitat,	instal·lació	o	establiment.			

• Que	 l ’act iv i tat	 és	 compat ib le	 amb	 e l	
planejament	urbanístic.		

• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	legal,	es	
disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
tramitar	aquesta	sol·licitud	i	rebre,	si	escau,	 les	
corresponents	comunicacions	i/o	noti<icacions.	

• Que	les	dades	consignades	a	 la	declaració	són	
certes.
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Si	el	nombre	de	
places	disponibles	és	

≤	20	
COMUNICACIÓ	

PREVIA	
D’OBERTURA

1. Comunicació	 prèvia	 d’obertura	 d’acord	 amb	 el	
model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	
responsable	següent:	
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	 representant	 legal,	

es	 disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
presentar	 la	 comunicació	 i	 rebre,	 si	 escau,	 les	
c o r r e s p o n e n t s	 c omu n i c a c i o n s	 i / o	
noti<icacions.	

• Que	 l ’activitat	 és	 compatible	 amb	 el	
planejament	urbanístic		

• Que	 les	 dades	 consignades	 en	 la	 comunicació	
són	certes,	així	com	tota	 la	documentació	que	
s’adjunta.	

2. Projecte	tècnic	signat	per	un	tècnic	competent.	
3. Certi<icat	del	tècnic	competent	que	sigui	

responsable	de	la	posada	en	funcionament	de	
l’activitat,	d’acord	amb	el	projecte	presentat.	

4. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	
la	 utilització	 o	 apro<itament	 de	 béns	 del	 domini	
públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	 les	atorga	
l’Ajuntament).	

5. Autorització	 d’abocaments	 d’aigües	 residuals	 a	 la	
llera	 pública	 o	 al	 mar,	 només	 en	 el	 cas	 que	 no	
estiguin	 connectades	 al	 sistema	 públic	 de	
sanejament.	

6. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	
d’haver	 presentat	 la	 comunicació	 prèvia	 d’obres	
quan	procedeixi.
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ALLOTJAMENT
S	TURÍSTICS	I	
ALTRES	DE	
CURTA	
DURADA	
(552)

Allotjaments	turístics	i	
altres	de	curta	durada	
(5520)

Si	el	nombre	de	
places	disponibles	és	

>	20	
COMUNICACIÓ	

PREVIA	
D’OBERTURA	+	

INFORME	PREVI	EN	
MATÈRIA	
D’INCENDIS

1. Comunicació	 prèvia	 d’obertura	 d’acord	 amb	 el	
model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	
responsable	següent:	
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	 representant	 legal,	

es	 disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
presentar	 la	 comunicació	 i	 rebre,	 si	 escau,	 les	
c o r r e s p o n e n t s	 c omu n i c a c i o n s	 i / o	
noti<icacions.	

• Que	 l ’activitat	 és	 compatible	 amb	 el	
planejament	urbanístic		

• Que	 les	 dades	 consignades	 en	 la	 comunicació	
són	certes,	així	com	tota	 la	documentació	que	
s’adjunta.	

2. Projecte	tècnic	signat	per	un	tècnic	competent.	
3. Certi<icat	del	tècnic	competent	que	sigui	

responsable	de	la	posada	en	funcionament	de	
l’activitat,	d’acord	amb	el	projecte	presentat.	

4. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	
la	 utilització	 o	 apro<itament	 de	 béns	 del	 domini	
públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	 les	atorga	
l’Ajuntament).	

5. Autorització	 d’abocaments	 d’aigües	 residuals	 a	 la	
llera	 pública	 o	 al	 mar,	 només	 en	 el	 cas	 que	 no	
estiguin	 connectades	 al	 sistema	 públic	 de	
sanejament.	

6. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	
d’haver	 presentat	 la	 comunicació	 prèvia	 d’obres	
quan	procedeixi.	

7. Acta	 de	 comprovació	 favorable	 en	 matèria	
d’incendis	 en	 cas	 que	 l’activitat	 a	 desenvolupar	
estigui	 considerada	 de	 risc	 important	 en	 matèria	
d’incendis,	segons	el	que	preveu	la	Llei	3/2010.		

8. Sol·licitud	d’acord	amb	el	model	normalitzat.	
9. Portada	 de	 la	 documentació	 tècnica	 (formulari	

SP01	del	Departament	d’Interior	de	la	Generalitat	
de	Catalunya)	

10. Certi<icat	 de	 coincidència	 entre	 el	 suport	
electrònic	 i	 el	 suport	 paper	 (formulari	 SP02	 del	
Departament	 d’Interior	 de	 la	 Generalitat	 de	
Catalunya)	

11. Projecte	 tècnic	 descriptiu	 i	 justi<icatiu	 del	
compliment	de	la	reglamentació	tècnica	aplicable	
en	matèria	d’incendis		

En	cas	d’actuar	com	a	representant	legal,	declarar	que	es	
disposa	de	 tots	els	poders	necessaris	per	a	presentar	 la	
comunicació	 i	 rebre,	 si	 escau,	 les	 corresponents	
comunicacions	i/o	noti<icacions.
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IMMOBILIÀ
RIES,	
ACTIVITATS	
(68)

Compravenda	béns	
immobiliaris	per	compte	
propi	(6810)	

Lloguer	béns	
immobiliaris	per	compte	
propi	(6820)	

Agents	de	la	propietat	
immobiliària	(6831)	

Gestió	i	administració	
de	propietat	
immobiliària	(6832)

Si	la	super<ície	
construïda	és										≤	

500	m2.	
DECLARACIÓ	
RESPONSABLE

Declaració	 responsable	 d’acord	 amb	 el	 model	
normalitzat.	S’haurà	de	declarar	responsablement:	
• Que	 l’activitat	 compleix	 els	 requisits	 establerts	

per	 la	 normativa	 Vigent	 per	 a	 accedir	 al	 seu	
exercici,	 i	 que	 es	 compromet	 a	 mantenir-ne	 el	
compliment	durant	l'exercici	de	l'activitat.		

• Que	es	disposa	d’un	certi<icat	 tècnic	 justi<icatiu	
del	 compliment	 de	 la	 normativa	 que	 regeix	
l’activitat,	instal·lació	o	establiment.			

• Que	 l ’act iv i tat	 és	 compat ib le	 amb	 e l	
planejament	urbanístic.		

• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	legal,	es	
disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
tramitar	aquesta	sol·licitud	i	rebre,	si	escau,	 les	
corresponents	comunicacions	i/o	noti<icacions.	

• Que	les	dades	consignades	a	 la	declaració	són	
certes.
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Si	la	super<ície	
construïda	és										>	

500	m²,	
COMUNICACIÓ	

PREVIA

1. Comunicació	 prèvia	 d’obertura	 d’acord	 amb	 el	
model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	
responsable	següent:	
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	 representant	 legal,	

es	 disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
presentar	 la	 comunicació	 i	 rebre,	 si	 escau,	 les	
c o r r e s p o n e n t s	 c omu n i c a c i o n s	 i / o	
noti<icacions.	

• Que	 l ’activitat	 és	 compatible	 amb	 el	
planejament	urbanístic		

• Que	 les	 dades	 consignades	 en	 la	 comunicació	
són	certes,	així	com	tota	 la	documentació	que	
s’adjunta.	

2. Projecte	tècnic	signat	per	un	tècnic	competent.	
3. Certi<icat	del	tècnic	competent	que	sigui	

responsable	de	la	posada	en	funcionament	de	
l’activitat,	d’acord	amb	el	projecte	presentat.	

4. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	
la	 utilització	 o	 apro<itament	 de	 béns	 del	 domini	
públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	 les	atorga	
l’Ajuntament).	

5. Autorització	 d’abocaments	 d’aigües	 residuals	 a	 la	
llera	 pública	 o	 al	 mar,	 només	 en	 el	 cas	 que	 no	
estiguin	 connectades	 al	 sistema	 públic	 de	
sanejament.	

6. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	
d’haver	 presentat	 la	 comunicació	 prèvia	 d’obres	
quan	procedeixi.
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INSTAL·LACION
S	D'EDIFICIS	I	
OBRES	(432)	

ACABAMENT	
D'EDIFICIS	
(433)	

ALTRES	
ACTIVITATS	
ESPECIALITZA

DES	
CONSTRUCCIÓ	
(439)

Les	activitats	
d'instal·lació	que	
permetin	el	
funcionament	d'un	
edi<ici,	inclosa	la	
instal·lació	de	sistemes	
elèctrics,	lampisteria,	
(aigua,	gas	i	sistemes	
d'aigües	residuals),	
sistemes	de	calefacció	i	
aire	condicionat,	
ascensors	i	similars.	

Arrebossat	(4331)	
Instal·lacions	de	fusteria	

Sense	magatzem	de	
materials.	

Si	disposen	d’o<icines,	
s’aplicarà	la	
declaració	

responsable	si	la	
super<ície	del	local	és	

≤	500	m2.	

DECLARACIÓ	
RESPONSABLE

Declaració	 responsable	 d’acord	 amb	 el	 model	
normalitzat.	S’haurà	de	declarar	responsablement:	
• Que	 l’activitat	 compleix	 els	 requisits	 establerts	

per	 la	 normativa	 Vigent	 per	 a	 accedir	 al	 seu	
exercici,	 i	 que	 es	 compromet	 a	 mantenir-ne	 el	
compliment	durant	l'exercici	de	l'activitat.		

• Que	es	disposa	d’un	certi<icat	 tècnic	 justi<icatiu	
del	 compliment	 de	 la	 normativa	 que	 regeix	
l’activitat,	instal·lació	o	establiment.			

• Que	 l ’act iv i tat	 és	 compat ib le	 amb	 e l	
planejament	urbanístic.		

• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	legal,	es	
disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
tramitar	aquesta	sol·licitud	i	rebre,	si	escau,	 les	
corresponents	comunicacions	i/o	noti<icacions.	

• Que	les	dades	consignades	a	 la	declaració	són	
certes.
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Si	disposa	d’o<icines	
de	super<ície	

construïda	>	500	m2.	
		

Se	n'exclouen	les	
activitats	que	
disposin	de	

magatzem	industrial	
sotmès	a	l'aplicació	
del	RSCIEI	i	inclòs	a	
l'Annex	2	de	la	Llei	

3/2010.	

COMUNICACIÓ	
PREVIA	

D’OBERTURA

1. Comunicació	 prèvia	 d’obertura	 d’acord	 amb	 el	
model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	
responsable	següent:	
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	 legal,	

es	 disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
presentar	 la	comunicació	 i	rebre,	si	escau,	 les	
c o r r e s p o n e n t s	 c omun i c a c i o n s	 i / o	
noti<icacions.	

• Que	 l’activitat	 és	 compatible	 amb	 el	
planejament	urbanístic		

• Que	 les	dades	consignades	en	 la	comunicació	
són	certes,	així	com	tota	la	documentació	que	
s’adjunta.	

2. Projecte	tècnic	signat	per	un	tècnic	competent.	
3. Certi<icat	del	tècnic	competent	que	sigui	

responsable	de	la	posada	en	funcionament	de	
l’activitat,	d’acord	amb	el	projecte	presentat.	

4. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	
la	 utilització	 o	 apro<itament	 de	 béns	 del	 domini	
públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	 les	atorga	
l’Ajuntament).	

5. Autorització	 d’abocaments	 d’aigües	 residuals	 a	 la	
llera	 pública	 o	 al	 mar,	 només	 en	 el	 cas	 que	 no	
estiguin	 connectades	 al	 sistema	 públic	 de	
sanejament.	

6. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	
d’haver	 presentat	 la	 comunicació	 prèvia	 d’obres	
quan	procedeixi.
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(439) Instal·lacions	de	fusteria	

(4332)	
Revestiments	de	terres	i	
parets	(4333)	
Pintura	i	vidrieria	
(4334)	
Altres	treballs	
d'acabament	d'edi<icis	
(4339)	

Comprèn	les	activitats	
de:		
4391	Construcció	de	
cobertes		
4399	Altres	activitats	
especialitzades	
construcció	ncaa	

Les	activitats	que	
disposin	de	

magatzem	industrial	
sotmès	a	l'aplicació	
del	RSCIEI	i	inclòs	a	
l'Annex	2	de	la	Llei	

3/2010	

COMUNICACIÓ	
PREVIA	

D’OBERTURA	+	
INFORME	PREVI	EN	

MATÈRIA	
D’INCENDIS

1. Comunicació	 prèvia	 d’obertura	 d’acord	 amb	 el	
model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	
responsable	següent:	
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	 representant	 legal,	

es	 disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
presentar	 la	 comunicació	 i	 rebre,	 si	 escau,	 les	
c o r r e s p o n e n t s	 c omu n i c a c i o n s	 i / o	
noti<icacions.	

• Que	 l ’activitat	 és	 compatible	 amb	 el	
planejament	urbanístic		

• Que	 les	 dades	 consignades	 en	 la	 comunicació	
són	certes,	així	com	tota	 la	documentació	que	
s’adjunta.	

2. Projecte	tècnic	signat	per	un	tècnic	competent.	
3. Certi<icat	del	tècnic	competent	que	sigui	

responsable	de	la	posada	en	funcionament	de	
l’activitat,	d’acord	amb	el	projecte	presentat.	

4. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	
la	 utilització	 o	 apro<itament	 de	 béns	 del	 domini	
públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	 les	atorga	
l’Ajuntament).	

5. Autorització	 d’abocaments	 d’aigües	 residuals	 a	 la	
llera	 pública	 o	 al	 mar,	 només	 en	 el	 cas	 que	 no	
estiguin	 connectades	 al	 sistema	 públic	 de	
sanejament.	

6. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	
d’haver	 presentat	 la	 comunicació	 prèvia	 d’obres	
quan	procedeixi.	

7. Acta	 de	 comprovació	 favorable	 en	 matèria	
d’incendis	 en	 cas	 que	 l’activitat	 a	 desenvolupar	
estigui	 considerada	 de	 risc	 important	 en	 matèria	
d’incendis,	segons	el	que	preveu	la	Llei	3/2010.		

8. Sol·licitud	d’acord	amb	el	model	normalitzat.	
9. Portada	 de	 la	 documentació	 tècnica	 (formulari	

SP01	del	Departament	d’Interior	de	la	Generalitat	
de	Catalunya)	

10. Certi<icat	 de	 coincidència	 entre	 el	 suport	
electrònic	 i	 el	 suport	 paper	 (formulari	 SP02	 del	
Departament	 d’Interior	 de	 la	 Generalitat	 de	
Catalunya)	

11. Projecte	 tècnic	 descriptiu	 i	 justi<icatiu	 del	
compliment	de	la	reglamentació	tècnica	aplicable	
en	matèria	d’incendis		

En	cas	d’actuar	com	a	representant	legal,	declarar	que	es	
disposa	de	 tots	els	poders	necessaris	per	a	presentar	 la	
comunicació	 i	 rebre,	 si	 escau,	 les	 corresponents	
comunicacions	i/o	noti<icacions.
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INTERMEDIARI
S	DEL	COMERÇ	
(461)

Les	activitats	
d'intermediaris,	
corredors	de	
mercaderies	i	la	resta	de	
majoristes	que	
comercien	per	compte	
d'altri.		

Les	activitats	dels	qui	
estan	dedicats	a	posar	

Si	es	consideren	
establiments	
comercials	i	la	

super<ície	construïda	
és	≤	120	m2.	
DECLARACIÓ	
RESPONSABLE

Declaració	 responsable	 d’acord	 amb	 el	 model	
normalitzat.	S’haurà	de	declarar	responsablement:	
• Que	 l’activitat	 compleix	 els	 requisits	 establerts	

per	 la	 normativa	 Vigent	 per	 a	 accedir	 al	 seu	
exercici,	 i	 que	 es	 compromet	 a	 mantenir-ne	 el	
compliment	durant	l'exercici	de	l'activitat.		

• Que	es	disposa	d’un	certi<icat	 tècnic	 justi<icatiu	
del	 compliment	 de	 la	 normativa	 que	 regeix	
l’activitat,	instal·lació	o	establiment.			

• Que	 l ’act iv i tat	 és	 compat ib le	 amb	 e l	
planejament	urbanístic.		

• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	legal,	es	
disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
tramitar	aquesta	sol·licitud	i	rebre,	si	escau,	 les	
corresponents	comunicacions	i/o	noti<icacions.	

• Que	les	dades	consignades	a	 la	declaració	són	
certes.
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Si	es	consideren	
establiments	
comercials:	

En	establiments	
situats	sota	edi<icis	
de	qualsevol	ús	i	la	
super<ície	construïda	
>	120	m2	i	≤	750	m2.		
En	altres	casos,	si	la	
super<ície	construïda	
>	120	m2	i	≤	2000	m2.	
Si	es	consideren	
establiment	

industrials,	sempre	
que	no	es	trobin	

inclosos	a	l'Annex	2	
de	la	Llei	3/2010.	

COMUNICACIÓ	
PREVIA	

D’OBERTURA

1. Comunicació	 prèvia	 d’obertura	 d’acord	 amb	 el	
model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	
responsable	següent:	

• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	 legal,	
es	 disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
presentar	 la	comunicació	 i	rebre,	si	escau,	 les	
c o r r e s p o n e n t s	 c omun i c a c i o n s	 i / o	
noti<icacions.	

• Que	 l’activitat	 és	 compatible	 amb	 el	
planejament	urbanístic		

• Que	 les	dades	consignades	en	 la	comunicació	
són	certes,	així	com	tota	la	documentació	que	
s’adjunta.	

2. Projecte	tècnic	signat	per	un	tècnic	competent.	
3. Certi<icat	del	tècnic	competent	que	sigui	

responsable	de	la	posada	en	funcionament	de	
l’activitat,	d’acord	amb	el	projecte	presentat.	

4. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	
la	 utilització	 o	 apro<itament	 de	 béns	 del	 domini	
públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	 les	atorga	
l’Ajuntament).	

5. Autorització	 d’abocaments	 d’aigües	 residuals	 a	 la	
llera	 pública	 o	 al	 mar,	 només	 en	 el	 cas	 que	 no	
estiguin	 connectades	 al	 sistema	 públic	 de	
sanejament.	

6. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	
d’haver	 presentat	 la	 comunicació	 prèvia	 d’obres	
quan	procedeixi.
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Les	activitats	dels	qui	
estan	dedicats	a	posar	
en	contacte	compradors	
i	venedors	o	emprenen	
transaccions	comercials	
en	nom	d'un	mandant,	
<ins	i	tot	per	Internet.		

Les	activitats	de	les	
empreses	de	subhastes	
a	l'engròs,	<ins	i	tot	per	
Internet.

Si	es	consideren	
establiments	
comercials:		

En	establiments	
situats	sota	edi<icis	
de	qualsevol	ús	i	de	
super<ície	construïda	

>	750	m2.		

Super<ície	construïda	
>	2000	m2.	

COMUNICACIÓ	
PREVIA	

D’OBERTURA	+	
INFORME	PREVI	EN	

MATÈRIA	
D’INCENDIS

1. Comunicació	 prèvia	 d’obertura	 d’acord	 amb	 el	
model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	
responsable	següent:	
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	 representant	 legal,	

es	 disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
presentar	 la	 comunicació	 i	 rebre,	 si	 escau,	 les	
c o r r e s p o n e n t s	 c omu n i c a c i o n s	 i / o	
noti<icacions.	

• Que	 l ’activitat	 és	 compatible	 amb	 el	
planejament	urbanístic		

• Que	 les	 dades	 consignades	 en	 la	 comunicació	
són	certes,	així	com	tota	 la	documentació	que	
s’adjunta.	

2. Projecte	tècnic	signat	per	un	tècnic	competent.	
3. Certi<icat	del	tècnic	competent	que	sigui	

responsable	de	la	posada	en	funcionament	de	
l’activitat,	d’acord	amb	el	projecte	presentat.	

4. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	
la	 utilització	 o	 apro<itament	 de	 béns	 del	 domini	
públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	 les	atorga	
l’Ajuntament).	

5. Autorització	 d’abocaments	 d’aigües	 residuals	 a	 la	
llera	 pública	 o	 al	 mar,	 només	 en	 el	 cas	 que	 no	
estiguin	 connectades	 al	 sistema	 públic	 de	
sanejament.	

6. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	
d’haver	 presentat	 la	 comunicació	 prèvia	 d’obres	
quan	procedeixi.	

7. Acta	 de	 comprovació	 favorable	 en	 matèria	
d’incendis	 en	 cas	 que	 l’activitat	 a	 desenvolupar	
estigui	 considerada	 de	 risc	 important	 en	 matèria	
d’incendis,	segons	el	que	preveu	la	Llei	3/2010.		

8. Sol·licitud	d’acord	amb	el	model	normalitzat.	
9. Portada	 de	 la	 documentació	 tècnica	 (formulari	

SP01	del	Departament	d’Interior	de	la	Generalitat	
de	Catalunya)	

10. Certi<icat	 de	 coincidència	 entre	 el	 suport	
electrònic	 i	 el	 suport	 paper	 (formulari	 SP02	 del	
Departament	 d’Interior	 de	 la	 Generalitat	 de	
Catalunya)	

11. Projecte	 tècnic	 descriptiu	 i	 justi<icatiu	 del	
compliment	de	la	reglamentació	tècnica	aplicable	
en	matèria	d’incendis		

En	cas	d’actuar	com	a	representant	legal,	declarar	que	es	
disposa	de	 tots	els	poders	necessaris	per	a	presentar	 la	
comunicació	 i	 rebre,	 si	 escau,	 les	 corresponents	
comunicacions	i/o	noti<icacions.
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LLOGUER	DE	
VEHICLES	DE	
MOTOR	(771)	

LLOGUER	
EFECTES	

PERSONALS	I	
EFECTES	
DOMÈSTICS	
(772)	

LLOGUER	
MAQUINÀRIA,	
EQUIPS	I	BÉNS	
TANGIBLES	
(773)	

ARRENDAMEN
T	PROPIETAT	
INTEL·LECTUA
L,	EXC.	DRETS	
AUTOR	(774)

Lloguer	d’automòbils	i	
vehicles	de	motor	
lleugers	(7711)	
Lloguer	de	camions	
(7712)	

El	lloguer	d'articles	d'ús	
personal	i	domèstic,	així	
com	el	lloguer	d'equips	
esportius	i	recreatius,	i	
de	cintes	de	vídeo.	
Aquestes	activitats	solen	
comprendre	el	lloguer	a	
curt	termini	de	
mercaderies,	encara	que	
en	alguns	casos	poden	
arrendar-se	per	
períodes	de	temps	més	
llargs.	

Lloguer	maquinària	i	
equips	agraris	(7731)	
Lloguer	maquinària	
construcció	i	enginyeria	
civil	(7732)	
Lloguer	equips	d'o<icina,	
inclosos	els	ordinadors	
(7733)	
Lloguer	mitjans	de	
navegació	(7734)	
Lloguer	mitjans	de	
transport	aeri	(7735)	
Lloguer	altra	
maquinària,	equips	i	
béns	tangibles	no	
contemplades	en	altres	
apartats	(7739)	

7740	Arrendament	
propietat	intel·lectual,	
exc.	drets	autor

Si	la	super<ície	
construïda	és											≤	

500	m2.	

DECLARACIÓ	
RESPONSABLE

Declaració	 responsable	 d’acord	 amb	 el	 model	
normalitzat.	S’haurà	de	declarar	responsablement:	
• Que	 l’activitat	 compleix	 els	 requisits	 establerts	

per	 la	 normativa	 Vigent	 per	 a	 accedir	 al	 seu	
exercici,	 i	 que	 es	 compromet	 a	 mantenir-ne	 el	
compliment	durant	l'exercici	de	l'activitat.		

• Que	es	disposa	d’un	certi<icat	 tècnic	 justi<icatiu	
del	 compliment	 de	 la	 normativa	 que	 regeix	
l’activitat,	instal·lació	o	establiment.			

• Que	 l ’act iv i tat	 és	 compat ib le	 amb	 e l	
planejament	urbanístic.		

• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	legal,	es	
disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
tramitar	aquesta	sol·licitud	i	rebre,	si	escau,	 les	
corresponents	comunicacions	i/o	noti<icacions.	

• Que	les	dades	consignades	a	 la	declaració	són	
certes.
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Si	la	super<ície	
construïda	és											>	

500	m2.	

COMUNICACIÓ	
PREVIA	

D’OBERTURA

1. Comunicació	 prèvia	 d’obertura	 d’acord	 amb	 el	
model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	
responsable	següent:	
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	 legal,	

es	 disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
presentar	 la	comunicació	 i	rebre,	si	escau,	 les	
c o r r e s p o n e n t s	 c omun i c a c i o n s	 i / o	
noti<icacions.	

• Que	 l’activitat	 és	 compatible	 amb	 el	
planejament	urbanístic		

• Que	 les	dades	consignades	en	 la	comunicació	
són	certes,	així	com	tota	la	documentació	que	
s’adjunta.	

2. Projecte	tècnic	signat	per	un	tècnic	competent.	
3. Certi<icat	del	tècnic	competent	que	sigui	

responsable	de	la	posada	en	funcionament	de	
l’activitat,	d’acord	amb	el	projecte	presentat.	

4. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	
la	 utilització	 o	 apro<itament	 de	 béns	 del	 domini	
públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	 les	atorga	
l’Ajuntament).	

5. Autorització	 d’abocaments	 d’aigües	 residuals	 a	 la	
llera	 pública	 o	 al	 mar,	 només	 en	 el	 cas	 que	 no	
estiguin	 connectades	 al	 sistema	 públic	 de	
sanejament.	

6. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	
d’haver	 presentat	 la	 comunicació	 prèvia	 d’obres	
quan	procedeixi.
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MANTENIMEN

Les	activitats	de	
manteniment	<ísic	com	
ara	les	de	banys	turcs,	
saunes,	banys	de	vapor,	
solaris,	salons	per	
aprimar-se	i	de	
massatge	i	similars.		

Si	la	super<ície	
construïda	és											≤	

120	m2.	

DECLARACIÓ	
RESPONSABLE

Declaració	 responsable	 d’acord	 amb	 el	 model	
normalitzat.	S’haurà	de	declarar	responsablement:	
• Que	 l’activitat	 compleix	 els	 requisits	 establerts	

per	 la	 normativa	 Vigent	 per	 a	 accedir	 al	 seu	
exercici,	 i	 que	 es	 compromet	 a	 mantenir-ne	 el	
compliment	durant	l'exercici	de	l'activitat.		

• Que	es	disposa	d’un	certi<icat	 tècnic	 justi<icatiu	
del	 compliment	 de	 la	 normativa	 que	 regeix	
l’activitat,	instal·lació	o	establiment.			

• Que	 l ’act iv i tat	 és	 compat ib le	 amb	 e l	
planejament	urbanístic.		

• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	legal,	es	
disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
tramitar	aquesta	sol·licitud	i	rebre,	si	escau,	 les	
corresponents	comunicacions	i/o	noti<icacions.	

• Que	les	dades	consignades	a	 la	declaració	són	
certes.
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Si	la	super<ície	
construïda	és										>	
120	m2	i	≤	2.000	m2.	
COMUNICACIÓ	

PREVIA	
D’OBERTURA

1. Comunicació	 prèvia	 d’obertura	 d’acord	 amb	 el	
model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	
responsable	següent:	
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	 legal,	

es	 disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
presentar	 la	comunicació	 i	rebre,	si	escau,	 les	
c o r r e s p o n e n t s	 c omun i c a c i o n s	 i / o	
noti<icacions.	

• Que	 l’activitat	 és	 compatible	 amb	 el	
planejament	urbanístic		

• Que	 les	dades	consignades	en	 la	comunicació	
són	certes,	així	com	tota	la	documentació	que	
s’adjunta.	

2. Projecte	tècnic	signat	per	un	tècnic	competent.	
3. Certi<icat	del	tècnic	competent	que	sigui	

responsable	de	la	posada	en	funcionament	de	
l’activitat,	d’acord	amb	el	projecte	presentat.	

4. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	
la	 utilització	 o	 apro<itament	 de	 béns	 del	 domini	
públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	 les	atorga	
l’Ajuntament).	

5. Autorització	 d’abocaments	 d’aigües	 residuals	 a	 la	
llera	 pública	 o	 al	 mar,	 només	 en	 el	 cas	 que	 no	
estiguin	 connectades	 al	 sistema	 públic	 de	
sanejament.	

6. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	
d’haver	 presentat	 la	 comunicació	 prèvia	 d’obres	
quan	procedeixi.
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MANTENIMEN

T	FÍSIC	
(9604)

Aquesta	classe	no	
comprèn:		
El	massatge	i	la	teràpia	
mèdica	(8690).		
Les	activitats	de	clubs	i	
instal·lacions	de	
condicionament	<ísic	
(<itness)	i	culturisme	
(9313).

Si	la	super<ície	
construïda	és										>	
500	m2	o	amb	un	

aforament	de	més	de	
500	persones.	

COMUNICACIÓ	
PREVIA	

D’OBERTURA	+	
INFORME	PREVI	EN	

MATÈRIA	
D’INCENDIS

1. Comunicació	 prèvia	 d’obertura	 d’acord	 amb	 el	
model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	
responsable	següent:	
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	 representant	 legal,	

es	 disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
presentar	 la	 comunicació	 i	 rebre,	 si	 escau,	 les	
c o r r e s p o n e n t s	 c omu n i c a c i o n s	 i / o	
noti<icacions.	

• Que	 l ’activitat	 és	 compatible	 amb	 el	
planejament	urbanístic		

• Que	 les	 dades	 consignades	 en	 la	 comunicació	
són	certes,	així	com	tota	 la	documentació	que	
s’adjunta.	

2. Projecte	tècnic	signat	per	un	tècnic	competent.	
3. Certi<icat	del	tècnic	competent	que	sigui	

responsable	de	la	posada	en	funcionament	de	
l’activitat,	d’acord	amb	el	projecte	presentat.	

4. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	
la	 utilització	 o	 apro<itament	 de	 béns	 del	 domini	
públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	 les	atorga	
l’Ajuntament).	

5. Autorització	 d’abocaments	 d’aigües	 residuals	 a	 la	
llera	 pública	 o	 al	 mar,	 només	 en	 el	 cas	 que	 no	
estiguin	 connectades	 al	 sistema	 públic	 de	
sanejament.	

6. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	
d’haver	 presentat	 la	 comunicació	 prèvia	 d’obres	
quan	procedeixi.	

7. Acta	 de	 comprovació	 favorable	 en	 matèria	
d’incendis	 en	 cas	 que	 l’activitat	 a	 desenvolupar	
estigui	 considerada	 de	 risc	 important	 en	 matèria	
d’incendis,	segons	el	que	preveu	la	Llei	3/2010.		

8. Sol·licitud	d’acord	amb	el	model	normalitzat.	
9. Portada	 de	 la	 documentació	 tècnica	 (formulari	

SP01	del	Departament	d’Interior	de	la	Generalitat	
de	Catalunya)	

10. Certi<icat	 de	 coincidència	 entre	 el	 suport	
electrònic	 i	 el	 suport	 paper	 (formulari	 SP02	 del	
Departament	 d’Interior	 de	 la	 Generalitat	 de	
Catalunya)	

11. Projecte	 tècnic	 descriptiu	 i	 justi<icatiu	 del	
compliment	de	la	reglamentació	tècnica	aplicable	
en	matèria	d’incendis		

En	cas	d’actuar	com	a	representant	legal,	declarar	que	es	
disposa	de	 tots	els	poders	necessaris	per	a	presentar	 la	
comunicació	 i	 rebre,	 si	 escau,	 les	 corresponents	
comunicacions	i/o	noti<icacions.
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MENJARS	
PREPARATS	
(PREPARACIÓ)	

Les	activitats	de	
provisió	de	menjars	
preparats	per	a	
celebracions	o	durant	
un	període	determinat.		

L'explotació	de	

Si	la	super<ície	
construïda	és											≤	

120	m2.		
També	han	de	
complir	les	

condicions	següents:		
a)	No	disposar	de	
cuina	o	obrador	ni	
tenir	espai	per	a	la	
consumició.	b)	S'ha	
de	tractar	d'un	

comerç	de	venda	de	
menjars	preparats	i	
no	d'un	establiment	
de	preparació	i/o	
consumició	de	
menjars	

DECLARACIÓ	
RESPONSABLE

Declaració	 responsable	 d’acord	 amb	 el	 model	
normalitzat.	S’haurà	de	declarar	responsablement:	
• Que	 l’activitat	 compleix	 els	 requisits	 establerts	

per	 la	 normativa	 Vigent	 per	 a	 accedir	 al	 seu	
exercici,	 i	 que	 es	 compromet	 a	 mantenir-ne	 el	
compliment	durant	l'exercici	de	l'activitat.		

• Que	es	disposa	d’un	certi<icat	 tècnic	 justi<icatiu	
del	 compliment	 de	 la	 normativa	 que	 regeix	
l’activitat,	instal·lació	o	establiment.			

• Que	 l ’act iv i tat	 és	 compat ib le	 amb	 e l	
planejament	urbanístic.		

• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	legal,	es	
disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
tramitar	aquesta	sol·licitud	i	rebre,	si	escau,	 les	
corresponents	comunicacions	i/o	noti<icacions.	

• Que	les	dades	consignades	a	 la	declaració	són	
certes.
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Establiments	situats	
sota	edi<icis	de	
qualsevol	ús	si	la	

super<ície	construïda	
>	120	m2	i	≤	750	m2.	

	En	altres	casos,	si	la	
super<ície	construïda	
>	120	m2	i	≤	2000	m2.	

COMUNICACIÓ	
PREVIA	

D’OBERTURA

1. Comunicació	 prèvia	 d’obertura	 d’acord	 amb	 el	
model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	
responsable	següent:	
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	 legal,	

es	 disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
presentar	 la	comunicació	 i	rebre,	si	escau,	 les	
c o r r e s p o n e n t s	 c omun i c a c i o n s	 i / o	
noti<icacions.	

• Que	 l’activitat	 és	 compatible	 amb	 el	
planejament	urbanístic		

• Que	 les	dades	consignades	en	 la	comunicació	
són	certes,	així	com	tota	la	documentació	que	
s’adjunta.	

2. Projecte	tècnic	signat	per	un	tècnic	competent.	
3. Certi<icat	del	tècnic	competent	que	sigui	

responsable	de	la	posada	en	funcionament	de	
l’activitat,	d’acord	amb	el	projecte	presentat.	

4. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	
la	 utilització	 o	 apro<itament	 de	 béns	 del	 domini	
públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	 les	atorga	
l’Ajuntament).	

5. Autorització	 d’abocaments	 d’aigües	 residuals	 a	 la	
llera	 pública	 o	 al	 mar,	 només	 en	 el	 cas	 que	 no	
estiguin	 connectades	 al	 sistema	 públic	 de	
sanejament.	

6. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	
d’haver	 presentat	 la	 comunicació	 prèvia	 d’obres	
quan	procedeixi.
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(PREPARACIÓ)	
(562)

L'explotació	de	
concessions	del	servei	
de	restauració	en	
instal·lacions	com	les	
esportives	o	similars.

En	establiments	
situats	sota	edi<icis	
de	qualsevol	ús	si	la	
super<ície	construïda	
>	750	m2	o	si	la	

super<ície	construïda	
és										>	2000	m2.	

COMUNICACIÓ	
PREVIA	

D’OBERTURA	+	
INFORME	PREVI	EN	

MATÈRIA	
D’INCENDIS

1. Comunicació	 prèvia	 d’obertura	 d’acord	 amb	 el	
model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	
responsable	següent:	
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	 representant	 legal,	

es	 disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
presentar	 la	 comunicació	 i	 rebre,	 si	 escau,	 les	
c o r r e s p o n e n t s	 c omu n i c a c i o n s	 i / o	
noti<icacions.	

• Que	 l ’activitat	 és	 compatible	 amb	 el	
planejament	urbanístic		

• Que	 les	 dades	 consignades	 en	 la	 comunicació	
són	certes,	així	com	tota	 la	documentació	que	
s’adjunta.	

2. Projecte	tècnic	signat	per	un	tècnic	competent.	
3. Certi<icat	del	tècnic	competent	que	sigui	

responsable	de	la	posada	en	funcionament	de	
l’activitat,	d’acord	amb	el	projecte	presentat.	

4. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	
la	 utilització	 o	 apro<itament	 de	 béns	 del	 domini	
públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	 les	atorga	
l’Ajuntament).	

5. Autorització	 d’abocaments	 d’aigües	 residuals	 a	 la	
llera	 pública	 o	 al	 mar,	 només	 en	 el	 cas	 que	 no	
estiguin	 connectades	 al	 sistema	 públic	 de	
sanejament.	

6. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	
d’haver	 presentat	 la	 comunicació	 prèvia	 d’obres	
quan	procedeixi.	

7. Acta	 de	 comprovació	 favorable	 en	 matèria	
d’incendis	 en	 cas	 que	 l’activitat	 a	 desenvolupar	
estigui	 considerada	 de	 risc	 important	 en	 matèria	
d’incendis,	segons	el	que	preveu	la	Llei	3/2010.		

8. Sol·licitud	d’acord	amb	el	model	normalitzat.	
9. Portada	 de	 la	 documentació	 tècnica	 (formulari	

SP01	del	Departament	d’Interior	de	la	Generalitat	
de	Catalunya)	

10. Certi<icat	 de	 coincidència	 entre	 el	 suport	
electrònic	 i	 el	 suport	 paper	 (formulari	 SP02	 del	
Departament	 d’Interior	 de	 la	 Generalitat	 de	
Catalunya)	

11. Projecte	 tècnic	 descriptiu	 i	 justi<icatiu	 del	
compliment	de	la	reglamentació	tècnica	aplicable	
en	matèria	d’incendis		

En	cas	d’actuar	com	a	representant	legal,	declarar	que	es	
disposa	de	 tots	els	poders	necessaris	per	a	presentar	 la	
comunicació	 i	 rebre,	 si	 escau,	 les	 corresponents	
comunicacions	i/o	noti<icacions.
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MISSATGERIA	I	
ACTIVITATS	
POSTALS	
NACIONALS	
(531)	

5310	Activitats	postals	
nacionals	

Si	es	consideren	
establiments	
comercials	i	la	

super<ície	construïda	
és	≤	120	m2.		

DECLARACIÓ	
RESPONSABLE

Declaració	 responsable	 d’acord	 amb	 el	 model	
normalitzat.	S’haurà	de	declarar	responsablement:	
• Que	 l’activitat	 compleix	 els	 requisits	 establerts	

per	 la	 normativa	 Vigent	 per	 a	 accedir	 al	 seu	
exercici,	 i	 que	 es	 compromet	 a	 mantenir-ne	 el	
compliment	durant	l'exercici	de	l'activitat.		

• Que	es	disposa	d’un	certi<icat	 tècnic	 justi<icatiu	
del	 compliment	 de	 la	 normativa	 que	 regeix	
l’activitat,	instal·lació	o	establiment.			

• Que	 l ’act iv i tat	 és	 compat ib le	 amb	 e l	
planejament	urbanístic.		

• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	legal,	es	
disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
tramitar	aquesta	sol·licitud	i	rebre,	si	escau,	 les	
corresponents	comunicacions	i/o	noti<icacions.	

• Que	les	dades	consignades	a	 la	declaració	són	
certes.
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Si	es	consideren	
establiments	
comercials:		

En	establiments	
situats	sota	edi<icis	
de	qualsevol	ús	amb	
una	super<ície	

construïda	>	120	m2	i	
≤	750	m2.		

En	altres	casos,	si	la	
super<ície	construïda	
>	120	m2	i	≤	2.000	

m2.		

COMUNICACIÓ	
PREVIA	

D’OBERTURA

1. Comunicació	 prèvia	 d’obertura	 d’acord	 amb	 el	
model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	
responsable	següent:	
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	 legal,	

es	 disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
presentar	 la	comunicació	 i	rebre,	si	escau,	 les	
c o r r e s p o n e n t s	 c omun i c a c i o n s	 i / o	
noti<icacions.	

• Que	 l’activitat	 és	 compatible	 amb	 el	
planejament	urbanístic		

• Que	 les	dades	consignades	en	 la	comunicació	
són	certes,	així	com	tota	la	documentació	que	
s’adjunta.	

2. Projecte	tècnic	signat	per	un	tècnic	competent.	
3. Certi<icat	del	tècnic	competent	que	sigui	

responsable	de	la	posada	en	funcionament	de	
l’activitat,	d’acord	amb	el	projecte	presentat.	

4. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	
la	 utilització	 o	 apro<itament	 de	 béns	 del	 domini	
públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	 les	atorga	
l’Ajuntament).	

5. Autorització	 d’abocaments	 d’aigües	 residuals	 a	 la	
llera	 pública	 o	 al	 mar,	 només	 en	 el	 cas	 que	 no	
estiguin	 connectades	 al	 sistema	 públic	 de	
sanejament.	

6. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	
d’haver	 presentat	 la	 comunicació	 prèvia	 d’obres	
quan	procedeixi.
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ALTRES	
ACTIVITATS	
POSTALS	I	DE	
CORREUS	
(532)

5320	Altres	activitats	
postals	i	de	correus

Si	es	consideren	
establiments	
comercials:		

En	establiments	
situats	sota	edi<icis	
de	qualsevol	ús	i	una	
super<ície	construïda	
>	750	m2	o	si	la	

super<ície	construïda	
és	>	2.000	m2.		

COMUNICACIÓ	
PREVIA	

D’OBERTURA	+	
INFORME	PREVI	EN	

MATÈRIA	
D’INCENDIS

1. Comunicació	 prèvia	 d’obertura	 d’acord	 amb	 el	
model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	
responsable	següent:	
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	 representant	 legal,	

es	 disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
presentar	 la	 comunicació	 i	 rebre,	 si	 escau,	 les	
c o r r e s p o n e n t s	 c omu n i c a c i o n s	 i / o	
noti<icacions.	

• Que	 l ’activitat	 és	 compatible	 amb	 el	
planejament	urbanístic		

• Que	 les	 dades	 consignades	 en	 la	 comunicació	
són	certes,	així	com	tota	 la	documentació	que	
s’adjunta.	

2. Projecte	tècnic	signat	per	un	tècnic	competent.	
3. Certi<icat	del	tècnic	competent	que	sigui	

responsable	de	la	posada	en	funcionament	de	
l’activitat,	d’acord	amb	el	projecte	presentat.	

4. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	
la	 utilització	 o	 apro<itament	 de	 béns	 del	 domini	
públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	 les	atorga	
l’Ajuntament).	

5. Autorització	 d’abocaments	 d’aigües	 residuals	 a	 la	
llera	 pública	 o	 al	 mar,	 només	 en	 el	 cas	 que	 no	
estiguin	 connectades	 al	 sistema	 públic	 de	
sanejament.	

6. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	
d’haver	 presentat	 la	 comunicació	 prèvia	 d’obres	
quan	procedeixi.	

7. Acta	 de	 comprovació	 favorable	 en	 matèria	
d’incendis	 en	 cas	 que	 l’activitat	 a	 desenvolupar	
estigui	 considerada	 de	 risc	 important	 en	 matèria	
d’incendis,	segons	el	que	preveu	la	Llei	3/2010.		

8. Sol·licitud	d’acord	amb	el	model	normalitzat.	
9. Portada	 de	 la	 documentació	 tècnica	 (formulari	

SP01	del	Departament	d’Interior	de	la	Generalitat	
de	Catalunya)	

10. Certi<icat	 de	 coincidència	 entre	 el	 suport	
electrònic	 i	 el	 suport	 paper	 (formulari	 SP02	 del	
Departament	 d’Interior	 de	 la	 Generalitat	 de	
Catalunya)	

11. Projecte	 tècnic	 descriptiu	 i	 justi<icatiu	 del	
compliment	de	la	reglamentació	tècnica	aplicable	
en	matèria	d’incendis		

En	cas	d’actuar	com	a	representant	legal,	declarar	que	es	
disposa	de	 tots	els	poders	necessaris	per	a	presentar	 la	
comunicació	 i	 rebre,	 si	 escau,	 les	 corresponents	
comunicacions	i/o	noti<icacions.
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ORGANITZACI
Ó	
CONVENCIONS	
I	FIRES	DE	
MOSTRES	
(823)	

ORGANITZACIO

NS	
EMPRESARIALS	
I	
PROFESSIONAL

S	(941)	

L'organització,	promoció	
i	gestió	d'esdeveniments	
com	ara	<ires	
empresarials	i	
comercials,	convencions,	
conferències	i	reunions,	
incloguin	o	no	la	gestió	i	
la	dotació	de	personal	
per	a	que	realitzi	les	
funcions	pertinents	en	
les	instal·lacions	en	les	
quals	tingui	lloc	
l'esdeveniment.	

Les	activitats	de	les	
unitats	que	promouen	
els	interessos	dels	
membres	d'associacions	
empresarials	i	
patronals.		
En	el	cas	de	les	
associacions	
professionals	inclou	les	
activitats	de	promoció	
dels	interessos	
professionals	dels	
membres	de	la	
professió.

Si	la	super<ície	
construïda	és											≤	

500	m2.	

DECLARACIÓ	
RESPONSABLE

Declaració	 responsable	 d’acord	 amb	 el	 model	
normalitzat.	S’haurà	de	declarar	responsablement:	
• Que	 l’activitat	 compleix	 els	 requisits	 establerts	

per	 la	 normativa	 Vigent	 per	 a	 accedir	 al	 seu	
exercici,	 i	 que	 es	 compromet	 a	 mantenir-ne	 el	
compliment	durant	l'exercici	de	l'activitat.		

• Que	es	disposa	d’un	certi<icat	 tècnic	 justi<icatiu	
del	 compliment	 de	 la	 normativa	 que	 regeix	
l’activitat,	instal·lació	o	establiment.			

• Que	 l ’act iv i tat	 és	 compat ib le	 amb	 e l	
planejament	urbanístic.		

• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	legal,	es	
disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
tramitar	aquesta	sol·licitud	i	rebre,	si	escau,	 les	
corresponents	comunicacions	i/o	noti<icacions.	

• Que	les	dades	consignades	a	 la	declaració	són	
certes.
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Si	la	super<ície	
construïda	és											>	

500	m2.	

COMUNICACIÓ	
PREVIA	

D’OBERTURA

1. Comunicació	 prèvia	 d’obertura	 d’acord	 amb	 el	
model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	
responsable	següent:	
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	 legal,	

es	 disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
presentar	 la	comunicació	 i	rebre,	si	escau,	 les	
c o r r e s p o n e n t s	 c omun i c a c i o n s	 i / o	
noti<icacions.	

• Que	 l’activitat	 és	 compatible	 amb	 el	
planejament	urbanístic		

• Que	 les	dades	consignades	en	 la	comunicació	
són	certes,	així	com	tota	la	documentació	que	
s’adjunta.	

2. Projecte	tècnic	signat	per	un	tècnic	competent.	
3. Certi<icat	del	tècnic	competent	que	sigui	

responsable	de	la	posada	en	funcionament	de	
l’activitat,	d’acord	amb	el	projecte	presentat.	

4. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	
la	 utilització	 o	 apro<itament	 de	 béns	 del	 domini	
públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	 les	atorga	
l’Ajuntament).	

5. Autorització	 d’abocaments	 d’aigües	 residuals	 a	 la	
llera	 pública	 o	 al	 mar,	 només	 en	 el	 cas	 que	 no	
estiguin	 connectades	 al	 sistema	 públic	 de	
sanejament.	

6. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	
d’haver	 presentat	 la	 comunicació	 prèvia	 d’obres	
quan	procedeixi.
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PERRUQUERIA	
I	ALTRES	
TRACTAMENTS	
DE	BELLESA	
(9602)	

ALTRES	

ACTIVITATS	DE	
SERVEIS	

PERSONALS	NO	
CLASSIFICABLE

S	(9609)

Les	activitats	de	
rentada,	tallada	i	
manteniment,	pentinat,	
tenyida,	coloració,	
ondulació,	i	allisat	del	
cabell	i	altres	activitats	
similars	per	a	homes	i	
dones.	
L'afaitada	i	retoc	de	la	
barba.	
Els	massatges	facials,	
manicura,	pedicura,	
maquillatge	i	similars.	

Aquesta	classe	no	
comprèn:	
La	fabricació	de	
perruques	(3299).	

Les	activitats	
d'astrologia	i	
espiritisme.		
Les	activitats	de	les	
agències	matrimonials	i	
de	contractació	
d'acompanyants	o	
posada	en	contacte	de	
persones	que	cerquen	
companyia	o	amistat.		
Els	serveis	per	a	animals	
de	companyia,	com	ara	

Si	la	super<ície	
construïda		és									<	

120	m2.	

DECLARACIÓ	
RESPONSABLE

Declaració	 responsable	 d’acord	 amb	 el	 model	
normalitzat.	S’haurà	de	declarar	responsablement:	
• Que	 l’activitat	 compleix	 els	 requisits	 establerts	

per	 la	 normativa	 Vigent	 per	 a	 accedir	 al	 seu	
exercici,	 i	 que	 es	 compromet	 a	 mantenir-ne	 el	
compliment	durant	l'exercici	de	l'activitat.		

• Que	es	disposa	d’un	certi<icat	 tècnic	 justi<icatiu	
del	 compliment	 de	 la	 normativa	 que	 regeix	
l’activitat,	instal·lació	o	establiment.			

• Que	 l ’act iv i tat	 és	 compat ib le	 amb	 e l	
planejament	urbanístic.		

• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	legal,	es	
disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
tramitar	aquesta	sol·licitud	i	rebre,	si	escau,	 les	
corresponents	comunicacions	i/o	noti<icacions.	

• Que	les	dades	consignades	a	 la	declaració	són	
certes.
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Establiments	situats	
sota	edi<icis	de	
qualsevol	ús	si	la	

super<ície	construïda	
>	120	m2	i	≤	750	m2.	
En	altres	casos,	si	la	
super<ície	construïda	
>	120	m2	i	≤	2.000	

m2.	

COMUNICACIÓ	
PREVIA	

D’OBERTURA

1. Comunicació	 prèvia	 d’obertura	 d’acord	 amb	 el	
model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	
responsable	següent:	

• Que	en	cas	d’actuar	com	a	 representant	 legal,	
es	 disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
presentar	 la	 comunicació	 i	 rebre,	 si	 escau,	 les	
c o r r e s p o n e n t s	 c omu n i c a c i o n s	 i / o	
noti<icacions.	

• Que	 l ’activitat	 és	 compatible	 amb	 el	
planejament	urbanístic		

• Que	 les	 dades	 consignades	 en	 la	 comunicació	
són	certes,	així	com	tota	 la	documentació	que	
s’adjunta.	

2. Projecte	tècnic	signat	per	un	tècnic	competent.	
3. Certi<icat	del	tècnic	competent	que	sigui	

responsable	de	la	posada	en	funcionament	de	
l’activitat,	d’acord	amb	el	projecte	presentat.	

4. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	
la	 utilització	 o	 apro<itament	 de	 béns	 del	 domini	
públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	 les	atorga	
l’Ajuntament).	

5. Autorització	 d’abocaments	 d’aigües	 residuals	 a	 la	
llera	 pública	 o	 al	 mar,	 només	 en	 el	 cas	 que	 no	
estiguin	 connectades	 al	 sistema	 públic	 de	
sanejament.	

6. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	
d’haver	 presentat	 la	 comunicació	 prèvia	 d’obres	
quan	procedeixi.
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de	companyia,	com	ara	
l'allotjament,	
perruqueria,	cura	i	
ensinistrament.		
Les	activitats	de	
genealogia.		
Les	activitats	de	
tatuatge	i	pírcings.		
Les	activitats	dels	
portadors	de	maletes,	
els	enllustradors,	els	
aparcadors	de	vehicles,	
etc.		
L'explotació	de	
màquines	de	serveis	
personals	accionades	
amb	monedes,	com	ara	
les	cabines	de	fotogra<ia	
instantània,	bàscules,	
màquines	per	mesurar	
la	pressió	arterial	i	
similars.		

En	establiments	
situats	sota	edi<icis	
de	qualsevol	ús	si	la	
super<ície	construïda	
>	750	m2	o	bé	en	els	
altres	casos	si	la	

super<ície	construïda	
>	2.000	m2.	

COMUNICACIÓ	
PREVIA	+	INFORME	
PREVI	EN	MATÈRIA	

D’INCENDIS

1. Comunicació	 prèvia	 d’obertura	 d’acord	 amb	 el	
model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	
responsable	següent:	
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	 representant	 legal,	

es	 disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
presentar	 la	 comunicació	 i	 rebre,	 si	 escau,	 les	
c o r r e s p o n e n t s	 c omu n i c a c i o n s	 i / o	
noti<icacions.	

• Que	 l ’activitat	 és	 compatible	 amb	 el	
planejament	urbanístic		

• Que	 les	 dades	 consignades	 en	 la	 comunicació	
són	certes,	així	com	tota	 la	documentació	que	
s’adjunta.	

2. Projecte	tècnic	signat	per	un	tècnic	competent.	
3. Certi<icat	del	tècnic	competent	que	sigui	

responsable	de	la	posada	en	funcionament	de	
l’activitat,	d’acord	amb	el	projecte	presentat.	

4. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	
la	 utilització	 o	 apro<itament	 de	 béns	 del	 domini	
públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	 les	atorga	
l’Ajuntament).	

5. Autorització	 d’abocaments	 d’aigües	 residuals	 a	 la	
llera	 pública	 o	 al	 mar,	 només	 en	 el	 cas	 que	 no	
estiguin	 connectades	 al	 sistema	 públic	 de	
sanejament.	

6. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	
d’haver	 presentat	 la	 comunicació	 prèvia	 d’obres	
quan	procedeixi.	

7. Acta	 de	 comprovació	 favorable	 en	 matèria	
d’incendis	 en	 cas	 que	 l’activitat	 a	 desenvolupar	
estigui	 considerada	 de	 risc	 important	 en	 matèria	
d’incendis,	segons	el	que	preveu	la	Llei	3/2010.	

8. Sol·licitud	d’acord	amb	el	model	normalitzat.	
9. Portada	 de	 la	 documentació	 tècnica	 (formulari	

SP01	del	Departament	d’Interior	de	la	Generalitat	
de	Catalunya)	

10. Certi<icat	 de	 coincidència	 entre	 el	 suport	
electrònic	 i	 el	 suport	 paper	 (formulari	 SP02	 del	
Departament	 d’Interior	 de	 la	 Generalitat	 de	
Catalunya)	

11. Projecte	 tècnic	 descriptiu	 i	 justi<icatiu	 del	
compliment	de	la	reglamentació	tècnica	aplicable	
en	matèria	d’incendis		

En	cas	d’actuar	com	a	representant	legal,	declarar	que	es	
disposa	de	 tots	els	poders	necessaris	per	a	presentar	 la	
comunicació	 i	 rebre,	 si	 escau,	 les	 corresponents	
comunicacions	i/o	noti<icacions.
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PROMOCIÓ	
IMMOBILIÀRIA	
(411)

Promoció	immobiliària	
(4110)	
La	promoció	de	
projectes	immobiliaris:	
agrupament	de	mitjans	
<inancers,	tècnics	i	<ísics	
per	a	la	realització	de	
projectes	immobiliaris	
per	a	la	venda,	ja	siguin	
residencials	o	no.		

Aquesta	classe	no	
comprèn:	
- La	construcció	
general	d’edi<icis	
(4122)	

- Les	activitats	
d’arquitectura	i	
enginyeria	(711)	

- Els	serveis	de	direcció	
d’obres	relacionades	
amb	projectes	
d’edi<icació	(711).

Si	disposen	d’o<icines,	
s’aplica	la	declaració	
responsable	si	la	

super<ície	del	local	és	
≤	500	m2.	

DECLARACIÓ	
RESPONSABLE

Declaració	 responsable	 d’acord	 amb	 el	 model	
normalitzat.	S’haurà	de	declarar	responsablement:	
1. Que	 l’activitat	 compleix	 els	 requisits	 establerts	

per	 la	 normativa	 Vigent	 per	 a	 accedir	 al	 seu	
exercici,	 i	 que	 es	 compromet	 a	 mantenir-ne	 el	
compliment	durant	l'exercici	de	l'activitat.		

2. Que	 es	 disposa	 d’un	 certi<icat	 tècnic	 justi<icatiu	
del	 compliment	 de	 la	 normativa	 que	 regeix	
l’activitat,	instal·lació	o	establiment.			

3. Que	 l’activitat	és	 compatible	amb	el	planejament	
urbanístic.		

4. Que	 en	 cas	d’actuar	 com	a	 representant	 legal,	 es	
disposa	de	tots	els	poders	necessaris	per	tramitar	
aquesta	 sol·licitud	 i	 rebre,	 si	 escau,	 les	
corresponents	comunicacions	i/o	noti<icacions.	

5. Que	 les	 dades	 consignades	 a	 la	 declaració	 són	
certes.
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Si	disposen	d'o<icines	
de	super<ície	

construïda	>	500	m2.	

COMUNICACIÓ	
PREVIA	

D’OBERTURA

1. Comunicació	 prèvia	 d’obertura	 d’acord	 amb	 el	
model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	
responsable	següent:	
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	 representant	 legal,	

es	 disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
presentar	 la	 comunicació	 i	 rebre,	 si	 escau,	 les	
c o r r e s p o n e n t s	 c omu n i c a c i o n s	 i / o	
noti<icacions.	

• Que	 l ’activitat	 és	 compatible	 amb	 el	
planejament	urbanístic		

• Que	 les	 dades	 consignades	 en	 la	 comunicació	
són	certes,	així	com	tota	 la	documentació	que	
s’adjunta.	

2. Projecte	tècnic	signat	per	un	tècnic	competent.	
3. Certi<icat	del	tècnic	competent	que	sigui	

responsable	de	la	posada	en	funcionament	de	
l’activitat,	d’acord	amb	el	projecte	presentat.	

4. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	
la	 utilització	 o	 apro<itament	 de	 béns	 del	 domini	
públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	 les	atorga	
l’Ajuntament).	

5. Autorització	 d’abocaments	 d’aigües	 residuals	 a	 la	
llera	 pública	 o	 al	 mar,	 només	 en	 el	 cas	 que	 no	
estiguin	 connectades	 al	 sistema	 públic	 de	
sanejament.	

6. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	
d’haver	 presentat	 la	 comunicació	 prèvia	 d’obres	
quan	procedeixi.
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Les	activitats	de	
rentatge,	tenyida,	neteja	
en	sec,	planxat	i	similars	
de	tot	tipus	de	peces	de	
vestir	(<ins	i	tot	peces	de	
pell)	i	altres	articles	
tèxtils,	que	es	realitzen	a	
màquina,	a	mà	o	a	
màquines	accionades	
amb	monedes	per	al	
públic	en	general	o	per	a	
clients	industrials	o	
comercials.		

Si	es	tracta	de	
bugaderia	no	
industrial	i	la	

super<ície	construïda	
és	<	120	m2.	

DECLARACIÓ	
RESPONSABLE

Declaració	 responsable	 d’acord	 amb	 el	 model	
normalitzat.	S’haurà	de	declarar	responsablement:	
• Que	 l’activitat	 compleix	 els	 requisits	 establerts	

per	 la	 normativa	 Vigent	 per	 a	 accedir	 al	 seu	
exercici,	 i	 que	 es	 compromet	 a	 mantenir-ne	 el	
compliment	durant	l'exercici	de	l'activitat.		

• Que	es	disposa	d’un	certi<icat	 tècnic	 justi<icatiu	
del	 compliment	 de	 la	 normativa	 que	 regeix	
l’activitat,	instal·lació	o	establiment.			

• Que	 l ’act iv i tat	 és	 compat ib le	 amb	 e l	
planejament	urbanístic.		

• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	legal,	es	
disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
tramitar	aquesta	sol·licitud	i	rebre,	si	escau,	 les	
corresponents	comunicacions	i/o	noti<icacions.	

• Que	 les	 dades	 consignades	 a	 la	 declaració	 són	
certes.
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RENTATGE	I	
NETEJA	DE	
PECES	TÈXTILS	
I	DE	PELL	
(9601)

La	recollida	i	lliurament	
de	roba	de	bugaderia.		

La	rentada	de	catifes	i	
tapissos	amb	escuma	i	la	
neteja	de	cortines	i	
draperies.	

La	provisió	de	roba	
blanca,	uniformes	de	
treball	i	similars	
realitzada	per	
bugaderies.		

Els	serveis	de	
subministrament	de	
bolquers.		

La	reparació	i	el	retoc	
menor	de	peces	de	
vestir	i	altres	articles	de	
tela	quan	es	realitzen	en	
combinació	amb	les	de	
neteja.

Si	es	tracta	de	
bugaderia	no	
industrial	i	la	

super<ície	construïda	
>	120	m2	i	≤	750	m2.	

COMUNICACIÓ	
PREVIA	

D’OBERTURA

1. Comunicació	 prèvia	 d’obertura	 d’acord	 amb	 el	
model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	
responsable	següent:	
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	 representant	 legal,	

es	 disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
presentar	 la	 comunicació	 i	 rebre,	 si	 escau,	 les	
c o r r e s p o n e n t s	 c omu n i c a c i o n s	 i / o	
noti<icacions.	

• Que	 l ’activitat	 és	 compatible	 amb	 el	
planejament	urbanístic		

• Que	 les	 dades	 consignades	 en	 la	 comunicació	
són	certes,	així	com	tota	 la	documentació	que	
s’adjunta.	

2. Projecte	tècnic	signat	per	un	tècnic	competent.	
3. Certi<icat	del	tècnic	competent	que	sigui	

responsable	de	la	posada	en	funcionament	de	
l’activitat,	d’acord	amb	el	projecte	presentat.	

4. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	
la	 utilització	 o	 apro<itament	 de	 béns	 del	 domini	
públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	 les	atorga	
l’Ajuntament).	

5. Autorització	 d’abocaments	 d’aigües	 residuals	 a	 la	
llera	 pública	 o	 al	 mar,	 només	 en	 el	 cas	 que	 no	
estiguin	 connectades	 al	 sistema	 públic	 de	
sanejament.	

6. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	
d’haver	 presentat	 la	 comunicació	 prèvia	 d’obres	
quan	procedeixi.
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REPARACIÓ	
ORDINADORS	I	
EQUIPS	DE	
COMUNICACIÓ	
(951)	

La	reparació	i	el	
manteniment	
d'ordinadors	i	perifèrics.	

La	reparació	d'equips	de	
comunicació.	

Si	la	super<ície	
construïda	és											<	

120	m2.	

DECLARACIÓ	
RESPONSABLE

Declaració	 responsable	 d’acord	 amb	 el	 model	
normalitzat.	S’haurà	de	declarar	responsablement:	
• Que	 l’activitat	 compleix	 els	 requisits	 establerts	

per	 la	 normativa	 Vigent	 per	 a	 accedir	 al	 seu	
exercici,	 i	 que	 es	 compromet	 a	 mantenir-ne	 el	
compliment	durant	l'exercici	de	l'activitat.		

• Que	es	disposa	d’un	certi<icat	 tècnic	 justi<icatiu	
del	 compliment	 de	 la	 normativa	 que	 regeix	
l’activitat,	instal·lació	o	establiment.			

• Que	 l ’act iv i tat	 és	 compat ib le	 amb	 e l	
planejament	urbanístic.		

• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	legal,	es	
disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
tramitar	aquesta	sol·licitud	i	rebre,	si	escau,	 les	
corresponents	comunicacions	i/o	noti<icacions.	

• Que	les	dades	consignades	a	 la	declaració	són	
certes.
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REPARACIÓ	
EFECTES	
PERSONALS	I	
DOMÈSTICS	
(952)

Reparació	aparells	
d'àudio	i	vídeo	d'ús	
domèstic	(9521)	

Reparació	
electrodomèstics	i	estris	
llar	i	jardí	(9522)	

Reparació	calçat	i	altres	
articles	de	cuir	(9523)	

Reparació	mobles	i	
articles	de	parament	llar	
(9524)	

Reparació	rellotges	i	
joieria	(9525)	

Reparació	d’efectes	
personals	i	domèstics	no	
classi<icats	en	altres	
apartats	(9529)

Establiments	situats	
sota	edi<icis	de	
qualsevol	ús	si	la	

super<ície	construïda	
>	120	m2	i	≤	750	m2.	

En	altres	casos,	si	la	
super<ície	construïda	
>	120	m2	i	≤	2.000	

m2.	

COMUNICACIÓ	
PREVIA	

D’OBERTURA

7. Comunicació	 prèvia	 d’obertura	 d’acord	 amb	 el	
model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	
responsable	següent:	
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	 representant	 legal,	

es	 disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
presentar	 la	 comunicació	 i	 rebre,	 si	 escau,	 les	
c o r r e s p o n e n t s	 c omu n i c a c i o n s	 i / o	
noti<icacions.	

• Que	 l ’activitat	 és	 compatible	 amb	 el	
planejament	urbanístic		

• Que	 les	 dades	 consignades	 en	 la	 comunicació	
són	certes,	així	com	tota	 la	documentació	que	
s’adjunta.	

8. Projecte	tècnic	signat	per	un	tècnic	competent.	
9. Certi<icat	del	tècnic	competent	que	sigui	

responsable	de	la	posada	en	funcionament	de	
l’activitat,	d’acord	amb	el	projecte	presentat.	

10. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	
la	 utilització	 o	 apro<itament	 de	 béns	 del	 domini	
públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	 les	atorga	
l’Ajuntament).	

11. Autorització	 d’abocaments	 d’aigües	 residuals	 a	 la	
llera	 pública	 o	 al	 mar,	 només	 en	 el	 cas	 que	 no	
estiguin	 connectades	 al	 sistema	 públic	 de	
sanejament.	

12. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	
d’haver	 presentat	 la	 comunicació	 prèvia	 d’obres	
quan	procedeixi.
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En	establiments	
situats	sota	edi<icis	
de	qualsevol	ús	si	la	
super<ície	construïda	
>	750	m2	o	bé	en	els	
altres	casos	si	la	

super<ície	construïda	
>	2.000	m2.	

COMUNICACIÓ	
PREVIA	+	INFORME	
PREVI	EN	MATÈRIA	

D’INCENDIS

1. Comunicació	 prèvia	 d’obertura	 d’acord	 amb	 el	
model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	
responsable	següent:	
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	 representant	 legal,	

es	 disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
presentar	 la	 comunicació	 i	 rebre,	 si	 escau,	 les	
c o r r e s p o n e n t s	 c omu n i c a c i o n s	 i / o	
noti<icacions.	

• Que	 l ’activitat	 és	 compatible	 amb	 el	
planejament	urbanístic		

• Que	 les	 dades	 consignades	 en	 la	 comunicació	
són	certes,	així	com	tota	 la	documentació	que	
s’adjunta.	

2. Projecte	tècnic	signat	per	un	tècnic	competent.	
3. Certi<icat	del	tècnic	competent	que	sigui	

responsable	de	la	posada	en	funcionament	de	
l’activitat,	d’acord	amb	el	projecte	presentat.	

4. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	
la	 utilització	 o	 apro<itament	 de	 béns	 del	 domini	
públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	 les	atorga	
l’Ajuntament).	

5. Autorització	 d’abocaments	 d’aigües	 residuals	 a	 la	
llera	 pública	 o	 al	 mar,	 només	 en	 el	 cas	 que	 no	
estiguin	 connectades	 al	 sistema	 públic	 de	
sanejament.	

6. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	
d’haver	 presentat	 la	 comunicació	 prèvia	 d’obres	
quan	procedeixi.	

7. Acta	 de	 comprovació	 favorable	 en	 matèria	
d’incendis	 en	 cas	 que	 l’activitat	 a	 desenvolupar	
estigui	 considerada	 de	 risc	 important	 en	 matèria	
d’incendis,	segons	el	que	preveu	la	Llei	3/2010.	

8. Sol·licitud	d’acord	amb	el	model	normalitzat.	
9. Portada	 de	 la	 documentació	 tècnica	 (formulari	

SP01	del	Departament	d’Interior	de	la	Generalitat	
de	Catalunya)	

10. Certi<icat	 de	 coincidència	 entre	 el	 suport	
electrònic	 i	 el	 suport	 paper	 (formulari	 SP02	 del	
Departament	 d’Interior	 de	 la	 Generalitat	 de	
Catalunya)	

11. Projecte	 tècnic	 descriptiu	 i	 justi<icatiu	 del	
compliment	de	la	reglamentació	tècnica	aplicable	
en	matèria	d’incendis		

En	cas	d’actuar	com	a	representant	legal,	declarar	que	es	
disposa	de	 tots	els	poders	necessaris	per	a	presentar	 la	
comunicació	 i	 rebre,	 si	 escau,	 les	 corresponents	
comunicacions	i/o	noti<icacions.
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Si	la	super<ície	
construïda	és										≤	
500	m2	i	l'aforament	
és																	≤	500	

persones.	

COMUNICACIÓ	
PREVIA	

D’OBERTURA

1. Comunicació	 prèvia	 d’obertura	 d’acord	 amb	 el	
model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	
responsable	següent:	
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	 representant	 legal,	

es	 disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
presentar	 la	 comunicació	 i	 rebre,	 si	 escau,	 les	
c o r r e s p o n e n t s	 c omu n i c a c i o n s	 i / o	
noti<icacions.	

• Que	 l ’activitat	 és	 compatible	 amb	 el	
planejament	urbanístic		

• Que	 les	 dades	 consignades	 en	 la	 comunicació	
són	certes,	així	com	tota	 la	documentació	que	
s’adjunta.	

2. Projecte	tècnic	signat	per	un	tècnic	competent.	
3. Certi<icat	del	tècnic	competent	que	sigui	

responsable	de	la	posada	en	funcionament	de	
l’activitat,	d’acord	amb	el	projecte	presentat.	

4. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	
la	 utilització	 o	 apro<itament	 de	 béns	 del	 domini	
públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	 les	atorga	
l’Ajuntament).	

5. Autorització	 d’abocaments	 d’aigües	 residuals	 a	 la	
llera	 pública	 o	 al	 mar,	 només	 en	 el	 cas	 que	 no	
estiguin	 connectades	 al	 sistema	 públic	 de	
sanejament.	

6. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	
d’haver	 presentat	 la	 comunicació	 prèvia	 d’obres	
quan	procedeixi.
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RESTAURANTS	
I	
ESTABLIMENTS	
DE	MENJAR	
(561)

Restaurants	i	
establiments	de	menjars	
(5610)

Si	la	super<ície	
construïda	és											>	
500	m²	o	amb	un	

aforament	de	més	de	
500	persones.	

COMUNICACIÓ	
PREVIA	+	INFORME	
PREVI	EN	MATÈRIA	

D’INCENDIS

1. Comunicació	 prèvia	 d’obertura	 d’acord	 amb	 el	
model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	
responsable	següent:	
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	 representant	 legal,	

es	 disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
presentar	 la	 comunicació	 i	 rebre,	 si	 escau,	 les	
c o r r e s p o n e n t s	 c omu n i c a c i o n s	 i / o	
noti<icacions.	

• Que	 l ’activitat	 és	 compatible	 amb	 el	
planejament	urbanístic		

• Que	 les	 dades	 consignades	 en	 la	 comunicació	
són	certes,	així	com	tota	 la	documentació	que	
s’adjunta.	

2. Projecte	tècnic	signat	per	un	tècnic	competent.	
3. Certi<icat	del	tècnic	competent	que	sigui	

responsable	de	la	posada	en	funcionament	de	
l’activitat,	d’acord	amb	el	projecte	presentat.	

4. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	
la	 utilització	 o	 apro<itament	 de	 béns	 del	 domini	
públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	 les	atorga	
l’Ajuntament).	

5. Autorització	 d’abocaments	 d’aigües	 residuals	 a	 la	
llera	 pública	 o	 al	 mar,	 només	 en	 el	 cas	 que	 no	
estiguin	 connectades	 al	 sistema	 públic	 de	
sanejament.	

6. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	
d’haver	 presentat	 la	 comunicació	 prèvia	 d’obres	
quan	procedeixi.	

7. Acta	 de	 comprovació	 favorable	 en	 matèria	
d’incendis	 en	 cas	 que	 l’activitat	 a	 desenvolupar	
estigui	 considerada	 de	 risc	 important	 en	 matèria	
d’incendis,	segons	el	que	preveu	la	Llei	3/2010.	

8. Sol·licitud	d’acord	amb	el	model	normalitzat.	
9. Portada	 de	 la	 documentació	 tècnica	 (formulari	

SP01	del	Departament	d’Interior	de	la	Generalitat	
de	Catalunya)	

10. Certi<icat	 de	 coincidència	 entre	 el	 suport	
electrònic	 i	 el	 suport	 paper	 (formulari	 SP02	 del	
Departament	 d’Interior	 de	 la	 Generalitat	 de	
Catalunya)	

11. Projecte	 tècnic	 descriptiu	 i	 justi<icatiu	 del	
compliment	de	la	reglamentació	tècnica	aplicable	
en	matèria	d’incendis		

En	cas	d’actuar	com	a	representant	legal,	declarar	que	es	
disposa	de	 tots	els	poders	necessaris	per	a	presentar	 la	
comunicació	 i	 rebre,	 si	 escau,	 les	 corresponents	
comunicacions	i/o	noti<icacions.
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SERVEIS	DE	
TECNOLOGIES	
DE	LA	
INFORMACIÓ	
(620)	

SERVEIS	
D’INFORMÀTIC
A	(631)	

Activitats	de	
programació	
informàtica	(6201)	

Consultoria	sobre	les	
tecnologies	de	la	
informació	(6202)	

Gestió	d'instal·lacions	
informàtiques	(6203)	

Altres	serveis	de	
tecnologies	de	la	
informació	(6209)	

Les	activitats	d'oferta	
d'infraestructura	per	als	
serveis	d'allotjament	
(hostatge)	i	
processament	de	dades	i	

Si	la	super<ície	
construïda	és									≤	

500	m2.	

COMUNICACIÓ	
PREVIA	

D’OBERTURA

1. Comunicació	 prèvia	 d’obertura	 d’acord	 amb	 el	
model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	
responsable	següent:	
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	 representant	 legal,	

es	 disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
presentar	 la	 comunicació	 i	 rebre,	 si	 escau,	 les	
c o r r e s p o n e n t s	 c omu n i c a c i o n s	 i / o	
noti<icacions.	

• Que	 l ’activitat	 és	 compatible	 amb	 el	
planejament	urbanístic		

• Que	 les	 dades	 consignades	 en	 la	 comunicació	
són	certes,	així	com	tota	 la	documentació	que	
s’adjunta.	

2. Projecte	tècnic	signat	per	un	tècnic	competent.	
3. Certi<icat	del	tècnic	competent	que	sigui	

responsable	de	la	posada	en	funcionament	de	
l’activitat,	d’acord	amb	el	projecte	presentat.	

4. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	
la	 utilització	 o	 apro<itament	 de	 béns	 del	 domini	
públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	 les	atorga	
l’Ajuntament).	

5. Autorització	 d’abocaments	 d’aigües	 residuals	 a	 la	
llera	 pública	 o	 al	 mar,	 només	 en	 el	 cas	 que	 no	
estiguin	 connectades	 al	 sistema	 públic	 de	
sanejament.	

6. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	
d’haver	 presentat	 la	 comunicació	 prèvia	 d’obres	
quan	procedeixi.
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ALTRES	
SERVEIS	
D’INFORMACIÓ	
(639)	

processament	de	dades	i	
altres	activitats	
relacionades,	així	com	la	
provisió	de	serveis	de	
cerca	i	altres	portals	per	
a	Internet.	

Les	activitats	de	les	
agències	de	notícies	i	
altres	activitats	
dedicades	a	prestar	
serveis	d'informació.		
Aquest	grup	no	
comprèn:		
-	Les	activitats	de	
biblioteques	(vegeu	
9105).		
-	Les	activitats	d'arxius	
(vegeu	9106). Si	la	super<ície	

construïda	és									>	
500	m²	.	

COMUNICACIÓ	
PREVIA	+	INFORME	
PREVI	EN	MATÈRIA	

D’INCENDIS

1. Comunicació	 prèvia	 d’obertura	 d’acord	 amb	 el	
model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	
responsable	següent:	
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	 representant	 legal,	

es	 disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
presentar	 la	 comunicació	 i	 rebre,	 si	 escau,	 les	
c o r r e s p o n e n t s	 c omu n i c a c i o n s	 i / o	
noti<icacions.	

• Que	 l ’activitat	 és	 compatible	 amb	 el	
planejament	urbanístic		

• Que	 les	 dades	 consignades	 en	 la	 comunicació	
són	certes,	així	com	tota	 la	documentació	que	
s’adjunta.	

2. Projecte	tècnic	signat	per	un	tècnic	competent.	
3. Certi<icat	del	tècnic	competent	que	sigui	

responsable	de	la	posada	en	funcionament	de	
l’activitat,	d’acord	amb	el	projecte	presentat.	

4. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	
la	 utilització	 o	 apro<itament	 de	 béns	 del	 domini	
públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	 les	atorga	
l’Ajuntament).	

5. Autorització	 d’abocaments	 d’aigües	 residuals	 a	 la	
llera	 pública	 o	 al	 mar,	 només	 en	 el	 cas	 que	 no	
estiguin	 connectades	 al	 sistema	 públic	 de	
sanejament.	

6. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	
d’haver	 presentat	 la	 comunicació	 prèvia	 d’obres	
quan	procedeixi.	

7. Acta	 de	 comprovació	 favorable	 en	 matèria	
d’incendis	 en	 cas	 que	 l’activitat	 a	 desenvolupar	
estigui	 considerada	 de	 risc	 important	 en	 matèria	
d’incendis,	segons	el	que	preveu	la	Llei	3/2010.	

8. Sol·licitud	d’acord	amb	el	model	normalitzat.	
9. Portada	 de	 la	 documentació	 tècnica	 (formulari	

SP01	del	Departament	d’Interior	de	la	Generalitat	
de	Catalunya)	

10. Certi<icat	 de	 coincidència	 entre	 el	 suport	
electrònic	 i	 el	 suport	 paper	 (formulari	 SP02	 del	
Departament	 d’Interior	 de	 la	 Generalitat	 de	
Catalunya)	

11. Projecte	 tècnic	 descriptiu	 i	 justi<icatiu	 del	
compliment	de	la	reglamentació	tècnica	aplicable	
en	matèria	d’incendis		

En	cas	d’actuar	com	a	representant	legal,	declarar	que	es	
disposa	de	 tots	els	poders	necessaris	per	a	presentar	 la	
comunicació	 i	 rebre,	 si	 escau,	 les	 corresponents	
comunicacions	i/o	noti<icacions.
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SERVEIS	
TÈCNICS	
D'ARQUITECTU
RA	I	
ENGINYERIA	
(711)

La	prestació	de	serveis	
d'arquitectura,	
enginyeria,	plans	de	
construcció,	inspecció	
d'edi<icis,	topogra<ia	i	
cartogra<ia.

Si	la	super<ície	
construïda														és	≤	

500	m2.	

DECLARACIÓ	
RESPONSABLE

Declaració	 responsable	 d’acord	 amb	 el	 model	
normalitzat.	S’haurà	de	declarar	responsablement:	
• Que	 l’activitat	 compleix	 els	 requisits	 establerts	

per	 la	 normativa	 Vigent	 per	 a	 accedir	 al	 seu	
exercici,	 i	 que	 es	 compromet	 a	 mantenir-ne	 el	
compliment	durant	l'exercici	de	l'activitat.		

• Que	es	disposa	d’un	certi<icat	 tècnic	 justi<icatiu	
del	 compliment	 de	 la	 normativa	 que	 regeix	
l’activitat,	instal·lació	o	establiment.			

• Que	 l ’act iv i tat	 és	 compat ib le	 amb	 e l	
planejament	urbanístic.		

• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	legal,	es	
disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
tramitar	aquesta	sol·licitud	i	rebre,	si	escau,	 les	
corresponents	comunicacions	i/o	noti<icacions.	

• Que	les	dades	consignades	a	 la	declaració	són	
certes.
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Si	la	super<ície	
construïda	és											>	

500	m2.	

COMUNICACIÓ	
PREVIA	

D’OBERTURA

1. Comunicació	 prèvia	 d’obertura	 d’acord	 amb	 el	
model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	
responsable	següent:	
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	 legal,	

es	 disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
presentar	 la	comunicació	 i	rebre,	si	escau,	 les	
c o r r e s p o n e n t s	 c omun i c a c i o n s	 i / o	
noti<icacions.	

• Que	 l’activitat	 és	 compatible	 amb	 el	
planejament	urbanístic		

• Que	 les	dades	consignades	en	 la	comunicació	
són	certes,	així	com	tota	la	documentació	que	
s’adjunta.	

2. Projecte	tècnic	signat	per	un	tècnic	competent.	
3. Certi<icat	del	tècnic	competent	que	sigui	

responsable	de	la	posada	en	funcionament	de	
l’activitat,	d’acord	amb	el	projecte	presentat.	

4. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	
la	 utilització	 o	 apro<itament	 de	 béns	 del	 domini	
públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	 les	atorga	
l’Ajuntament).	

5. Autorització	 d’abocaments	 d’aigües	 residuals	 a	 la	
llera	 pública	 o	 al	 mar,	 només	 en	 el	 cas	 que	 no	
estiguin	 connectades	 al	 sistema	 públic	 de	
sanejament.	

6. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	
d’haver	 presentat	 la	 comunicació	 prèvia	 d’obres	
quan	procedeixi.
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TRANSPORTS	
DE	
MERCADERIES	
PER	
CARRETERA	I	
MUDANCES	
(494)	

ACTIVITATS	
AFINS	AL	
TRANSPORT	
TERRESTRE	
(5221)

Les	activitats	de	
transport	terrestre	de	
mercaderies,	excepte	el	
transport	per	
ferrocarril.	

Les	activitats	
relacionades	amb	el	
transport	terrestre	de	
passatgers,	animals	o	
mercaderies:		
- L'explotació	de	
serveis	de	terminals,	
com	ara	estacions	de	
ferrocarril	i	
d'autobusos	i	
estacions	per	a	
operacions	de	
càrrega.		
- L'explotació	
d'infraestructura	
ferroviària.		
- L'explotació	de	
carreteres,	ponts,	
túnels	i	similars,	de	
peatge.		
- L'explotació	
d'estacionaments	o	
garatges	per	a	
vehicles,	inclosos	els	
de	bicicletes.		
- L'emmagatzematge	
hivernal	de	caravanes.		

Si	s’aplica	a	empreses	
de	transport	o	
transportistes	

professionals	amb	un	
màxim	de	2	vehicles	i	
sense	magatzem	

regulador.	

DECLARACIÓ	
RESPONSABLE

Declaració	 responsable	 d’acord	 amb	 el	 model	
normalitzat.	S’haurà	de	declarar	responsablement:	
• Que	 l’activitat	 compleix	 els	 requisits	 establerts	

per	 la	 normativa	 Vigent	 per	 a	 accedir	 al	 seu	
exercici,	 i	 que	 es	 compromet	 a	 mantenir-ne	 el	
compliment	durant	l'exercici	de	l'activitat.		

• Que	es	disposa	d’un	certi<icat	 tècnic	 justi<icatiu	
del	 compliment	 de	 la	 normativa	 que	 regeix	
l’activitat,	instal·lació	o	establiment.			

• Que	 l ’act iv i tat	 és	 compat ib le	 amb	 e l	
planejament	urbanístic.		

• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	legal,	es	
disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
tramitar	aquesta	sol·licitud	i	rebre,	si	escau,	 les	
corresponents	comunicacions	i/o	noti<icacions.	

• Que	les	dades	consignades	a	 la	declaració	són	
certes.
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Sempre	que	
l'aparcament	de	

vehicles	no	es	trobi	
situat	en	una	segona	
o	més	plantes	sota	
rasant,	o	bé	si	es	
troba	situat	sota	un	
edi<ici,	ha	de	tenir	
una	super<ície	

construïda	≤	750	m2,	
o	bé,	en	qualsevol	
altre	cas,	ha	de	tenir	
una	super<ície	

construïda	>	500	m2	i	
≤	2.000	m2.	

COMUNICACIÓ	
PREVIA	

D’OBERTURA

Declaració	 responsable	 d’acord	 amb	 el	 model	
normalitzat.	S’haurà	de	declarar	responsablement:	
• Que	 l’activitat	 compleix	 els	 requisits	 establerts	

per	 la	 normativa	 Vigent	 per	 a	 accedir	 al	 seu	
exercici,	 i	 que	 es	 compromet	 a	 mantenir-ne	 el	
compliment	durant	l'exercici	de	l'activitat.		

• Que	es	disposa	d’un	certi<icat	 tècnic	 justi<icatiu	
del	 compliment	 de	 la	 normativa	 que	 regeix	
l’activitat,	instal·lació	o	establiment.			

• Que	 l ’act iv i tat	 és	 compat ib le	 amb	 e l	
planejament	urbanístic.		

• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	legal,	es	
disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
tramitar	aquesta	sol·licitud	i	rebre,	si	escau,	 les	
corresponents	comunicacions	i/o	noti<icacions.	

• Que	les	dades	consignades	a	 la	declaració	són	
certes.
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ANNEX II. Activitats regulades en la Llei de 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i 
control de les activitats:
 

- L'emmagatzematge	
hivernal	de	caravanes.		
- Els	desviaments	i	
maniobres.		
- El	remolc	i	assistència	
en	carretera.		
- Aquesta	classe	
comprèn	també:		
- La	liqüefacció	de	gas	
per	transportar-lo.		

Aquesta	classe	no	
comprèn:		
La	manipulació	de	
mercaderies	(5224).

Sempre	que	
l'aparcament	de	
vehicles	es	trobi	

situat	en	una	segona	
o	més	plantes	sota	
rasant,	o	bé	si	es	
troba	situat	sota	un	
edi<ici	i	té	una	

super<ície	construïda	
>	750	m2,	o	bé,	en	

qualsevol	altre	cas,	si	
la	super<ície	

construïda	>	2.000	
m2.	

COMUNICACIÓ	
PREVIA	+	INFORME	
PREVI	EN	MATÈRIA	

D’INCENDIS

1. Comunicació	 prèvia	 d’obertura	 d’acord	 amb	 el	
model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	
responsable	següent:	
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	 legal,	

es	 disposa	 de	 tots	 els	 poders	 necessaris	 per	
presentar	 la	comunicació	 i	rebre,	si	escau,	 les	
c o r r e s p o n e n t s	 c omun i c a c i o n s	 i / o	
noti<icacions.	

• Que	 l’activitat	 és	 compatible	 amb	 el	
planejament	urbanístic		

• Que	 les	dades	consignades	en	 la	comunicació	
són	certes,	així	com	tota	la	documentació	que	
s’adjunta.	

2. Projecte	tècnic	signat	per	un	tècnic	competent.	
3. Certi<icat	del	tècnic	competent	que	sigui	

responsable	de	la	posada	en	funcionament	de	
l’activitat,	d’acord	amb	el	projecte	presentat.	

4. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	
la	 utilització	 o	 apro<itament	 de	 béns	 del	 domini	
públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	 les	atorga	
l’Ajuntament).	

5. Autorització	 d’abocaments	 d’aigües	 residuals	 a	 la	
llera	 pública	 o	 al	 mar,	 només	 en	 el	 cas	 que	 no	
estiguin	 connectades	 al	 sistema	 públic	 de	
sanejament.	

6. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	
d’haver	 presentat	 la	 comunicació	 prèvia	 d’obres	
quan	procedeixi.
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1 ENERGIA I.1 I.2A I.2B I.3
LLICÈNCIA	
AMBIENTA
L	(II)

COMUNIC
ACIÓ	
PRÈVIA	
AMBIENTA
L	(III)

INFORM
E	PREVI	

EN	
MATÈRI

A	
INCEND

IS

1

Instal·lacions	de	combustió,	incloses	les	
instal·lacions	de	producció	d’energia	
elèctrica	en	règim	ordinari	o	en	règim	
especial,	en	les	que	es	produeixi	la	
combustió	de	combustibles	fòssils,	residus	
o	biomassa	i	també	les	instal·lacions	de	
cogeneració,	calderes,	forns,	generadors	
de	vapor	o	qualsevol	altre	equipament	o	
instal·lació	de	combustió	existent	en	una	
indústria,	sigui	aquesta	o	no	la	seva	
activitat	principal,	amb	una	potència	
tèrmica	de	combustió	(MW)	

>50 ≤50	i	>2	 ≤2 (***)

2 Re<ineries	de	petroli	i	de	gas	 (***)
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3 Coqueries	 (***)

4
Instal·lacions	de	gasi<icació	i	liqüefacció	
del	carbó		 (***)

6
Generadors	de	vapor	de	capacitat	(tones/
hora)		 >4 ≤4 (***)

7 Generador	de	calor	de	potència	calorí<ica	
(tèrmies/hora >2000 ≤2000 (***)

8 Fabricació	industrial	de	briquetes	d’hulla	i	
lignit (***)

1
0

Carbonització	de	la	fusta	(carbó	vegetal),	
quan	es	tracti	d’activitat	<ixa	extensiva (***)

1
1 Parcs	eòlics

Amb	un	nombre	
d’aerogeneradors >5

(***)

o	de	potència	
instal·lada

>10	
MW

O	bé	que	es	trobin	a	
una	distancia	d’un	
altre	parc	eòlic	
(quilòmetres)

≤2	Km

1
2

Instal·lacions	industrials,	i	d’altres	tipus,	
per	a	la	producció	d’electricitat,	vapor	i	
aigua	calenta	amb	potència	térmica	(MW)	
(1)que	no	estiguin	incloses	en	el	codi	1.1	
de	l’annex	I.1

>100	
(1)

≤100	i	
>0,2	(1) ≤0,2 (***)

1
3 Instal·lacions	fotovoltaiques

>6	ha,	
en	SNU ≤6	ha (***)

I	>100	KW (***)

2 MINERIA I.1 I.2A I.2B I.3
LLICÈNCIA	
AMBIENTA
L	(II)

COMUNIC
ACIÓ	
PRÈVIA	
AMBIENTA

L	(III)

INFORM
E	PREVI	

EN	
MATÈRI

A	
INCEND

IS

1
Activitats	extractives	i	les	seves	
instal·lacions	dels	recursos	
explotats	 (***)
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2

Instal·lacions	 consistents	 en	 la	
realització	de	perforacions	per	 a	
l’explotació	 i	 investigació	 que	
requere ix in	 l ’ ap l i cac ió	 de	
mètodes	 geo<ísics	 que	 incloguin	
t è c n i qu e s	 d e	 f r a c t u ra c i ó	
hidràulica,	estimulació	de	pous	o	
altres	 tècniques	 de	 recuperació	
secundària	 i	 altres	 mètodes	
necessaris	per	al	seu	objecte

(***)

3 Extracció	sal	marina

4
E x p l o t a c i o n s	 m i n e r e s	
subterrànies	 i	 operac ions	
c o n n e xe s	 i	 p e r f o r a c i o n s	
geotèrmiques

(***)

5

Explotacions	 que	 es	 trobin	
ubicades	 en	 terreny	 de	 domini	
públic	 hidràulic	 per	 extraccions	
superiors	a	20.000	m3/any	o	en	
zona	de	policia	de	 llera	 i	 la	 seva	
super<ície	sigui	superior	a	3	ha  

(***)
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3
PRODUCCIÓ	I	TRANSFORMACIÓ	

DE	METALLS
I.1 I.2A I.2B I.3

LLICÈNCIA	
AMBIENTA
L	(II)

COMUNIC
ACIÓ	
PRÈVIA	
AMBIENTA
L	(III)

INFORM
E	PREVI	

EN	
MATÈRI

A	
INCEND

IS

1

Instal·lacions	 de	 calcinació	 o	
s in te r i t zac ió	 de	 minera l s	
metàl·lics,	 inclòs	 el	 mineral	
sulfurós  

(***)

2

Instal·lacions	per	a	la	producció	
de	fosa	o	d’acers	bruts	(fusió	
primària	o	secundària),	incloses	
les	instal·lacions	corresponents	
de	fosa	contínua	d’una	capacitat	
(tones/hora)

>2,5 ≤2,5 (***)

3
I n s t a l · l a c i o n s	 p e r	 a	 l a	
t rans formac ió	 de	 meta l l s	
ferrosos  (***)

a
Laminatge	 en	 calent,	 amb	 una	
capacitat	 d’acer	 en	 brut	 (tones/
hora)		 >20 ≤20 (***)

b

Forja	amb	martells	amb		
Ei:	Energia	d’impacte	per	martell	
(kJ)		
Pt:	 Potència	 tèrmica	 utilitzada	
(MW)  

Ei>50	
kJ	

I	Pt>20	
MW

Ei≤50	kJ	o	
Pt≤20	MW (***)

c

Aplicació	 de	 capes	 de	 protecció	
de	metall	 fos	 amb	 una	 capacitat	
de	 tractament	 d’acer	 en	 brut	
(tones/hora)		

>2,	
d’acer	
brut

>2,	de	
metall	
base	
(exclòs	
l’acer	
brut)

≤2,	de	
metall	
base

(***)

4
Foneries	de	metalls	ferrosos	amb	
una	capacitat	de	producció	(t/d)		 >20 ≤20,	>2 ≤2 (***)

5 Fabricació	de	tubs	i	per<ils		 (***)

6
Tractament	d’escòria	siderúrgica	
i	de	fosa		 (***)

7
Indústria	 de	 la	 transformació	 de	
metalls	ferrosos		 (***)
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8

Preparació,	 emmagatzematge	 a	
l a	 i n t e m p è r i e ,	 c à r r e g a ,	
descàr rega ,	 manutenc ió	 i	
transport	 de	 minerals	 dins	 les	
plantes	metal·lúrgiques		

(***)

9 Instal·lacions:		 (***)

a

La	 producció	 de	metalls	 en	 brut	
no	 ferrosos	a	partir	de	minerals,	
de	 concentrats	 o	 de	 matèries	
primeres	secundàries	mitjançant	
procediments	 metal·lúrgics,	
químics	o	electrolítics		

(***)

b

La	 f u s i ó	 d e	
m e t a l l s	 n o	
ferrosos,	 inclòs	
l ’ a l i a t g e ,	
i n c l o sos	 e l s	
productes	 de	
r e c u p e ra c i ó	
( r e < i n a t g e ,	
emmotllament	
en	 fosa),	 amb	
una	 capacitat	
d e	 f u s i ó	
(tones/dia)		

plom,	cadmi		 >4 ≤4 (***)

resta	de	
metalls		 >20 ≤20 (***)

10
Producció	i	primera	
transformació	de	metalls	
preciosos		 (***)

11 Electròlisi	de	zenc		 (***)

12

Instal·lacions	 per	 a	 l’aïllament	 o	
el	recobriment	de	<ils,	super<ícies	
i	 conductors	 de	 coure	 o	 similars	
mitjançant	 resines	 o	 processos	
d’esmaltatge		

(***)

13
Aliatges	de	metall	amb	injecció	
de	fòsfor		 (***)

14
Fabricació	 de	 maquinària	 i/o	
productes	metàl·lics	diversos	 i/o	
serralleries		 (***)

15
Fab r i c a c i ó	 d e	 c a l d e re r i a	
(cisternes,	recipients,	radiadors	i	
calderes	d’aigua	calenta)	 (***)
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16
Fabricació	de	generadors	de	
vapor		 (***)

17
Forja,	 estampació,	 embotició	 de	
metalls,	sinterització		 (***)

18 Tractament tèrmic de metall  (***)

19
Decapatge	de	peces	metàl·liques	
mitjançant	processos	tèrmics		 (***)

20 A<inament	de	metalls		 (***)

21

Instal·lacions	 de	 tractament	 de	
super<ície	 de	metalls	 i	 materials	
p l à s t i c s	 pe r	 p roced iment	
electrolític	 o	 químic,	 quan	 el	
volum	 de	 les	 cubetes	 o	 de	 les	
línies	 completes	 destinades	 al	
tractament	utilitzat	sigui	(m3)		

>30 ≤30 (***)

23
S o l d a d u r a	 e n	 t a l l e r s	 d e	
caldereria,	drassanes	i	similars		 (***)

24
Instal·lacions	 per	 a	 la	 producció	
de	pols	metàl·lica	per	picament	o	
mòlta		 (***)

25 Fabricació	d’armes	i	municions		 (***)

26 Fabricació	d’electrodomèstics		 (***)

27
Fab r i c a c i ó	 d e	 ma t e r i a l s ,	
maquinària	 i	 equips	 elèctrics,	
electrònics	i	òptics.		 (***)

28
Instal·lacions	 de	 fabricació	
d’acumuladors	 elèctrics,	 piles	 i	
bateries		 (***)

30

Fab r i c a c i ó	 d ’ a u t omòb i l s ,	
motocicletes,	autocars	i	similars	i	
de	 motors	 per	 a	 vehicles,	 amb	
una	super<ície	total	(m2)		

>30.00
0 ≤30.000 (***)

31
Fabricació	 de	material	 ferroviari	
mòbil	 amb	 una	 super<ície	 total	
(m2)		

>30.00
0 ≤30.000 (***)
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32
Fabricació	d’articles	de	joieria,	
orfebreria,	argenteria,	bijuteria	i	
similars		 (***)

33
Instal·lacions	per	la	construcció	i	
reparació	 de	 aeronaus	 amb	 una	
super<ície	total	(m2)		

>30.00
0 ≤30.000 (***)

34

Instal·lacions	 o	 bancs	 de	 prova	
de	 motors,	 turbines	 o	 reactors	
que	 estiguin	 situades	 fora	 de	
polígons	industrials	o	a	menys	de	
500	m	d’una	zona	residencial		

(***)
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4 INDÚSTRIES	MINERALS	I	DE	LA	
CONSTRUCCIÓ

I.1 I.2A I.2B I.3
LLICÈNCIA	
AMBIENT
AL	(II)

COMUNIC
ACIÓ	
PRÈVIA	

AMBIENTA
L	(III)

INFOR
ME	
PREVI	
EN	

MATÈRI
A	

INCEND
IS

1 Instal·lacions	de:		 (***)

a

Fabricació	 de	 ciment	 i/o	 clínquer	
en	 forns	 rotatoris,	 incloses	 les	
instal·lacions	dedicades	a	la	molta	
de	clínquer,	amb	una	capacitat	de	
producció	(tones/dia)		

>500 ≤500	i	
>200 ≤200 (***)

b

Fabricació	 de	 ciment	 i/o	 clínquer	
en	forns	d’un	altre	tipus,	amb	una	
capacitat	 de	 producció	 (tones/
dia)		

>50 ≤50 (***)

c
Fabricació	de	ciment	sense	forns	a	
partir	de	clínquer		 (***)

d

Fabricació	 de	
calç	 o	 guix	 en	
forns	 amb	 una	
c a p a c i t a t	 d e	
p r o d u c c i ó	
(tones/dia)		

calç	o	guix		 ≤50 (***)

		calç >50 (***)

		guix >50 (***)

2
Fabr i cac ió	 de	 formigó	 i /o	
d’elements	 de	 formigó,	 guix	 i	
ciment		 (***)

3
Fabricació	 de	 productes	 de	
<ibrociment,	 llevat	 dels	 que	
continguin	amiant		 (***)

4
Instal·lacions	 per	 a	 l’obtenció	
d’amiant	 i	 per	 a	 la	 fabricació	 de	
productes	a	base	d’amiant		 (***)

5

Instal·laci
ons	 per	 a	
l a	
fabricació	
de		

vidre		 amb	 una	
capacitat	
de	 fusió	
( t o n e s /
dia)		

>20 ≤20

(***)

fibra de 
vidre  (***)
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6
Instal·lacions	 per	 a	 la	 fosa	 de	
materials	 minerals,	 inclosa	 la	
fabricació	de	<ibres	minerals,	amb	
una	capacitat	de	fosa	(tones/dia)		

>20 ≤20	i	>1 ≤1

(***)

7

Instal·lacions	
p e r	 a	 l a	
fabricació	 de	
p r o d u c t e s	
c e r à m i c s	
m i t j a n ç a n t	
enfornada,	 en	
particular	 de	
teules,	 maons,	
m a o n s	
r e f r a c t a r i s ,	
rajoles,	 gres	
c e r à m i c	 o	
porcellanes.		

a m b	 u n a	
c a p a c i t a t	 d e	
p r o d u c c i ó	
(tones/dia)		

>75	o	
bé ≤75

(***)

a m b	 u n a	
c a p a c i t a t	
d’enfornar	 (ce)	
( m 3 )	 i	 d e	
d e n s i t a t	 d e	
càrrega	 per	 forn	
(cf)	(kg/m3)		

ce>4	i	
cf>30
0

(***)

8 Aglomerats	de	minerals		 (***)

9

Instal·lacions	 de	 calcinació	 i	 de	
sinteritzat	 de	 minerals	 metàl·lics	
amb	 capacitat	 (t/any)	 de	mineral	
processat		

>5.00
0 ≤5.000

(***)

10 Fabricació	de	perlita	expandida		 (***)

11 Calcinació	de	la	dolomita		 (***)

12
Plantes	d’aglomerats	asfàltics	amb	
una	capacitat	de	producció	(t/h)		 >250 ≤250

(***)

13
P l a n t e s	 d e	 p r e p a r a c i ó	 i	
ensacament	 de	 ciments	 especials	
i/o	morters		

(***)

14

Instal·lacions	 d’emmagatzematge	
de	 productes	 pulverulents	 o	
granulats,	 amb	 una	 capacitat	
(tones)		

>1.000 ≤1.000

(***)

16

Instal·lacions	 de	 tall,	 serradura	 i	
poliment	per	mitjans	mecànics	de	
roques	 i	pedres	naturals	amb	una	
capacitat	 de	 producció	 (tones/
dia)		

>50 ≤50

(***)
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17
Fabricació	de	materials	abrasius	a	
base	d’alúmina,	carbur	de	silici	i	
altres	productes	similars		

(***)

18
Instal·lacions	de	sorrejament	amb	
sorra,	 grava	 menuda	 o	 d’altres	
abrasius		

(***)

19
Tractaments	super<icials	del	vidre	
per	mètodes	químics		

(***)

20
Tractaments	super<icials	del	vidre	
per	mètodes	<ísics		

(***)

21
Activitats	de	classi<icació	i	
tractament	d’àrids	quan	l’activitat	
es	fa	fora	de	recinte	miner		

(***)
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5 INDÚSTRIA	QUÍMICA I.1 I.2A I.2B I.3
LLICÈNCIA	
AMBIENTA
L	(II)

COMUNIC
ACIÓ	
PRÈVIA	
AMBIENTA
L	(III)

INFORM
E	PREVI	

EN	
MATÈRI

A	
INCEND

IS

1
Instal·lacions	 químiques	 per	 a	 la	
fabricació	 de	 productes	 químics	
orgànics	de	base,	en	particular		 (***)

a
Hidrocarburs	 simples	 (lineals	 o	
cíclics,	 saturats	 o	 insaturats,	
alifàtics,	alicíclics	o	aromàtics)		

(***)

b

Hidrocarburs	 oxigenats,	 com	 ara,	
alcohols,	 aldehids,	 cetones,	 àcids	
orgànics,	 èsters,	 acetats,	 èters,	
peròxids,	resines	epòxidiques		

(***)

c Hidrocarburs	sulfurats		 (***)

d

Hidrocarburs	 nitrogenats,	 en	
part icular,	 amines ,	 amides ,	
compostos	 nitrosos,	 nítrics	 o	
nitrats,	nitrils,	cianats	i	isocianats		

(***)

e Hidrocarburs	fosforats		 (***)

f Hidrocarburs	halogenats		 (***)

g Compostos	organometàl·lics		 (***)

h
Matèries	 plàstiques	 de	 base	
(polímers,	 <ibres	 sintètiques,	
<ibres	a	base	de	cel·lulosa).		

(***)

i Cautxús	sintètics		 (***)

j Colorants	i	pigments		 (***)

k Tensioactius	i	agents	de	super<ície		 (***)

2
Instal·lacions	 químiques	 per	 a	 la	
fabricació	 de	 productes	 químics	
inorgànics	de	base	com	ara:		
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a

Gasos	i,	en	particular,	l'amoníac,	el	
clor	o	el	clorur	d'hidrogen,	el	<luor	
o	 el	 <luorur	 d'hidrogen,	 els	 òxids	
de	 carboni,	 els	 compostos	 de	
sofre,	 els	 òxids	 de	 nitrogen,	
l'hidrogen,	 el	 diòxid	 de	 sofre,	 el	
diclorur	de	carbonil		

(***)

b

Àcids	i,	en	particular,	l'àcid	cròmic,	
l'àcid	 <luorhídric,	 l'àcid	 fosfòric,	
l'àcid	nítric,	l'àcid	clorhídric,	l'àcid	
sulfúric,	 l'àcid	 sulfúric	 fumant,	 els	
àcids	sulfurats		

(***)

c
Bases	 i,	 en	 particular,	 d’hidròxid	
d’amoni,	 d’hidròxid	 potàssic,	
d’hidròxid	sòdic		

(***)

d

Sals	 com	 el	 clorur	 d’amoni,	 el	
clorat	 potàssic,	 el	 carbonat	
potàssic	 (potassa),	 el	 carbonat	
sòdic,	 els	 perborats,	 el	 nitrat	
d’argent.		

(***)

e

No-metalls,	 òxids	 metàl·lics	 o	
altres	 compostos	 inorgànics	 com	
el	 carbur	 de	 calci,	 el	 silici,	 el	
carbur	de	silici		

(***)

3

Instal·lacions	 químiques	 per	 a	 la	
fabricació	de	fertilitzants	a	base	de	
fòsfor,	 de	 nitrogen	 o	 de	 potassi	
( f e r t i l i t z a n t s	 s i m p l e s	 o	
compostos)		

(***)

4
Instal·lacions	 químiques	 per	 a	 la	
f a b r i c a c i ó	 d e	 p r o d u c t e s	
<itosanitaris	i	biocides		 (***)

5

Instal·lacions	 químiques	 que	
utilitzen	 un	 procés	 químic	 o	
biològic	 per	 a	 la	 fabricació	 de	
medicaments	de	base		

(***)

6
Prepa ra c i ó	 d ’ e spe c i a l i t a t s	
farmacèutiques	o	veterinàries		

(***)

7
Instal·lacions	 químiques	 per	 a	 la	
fabricació	d’explosius		

(***)
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8
Producció	de	mescles	bituminoses	
a	 base	 d’asfalt,	 betum,	 quitrans	 i	
brees		

(***)

9

Producció	 de	 guarniments	 de	
fricció	 que	 utilitzen	 resines	
fenoplàstiques	 o	 aminoplàstiques,	
llevat	dels	que	continguin	amiant		

(***)

10 Producció	de	coles	i	gelatines		 (***)

11
Fabricació	 de	 pintures,	 tintes,	
laques,	 vernissos	 i	 revestiments	
similars		

(***)

12 Fabricació	de:		 (***)

a
Sabons,	 detergents	 i	 a ltres	
p r o d u c t e s	 d e	 n e t e j a	 i	
abrillantament		

(***)

b
Perfums	 i	 productes	 de	 bellesa	 i	
higiene		

(***)

13
Fabricació	 de	 material	 fotogrà<ic	
verge	 i	preparats	químics	per	a	 la	
fotogra<ia		

(***)

14 Oxidació	d’olis	vegetals		 (***)

15 Sul<itació	i	sulfatació	d’olis		 (***)

16
Extracció	 química	 sense	 re<inar	
d’olis	vegetals		

(***)

17 Fabricació	de:		 (***)

a
Productes	 de	 matèries	 plàstiques	
termostables		

(***)

b
Productes	 de	 matèries	 plàstiques	
termoplàstiques		

(***)

19
Emmo t l l a m e n t	 p e r	 f u s i ó	
d’objectes	para<ínics		

(***)
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20
Fabricació/preparació	 d’altres	
productes	 químics	 no	 incloses	 a	
l’annex	I		

(***)
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6 INDÚSTRIA	TÈXTIL,	DE	LA	PELL	I	
CUIRS

I.1 I.2A I.2B I.3
LLICÈNCIA	
AMBIENTA
L	(II)

COMUNIC
ACIÓ	
PRÈVIA	
AMBIENTA
L	(III)

INFORM
E	PREVI	

EN	
MATÈRI

A	
INCEND

IS

1

Instal·lacions	 per	 al	 tractament	
previ	 (operacions	 de	 rentatge,	
blanqueig,	merceritzatge)	o	per	al	
tint	 de	 <ibres	 o	 productes	 tèxtils,	
quan	 la	 capacitat	 de	 tractament	
sigui	(tones/dia)		

>10 ≤10 (***)

2

Insta l · lac ions	 per	 a	 l ’adob	
(operacions	 prèvies,	 ribera,	 adob,	
post	 adob)	 amb	 una	 capacitat	 de	
tractament	 del	 producte	 acabat	
(tones/dia)		

>12 ≤12

(***)

3
Fabricació	 de	 feltres,	 buates	 i	
làmines	tèxtils	no	teixides		

(***)

4 Filatura	de	<ibres		 (***)

5 Fabricació	de	teixits		 (***)

6 Acabats	de	la	pell		 (***)

7
Obtenció	 de	 <ibres	 vegetals	 per	
procediments	<ísics		

(***)

8
Amaratge	 del	 lli,	 del	 cànem	 i	
d’altres	<ibres	tèxtils		

(***)

10
Tallers	 de	 confecció,	 calçat ,	
marroquineria	i	similars		

(***)
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7 INDÚSTRIA	ALIMENTÀRIA	I	DEL	
TABAC

I.1 I.2A I.2B I.3
LLICÈNCIA	
AMBIENT
AL	(II)

COMUNIC
ACIÓ	
PRÈVIA	
AMBIENT
AL	(III)

INFORME	
PREVI	EN	
MATÈRIA	
INCENDIS

1
Escorxadors	 amb	 una	 capacitat	
de	 producció	 de	 canals	 (tones/
dia)		 >50 ≤50	i	>2 ≤2 (***)

2
Tractament	i	transformació	per	a	
la	 fabricació	 de	 productes	
alimentaris	a	partir	de:		 (***)

a

Matèria	 primera	 animal	 (que	no	
sigui	 la	 llet),	 amb	 una	 capacitat	
d ’e laboració	 de	 productes	
acabats	(tones/dia)		

>75
≤75

(***)

b

Matèria	 primera	 vegetal,	 amb	
una	 capacitat	 d’elaboració	 de	
productes	 acabats	 (tones/dia)	
(valor	mitjà	trimestral)		

>300
≤300 (***)

3

Tractament	i	transformació	de	la	
llet,	 amb	 una	 quantitat	 de	 llet	
rebuda	 (tones/dia)	 (valor	 mitjà	
anual)		

>200 ≤200 (***)

4 Producció	de	midó		 (***)

5
I n s t a l · l a c i o n s	
d’emmagatzematge	 de	 gra	 i	 de	
farina		

(***)
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6 Carnisseries	amb	obrador		

E n	
establime
nts	situats	
s o t a	
edi<icis	 de	
qualsevol	
ú s	 s i	 l a	
super<ície	
construïd
a	 >	 750	
m2	 o	 bé	
e n	 e l s	
a l t r e s	
casos	si	 la	
super<ície	
construïd
a	 >	 2000	
m2		

7 Fleques	amb	forns	de	potencia		 >7,5	kW

En	
establime
nts	situats	

sota	
edi<icis	de	
qualsevol	
ús	si	la	

super<ície	
construïd
a	>	750	
m2	o	bé	
en	els	
altres	

casos	si	la	
super<ície	
construïd
a	>	2000	
m2	

8
Tractament ,	 manipulació	 i	
processament	 de	 productes	 del	
tabac		 (***)
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9

Instal·lacions	 industrials	 per	
l’elaboració	 de	 greixos	 i	 olis	
vegetals	 i	 animals,	 instal·lacions	
industrials	 per	 l’elaboració	 de	
cervesa	 i	 Malta,	 instal·lacions	
industrials	 per	 la	 fabricació	 de	
fècules,	 instal·lacions	 industrials	
per	 l’elaboració	 de	 con<itures	 i	
a l m í v a r s ,	 i n s t a l · l a c i o n s	
industrials	 per	 la	 fabricació	 de	
farina	 de	 peix	 i	 oli	 de	 peix,	
sempre	 que	 a	 la	 instal·lació	 es	
doni	 de	 forma	 simultània	 les	
circumstàncies	 següents:	 a)	 que	
estigui	 situada	 fora	 de	 polígons	
industrials,	 b)	 que	 es	 trobi	
situada	a	menys	de	500	m	d’una	
zona	 residencial,	 c)	 que	 ocupi	
una	 super<icie	 de	 almenys	 1	
hectàrea.	 Les	 activitats	 incloses	
en	 aquest	 epígraf	 s’han	 de	
sormetre	 prèviament	 a	 la	
sol·licitud	 de	 la	 llicència	 a	 la	
decisió	 de	 l’òrgan	 ambiental	
c ompe t e n t e n t	 d e l	 DMAH	
respecte	 a	 la	 necessitat	 o	 no	 de	
s o tme t r e ` s	 a	 l ’ a va l u a c i ó	
d’impacte	ambiental.	

(***)
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8
INDÚSTRIA	DE	LA	FUSTA,	DEL	

SURO	I	DELS	MOBLES
I.1 I.2A I.2B I.3

LLICÈNCIA	
AMBIENT
AL	(II)

COMUNI
CACIÓ	
PRÈVIA	
AMBIENT
AL	(III)

INFORME	
PREVI	EN	
MATÈRIA	
INCENDI

S

2
Impregnació	o	tractament	de	la	
fusta	amb	oli	de	creosota	o	quitrà		 (***)

3 Fabricació	de	mobles		 (***)

4

Fabricació	 de	 fulloles,	 taulons	
contraplacats	 i	 enllistonats	 amb	
partícules	 aglomerades	 o	 amb	
<ibres,	 i	 fabricació	 d’altres	
taulons	i	plafons		

(***)

5
Tractament	 del	 suro	 i	 producció	
d’aglomerats	de	suro	i	linòleums		

(***)

6
Instal·lacions	 de	 transformació	
del	 suro	 en	 pannes	 de	 suro.	
Bullidors	de	suro		

(***)

7
Serradura	 i	 especejament	 de	 la	
fusta	i	del	suro		

(***)

8
Tractament	 de	 suro	 en	 brut	 i	
fabricació	de	productes	en	suro.		

(***)

9 Fusteries,	ebenisteries	i	similars		 (***)

�444



�

9 INDÚSTRIA	DEL	PAPER I.1 I.2A I.2B I.3
LLICÈNCIA	
AMBIENT
AL	(II)

COMUNI
CACIÓ	
PRÈVIA	
AMBIENT
AL	(III)

INFORME	
PREVI	EN	
MATÈRIA	
INCENDI

S

1

Ins t a l · l a c i ons	 i ndus t r i a l s	
destinades	 a	 la	 fabricació	 de	
pasta	de	paper	a	partir	de	fusta	o	
d’altres	matèries	<ibroses		

(***)

2

Ins t a l · l a c i ons	 i ndus t r i a l s	
destinades	 a	 la	 fabricació	 de	
paper	i	cartró,	amb	una	capacitat	
de	producció	(tones/dia)		

>20 ≤20	i	>5 ≤5

(***)

3
Ins t a l · l a c i ons	 i ndus t r i a l s	
destinades	 a	 la	 fabricació	 de	
cel·lofana		

(***)

4

Instal·lacions	 de	 producció	 i	
tractament	de	cel·lulosa	amb	una	
capacitat	 de	 producció	 (tones/
dia)		

>20 ≤20

(***)

5

Ins t a l · l a c i ons	 i ndus t r i a l s	
destinades	 a	 la	 manipulació	 de	
paper	i	cartró	amb	una	capacitat	
de	producció	(tones/dia)		

>20 ≤20

(***)
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10 GESTIÓ	DE	RESIDUS I.1 I.2A I.2B I.3
LLICÈNCIA	
AMBIENT
AL	(II)

COMUNI
CACIÓ	
PRÈVIA	
AMBIENT
AL	(III)

INFORME	
PREVI	EN	
MATÈRIA	
INCENDI

S

1

I n s t a l · l a c i o n s	 p e r	 a	 l a	
v a l o r i t z a c i ó	 d e	 r e s i d u s	
perillosos,	 inclosa	la	gestió	d’olis	
usats,	 o	 per	 a	 l’eliminació	
d’aquests	 residus	 en	 l locs	
diferents	 als	 dipòsits	 controlats,	
amb	una	capacitat	(tones/dia)

>	10 ≤	10,	
elimin
ació

≤	10,	
valoritzaci

ó
(***)

2 Centre	 per	 a	 la	 recollida	 i	
t r a n s f e rèn c i a	 d e	 r e s i du s	
perillosos	 amb	 una	 capacitat	
(tones/dia)	 *Les	 deixalleries	 no	
r e q u e r e i x e n	 i n f o rm e	 d e	
l'administració	de	residus.

>	30

≤	30 (***)

4
Instal·lacions	per	a	la	incineració	
dels	residus	municipals	amb	una	
capacitat	(tones/hora)

>	3 ≤	3
(***)

5

Instal·lacions	per	 a	 la	 eliminació	
dels	 residus	 no	 perillosos	 en	
llocs	 diferents	 dels	 dipòsits	
controlats	 amb	 una	 capacitat	
(tones/dia)

>	50
≤	50

(***)

6 Dipòsits	controlats	de	residus (***)

a

D i p ò s i t s	
controlats	 de	
res idus	 amb	
exclusió	 dels	
d i p ò s i t s	
controlats	 de	
residus	inerts

que	rebin	
(tones/dia) >	10	o ≤	10	i (***)

que	 t i n gu i n	
una	 capacitat	
total	(tones)

>	
25.00
0

≤	25.000

(***)

b Monodipòsits	 de	 residus	 de	 la	
construcció

(***)

7

I n s t a l · l a c i o n s	 p e r	 a	 l a	
valorització	 de	 residus	 no	
perillosos	 amb	 una	 capacitat	
(tones/any)	 Les	 plantes	 de	
valorització	 de	 residus	 de	 la	
construcció	 no	 requereixen	
l'informe	 de	 l'administració	 de	
residus.

>	
100.000 ≤	100.000 (***)

8
I n s t a l · l a c i o n s	 p e r	 a	
l’emmagatzematge	de	residus	no	
perillosos

(***)

9

Instal·lacions	 de	 tractament	 de	
dejeccions	 ramaderes	 líquides	
(purins)	 (tones/any)	 Només	
requere i xen	 l ' i n fo rme	 de	 >	

100.000

≤	100.000

(***)
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9 requere i xen	 l ' i n fo rme	 de	

l'administració	 de	 residus	 si	 la	
capacitat	 és	 igual	 o	 superior	 a	
2.000Tn.

>	
100.000 (***)

10

Instal·lacions	 de	 tractament	
mecànic	 biològic	 de	 residus	
m u n i c i p a l s	 n o	 r e c o l l i t s	
se lect ivament	 ( tones/any)	
Només	 requereixen	 l'informe	 de	
l'administració	 de	 residus	 si	 la	
capacitat	 és	 igual	 o	 superior	 a	
2.000Tn.

>	
100.000

≤	100.000

(***)

11

Instal·lacions	 de	 tractament	
biològic	 de	 residus	 d ’a l ta	
fermentabilitat	 (tones/any)	
Només	 requereixen	 l'informe	 de	
l'administració	 de	 residus	 si	 la	
capacitat	 és	 igual	 o	 superior	 a	
2.000Tn.

>	
100.000

≤	100.000

(***)
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11 ACTIVITATS	AGRO	INDUSTRIALS	I	
RAMADERES

I.1 I.2A I.2B I.3
LLICÈNCIA	
AMBIENT
AL	(II)

COMUNIC
ACIÓ	
PRÈVIA	
AMBIENT
AL	(III)

INFORME	
PREVI	EN	
MATÈRIA	
INCENDIS

1 I n s t a l · l a c i o n s	 r amad e r e s	
destinades	a	la	cria	intensiva	de:

a Aviram,	entenent	que	es	tracta	de	
gallines	ponedores	o	del	nombre	
equivalent	 per	 a	 altres	 espècies	
d ’ a u s	 a m b	 u n	 n o m b r e	
d’emplaçaments

>	
40.00
0

<=40.00
0

b i)	Porcs	d’engreix	 (de	més	de	30	
kg)	amb	un	nombre	de	places

>	
2.000

<=2.000	i	
>10

ii)	Porcs	d’engreix	(de	més	de	20	
kg)	amb	un	nombre	de	places

>	
2.500

<=2.500	,	
>2.000

<=2.000	i	
>10

c i )	 P l a c e s	 p e r	 a	 t r u g e s	
reproductores

>	750 <=750	i	
>5

i i )	 P l a c e s	 p e r	 a	 t r u g e s	
reproductores	en	cicle	tancat

>	530 <=530	i	
>5

iii)	 En	 el	 cas	 d’explotacions	
mixtes,	 en	 que	 coexisteixin	
animals	 dels	 apartats	 11.1	 b)	 i	
11.1c),	 el	 nombre	 d’animals	 per	
incloure	 en	 aquest	 annex	 es	
determinarà	 d’acord	 amb	 les	
e q u i v a l è n c i e s	 e n	 U n i t a t	
Ramadera	de	Bestiar	Gros	 (UBG)	
dels	 diferents	 tipus	 de	 ramat	
porcí	 recollides	 a	 la	 legislació	
vigent	 sobre	 ordenació	 de	 les	
explotacions	porcines.

d Places	 de	 vacum	 d’engreix	 amb	
una	capacitat	de	caps	de	bestiar

>600 <=600	i	
>5

e Places	de	vacum	de	 llet	amb	una	
capacitat	de	caps	de	bestiar

>300 <=300	i	
>5

f Places	d’oví	i	de	cabrum	amb	una	
capacitat	de	caps	de	bestiar	

>2.000 <=2.000	i	
>10

g Places	 de	 cavalls	 i	 altres	 equins	
amb	 una	 capacitat	 de	 caps	 de	
bestiar	

>500 <=500	i	
>5

h Places	 de	 qualsevol	 altra	 espècie	
animal	 no	 especi<icades	 en	
qualsevol	dels	annexos	d’aquesta	
Llei	(UR),	prenent	com	a	base	de	
referència	el	vacum	de	 llet	(1	UR	
=	1	plaça	de	vacum	de	llet)	

>5
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i Places	 per	 més	 d’una	 de	 les	
espècies	animals	especi<icades	en	
qualsevol	dels	annexos	d’aquesta	
Llei,	 o	 places	 de	 la	 mateixa	
espècie	 d’aptituds	 diferents,	 la	
suma	de	les	quals	sigui	superior	a	
5 0 0	 u n i t a t s	 r a m a d e r e s	
procedimentals	 (URP),	 de<inides	
a	 partir	 de	 les	 equivalències	 de	
procediment	 entre	 instal·lacions	
previstes	en	la	Directiva	2008/1/
CE,	 i	 prenent	 com	 a	 base	 de	
referència	el	vacum	de	llet	(1	URP	
=	1	plaça	de	vacum	de	llet)	

>500	URP

j Places	 de	 bestiar	 porcí	 i/o	 boví,	
de	diferents	aptituds,	tinguin	o	no	
places	 per	 a	 altres	 espècies	
animals,	 excepte	 si	 disposen	 de	
places	 d’aviram,	 la	 suma	 de	 les	
quals	 sigui	 (URP),	 de<inides	 a	
partir	 de	 les	 equivalències	 de	
p r o c e d i m e n t	 e n t r e	 l e s	
instal·lacions	 previstes	 en	 la	
Directiva	 2008/1/CE,	 i	 prenent	
com	 a	 base	 de	 referència	 el	
vacum	de	llet	(1	URP	=	1	plaça	de	
vacum	de	llet)	

<=500	i	
>3

k Places	d’aviram	i	d’altres	espècies	
animals,	 incloses	 porcí	 i/o	 boví,	
la	suma	de	 les	quals	sigui	 (URP),	
de < in ides	 a	 pa r t i r	 de	 l e s	
equivalències	 de	 procediment	
entre	 instal·lacions	 previstes	 en	
la	Directiva	2008/1/CE,	i	prenent	
com	 a	 base	 de	 referència	 el	
vacum	de	llet	(1	URP	=	1	plaça	de	
vacum	de	llet)

l I n s t a l · l a c i o n s	 r amad e r e s	
d e s t i n a d e s	 a	 l a	 c r i a	
semiintensiva,	entenent	com	a	tal,	
a q u e l l	 s i s t e m a	 e n	 q u è	
l ’ a l im en t a c i ó	 e s	 r e a l i t z a	
fonamentalment	 a	 pastura,	 però	
els	 animals	 es	 troben	 estabulats	
durant	 un	 cert	 període	 de	 l’any,	
normalment	 hivern,	 o	 bé	 durant	
la	 nit.	 La	 capacitat	 d’aquestes	
explotacions	als	efectes	de	la	seva	
classi<icació	 en	 cada	 un	 dels	
a n n e x o s	 e s	 c a l c u l a r à	
proporcionalment	 als	 períodes	
en	 què	 els	 animals	 romanguin	 a	
les	 instal·lacions	 i	 de	 manera	
genèrica	 equival	 al	 33%	 de	 la	
capacitat	 de	 les	 instal·lacions	 de	
cria	intensiva
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Les activitats que consten en els epígrafs 11.1 i 11.2 de l’annex II estan sotmeses a declaració d’impacte 
ambiental

m Places	 de	 conills	 amb	 una	
capacitat	de	caps	de	bestiar	

>20.000 <=20.00
0	i	

>1.000

n Places	 de	 pollastres	 d’engreix	
amb	 una	 capacitat	 de	 caps	 de	
bestiar

>	
85.00
0

>55.000	i	
<=85.000

<=55.00
0	i	>1	
URP

2 Instal·lacions	d’aqüicultura	

a Intensiva,	 amb	 una	
c a p a c i t a t	 d e	
producció

(tones/
any)

>500 <=500

b Extensiva,	 amb	 una	
c a p a c i t a t	 d e	
producció

(tones/
any)

3 Instal·lacions	per	a	 l’eliminació	o	
l’apro<itament	 de	 canals	 o	 restes	
d’animals,	 amb	 una	 capacitat	 de	
tractament	(t/d)	

>	10 <=10 (***)

4 Deshidratació	 art i < ic ia l	 de	
farratges	

(***)

5 Assecat	del	pòsit	del	vi	 (***)

6 Assecat	del	llúpol	amb	sofre	 (***)

7 Assecat	 de	 gra	 i	 altres	 matèries	
vegetals	 per	 procediments	
arti<icials

(***)

9
Emmagatzematge	 col·lectiu	 de	
dejeccions	ramaderes	

(***)
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12 ALTRES	ACTIVITATS I.1 I.2A I.2B I.3

LLICÈNCI
A	

AMBIENT
AL	(II)

COMUNIC
ACIÓ	
PRÈVIA	
AMBIENT
AL	(III)

INFORME	
PREVI	EN	
MATÈRIA	
INCENDIS

1

Act iv i t a t s	 i	 i ns ta l · l a c ions	
afectades	 per	 la	 legislació	
d’accidents	 greus	 (incloses	 les	
i n s t a l · l a c i o n s	 p e r	
l’emmagatzematge	 de	 productes	
petrolífers,	 amb	 una	 capacitat	
superior	 a	 100.000	 tones	 i	 les	
i n s t a l · l a c i o n s	 p e r	 a	
l’emmagatzematge	 de	 productes	
petroquímics	o	químics	amb	una	
capacitat	 superior	 a	 200.000	
tones).

Establimen
ts	

subjectes	a	
la	

normativa	
d'accidents	
greus	en	
els	quals	
intervingui

n	
substàncie

s	
perilloses.

2

Instal·lacio
ns	 per	 al	
tractament	
d e	
super<ície	
d e	
materials ,	
objectes	 o	
productes	
a m b	
utilització	
d e	
dissolvents	
o r g à n i c s ,	
e n	
particular	
p e r	
ap re s t a r -
l o s ,	
estampar-
l o s ,	
revestir-los	
i	
desgreixar-
l o s ,	
impermeab
ilitzar-los,	
encolar-los,	
l a ca r - l o s ,	
pigmentar-
los,	netejar-
l o s	 o	
impregnar-
l o s ,	 a m b	
u n a	
c ap a c i t a t	
de	 consum	
d e	
dissolvent

(kg/h)		
amb	una	
super<íci
e	(m2)	

(tones/
any)	

>	150	 o	>	
200	

< =	 1 5 0	
Kg/h	i		
<=	 200	 t/
a	>20	 t/a,	
i	>	500	

< =	 1 5 0	
Kg/h	i	
<=	 20	 t/
a ,	 i	 < =	
500

(***)
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3

Aplicació	 de	
vernissos	 no	
g r a s s o s ,	
p i n t u r e s ,	
laques	 i	 tints	
d ’ imp r e s s i ó	
sobre	qualsevol	
suport	i	la	cuita	
i	 l ’ a s s e c a t	
corresponents

q u a n	 l a	
q u a n t i t a t	
emmagatzema
da	 d’aquestes	
substàncies	 en	
els	 tallers	 és	
(kg)

>	1.000	i/
o

<=	1.000 (***)

i/o	amb	una	
super<ície	(m2)

>	500 <=	500 (***)

4
Instal·lacions	 d’assecat	 amb	 llit	
<luid,	forn	rotatori	i	d’altres,	quan	
la	potència	de	la	instal·lació	sigui	
(tèrmies	per	hora)

>	1.000 <=	1.000 (***)

5 Argentament	de	miralls	 (***)

6
Instal·lacions	de	rentatge	amb	
dissolvents	clorats	que	utilitzen	
(tones/any)	aquests	dissolvents	

>	1 <=	1 (***)

7
Instal·lacions	de	rentatge	interior	
de	 cisternes	 de	 vehicles	 de	
transport	

(***)

8
Instal·lacions	 per	 a	 la	 fabricació	
d e	 c a r b on i	 s i n t e r i t z a t	 o	
electrogra<it	 per	 a	 combustió	 o	
gra<itació	

(***)

9 Fabricació	de	gel (***)

10

Dipòsit	 i	 emmagatzematge	 de	
productes	 perillosos	 (productes	
químics,	 productes	 petrolers,	
gasos	 combustibles	 i	 altres	
productes	 perillosos)	 amb	 una	
capacitat	(m3),		
(1)	 tret	 de	 les	 instal·lacions	
expressament	 exc loses	 de	
tramitació	en	la	reglamentació	de	
seguretat	industrial	aplicable.

>	50 <=	50	(1) (***)

12
Emmagatzematge	 o	 manipulació	
de	minerals,	 combustibles	 sòlids	
i	altres	materials	pulverulents	

(***)

13
Operacions	de	mòlta	i	
envasament	de	productes	
pulverulents	

(***)
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14

Envasament	en	forma	d’aerosols	
de	productes	<itosanitaris	i	
biocides	que	utilitzin	com	a	
propel·lent	gasos	liquats	del	
petroli	

(***)

15
Envasament	d’aerosols,	no	
inclosos	en	l’apartat	12.14	
(<itosanitaris)	

(***)

16
Construcció	 i	 reparació	 naval	 en	
drassanes	 i	 escars	 amb	 una	
super<ície	total	(m2)

>	20.000 <=	20.000
(***)

18

Tallers	de	reparació	mecànica

Si	
disposen	
d’instal·la
cions	de	
pintura	i	
tractamen

t	de	
super<ície

(***)

a

b

Si	no	
disposen	
d’instal·l
acions	de	
pintura	i	
tractame
nt	de	

super<íci
e

(***)

19

Manteniment	 i	
reparació	 de	
v e h i c l e s	 d e	
m o t o r	 i	
ma t e r i a l	 d e	
transport

que	fan	
operacions	de	
pintura	i	

tractament	de	
super<ície

(***)

a

b

q u e	 n o	 f a n	
operacions	 de	
p i n t u r a	 n i	
tractament	 de	
super<ície

(***)
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20 Venda	al	detall	de	carburants	per	
a	motors	de	combustió	interna

E n	
establimen
ts	 situats	
s o t a	
edi<icis	 de	
qualsevol	
ú s	 s i	 l a	
super<ície	
construïda	
>	750	m2	o	
bé	 en	 els	
a l t r e s	
casos	 si	 la	
super<ície	
construïda	
>	2000	m2

22 Indústria	de	manufactura	de	
cautxú	i	similars

(***)

23

Laboratoris	d’anàlisi	i	de	recerca	
amb	una	super<ície	(m2)	
(excloent-ne	despatxos,	
magatzems	i	altres	àrees	
auxiliars)	

>	75 <=75

(***)

24 Laboratoris	industrials	de	
fotogra<ia

(***)

25

Hospitals,	clíniques	i	altres	
establiments	sanitaris	amb	
nombre	de	llits	per	
hospitalització	o	ingrés	de	
pacients:	 >	100 <=100

Establimen
t s	 d ' ú s	
hospitalari,	
d ' a c o r d	
a m b	 e l	
Codi	 tècnic	
d e	
l’edi<icació
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26
Centres	 d’assistència	 primària	 i	
hospitals	 de	 dia	 amb	 una	
super<ície	(m2)

>	750 <=750

Establimen
t s	 d ' ú s	
sanitari	 de	
c a r à c t e r	
ambulatori
,	 si	 tenen	
una	 alçada	
d'evacuaci
ó	 de	 més	
de	 15	 m	 i	
u n a	
super<ície	
per	 planta	
s u p e r i o r	
als	 750	m²	
construïts		
Establimen
t s	 d ' ú s	
hospitalari,	
d ' a c o r d	
a m b	 e l	
Codi	 tècnic	
d e	
l'edi<icació		
(***)

31 Forns	crematoris	en	hospitals	i	
cementiris	

(***)

32

Centres	veterinaris	 E n	
establimen
ts	 situats	
s o t a	
edi<icis	 de	
qualsevol	
ú s	 s i	 l a	
super<ície	
construïda	
>	750	m2	o	
bé	 en	 els	
a l t r e s	
casos	 si	 la	
super<ície	
construïda	
>	2000	m2

33
Centres	 i	 establiments	 que	
allotgen,	comercialitzen,	tracten	i	
reprodueixen	animals

34
C e n t r e s	 d e	 c r i a	 i	
subministrament ,	 i	 centres	
u s u a r i s	 d ’ a n i m a l s	
d’experimentació	

(***)
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35 Camps	de	golf

Establiment
s	d'activitats	
recreatives	
o	 de	 pública	
concurrènci
a ,	 d 'acord	
amb	 el	 Codi	
t è c n i c	 d e	
l'edi<icació,	
de	 més	 de	
500	 m²	 de	
super<ície	 o	
a m b	 u n	
a forament	
de	 més	 de	
5 0 0	
p e r s o n e s	
(***)

37 Càmpings	amb	un	nombre	
d’unitats	d’acampada >	1.500 <=1.500

Càmpings	
situats	a	
menys	de	
500	m	de	
terreny	
forestal

39

Bugaderia	 industrial.	 Es	 poden	
considerar	 les	 bugader ies	
industrials	 o	 no	 comercials	
aquelles	 que	 no	 han	 de	 tenir	
botiga	 oberta	 al	 públic,	 dedicar-
se	 a	 netejar	 grans	 lots	 de	 roba	
provinents	 d’un	 sol	 client,	 no	
atendre	 principalment	 la	 roba	
dels	clients	particulars	i	tenir	una	
super<ície	>750m2

(***)

41 Instal·lacions	 de	 neteja	 en	 sec,	
amb	una	super<ície	(m2) >	500 <=500

E n	
establiment
s	 s i t u a t s	
sota	 edi<icis	
de	qualsevol	
ú s	 s i	 l a	
super < í c i e	
construïda	>	
750	m2	o	bé	
en	 els	 altres	
casos	 si	 la	
super < í c i e	
construïda	>	
2000	m2		
(***)

42 Fabricació	de	circuits	integrats	i	
circuits	impresos	

(***)

43 Fabricació	de	<ibra	òptica	 (***)
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46

Activitats	de	garatge	o	
aparcament	de	vehicles,	amb	una	
super<ície	superior	a	500	(m2)	

Establiment
s	destinats	a	
aparcament	
de	 vehicles	
a m b	 u n a	
super < í c i e	
superior	 a	
2 0 0 0 m 2	
situats	 sota	
edi<icis	 de	
qualsevol	 ús	
s i	 l a	
super < í c i e	
construïda	>	
7 5 0	 o	 d e	
dues	 o	 més	
plantes	 sota	
rasant

47 Instal·lacions	 i	 activitats	 de	
neteja	de	vehicles

Establiment
s	destinats	a	
aparcament	
de	 vehicles	
a m b	 u n a	
super < í c i e	
superior	 a	
2 0 0 0 m 2	
situats	 sota	
edi<icis	 de	
qualsevol	 ús	
s i	 l a	
super < i c i e	
construïda	>	
7 5 0	 o	 d e	
dues	 o	 més	
plantes	 sota	
rasant	(***)

52
Pistes	permanents	de	curses	i	de	
proves	per	a	vehicles	motoritzats	
d’una	super<ície	(has)

>	5 <=5

Establiment
s	d'activitats	
recreatives	
o	 de	 pública	
concurrènci
a ,	 d 'acord	
amb	 el	 Codi	
t è c n i c	 d e	
l'edi<icació,	
de	 més	 de	
500	 m²	 de	
super<ície	 o	
a m b	 u n	
a forament	
de	 més	 de	
5 0 0	
persones.		
(***)
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(***) Cal aplicar l’Informe Previ d’Incendis a qualsevol activitat que compleixi els següents preceptes: 
a) Edificis d’una alçada d’evacuació igual o superior a 28 m, independentment de l’ús a que estiguin destinats o 
b) Establiments d’ús industrial, d’acord amb el que estableix la taula i les especificacions de l’Annex 2 de la L3/2010 

Les activitats de l'annex II senyalades en taronja se sotmeten a un informe de l'òrgan ambiental del departament 
competent en matèria de protecció de l'ambient atmosfèric (d'acord amb l'article 53.3 de la Llei 9/2011, de 29 de 
desembre). 

Activitats obligades a tramitar un procediment d’impacte ambiental per la L20/2009 (Codis 1 al 12) 
Actualment és aplicable la Llei estatal 21/2013, de 9 de desembre d’avaluació ambiental que suprimeix el procediment 
de decisió prèvia sobre si una activitat s’ha de sotmetre a avaluació ambiental i regula dos procediments que 
s’anomenen avaluació d’impacte ambiental ordinària i avaluació d’impacte ambiental simplificada.
Les activitats de l’annex I.1 i l’annex I.2.a. estan sotmeses a una declaració d’impacte ambiental 
b) Les activitats de l’annex I.2.b estan sotmeses a avaluació d’impacte ambiental simplificada. 
c) Les modificacions substancials d’activitats dels annexos I.1 i I.2 estan subjectes a autorització ambiental i a avaluació 
ambiental simplificada o a declaració d’impacte ambiental ordinària, d’acord amb l’article 7.1.a) 
d) Les activitats de l’annex I.3 estan sotmeses al règim de declaració d'impacte ambiental ordinària o simplificada 
segons estiguin si estan incloses als annexos I o II de la Llei 21/2013. 
e) Les modificacions de les activitats de l’annex I.3 han d’ésser comunicades per l’òrgan amb competència substantiva a 
l’òrgan ambiental per tal que siguin sotmeses a avaluació d’impacte ambiental ordinària o simplificada. 
f) Les activitats de l’annex II sotmeses a avaluació d’impacte ambiental són els apartats 11.1 i 11.2. activitats 
agroindustrials i ramaderes, segons l’art 18 i 34 de la L20/2009. 
g) Les activitats comunicades de l’annex III i els establiments d’activitats recreatives comunicades que es vulguin 
implantar en espais protegits estan subjectes a avaluació ambiental simplificada (art. 52.7) LPCAA 

54

Parcs	temàtics	amb	una	
super<ície	(ha)	

>	20 <=20

Establiment
s	d'activitats	
recreatives	
o	 de	 pública	
concurrènci
a ,	 d 'acord	
amb	 el	 Codi	
t è c n i c	 d e	
l'edi<icació,	
de	 més	 de	
500	 m²	 de	
super<ície	 o	
a m b	 u n	
a forament	
de	 més	 de	
5 0 0	
persones.		
(***)

59

Emmagatzematge	 o	 manipulació	
de	 biomassa	 d’origen	 vegetal	
( ap ro < i t amen t s	 f o re s t a l s ,	
tractament	 silvícoles,	 restes	 de	
jardineria,	 cultius	 energètics,	
serradures...)	 o	 de	 productes	
d’aquesta	 (llenya,	 pèl·let,	 estella,	
briquetes...)	 amb	 una	 capacitat	
de	(m3)

>	10.000 <	10.000

(***)
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ANNEX III. Llistat, fitxes de tràmits i models de formularis de sol·licitud

1. DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBERTURA
Per a activitats innòcues, d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica 
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Fitxa del tràmit
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Nom	del	tràmit: DECLARACIÓ	RESPONSABLE	D’OBERTURA

Descripció:

Mitjançant	la	Declaració	responsable	d'obertura	l’interessat	posa	en	
coneixement	de	l’Administració	l’inici	d’una	activitat	econòmica	innòcua,	
de	les	incloses	en	l’Annex	I	de	la	Llei	de	simpli<icació	(vegeu	columna	
corresponent	a	“Declaració	responsable”	de	la	taula	tècnica),	i	declara,	
sota	la	seva	responsabilitat,	que	compleix	els	requisits	establerts	per	la	
normativa	vigent	per	a	l’exercici	de	l’activitat,	que	disposa	d’un	certi<icat	
tècnic	justi<icatiu	i	que	es	compromet	a	mantenir-ne	el	compliment	
durant	el	seu	exercici.

Organisme	Competent/
Responsable:

Ajuntament.

Àrea	tramitadora: Àrea	municipal	de	gestió	de	les	activitats	i	llicències

Classigicació	temàtica:	 Activitats

Qui	el	pot	demanar:
La	persona	<ísica	o	jurídica	que	vol	exercir	una	o	diverses	activitats	en	
un	mateix	centre	o	establiment,	o	el	seu	representant	legal.	En	aquest	
cas	s'ha	de	declarar	la	representació	amb	la	qual	s’actua

Canals	de	tramitació: Per	mitjans	electrònics	o	de	manera	presencial

Període	de	l’any	en	què	es	pot	
demanar:

Es	pot	presentar	en	qualsevol	moment

Termini	de	la	sol·licitud:
La	Declaració	responsable	es	presenta	quan	es	vol	iniciar	l’activitat	i	un	
cop	<inalitzades	les	obres	i	les	instal·lacions	necessàries	per	dur-la	a	
terme.

Requisits	previs:

• Disposar	 de	 la	 corresponent	 llicència	 o	 comunicació	 prèvia	 d’obres	
quan	procedeixi	

• L’activitat	a	desenvolupar	ha	de	ser	compatible	amb	 	el	planejament	
urbanístic	

• Disposar	 del	 certi<icat	 tècnic	 justi<icatiu	 del	 compliment	 de	 la	
normativa	que	regeix	l’activitat,	instal·lació	o	establiment,	signat	per	
un	tècnic	competent	

• Disposar	 de	 les	 llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	
utilització	o	apro<itament	de	béns	del	domini	públic,	si	és	el	cas	(per	
exemple,	guals,	terrasses,	etc.).	

• Si	es	tracta	d’establiments	de	comerç	al	detall	d’aliments	i	begudes;	
restaurants	i	establiments	de	menjar;	provisió	de	menjars	preparats,	
bars	 i	 bars-restaurants,	 podeu	 comprovar	 els	 requisits	 que	
s’apliquen	per	a	la	vostra	activitat	en	matèria	de	salut	alimentària	en	
el	quadre	adjunt.	

• Haver	fet	el	pagament	de	la	taxa	municipal	associada	a	aquest	tràmit

Preu/Taxa: La	taxa	que	estableixi	l’ordenança	<iscal

Mitjans	de	pagament: Els	que	estableixi	l’ordenança	<iscal
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Documentació	a	aportar:	

Declaració	 responsable	 d’acord	 amb	 el	 model	 normalitzat.	 S’haurà	 de	
declarar	responsablement:	
• Que	 l’activitat	 compleix	 els	 requisits	 establerts	 per	 la	 normativa	

vigent	 per	 a	 accedir	 al	 seu	 exercici,	 i	 que	 es	 compromet	 a	
mantenir-ne	el	compliment	durant	l'exercici	de	l'activitat.		

• Que	es	disposa	d’un	certi<icat	tècnic	justi<icatiu	del	compliment	de	
la	normativa	que	regeix	l’activitat,	instal·lació	o	establiment.			

• Que	l’activitat	és	compatible	amb	el	planejament	urbanístic.		
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	legal,	es	disposa	de	tots	els	

poders	necessaris	per	tramitar	aquesta	sol·licitud	i	rebre,	si	escau,	
les	corresponents	comunicacions	i/o	noti<icacions.	

• Que	les	dades	consignades	a	la	declaració	són	certes.		

Impresos	del	tràmit: Formulari		declaració	responsable	d’obertura.

Normativa:

• Llei	 16/2015,	 de	 21	 de	 juliol,	 de	 simpli<icació	 de	 l’activitat	
administrativa	 de	 l’Administració	 de	 la	 Generalitat	 i	 dels	 governs	
locals	de	Catalunya	i	d’impuls	de	l’activitat	econòmica.	

Termini	de	resolució	

No	hi	ha	resolució.	
Les	declaracions	responsables	presentades	d’acord	amb	el	que	estableix	
la	normativa	vigent,	són	e<icaces	des	de	la	seva	entrada	al	Registre	
general	de	l'Ajuntament,	moment	a	partir	del	qual	es	pot	exercir	
l'activitat	declarada,	sempre	que	es	disposi	del	comprovant	de	pagament	
de	les	taxes	corresponents.	La	presentació	de	la	declaració	responsable	
faculta	l’Ajuntament	per	veri<icar	la	conformitat	de	les	dades	que	s’hi	
contenen.	

Silenci	administratiu: No	opera.

Vies	de	reclamació: Les	ordinàries	del	procediment	administratiu.

Altra	informació	d’interès:

Quan	el	servei	tècnic	municipal,	en	comprovar	les	dades	consignades	a	
la	declaració	responsable	detecti	qualsevol	inexactitud,	falsedat	o	
omissió	ho	posarà	en	coneixement	de	la	persona	titular,	que	disposarà	
del	termini	d’un	mes	per	corregir-la	i/o	perfeccionar-la,	sens	perjudici	
del	dret	a	presentar	al·legacions	en	el	termini	de	15	dies	a	comptar	de	la	
noti<icació	i	de	les	responsabilitats	a	les	quals	s’hagués	de	fer	front.		
L’Ajuntament	podrà	incorporar	l’activitat	en	un	pla	d’inspecció	per	a	
veri<icar	el	compliment	dels	requisits	i	la	normativa	sectorial	aplicable.	
En	cas	que	es	constati	algun	incompliment	s’iniciarà	un	procediment	
d’esmena	d’una	durada	màxima	de	dos	mesos,	que	no	comportaria	la	
suspensió	de	l’activitat,	tret	que	hi	hagués	risc	per	a	les	persones,	els	
béns	o	el	medi	ambient.	
Aquest	procediment	d’esmena	té	una	durada	màxima	de	2	mesos	i	és	
independent	i	compatible	amb	un	possible	procediment	sancionador,	i	
supletori	en	els	casos	en	què	la	normativa	sectorial	de	l’activitat	no	
estableixi	un	procediment	especí<ic.

�463

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6920/1436266.pdf


�

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBERTURA
DADES DEL SOL·LICITANT /INTERESSAT  

DADES DEL REPRESENTANT 

 (persona que presenta la declaració, en cas de ser algú diferent del titular)

ADREÇA A EFECTES DE COMUNICACIONS / NOTIFICACIONS 

  Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud
Podeu consultar les condicions detallades del servei de comunicacions i notificacions electròniques a l’annex 1 d’aquest formulari.

TIPOLOGIA 

   Inici d’una nova activitat

Nom	i	cognoms	/	Raó	Social	
     

DNI	/	NIF	/NIE/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

Nom	i	cognoms	
     

DNI	/	NIF	/NIE/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

			Mateixa	de	l’interessat 			Mateixa	del	representant 			Altres	(omplir	el	següent	apartat)

ALTRES	DADES

Nom	i	cognoms	
     

DNI	/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
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   Modificació d’una activitat existent

   Canvi de titularitat de l’activitat

DADES DE L’ESTABLIMENT 

DADES DE L’ACTIVITAT

Adreça			
     

Adreça	d’accés	(accés	principal	al	local	per	un	vial	diferent	a	l’anterior,	concretar-ho)	
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

Referència	cadastral	(Mes	informació	a:	http://www.sedecatastro.gob.es	)	
     

Nom	comercial	de	l’activitat	
     

Activitat	principal	
     	

Codi	CCAE:	      Codi	IAE:	     

Activitats	secundàries	(descripció)	
     		

				

DESCRIPCIÓ	DE	L’ACTIVITAT	

PARÀMETRES	GENERALS

Super<ície	total	(m2)	
     

Super<ície	útil	(m2)	
     

Alçada	(m)	
     

Super<ície	magatzem	(m2)	
     

Alçada	(m)		
     

Potència	contractada	
     

Horari	de	funcionament	
     

Aforament	estimat	(núm.	usuaris)	
     

RELACIÓ	DE	MAQUINÀRIA
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DOCUMENTACIÓ QUE OBRA EN PODER DE L’AJUNTAMENT

   Llicència o comunicació prèvia d’obres (si és el cas). 

Referència acreditativa d'haver-la obtingut:      

 Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic municipal 
(per exemple, guals, terrasses, etc.), si és el cas.

Referència acreditativa d'haver-la obtingut:      

 Justificació acreditativa que s’ha realitzat el pagament de la taxa corresponent a aquesta Declaració responsable. 

Referència identificativa núm.:      

DECLARO RESPONSABLEMENT

• Que l’activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al seu exercici, i que se’n 
mantindrà el compliment durant l'exercici de l'activitat. 

• Que disposo d’un certificat tècnic acreditatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o 
establiment.  

• Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic. 
• Que en cas d’actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol·licitud 

i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
• Que les dades consignades a la declaració són certes. 

DOCUMENTACIÓ QUE APORTA L’INTERESSAT

   Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si es tracta d'un establiment afectat pel Real Decret Llei 
191/2011 (si escau segons taula adjunta)

AUTORITZA

L’Ajuntament a verificar les meves dades a altres administracions o organismes per comprovar el compliment de les 
condicions requerides per a l’exercici de l’activitat, i que pugui verificar-les durant la seva vigència.

EFECTES DE LA PRESENTACIÓ DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE

• Un cop efectuada la Declaració, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones 
titulars i tècniques que hagin realitzat certificacions, i alhora faculta a l’administració per a dur a terme qualsevol 
actuació de comprovació. 

• La Declaració no atorga a la persona o empresa titular de l’activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic 
o els béns col·lectius, ni dóna cobertura a efectes contraris a l’ordenament vigent.

• La inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada consignada en aquest document serà posada en coneixement 
de la persona titular que disposarà del termini d’un mes per corregir-la i/o perfeccionar-la, sens perjudici de les 
responsabilitats a les quals s’hagués de fer front, sens perjudici del dret a presentar al·legacions en el termini de 15 
dies a comptar de la notificació i de les responsabilitats a les quals s’hagués de fer front. 

Descripció,	unitats,	potència	(kW)	
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• L’Ajuntament podrà incorporar l’activitat en un pla d’inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la 
normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s’iniciarà un procediment d’esmena d’una 
durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l’activitat, tret que hi hagués risc per a les 
persones, els béns o el medi ambient. 

Aquest procediment d’esmena és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en 
els casos en què la normativa sectorial de l’activitat no estableixi un procediment específic.

_______________,        de/d’                  de 20  

Signatura,
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem què les seves dades seran 
incorporades en el fitxer ____________________ per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de 
__________________ i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional al __________________, per exercir el seus drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.

IL·LM. SR./SRA. ALCALDE/SSA DE L’AJUNTAMENT DE ___________ 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2. COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBERTURA
Per a activitats de baix risc, d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica 
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Fitxa del tràmit
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Nom	del	tràmit: Comunicació	prèvia	d’obertura

Descripció:

Mitjançant	 la	Comunicació	prèvia	d'obertura	 l’interessat	posa	en	coneixement	de	
l’administració	 l’inici	 d’una	 activitat	 econòmica	 de	 baix	 risc,	 de	 les	 incloses	 en	
l’Annex	II	de	la	Llei	16/2015	de	simpli<icació,	(veure	columna	corresponent	
a	 “Comunicació	 prèvia”	 a	 la	 taula	 tècnica	 adjunta)	 i	 acompanya	 el	
projecte	i	certi<icat	tècnics	necessaris	per	al	seu	exercici.	

En	el	cas	que	de	presentar	la	modalitat	de	“canvi	de	titularitat”	no	serà	necessari	
adjuntar	de	nou	la	documentació	tècnica	associada.	

Organisme	Competent/
Responsable: Ajuntament.

Àrea	tramitadora: Àrea	municipal	de		gestió	de	les	activitats	i	llicències.

Classigicació	temàtica:	 Activitats.

Qui	el	pot	demanar:
La	persona	<ísica	o	jurídica	que	vol	exercir	una	o	diverses	activitats	en	un	mateix	
centre	o	establiment,	o	el	seu	representant	legal.	En	aquest	cas	s'ha	de	declarar	la	
representació	amb	la	qual	s’actua.

Canals	de	tramitació: Per	mitjans	electrònics	o	de	manera	presencial.

Període	de	l’any	en	què	es	pot	
demanar: Es	pot	presentar	en	qualsevol	moment.

Termini	de	la	sol·licitud:
La	comunicació	prèvia	d’obertura	es	presenta	quan	es	vol	iniciar	l’activitat	i	un	
cop	<inalitzades	les	obres	i	les	instal·lacions	necessàries	per	dur-la	a	terme.

Requisits	previs:

• Disposar	 de	 la	 corresponent	 llicència	 o	 comunicació	 prèvia	 d’obres	 quan	
procedeixi	

• L’activitat	a	desenvolupar	ha	de	ser	compatible	amb		el	planejament	urbanístic	
• Disposar	 del	 projecte	 tècnic	 de	 l’activitat,	 redactat	 i	 signat	 per	 un	 tècnic	

competent,	 així	 com	 del	 certi<icat	 tècnic	 justi<icatiu	 del	 compliment	 de	 la	
normativa	que	regeix	l’activitat,	instal·lació	o	establiment,	signat	per	un	tècnic	
competent.	

• Disposar	de	les	llicències,	autoritzacions	o	concessions	relatives	a	utilització	o	
apro<itament	 de	 béns	 del	 domini	 públic,	 si	 és	 el	 cas	 (per	 exemple,	 guals,	
terrasses,	etc.).	

• Si	es	tracta	d’establiments	de	comerç	al	detall	d’aliments	i	begudes;	restaurants	
i	establiments	de	menjar;	provisió	de	menjars	preparats,	bars	i	bars-restaurants,	
podeu	 comprovar	 els	 requisits	 que	 s’apliquen	 per	 a	 la	 vostra	 activitat	 en	
matèria	de	salut	alimentària,	en	el	quadre	adjunt.	

• En	cas	que	l’activitat	a	desenvolupar	es	consideri	de	risc	important	en	matèria	
d’incendis,	 segons	 el	 que	 preveu	 la	 Llei	 3/2010	 (Vegeu	 quadre	 d’activitats,	
columna	 “Informe	 previ	 en	 matèria	 d’incendis”),	 de	 forma	 prèvia	 a	 fer	 la	
comunicació	cal:	

a. 	obtenir	l’informe	previ	en	matèria	d’incendis			
b. 	 Un	 cop	 es	 rebi	 l’informe	 previ	 en	 matèria	 d’incendis	 d’incendis,	

s’haurà	 de	 contactar	 amb	 una	 entitat	 	 col·laboradora	 de	
l’Administració	 per	 tal	 d’obtenir	 el	 certi<icat	 de	 comprovació	
favorable	en	matèria	d’incendis.	

• Haver	fet	el	pagament	de	la	corresponent	taxa	associada	a	aquest	tràmit.

Preu/Taxa: La	taxa	que	estableixi	l’ordenança	<iscal.

Mitjans	de	pagament: Els	que	estableixi	l’ordenança	<iscal.
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Documentació	a	aportar:

1. Comunicació	prèvia	d’obertura	d’acord	amb	el	model	normalitzat	que	inclou	la	
declaració	responsable	següent:	
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	legal,	es	disposa	de	tots	els	poders	

necessaris	 per	 presentar	 la	 comunicació	 i	 rebre,	 si	 escau,	 les	
corresponents	comunicacions	i/o	noti<icacions.	

• Que	l’activitat	és	compatible	amb	el	planejament	urbanístic		
• Que	 les	dades	consignades	en	 la	comunicació	són	certes,	així	com	tota	 la	

documentació	que	s’adjunta.	
2. Projecte	tècnic	signat	per	un	tècnic	competent.	
3. Certi<icat	del	tècnic	competent	que	sigui	responsable	de	la	posada	en	

funcionament	de	l’activitat,	d’acord	amb	el	projecte	presentat.	
4. Llicències,	autoritzacions	o	concessions	relatives	a	la	utilització	o	apro<itament	

de	 béns	 del	 domini	 públic,	 si	 escau	 (referència	 a	 aquestes,	 si	 les	 atorga	
l’Ajuntament).	

5. Autorització	d’abocaments	d’aigües	residuals	a	la	llera	pública	o	al	mar,	només	
en	el	cas	que	no	estiguin	connectades	al	sistema	públic	de	sanejament.	

6. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	 d’haver	 presentat	 la	
comunicació	prèvia	d’obres	quan	procedeixi.	

7. Acta	 de	 comprovació	 favorable	 en	matèria	 d’incendis	 en	 cas	 que	 l’activitat	 a	
desenvolupar	 estigui	 considerada	 de	 risc	 important	 en	 matèria	 d’incendis,	
segons	 el	 que	 preveu	 la	 Llei	 3/2010	 (Vegeu	 quadre	 d’activitats,	 columna	
“Informe	previ	en	matèria	d’incendis”)

Impresos	del	tràmit: Formulari	de	Comunicació	prèvia	d’obertura

Normativa:

• Llei	16/2015,	de	21	de	juliol,	de	simpli<icació	de	l’activitat	administrativa	de	
l’Administració	de	la	Generalitat	i	dels	governs	locals	de	Catalunya	i	d’impuls	
de	l’activitat	econòmica.	

• Llei	3/2010,	de	18	de	febrer,	de	prevenció	i	seguretat	en	matèria	d’incendis.

Termini	de	resolució	

No	hi	ha	resolució.	
Les	comunicacions	prèvies	presentades	d’acord	amb	el	que	estableix	la	normativa	
vigent,	són	e<icaces	des	de	la	seva	entrada	al	Registre	general	de	l'Ajuntament,	
moment	a	partir	del	qual	es	pot	exercir	l'activitat	comunicada,	sempre	que	es	
disposi	del	comprovant	de	pagament	de	les	taxes	corresponents.	La	presentació	
de	la	comunicació	prèvia	faculta	l’Ajuntament	per	veri<icar	la	conformitat	de	les	
dades	que	s’hi	contenen.	

Silenci	administratiu: No	opera.

Vies	de	reclamació: Les	ordinàries	del	procediment	administratiu.

Altra	informació	d’interès:

Quan	el	servei	tècnic	municipal,	en	comprovar	les	dades	consignades	a	la	
comunicació	prèvia	d’obertura	detecti	qualsevol	inexactitud,	falsedat	o	omissió	ho	
posarà	en	coneixement	de	la	persona	titular,	que	disposarà	del	termini	d’un	mes	
per	corregir-la	i/o	pde	serfeccionar-la,	sens	perjudici	del	dret	a	presentar	
al·legacions	en	el	termini	de	15	dies	a	comptar	de	la	noti<icació	i	de	les	
responsabilitats	a	les	quals	s’hagués	de	fer	front.		
L’Ajuntament	podrà	incorporar	l’activitat	en	un	pla	d’inspecció	per	a	veri<icar	el	
compliment	dels	requisits	i	la	normativa	sectorial	aplicable.	En	cas	que	es	constati	
algun	incompliment	s’iniciarà	un	procediment	d’esmena	d’una	durada	màxima	de	
dos	mesos,	que	no	comportaria	la	suspensió	de	l’activitat,	tret	que	hi	hagués	risc	
per	a	les	persones,	els	béns	o	el	medi	ambient.	
Aquest	procediment	d’esmena	té	una	durada	màxima	de	dos	mesos	i	és	
independent	i	compatible	amb	un	possible	procediment	sancionador,	i	supletori	
en	els	casos	en	què	la	normativa	sectorial	de	l’activitat	no	estableixi	un	
procediment	especí<ic.
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COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBERTURA
DADES DEL SOL·LICITANT /INTERESSAT  

DADES DEL REPRESENTANT (en cas d’haver-n’hi)

ADREÇA A EFECTES DE COMUNICACIONS / NOTIFICACIONS

  Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud
Podeu consultar les condicions detallades del servei de comunicacions i notificacions electròniques a l’Annex 1 d’aquest formulari.

TIPOLOGIA

   Inici d’una nova activitat

   Modificació d’una activitat existent

   Canvi de titularitat de l’activitat (no serà necessari adjuntar de nou la documentació tècnica associada)

Nom	i	cognoms	/	Raó	Social	
     

DNI	/	NIF	/NIE/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

Nom	i	cognoms	/	Raó	social	
     

DNI	/	NIF	/NIE/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

			Les	del	Sol·licitant 			Les	del	Representant 			Altres	(Omplir	el	següent	formulari)

ALTRES	DADES

Nom	i	cognoms	/	Raó	social	
     

DNI	/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
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DADES DE L’ESTABLIMENT / ACTIVITAT

DADES TÈCNIQUES DE L’ACTIVITAT

DOCUMENTACIÓ QUE APORTA EL SOL·LICITANT

  Projecte tècnic signat per un tècnic competent.

  Certificat del tècnic competent responsable de la posada en funcionament de l’activitat.  

 Acta de comprovació favorable en matèria d’incendis en cas que l’activitat a desenvolupar es consideri de risc important 
en matèria d’incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (Vegeu quadre tècnic d’activitats, columna “Informe previ 
en matèria d’incendis”).

 Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic no 
municipal, si escau.

Nom	comercial	
     

Referència	cadastral	(Més	informació	a:	http://www.sedecatastro.gob.es	)	
     

Adreça	
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

Activitat	principal	
     

Codi	CCAE:	
     

Altres	activitats	/	activitats	secundàries	(Descripció)	
     

PARÀMETRES	GENERALS

Super<ície	total	(m2)	
     

Super<ície	útil	(m2)	
     

Alçada	(m)	
     

Super<ície	magatzem	(m2)	
     

Alçada	(m)		
     

Potència	contractada(kW)	
     

Horari	de	funcionament	
     

Aforament	estimat	(num.	Usuaris)	
     

RELACIÓ	DE	MAQUINÀRIA

Descripció,	unitats,	potència	(kW)	
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 Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, només en el cas que no estiguin 
connectades al sistema públic de sanejament.

DOCUMENTACIÓ QUE APORTA L’INTERESSAT

   Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si es tracta d'un establiment afectat pel Real Decret Llei 
191/2011 (si escau segons taula adjunta)

DOCUMENTACIÓ QUE ES TROBA EN PODER DE L’AJUNTAMENT

   Llicència o comunicació prèvia d’obres (si és el cas). 

Referència acreditativa d'haver-la obtingut:      

 Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic municipal 
(per exemple, guals, terrasses, etc.), si és el cas.

Referència acreditativa d'haver-la obtingut:      

 Justificació acreditativa que s’ha realitzat el pagament de la taxa corresponent a aquesta Comunicació prèvia. 

Referència identificativa núm.:      

DECLARO RESPONSABLEMENT
• Que l’activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al seu exercici, i que se’n 

mantindrà el compliment durant l'exercici de l'activitat. 
• Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la 

comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
• Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic 
• Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta.

AUTORITZO

• A l’Ajuntament a verificar les meves dades a altres administracions o organismes per comprovar el compliment de 
les condicions requerides per a l’exercici de l’activitat, i que pugui verificar-les durant la seva vigència.

EFECTES DE LA PRESENTACIÓ DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA 
• Un cop efectuada la comunicació prèvia, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les 

persones titulars i tècniques que hagin realitzat certificacions, i alhora faculta a l’administració per a dur a terme 
qualsevol actuació de comprovació. 

• La comunicació no atorga a la persona o empresa titular de l’activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic 
o els béns col·lectius, ni dóna cobertura a efectes contraris a l’ordenament vigent.

• La inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada consignada en aquest document serà posada en coneixement 
de la persona titular que disposarà del termini d’un mes per corregir-la i/o perfeccionar-la, sens perjudici del dret a 
presentar al·legacions en el termini de 15 dies a comptar de la notificació i de les responsabilitats a les quals 
s’hagués de fer front. 

• L’Ajuntament podrà incorporar l’activitat en un pla d’inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la 
normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s’iniciarà un procediment d’esmena d’una 
durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l’activitat, tret que hi hagués risc per a les 
persones, els béns o el medi ambient. 
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Aquest procediment d’esmena és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en 
els casos en què la normativa sectorial de l’activitat no estableixi un procediment específic.

_______________,        de/d’                  de 20  

Signatura,

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem què les seves dades seran 
incorporades en el fitxer ____________________ per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de 
__________________ i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional al __________________, per exercir el seus drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.

IL·LM. SR./SRA. ALCALDE/SSA DE L’AJUNTAMENT DE ___________
(LOGO AJUNTAMENT)
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3. SOL·LICITUD INFORME PREVI EN MATÈRIA D’INCENDIS 
Fitxa del tràmit
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Nom	del	tràmit: Sol·licitud	informe	previ	en	matèria	d'incendis

Descripció:

És	l'informe	en	matèria	de	prevenció	d'incendis	que	s'ha	de	sol·licitar	amb	
anterioritat	a	la	presentació	de	la	comunicació	prèvia	d'una	activitat	
considerada	de	risc		important	en	matèria	d’incendis,	quan	aquesta	estigui	
inclosa	en	els	annexos	1	o	2	de	la	Llei	3/2010,	de	18	de	febrer.	
Posteriorment	a	l’obtenció	de	l’informe	favorable,	caldrà	realitzar	l’acte	de	
comprovació	en	matèria	d’incendis	i	procedir	a	efectuar	la	comunicació	
prèvia	corresponent.

Organisme	Competent/
Responsable: Generalitat	de	Catalunya.	

Àrea	tramitadora: Ajuntament:	Àrea	municipal	de		gestió	de	les	activitats	i	llicències.

Classigicació	temàtica:	 Activitats.

Qui	el	pot	demanar:
La	persona	<ísica	o	jurídica	que	vol	exercir	una	o	diverses	activitats	en	un	
mateix	centre	o	establiment,	o	el	seu	representant	legal.	En	aquest	cas	s'ha	
de	declarar	la	representació	amb	la	qual	s’actua.

Canals	de	tramitació: Per	mitjans	electrònics	o	de	manera	presencial.

Període	de	l’any	en	què	es	pot	
demanar: Es	pot	presentar	en	qualsevol	moment.

Termini	de	la	sol·licitud:
Prèviament	a	l’inici	de	l’activitat	i	de	la	presentació	de	la	corresponent	
comunicació	prèvia.

Requisits	previs:
Haver	 realitzat	 el	 pagament	 de	 la	 corresponent	 taxa	 associada	 a	 aquest	
tràmit,	si	és	el	cas.

Preu/Taxa: La	taxa	que,	si	és	el	cas,	estableixi	l’ordenança	<iscal.

Mitjans	de	pagament: Els	que	estableixi	l’ordenança	<iscal.

Documentació	a	aportar:

1. Sol·licitud	d’acord	amb	el	model	normalitzat.	
2. Portada	de	 la	documentació	 tècnica	 (formulari	 SP01	del	Departament	

d’Interior	de	la	Generalitat	de	Catalunya)	
3. Certi<icat	 de	 coincidència	 entre	 el	 suport	 electrònic	 i	 el	 suport	 paper	

(formulari	 SP02	 del	 Departament	 d’Interior	 de	 la	 Generalitat	 de	
Catalunya)	

4. Projecte	 tècnic	 descriptiu	 i	 justi<icatiu	 del	 compliment	 de	 la	
reglamentació	tècnica	aplicable	en	matèria	d’incendis		

5. En	 cas	 d’actuar	 com	 a	 representant	 legal,	 declarar	 que	 es	 disposa	 de	
tots	 els	 poders	 necessaris	 per	 a	 presentar	 la	 comunicació	 i	 rebre,	 si	
escau,	les	corresponents	comunicacions	i/o	noti<icacions.

Impresos	del	tràmit: Formulari	de	la	sol·licitud	d’Informe	previ	en	matèria	d’incendis.

Normativa: Llei	 3/2010,	 del	 18	 de	 febrer,	 de	 prevenció	 i	 seguretat	 en	 matèria	
d’incendis	en	establiments,	activitats,	infraestructures	i	edi<icis.

Termini	de	Resolució	
El	termini	per	resoldre	la	petició	d’informe	per	part	de	l’òrgan	de	la	
Generalitat	és	de	dos	mesos	des	que	entra	la	petició	<ins	que	s’emet	
l’informe.

Silenci	administratiu:
En	el	cas	que,	un	cop	transcorregut	aquest	termini	no	s’hagi	emès	l’informe,	
s’entén	que	l’informe	és	favorable.

Vies	de	reclamació: Les	ordinàries	del	procediment	administratiu.
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Altra	informació	d’interès:

L’Ajuntament	trametrà	la	sol·licitud	a	l’òrgan	competent	de	la	Generalitat,	el	
qual	emetrà	l’informe	en	un	termini	de	dos	mesos,	i	el	farà	arribar	a	
l’Ajuntament	que,	alhora,	el	noti<icarà	a	l’interessat.	
No	caldrà	realitzar	novament	aquest	tràmit:		
• En	el	supòsit	d’haver	tramitat	una	llicència	d’obres	i	haver	efectuat	ja	el	

control	preventiu	en	matèria	d’incendis.		

• En	 el	 supòsit	 que	 una	 activitat,	 sense	 ser	 modi<icada,	 canviï	 de	
titularitat	i	ja	disposi	d’aquest	control	preventiu	en	matèria	d’incendis.
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SOL·LICITUD INFORME PREVI EN MATÈRIA D’INCENDIS
DADES DEL SOL·LICITANT /INTERESSAT  

DADES DEL REPRESENTANT (en cas d’haver-n’hi)

ADREÇA A EFECTES DE COMUNICACIONS / NOTIFICACIONS

  Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud
Podeu consultar les condicions detallades del servei de comunicacions i notificacions electròniques a l’Annex 1 d’aquest formulari.

DADES DE L’ESTABLIMENT / ACTIVITAT

Nom	i	cognoms	/	Raó	Social	
     

DNI	/	NIF	/NIE/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

Nom	i	cognoms	
     

DNI	/	NIF	/NIE/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

			Les	del	Sol·licitant 			Les	del	Representant 			Altres	(Omplir	el	següent	formulari)

ALTRES	DADES

Nom	i	cognoms	
     

DNI	/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

Nom	comercial	
     

Referència	cadastral	(Més	informació	a:	http://www.sedecatastro.gob.es	)	
     

Adreça	
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
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DOCUMENTACIÓ QUE APORTA EL SOL·LICITANT

 Portada de la documentació tècnica (formulari SP01 del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya)

 Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper (formulari SP02 del Departament d’Interior de 
la Generalitat de Catalunya)

   Projecte tècnic descriptiu i justificatiu del compliment de la reglamentació tècnica aplicable en matèria d’incendis

 Altra documentació:      

DOCUMENTACIÓ QUE ES TROBA EN PODER DE L’AJUNTAMENT

 Justificació acreditativa que s’ha realitzat el pagament de la corresponent taxa.
Identificada amb la liquidació núm.:      

DECLARO RESPONSABLEMENT
Que en cas d’actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per a tramitar aquesta sol·licitud i 
rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

SOL·LICITO

Que es tingui per presentada aquesta sol·licitud i que l’Ajuntament la remeti a la Generalitat per a l’emissió del 
corresponent informe previ en matèria d’incendis.

_________________,        de/d’                  de 20  

Signatura,

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem què les seves dades seran 
incorporades en el fitxer ____________________ per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de 
__________________ i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional al __________________, per exercir el seus drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició  de les seves dades personals.

IL·LM. SR./SRA. ALCALDE/SSA DE L’AJUNTAMENT DE __________

Activitat	principal	
     

Codi	CCAE:	
     

Altres	activitats	/	activitats	secundàries	(Descripció)	
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4. COMUNICACIÓ PRÈVIA DE CANVI DE TITULARITAT D’ACTIVITATS 
Fitxa del tràmit
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Nom	del	tràmit: Comunicació	prèvia	de	canvi	de	titularitat	d’activitats

Descripció:

És	el	tràmit	a	través	del	qual	la	persona	o	empresa	titular	d'una	activitat	que	
disposa	de	llicència	o	comunicació	prèvia	vigent,	posa	en	coneixement	de	
l’Ajuntament	que	transmet	el	corresponent	títol	que	l’habilitava	per	exercir	
l’activitat.	
Aquesta	comunicació	a	l’Ajuntament	serveix	per	acreditar	la	subrogació	del	nou	
titular	en	els	drets	i	deures	derivats	de	la	llicència	o	comunicació	prèvia.	
No	es	pot	fer	aquesta	transmissió	quan	l’activitat	sigui	objecte	d’un	procediment	
d’inspecció	o	comprovació	i	control,	d’un	expedient	sancionador	o	de	qualsevol	
altre	 procediment	 d’exigència	 de	 responsabilitats	 administratives,	 mentre	 no	
s’hagi	 complert	 la	 sanció	 imposada	o	no	s’hagi	 resolt	 l’arxiu	de	 l’expedient	per	
manca	de	responsabilitats.		

Tampoc	es	pot	transmetre	l’activitat	quan	es	trobi	subjecte	a	un	expedient	de	
revocació	o	caducitat,	<ins	que	no	hi	hagi	una	resolució	ferma.	
Pel	canvi	de	titularitat	d’activitats	subjectes	a	la	Llei	16/2015,	del	21	de	juliol,	de	
simpliHicació	de	l'activitat	administrativa,	aquest	canvi	de	titularitat	es	resol	
mitjançant	el	tràmit	especí<ic	de	Declaració	Responsable	d’Obertura,	o	
Comunicació	prèvia	d’obertura	creat	a	tal	efecte.	

Organisme	Competent/
Responsable: Ajuntament.

Àrea	tramitadora: Àrea	municipal	de		gestió	de	les	activitats	i	llicències.

Classigicació	temàtica:	 Activitats.

Qui	el	pot	demanar: Tant	el	transmitent	com	el	nou	titular	

Canals	de	tramitació: Per	mitjans	electrònics	o	de	manera	presencial.

Període	de	l’any	en	què	es	pot	
demanar:

Es	pot	presentar	en	qualsevol	moment.

Termini	de	la	sol·licitud: La	comunicació	ha	de	formalitzar-se	en	el	termini	màxim	d’un	mes	des	que	s’ha	
produït	efectivament	la	transmissió.

Requisits	previs:

1. El	 titular	 transmitent	 ha	 de	 disposar	 de	 la	 corresponent	 llicència	 o	
comunicació	prèvia	vigent.	

2. Haver	 realitzat	 el	 pagament	 de	 la	 corresponent	 taxa	 associada	 a	 aquest	
tràmit.

Preu/Taxa: La	taxa	que	estableixi	l’ordenança	<iscal.

Mitjans	de	pagament: Els	que	estableixi	l’ordenança	<iscal.
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Documentació	a	aportar:

1. Comunicació	de	 transmissió	del	 títol	 (llicència	o	 comunicació	prèvia)	que	
habilita	per	a	l’exercici	de	l’activitat,	d’acord	amb	el	model	normalitzat	que	
inclou	la	declaració	responsable	següent:	
• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	legal,	es	disposa	de	tots	els	poders	
necessaris	 per	 a	 presentar	 la	 comunicació	 i	 rebre,	 si	 escau,	 les	
corresponents	comunicacions	i/o	noti<icacions.	

• Que	les	responsabilitats	 i	 les	obligacions	de	l’antic	titular	derivades	de	la	
llicència	 o	 de	 la	 comunicació	 prèvia	 són	 assumides	 pel	 nou	 titular.	 A	 tal	
efecte	es	pot	aportar	una	Declaració	conjunta	de	la	titularitat	de	l'activitat,	
signada	tant	per	l'antic	titular	com	pel	nou	si	se'n	disposa.	

• Que	 les	 dades	 consignades	 en	 la	 comunicació	 són	 certes,	 així	 com	 la	
documentació	que	s’adjunta,	si	és	el	cas.	

• Que	es	disposa,	si	és	necessària,	de	la	pòlissa	o	el	contracte	d’assegurances	
o	altres	garanties	que	responen	de	l’activitat,	a	nom	del	nou	titular.	

Impresos	del	tràmit: Comunicació	prèvia	de	canvi	de	titularitat	d’activitats

Normativa:

• Llei	20/2009,	de	4	de	desembre,	de	prevenció	i	control	ambiental	de	les	
activitats.	

• Llei	11/2009,	de	6	de	juliol,	de	regulació	administrativa	dels	espectacles	
públics	i	les	activitats	recreatives.	

• Decret	112/2010,	de	31	d'agost,	Reglament	d'espectacles	públics	i	activitats	
recreatives.	

• Ordenances	municipals.

Termini	de	Resolució	
Un	cop	efectuada	aquesta	comunicació,	l’Ajuntament	actualitzarà	les	dades	en	el	
Registre	municipal	corresponent.

Silenci	administratiu: No	opera.

Vies	de	reclamació: Les	ordinàries	del	procediment	administratiu.

Altra	informació	d’interès:

No	es	podrà	transmetre	la	llicència	o	comunicació	prèvia,	quan	el	nombre	de	les	
que	es	poden	atorgar	o	presentar	sigui	limitat	o	que	s'hagin	concedit	o	rebut,	
comprovat	i	controlat	tenint	en	compte	les	característiques	particulars	dels	
subjectes	autoritzats	inicialment.	
En	el	cas	que	el	transmitent	no	pugui	o	no	vulgui	formalitzar	la	comunicació	a	
l’Ajuntament,	serà	su<icient	que	l’adquirent	acompanyi	la	documentació	
acreditativa	del	negoci	jurídic	que	ha	vehiculat	la	transmissió	de	la	titularitat	del	
negoci,	de	la	llicència	o	de	la	comunicació	prèvia.	
Una	vegada	produïda	la	transmissió,	les	responsabilitats	i	les	obligacions	de	
l’antic	titular	derivades	de	la	llicència	o	de	la	comunicació	prèvia	són	assumides	
pel	nou	titular.	En	defecte	de	comunicació,	els	subjectes	que	intervenen	en	la	
transmissió	són	responsables	solidaris	de	la	responsabilitat	que	es	pugui	derivar	
de	l’activitat	subjecte	a	llicència	o	comunicació	prèvia.
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Comunicació prèvia de canvi de titularitat d’activitats 

DADES DEL SOL·LICITANT /INTERESSAT  

DADES DEL REPRESENTANT  
(persona que presenta la declaració, en cas de ser algú diferent del titular)

ADREÇA A EFECTES DE COMUNICACIONS / NOTIFICACIONS 

  Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud
Podeu consultar les condicions detallades del servei de comunicacions i notificacions electròniques a l’annex 1 d’aquest formulari.

DADES DE L’ESTABLIMENT 

Nom	i	cognoms	/	Raó	Social	
     

DNI	/	NIF	/NIE/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

Nom	i	cognoms	
     

DNI	/	NIF	/NIE/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

			Mateixa	del	declarant 			Mateixa	del	representant 			Altres	dades	(omplir	el	següent	apartat)

ALTRES	DADES

Nom	i	cognoms	
     

DNI	/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

Adreça			
     

Adreça	d’accés	(accés	principal	al	local	per	un	vial	diferent	a	l’anterior,	concretar-ho)	
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DADES DE L’ACTIVITAT

DADES DEL TITULAR ABANS DE LA TRANSMISSIÓ

DADES DEL NOU TITULAR

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

Referència	cadastral	(Mes	informació	a:	http://www.sedecatastro.gob.es	)	
     

Nom	comercial	de	l’activitat	
     

Activitat	principal	
     	

Codi	CCAE:	      Codi	IAE:	     

Activitats	secundàries	(descripció)	
     		

	

Nom	i	cognoms	o	raó	social	
     

DNI/	Passaport/NIF/NIE	     

Adreça	<iscal	
     

Municipi	
     

Codi	Postal	
     

En	cas	d’haver-hi	representant,	nom,	cognoms	i	NIF	
     

Telèfon	
     

Fax	
     

Adreça	electrònica	
     

Nom	i	cognoms	o	raó	social	
     

DNI	/	Passaport/NIF/NIE	     

Adreça	<iscal	
     

Municipi	
     

Codi	postal	
     

En	cas	d’haver-hi	representant,	nom,	cognoms	i	NIF	
     

Telèfon	
     

Fax	
     

Adreça	electrònica	
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DOCUMENTACIÓ QUE APORTA L’INTERESSAT

 Declaració conjunta de transmissió de titularitat de l’activitat, signada tant per l’antic titular com pel nou si 
se’n disposa.

 Altra documentació:      

DOCUMENTACIÓ QUE OBRA EN PODER DE L’AJUNTAMENT

   Llicència, comunicació prèvia o declaració responsable vigent per a l’exercici de l’activitat que es transfereix. 
Referència:      

   Justificació acreditativa que s’ha realitzat el pagament de la corresponent taxa.
Identificada amb la liquidació núm.:      

DECLARO RESPONSABLEMENT

• Que en cas d’actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per a tramitar aquesta 
sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

 
• Que les dades consignades en aquesta comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta, i que 

estic obligat a comunicar qualsevol variació que pugui produir-se d’ara en endavant. 

• Que disposo de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat 
de l’activitat, si escau.

• Que tinc la disponibilitat de la finca o local.

AUTORITZO

L’Ajuntament a verificar les meves dades a altres administracions o organismes per comprovar el compliment de les 
condicions requerides per a l’exercici de l’activitat, i que pugui verificar-les durant la seva vigència.

EFECTES DE LA PRESENTACIÓ DE LA COMUNICACIÓ

• Les responsabilitats i les obligacions de l’antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia són 
assumides pel nou titular. 

• La inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada consignada en aquest document serà posada en coneixement 
del nou titular adquirent o del transmitent (segons a qui concerneixi)  que disposarà del termini d‘un mes per 
corregir-la i/o perfeccionar-la, sens perjudici del dret a presentar al·legacions en el termini de 15 dies a comptar de 
la notificació i de les responsabilitats a les quals s’hagués de fer front que, si fos el cas, serien solidàries entre les 
dues parts.

• Un cop efectuada la comunicació, l’Ajuntament podrà actualitzar les dades en el Registre municipal corresponent.

______________,        de/d’                  de 20  
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Signatura,

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem què les seves dades seran 
incorporades en el fitxer ____________________ per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de 
__________________ i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional al __________________, per exercir el seus drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació  i oposició de les seves dades personals.

IL·LM. SR./SRA. ALCALDE/SSA DE L’AJUNTAMENT DE ___________
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COMUNICACIÓ CONJUNTA de canvi de titularitat d’activitats 

DADES DE L’ACTIVITAT

DADES DEL TITULAR ABANS DE LA TRANSMISSIÓ

DADES DEL NOU TITULAR

DECLARACIÓ CONJUNTA

De conformitat amb el que determina la normativa vigent que regeix l’activitat, l’anterior i el nou titular, les dades dels 
quals s’han exposat més amunt, comuniquen conjuntament la transmissió de la llicència o dels efectes de la 
comunicació prèvia de l’activitat que s’identifica a l’encapçalament, que estan d’acord amb aquesta transmissió i que el 
nou titular assumeix els drets i les obligacions que es deriven del títol que es transmet.

_____________,      de/d’                    de 20  

Emplaçament	(carrer,	plaça)	
     

Núm.	
     

Sector	
     

Activitat	
     

Epígraf	CCAE	
     

Super<ície	(m2)	
     

Nom	i	cognoms	o	raó	social	
     

DNI/	Passaport/NIF/NIE	     

Adreça	<iscal	
     

Municipi	
     

Codi	Postal	
     

En	cas	d’haver-hi	representant,	nom,	cognoms	i	NIF	
     

Telèfon	
     

Fax	
     

Adreça	electrònica	
     

Nom	i	cognoms	o	raó	social	
     

DNI	/	Passaport/NIF/NIE	     

Adreça	<iscal	
     

Municipi	
     

Codi	postal	
     

En	cas	d’haver-hi	representant,	nom,	cognoms	i	NIF	
     

Telèfon	
     

Fax	
     

Adreça	electrònica	
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El cessionari                                                            El cedent 
(nou titular)                      (anterior titular)
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5. CONSULTA PRÈVIA DE CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT
Fitxa del tràmit
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Nom	del	tràmit: Consulta	prèvia	de	classigicació	de	l’activitat

Descripció:

És	el	procediment	administratiu	a	través	del	qual	les	persones	o	empreses	que	
pretenen	realitzar	una	activitat,	poden	adreçar-se	a	l’ajuntament	per	realitzar	
la	consulta	sobre	la	classi<icació	d’aquesta	i	per	tant	de	la	tramitació	
administrativa	municipal	que	li	és	d’aplicació.	
La	descripció	aportada	de	l’activitat	a	desenvolupar	ha	d’esser	el	més	amplia	
possible	per	tal	de	poder	classi<icar-la	correctament.

Organisme	Competent/
Responsable: Ajuntament

Àrea	tramitadora: Àrea	municipal	de		gestió	de	les	activitats	i	llicències.

Classigicació	temàtica:	 Activitats

Qui	el	pot	demanar:
La	persona	<ísica	o	jurídica	que	vol	exercir	una	o	diverses	activitats	en	un	
mateix	centre	o	establiment,	o	el	seu	representant	legal.	En	aquest	cas	s'ha	de	
declarar	la	representació	amb	la	qual	s’actua.

Canals	de	tramitació: Per	mitjans	electrònics	o	de	manera	presencial.

Període	de	l’any	en	què	es	pot	
demanar: Es	pot	presentar	en	qualsevol	moment.

Termini	de	la	sol·licitud: Prèviament	a	l’inici	de	l’activitat.

Requisits	previs:
Haver	realitzat	el	pagament	de	la	corresponent	taxa	associada	a	aquest	tràmit,	
si	és	el	cas.

Preu: El	que	estableixi	l’ordenança	<iscal.

Mitjans	de	pagament: Els	que	estableixi	l’ordenança	<iscal.

Documentació	a	aportar:

1. Sol·licitud	d’acord	amb	el	model	normalitzat.	
2. Dades	 més	 signi<icatives	 que	 de<ineixin	 l’activitat	 o	 activitats	 que	 es	

pretenen	 realitzar	 	 en	 un	 mateix	 centre	 o	 establiment.	 	 Cal	 aportar	
avantprojecte,	 estudi	 previ	 o	 qualsevol	 documentació	 que	 de<ineixi	
su<icientment	l’activitat.

Impresos	del	tràmit: Imprès	de	la	sol·licitud

Normativa:

Termini	de	Resolució	 No	hi	ha	resolució.	
Es	procedirà	a	la	resposta	en	el	termini	màxima	d’un	mes.

Silenci	administratiu: -

Vies	de	reclamació: Les	ordinàries	del	procediment	administratiu.

Altra	informació	d’interès:
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CONSULTA PRÈVIA DE CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT
DADES DEL SOL·LICITANT /INTERESSAT  

DADES DEL REPRESENTANT (en cas d’haver-n’hi)

ADREÇA A EFECTES DE COMUNICACIONS / NOTIFICACIONS

  Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud
Podeu consultar les condicions detallades del servei de comunicacions i notificacions electròniques a l’annex 1 d’aquest formulari.

DADES DE L’ESTABLIMENT / ACTIVITAT

Nom	i	cognoms	/	Raó	Social	
     

DNI	/	NIF	/NIE/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

Nom	i	cognoms	
     

DNI	/	NIF	/NIE/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

			Les	del	Sol·licitant 			Les	del	Representant 			Altres	(Omplir	el	següent	formulari)

ALTRES	DADES

Nom	i	cognoms	
     

DNI	/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

Nom	comercial	
     

Referència	cadastral	(Mes	informació	a:	http://www.sedecatastro.gob.es	)	
     

Adreça	
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
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DOCUMENTACIÓ QUE APORTA EL SOL·LICITANT

 Cal aportar les dades més significatives que defineixin l’activitat o activitats que es pretenen realitzar en un mateix 
centre o establiment.  Cal aportar avantprojecte, estudi previ o qualsevol documentació que defineixi suficientment 
l’activitat. 

Especificar la descripció de documentació que s’aporta       

DOCUMENTACIÓ QUE OBRA EN PODER DE L’ENS

 Justificació acreditativa que s’ha realitzat el pagament de la corresponent taxa.
Identificada amb la liquidació núm:      

DECLARO RESPONSABLEMENT

Que en cas d’actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per a tramitar aquesta 
sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

SOL·LICITO

Que es tingui per presentada la present sol·licitud i que l’Ajuntament em comuniqui en un termini màxim d’un 
mes, d’acord amb la informació que s’acompanya en la present sol·licitud, la classificació de l’activitat que 
es pretén realitzar, i per tant, la tramitació administrativa municipal que li és d’aplicació.

________________,        de/d’                  de 20  

Signatura,

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem què les seves dades seran 
incorporades en el fitxer ____________________ per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de 
__________________ i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional al __________________, per exercir el seus drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.

IL·LM. SR./SRA. ALCALDE/SSA DE L’AJUNTAMENT DE ___________

Activitat	principal	
     

Codi	CCAE:	
     

Altres	activitats	/	activitats	secundàries	(Descripció)	
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6. SOL·LICITUD INFORME URBANÍSTIC ASSOCIAT A LA TRAMITACIÓ 
D’ACTIVITATS
Fitxa del tràmit
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Nom	del	tràmit: Sol·licitud	informe	urbanístic	associat	a	la	tramitació	d’activitats

Descripció:

És	l'informe	previ	en	el	qual	l’Ajuntament	es	pronuncia	sobre	la	compatibilitat	de	
l’activitat	projectada	amb	el	planejament	urbanístic	vigent	i	la	disponibilitat	i	
su<iciència	dels	serveis	públics	municipals	per	atendre	els	requeriments	de	
l'activitat.	
S’haurà	de	sol·licitar	preceptivament	en	els	supòsits	legalment	previstos	i	que	es	
concreten	en	l’Ordenança	municipal	d’intervenció	ambiental,	de	seguretat	i	salut	
pública	i	en	l’Ordenança	municipal	d’espectacles	públics	i	activitats	recreatives.

Organisme	Competent/
Responsable: Ajuntament.

Àrea	tramitadora:
Àrea	municipal	de		gestió	de	les	activitats	i	llicències.	
Àrea	municipal	d’urbanisme.

Classigicació	temàtica:	 Urbanisme.

Qui	el	pot	demanar:
La	persona	<ísica	o	jurídica	que	vol	exercir	una	o	diverses	activitats	en	un	mateix	
centre	o	establiment,	o	el	seu	representant	legal.	En	aquest	cas	s'ha	de	declarar	la	
representació	amb	la	qual	s’actua.

Canals	de	tramitació: Per	mitjans	electrònics	o	de	manera	presencial.

Període	de	l’any	en	què	es	pot	
demanar: Es	pot	presentar	en	qualsevol	moment.

Termini	de	la	sol·licitud:
Prèviament	a	l’inici	de	l’activitat	i	a	la	presentació	de	la	sol·licitud	o	comunicació	
prèvia	corresponent.	

Requisits	previs:
Haver	realitzat	el	pagament	de	la	corresponent	taxa	associada	a	aquest	tràmit,	si	és	
el	cas.

Preu: El	que	estableixi	l’ordenança	<iscal.

Mitjans	de	pagament: Els	que	estableixi	l’ordenança	<iscal.

Documentació	a	aportar:

1. Sol·licitud	d’acord	amb	el	model	normalitzat.	
2. Plànol	de	 l'emplaçament	de	 l'activitat	projectada	que	permeti	una	 identi<icació	

indubtable	de	la	<inca.	
3. Memòria	descriptiva	de	l’activitat	projectada	que	expliqui	la	seva	naturalesa	i	les	

seves	 característiques	 principals,	 amb	 determinació	 de	 les	 necessitats	 d’ús	 i	
apro<itaments	 del	 sòl	 i	 del	 subsòl,	 així	 com	 dels	 requeriments	 de	 l’activitat	
respecte	la	disponibilitat	i	la	su<iciència	dels	serveis	públics	municipals.	

4. En	 els	 casos	d’activitats	 subjectes	 a	 la	 legislació	d’accidents	 greus	o	que	 tenen	
algunes	 de	 les	 substàncies	 químiques	 o	 categoria	 de	 substàncies	 tòxiques	 o	
molt	 tòxiques	 incloses	 en	aquesta	 legislació	d’accidents	 greus,	de	 conformitat	
amb	els	llindars	que	estableix	la	normativa	de	seguretat	industrial,	la	sol·licitud	
ha	 de	 contenir	 la	 informació	 que	 requereixi	 aquesta	 legislació,	 en	 especial	 la	
Llei	 12/2008	 i	 el	 Reglament	 que	 la	 desenvolupa,	 en	 relació	 a	 l’anàlisi	
quantitatiu	 del	 risc,	 d’acord	 amb	 les	 instruccions	 dictades	 per	 la	 Agència	
Catalana	de	Seguretat	Industrial.	

5. En	 cas	 d’actuar	 com	 a	 representant	 legal,	 declarar	 que	 es	 disposa	 de	 tots	 els	
poders	 necessaris	 per	 a	 presentar	 la	 comunicació	 i	 rebre,	 si	 escau,	 les	
corresponents	comunicacions	i/o	noti<icacions.

Impresos	del	tràmit: Imprès	de	la	sol·licitud	d’informe	urbanístic.
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Normativa:

Decret	legislatiu	1/2010,	del	3	d’agost,	pel	qual	s’aprova	el	Text	refós	de	la	Llei	
d’urbanisme.	
Planejament	municipal.	
Ordenança	d’intervenció	municipal	ambiental,	de	seguretat	i	salut	pública.	
Ordenança	d’intervenció	municipal	en	espectacles	públics	i	activitats	recreatives.

Termini	de	Resolució	
El	termini	per	resoldre	la	petició	d’informe	urbanístic	és	d’un	mes.	
En	els	supòsits	en	què	aquest	s’ha	d’emetre	en	la	comunicació	prèvia,	el	termini	és	
de	vint	dies.

Silenci	administratiu:
Continua	la	tramitació	dels	procediments	als	quals	es	vincula,	sens	perjudici	que	no	
es	podran	adquirir	per	silenci	administratiu	facultats	o	drets	contraris	a	
l’ordenament	jurídic.

Vies	de	reclamació: Les	ordinàries	del	procediment	administratiu.

Altra	informació	d’interès:
La	resolució	establirà,	a	tenor	de	les	circumstàncies	concretes	de	l’activitat,	el	
termini	de	caducitat	de	l’informe,	que	serà	d’un	mínim	de	sis	mesos	i	un	màxim	de	
dos	anys,	transcorregut	el	qual	caldrà	tornar-lo	a	demanar.
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SOL·LICITUD INFORME URBANÍSTIC ASSOCIAT A LA TRAMITACIÓ 
D’ACTIVITATS

DADES DEL SOL·LICITANT /INTERESSAT  

DADES DEL REPRESENTANT (en cas d’haver-n’hi)

ADREÇA A EFECTES DE COMUNICACIONS / NOTIFICACIONS

  Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud
Podeu consultar les condicions detallades del servei de comunicacions i notificacions electròniques a l’annex 1 d’aquest formulari.

DADES DE L’ESTABLIMENT / ACTIVITAT

Nom	i	cognoms	/	Raó	Social	
     

DNI	/	NIF	/NIE/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

Nom	i	cognoms	
     

DNI	/	NIF	/NIE/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

			Les	del	Sol·licitant 			Les	del	Representant 			Altres	(Omplir	el	següent	formulari)

ALTRES	DADES

Nom	i	cognoms	
     

DNI	/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

Nom	comercial	
     

Referència	cadastral	(Mes	informació	a:	http://www.sedecatastro.gob.es	)	
     

Adreça	
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NORMATIVES QUE REGULEN L’ACTIVITAT

 Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats

Annex:  I.1  I.2A  I.2B  I.3  II  III

Apartat:      

  Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives

 Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública

 Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives

 Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte

NORMATIVA EN MATÈRIA D’ACCIDENTS GREUS

 És una activitat subjecta a la legislació d’accidents greus o que tenen algunes de les substàncies químiques o 
categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques incloses en aquesta legislació d’accidents greus

DOCUMENTACIÓ QUE APORTA EL SOL·LICITANT

 Plànol de l’emplaçament de l’activitat projectada que permeti una identificació indubtable de la finca.

 Memòria descriptiva de l’activitat projectada que expliqui la seva naturalesa i les seves característiques principals, 
amb determinació de les necessitats d’ús i aprofitaments del sòl i del subsòl, així com dels requeriments de 
l’activitat respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals.

 Documentació que exigeix la legislació d’accidents greus, si s’escau.

 Altra documentació:      

DOCUMENTACIÓ QUE OBRA EN PODER DE L’AJUNTAMENT

 Justificació acreditativa que s’ha realitzat el pagament de la corresponent taxa.
Identificada amb la liquidació núm:      

DECLARO RESPONSABLEMENT

Que en cas d’actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per a tramitar aquesta sol·licitud i 
rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

SOL·LICITO

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

Activitat	principal	
     

Codi	CCAE:	
     

Altres	activitats	/	activitats	secundàries	(Descripció)	
     

Apartat	o	apartats	de	Annex	III	de	la	Llei	20/2009,	de	4	de	desembre,	de	prevenció	i	control	ambiental	de	les	
activitats	a	que	fa	esment	l’activitat:	     
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Que es tingui per presentada aquesta sol·licitud i que s’emeti el corresponent informe urbanístic.

__________________,        de/d’                  de 20  

Signatura,

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem què les seves dades seran 
incorporades en el fitxer ____________________ per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de 
__________________ i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional al __________________, per exercir el seus drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.

IL·LM. SR./SRA. ALCALDE/SSA DE L’AJUNTAMENT DE ___________ 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7. DECLARACIÓ RESPONSABLE EN MATÈRIA DE SALUT 
ALIMENTÀRIA
Fitxa del tràmit
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Nom	del	tràmit: Declaració	responsable	en	matèria	de	salut	alimentària

Descripció:

És	el	règim	d’intervenció	pel	qual	la	persona	interessada	declara,	sota	la	seva	
responsabilitat,	les	dades	de	l’establiment	i	de	l’activitat	i	manifesta	que	
compleix	i	aplica	els	requisits	establerts	a	la	legislació	sanitària	i	que	es	
compromet	a	mantenir-ne	el	compliment	durant	l’exercici	d’aquesta	activitat.		
Se	sotmeten	a	aquest	règim	els	establiments	i	les		empreses	alimentàries	que	
manipulin,	transformin,	envasin,	emmagatzemin	o	serveixin	aliments	per	a	la	
seva	venda	o	entrega	in	situ	al	consumidor	<inal,	amb	o	sense	repartiment	a	
domicili,	per	a	col·lectivitats,	així	com	quan	aquests	subministren	a	altres	
establiments	d’aquestes	mateixes	característiques,	i	es	tracti	d’una	activitat	
marginal	en	termes	tant	econòmics	com	de	producció,	respecte	de	la	
realitzada	per	aquells,	que	es	dugui	a	terme	en	l’àmbit	de	la	unitat	sanitària	
local,	zona	de	salut	o	territori	d’iguals	característiques	o	<inalitat	que	de<ineixi	
l’autoritat	competent	corresponent.

Organisme	Competent/
Responsable: Ajuntament.

Àrea	tramitadora: Àrea	municipal	de	gestió	de	les	activitats	i	llicències	i/o	Àrea	de	salut.

Classigicació	temàtica:	 Activitats	i/o	Salut	pública.

Qui	el	pot	demanar:
La	persona	<ísica	o	jurídica	que	vol	obrir	un	establiment	on	es	comercialitzen	
o	serveixen	aliments,	o	el	seu	representant	legal.	En	aquest	cas	s'ha	de	
declarar	la	representació	amb	la	qual	s’actua.

Canals	de	tramitació: Per	mitjans	electrònics	o	de	manera	presencial.

Període	de	l’any	en	què	es	pot	
demanar: Es	pot	presentar	en	qualsevol	moment.	

Termini	de	la	sol·licitud:
S’ha	de	presentar	juntament	amb	la	comunicació	prèvia	o	declaració	
responsable	de	l’establiment	si	està	subjecte	a	algun	d’aquests	règims.	
Abans	de	l’inici	de	l’activitat	si	l’establiment	està	subjecte	a	llicència.

Requisits	previs:

• Presentació	 simultània	 de	 la	 comunicació	 d’obertura	 o	 declaració	
responsable	d’establiment.		

• Haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’activitat	 de	 l’establiment	 si	 està	 subjecte	 a	
aquest	règim.

Preu/	Taxa: El	que	estableixi	l’ordenança	<iscal.

Mitjans	de	pagament: Els	que	estableixi	l’ordenança	<iscal.

Documentació	a	aportar:
Formulari	 de	 declaració	 responsable	 en	 matèria	 de	 salut	 alimentària	 per	 a	
establiment	alimentari	d’acord	amb	el	model	normalitzat.	

Impresos	del	tràmit: Imprès	de	declaració	responsable	en	matèria	de	salut	alimentària

Normativa: Reial	decret	191/2011,	de	18	de	febrer,	sobre	registre	general	sanitari	
d’empreses	alimentàries	i	aliments.

Termini	de	Resolució	 No	hi	ha	resolució
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Silenci	administratiu: No	opera

Vies	de	reclamació: Les	ordinàries	del	procediment	administratiu.

Altra	informació	d’interès:

Quan	el	servei	tècnic	municipal,	en	comprovar	les	dades	consignades	a	
aquesta	declaració	responsable	detecti	qualsevol	inexactitud,	falsedat	o	
omissió	ho	posarà	en	coneixement	de	la	persona	titular,	que	tindrà	deu	dies	
per	corregir-la	i/o	perfeccionar-la.	
Si	la	inexactitud,	falsedat	o	omissió	tenen	caràcter	essencial	el	servei	tècnic	
municipal	elevarà	proposta	a	l’òrgan	municipal	competent	per	tal	que,	prèvia	
audiència	a	la	persona	interessada	dicti	un	acte	administratiu	en	virtut	del	
qual	es	declari	sense	efecte	la	declaració.
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DECLARACIÓ RESPONSABLE EN MATÈRIA DE SALUT ALIMENTÀRIA
DADES DEL SOL·LICITANT /INTERESSAT  

DADES DEL REPRESENTANT (en cas d’haver-n’hi)

ADREÇA A EFECTES DE COMUNICACIONS / NOTIFICACIONS

  Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud
Podeu consultar les condicions detallades del servei de comunicacions i notificacions electròniques a l’annex 1 d’aquest formulari.

DADES DE L’ESTABLIMENT / ACTIVITAT

Nom	i	cognoms	/	Raó	Social	
     

DNI	/	NIF	/NIE/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

Nom	i	cognoms	
     

DNI	/	NIF	/NIE/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

			Les	del	Sol·licitant 			Les	del	Representant 			Altres	(Omplir	el	següent	formulari)

ALTRES	DADES

Nom	i	cognoms	
     

DNI	/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

Nom	comercial	
     

Referència	cadastral	(Mes	informació	a:	http://www.sedecatastro.gob.es	)	
     

Adreça	
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
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Altres dades de l’establiment / activitat

Nom del centre comercial (En cas que l’establiment s’ubiqui en un centre comercial):
     

TIPUS D’ESTABLIMENT (marqueu tantes caselles com calgui) 

(Exemple, si es tracta d’un establiment de queviures amb secció de peixateria, carnisseria i venda de pa, marqueu les quatre caselles 
corresponents (queviures, peixateria, carnisseria i forn de pa))

Carn i derivats:  carnisseria  cansaladeria   xarcuteria    obrador

Peix i derivats:  peixateria   bacallaneria (pesca salada)

Pa i pastisseria:  fleca o forn   pastisseria     amb obrador   xurreria 

Vegetals i derivats:  fruiteria i verduleria   envinagrats   venda de llegums cuits 

Menjars preparats:  bar   bar restaurant   restaurant   sala de banquets 

   venda de menjar per emportar  

   establiment de temporada (guinguetes) 

Polivalents:  congelats   queviures   supermercats/hipermercats 

 sala màquina expenedora 

Altres:  ovateria  gelateria/orxateria  herbodietètica, parafarmàcia, estètica 

 màquina venda llet  cereals/farines  xocolata, cafè, te, infusions 

 lleteria  celler  molins d’oli amb botiga 

Activitat	principal	
     

Codi	CCAE:	
     

Altres	activitats	/	activitats	secundàries	(Descripció)	
     

Horari	d’obertura	al	públic	(mesos/dies/hores):	
     

Domicili	de	l’establiment	central	(empleneu-ho	només	en	cas	de	sucursals	de	carnisseria	o	d’obradors	
amb	adreça	diferent	del	punt	de	venda):	
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 formatgeria  pastes alimentàries 

 llaminadures, torrons, mel i melmelades 

NOMBRE DE TREBALLADORS NOMBRE DE TORNS 

 < 10  > 10  1  2 

TIPUS D’ACTIVITAT (marqueu tantes caselles com calgui) 

 Venda exclusiva de productes envasats. 

 Venda exclusiva de productes sense envasar no sotmesos a manipulacions. 

 Venda de productes sotmesos a manipulacions simples per a la venda immediata (filets, trossos, 
vísceres, envasaments, envasaments al buit, fraccions, picats, processos mecànics i manuals 
combinats, etc.). 

 Venda i elaboració de productes a partir de matèries primeres preelaborades (p. ex., terminals de 
cocció). 

 Venda i elaboració de productes a partir de matèries primeres no preelaborades i que suposa una 
manipulació més complicada o elevada. Per exemple, afegit d’altres ingredients, modificacions de les 
característiques originals de les matèries primeres, embotits de sang (entre els quals s’inclouen els 
botifarrons i la botifarra negra), plats cuinats o precuinats conservats en fred, etc. 

 Degustació o servei de productes no elaborats a l’establiment (subministrament extern). Especifiqueu el 
subministrament: 

 Degustació o servei de productes comercialitzats (comerç especialitzat en alimentació amb degustació; 
per exemple, degustació dels embotits destinats a la venda). 

 Degustació o servei de productes elaborats a l’establiment (amanides, entrepans, planxes, fregits, etc.). 

 Degustació o servei de productes elaborats a l’establiment (menú, plats combinats i tapes). 

 Degustació o servei de productes elaborats a l’establiment (carta i menú). 

 Altres. Especifiqueu:      

PRODUCCIÓ I ÀMBIT DE DISTRIBUCIÓ 
Quantitat setmanal 

(especifiqueu: kg, t, unitats, comensals, etc.) 

- Volum estimat de producció TOTAL:      
- Volum estimat de distribució dins del municipi: 

Exclusiu al mateix establiment:       
Exclusiu a altres establiments del/de la mateix/a titular 

dins del municipi:       
A altres establiments minoristes:       
A establiments de restauració:        
A menjadors socials (escoles, geriàtrics, hospitals, etc.):        
Repartiment a domicili a particulars o celebracions:        
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- Volum estimat de distribució fora del municipi però dins de Catalunya: 
Exclusiu a altres establiments del/de la mateix/a titular:      
A altres establiments minoristes:        
A establiments de restauració:        
A menjadors institucionals (escoles, geriàtrics, hospitals, etc.):        
Repartiment a domicili a particulars o celebracions:      

- Distribució fora de Catalunya:  SÍ  NO 

DOCUMENTACIÓ QUE APORTA EL SOL·LICITANT

  Altra documentació:      

DECLARO RESPONSABLEMENT
Que les dades consignades en aquesta declaració són exactes i que:

• L’establiment del qual sóc titular/representant compleix i aplica els requisits establerts en la legislació sanitària 
bàsica i específica dels sectors de l’activitat.

• Em comprometo a complir els abans esmentats requisits mentre exerceixi l’activitat.

• Em comprometo a comunicar a l’Ajuntament totes les modificacions de titularitat, instal·lacions, equipaments, 
activitat o comercialització.

• Són certes i exactes totes les dades especificades en aquest escrit i que estic informat/da que l’Ajuntament pot 
comprovar la veracitat de les dades declarades.

AUTORITZO

L’Ajuntament a verificar les meves dades a altres administracions o organismes per comprovar el compliment de les 
condicions requerides per a l’exercici de l’activitat, i que pugui verificar-les durant la seva vigència.

_________________,        de/d’                  de 20  

Signatura,

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem què les seves dades seran 
incorporades en el fitxer ____________________ per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de 
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__________________ i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional al __________________, per exercir el seus drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació  i oposició de les seves dades personals.

IL·LM. SR./SRA. ALCALDE/SSA DE L’AJUNTAMENT DE ___________
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8. LLICÈNCIA AMBIENTAL
Fitxa del tràmit
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Nom	del	tràmit: Llicència	ambiental

Descripció:

Estan	sotmeses	al	règim	de	llicència	ambiental	municipal	les	activitats	ubicades	
en	un	mateix	centre	o	en	un	mateix	establiment	i	que	pertanyen	a	la	mateixa	
persona	o	empresa	titulars,	que	es	relacionen	als	annexos	II	i	IV	de	la	Llei	
20/2009,	de	prevenció	i	control	ambiental	de	les	activitats	(LPCAA),	tant	per	ser	
implantades	com	per	a	tota	modi<icació	substancial		que	s’hi	pretengui	realitzar	
un	cop	autoritzades.	

Aquestes	activitats	se	subdivideixen	en:	

1)	Activitats	sotmeses	a	una	llicència	ambiental	amb	declaració	d’impacte	
ambiental.	Aquestes	activitats	són	les	que	en	l’epígraf	corresponent	a	l’annex	II	
de	la	LPCAA	es	determina	especí<icament	la	necessitat	d’aquest	procés	(Codis	
11.1	i	11.2).	
2)	Activitats	sotmeses	a	una	llicència	ambiental	i	a	un	procés	de	decisió	prèvia	
sobre	la	necessitat	de	declaració	d’impacte	ambiental:	aquestes	activitats	són	les	
que	es	troben	en	algun	d’aquests	supòsits:	

• En	l’epígraf	corresponent	a	l’annex	II	de	la	LPCAA	es	determina	
especí<icament	la	necessitat	d’aquest	procés.	(Codi	7.9.sempre	que	a	la	
instal·lació	es	donin,	d'una	manera	simultània,	les	circumstàncies	
següents:	a)	que	estigui	situada	fora	de	polígons	industrials,	b)	que	
estigui	situada	a	menys	de	500	m	d'una	zona	residencial,	c)	que	ocupi	
una	super<ície	d'almenys	1	hectàrea)	

• Estan	 ubicades	 en	 espais	 naturals	 de	 protecció	 especial	 (PEIN,	 Xarxa	
Natura;	zones	humides	conveni	Ramsar,	altres).	

		
3)	Activitats	sotmeses	a	una	llicència	ambiental	sense	necessitat	de	sotmetre’s	a	
cap	procés	d’avaluació	d’impacte	ambiental.	

També	està	subjecta	a	llicència	ambiental	la	modi<icació	substancial	de	qualsevol	
activitat	de	l’annex	II	de	la	LPCAA,	amb	els	mateixos	procediments,	documentació	
i	requisits	que	els	establerts	per	al	seu	atorgament.	

Organisme	Competent/
Responsable: Ajuntament.

Àrea	tramitadora: Àrea	municipal	de		gestió	de	les	activitats	i	llicències.

Classigicació	temàtica:	 Urbanisme,	activitats	i	medi	ambient

Qui	el	pot	demanar:
La	persona	<ísica	o	jurídica	que	vol	exercir	una	o	diverses	activitats	en	un	mateix	
centre	o	establiment,	o	el	seu	representant	legal.	En	aquest	cas	s'ha	de	declarar	la	
representació	amb	la	qual	s’actua.

Canals	de	tramitació: Per	mitjans	electrònics	o	de	manera	presencial.

Període	de	l’any	en	què	es	pot	
demanar: Es	pot	presentar	en	qualsevol	moment.

Termini	de	la	sol·licitud: --
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Requisits	previs:

1. 	Haver	realitzat	el	pagament	de	la	corresponent	taxa	associada	a	aquest	tràmit.	
2. 	Opcionalment,	l’interessat	pot	adreçar-se	a	l’Ajuntament	per:	
a)	Rebre	informació	sobre	els	requisits	que	ha	de	complir	la	sol·licitud	i	obtenir	
els	formularis	a	complimentar.	
b)	 Sol·licitar	 informe	 urbanístic	 respecte	 de	 la	 compatibilitat	 de	 l’activitat	
prevista	amb	el	planejament	urbanístic.	
3. 	 Si	 l’activitat	 o	 instal·lació	 es	 troba	 sotmesa	 a	 un	 procés	 de	 consulta	 prèvia	
sobre	 la	necessitat	de	declaració	d’impacte	ambiental,	 d’acord	amb	 la	LPCAA,	
l’interessat	 adreçarà	 la	 consulta	 prèvia	 a	 l'OGAU	 del	 territori	 on	 ha	 previst	
d'emplaçar	l'activitat.	
En	cas	que	la	Ponència	Ambiental	de	la	Generalitat	determini	que	cal	sotmetre	
l’activitat	projectada	a	avaluació	d’impacte	ambiental,	se	seguirà	el	procediment	
previst	per	la	llicència	ambiental,	amb	especi<icitats	i	la	Ponència	formularà	la	
declaració	d’impacte	ambiental.		
4. Quan	 per	 a	 la	 implantació	 de	 l’activitat	 sigui	 necessari	 efectuar	 obres	

subjectes	a	llicència,	el	peticionari	de	la	llicència	ambiental	pot	sol·licitar	
la	preceptiva	llicència	d’obres	de	forma	simultània	amb	aquesta	llicència,	
o	 bé	 esperar	 que	 li	 sigui	 atorgada	 o	 denegada	 la	 llicència	 ambiental,	 i	
després	demanar	la	d’obres.	

Preu/	Taxa: La	taxa	que	estableixi	l’ordenança	<iscal.

Mitjans	de	pagament: Els	que	estableixi	l’ordenança	<iscal.
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Documentació	a	aportar:

1. Sol·licitud	de	llicència	ambiental	d’acord	amb	el	model	normalitzat.	
2. Projecte	bàsic	 amb	estudi	 ambiental,	 signat	pel	personal	 tècnic	 competent	

amb	 el	 contingut	 assenyalat	 a	 l’Ordenança	 d’intervenció	 municipal	
ambiental,	de	seguretat	i	de	salut	pública.		
Si	 l’interessat	 no	 ha	 sol·licitat	 informe	 urbanístic	 abans	 de	 sol·licitar	 la	
llicència	ambiental,	el	projecte	haurà	d’incorporar	de	manera	diferenciada	la	
informació	següent:	
1.-	 Plànol	 d’emplaçament	 de	 l’activitat	 projectada	 que	 permeti	 la	

identi<icació	de	la	<inca.	
2.-	Explicació	sintètica	de	l’activitat	projectada	que	detalli	la	seva	naturalesa	

i	característiques	principals.	
3.-	Necessitats	d’ús	i	apro<itament	del	sòl	i	del	subsòl.	
4.-	 Requeriments	 respecte	 la	 disponibilitat	 i	 la	 su<iciència	 dels	 serveis	

públics	municipals	que	exigeixi	l’activitat.	
5.-	En	els	 casos	d’activitats	que,	 tot	 i	que	no	estan	 incloses	en	 la	 legislació	

d’accidents	greus	projecten	tenir	alguna	de	les	substàncies	químiques	o	
categoria	de	 substàncies	 tòxiques	o	molt	 tòxiques,	de	 conformitat	 amb	
els	llindars	que	s’estableixen	a	la	normativa	de	seguretat	industrial,	s’ha	
d’aportar	la	normativa	que	determina	aquesta	legislació.		

3. Estudi	 geològic	 de	 les	 característiques	 del	 sòl	 en	 el	 qual	 s’emplaça	
l’activitat	 projectada,	 sempre	 que	 la	 normativa	 especí<ica	 aplicable	
de<ineixi	aquesta	activitat	com	a	potencialment	contaminant	del	sòl.	

4. Estudi	d’impacte	ambiental	 	si	la	Ponència	Ambiental	de	la	Generalitat	ha	
determinat	 que	 l’activitat	 ha	 de	 sotmetre’s	 a	 avaluació	 d’impacte	
ambiental.	

5. Document	 acreditatiu	 de	 la	 designació	 de	 la	 persona	 que	 assumirà	 la	
responsabilitat	 tècnica	 de	 l’execució	 del	 projecte	 i	 que	 expedirà	 la	
certi<icació	acreditativa	de	l’adequació	de	l’activitat	i	de	les	instal·lacions	a	
la	llicència	atorgada.	

6. Amb	 caràcter	 voluntari,	 s’ha	 d’indicar	 el	 sistema	 i	 procediment	 per	 a	 la	
veri<icació	del	funcionament	dels	autocontrols	de	l’activitat	proposats	per	
la	 persona	 sol·licitant,	 amb	 indicació	 del	 tècnic	 o	 de	 la	 tècnica	 amb	
quali<icació	adequada	responsable	de	la	seva	aplicació.	

7. Documentació	 preceptiva	 en	 matèria	 d’incendis	 d’acord	 amb	 la	 Llei	
3/2010,	 del	 18	 de	 febrer,	 i	 la	 normativa	 sectorial	 aplicable	 o	 Ordre	 del	
Conseller	competent	en	la	matèria.	

8. En	el	cas	d’activitats	ramaderes,	pla	de	gestió	de	les	dejeccions	ramaderes,	
amb	les	condicions	i	continguts	determinats	en	la	normativa	d’aplicació.	

9. Qualsevol	altra	documentació	que	sigui	exigible	per	la	legislació	ambiental	
aplicable	a	l’activitat.	

10. En	cas	d’actuar	com	a	representant	legal,	declarar	la	representació	amb	la	
qual	s’actua.	

11. Declaració,	 si	 cal,	 de	 les	dades	 contingudes	 en	 el	 projecte	que,	 segons	 la	
persona	 sol·licitant,	 gaudeixen	 de	 con<idencialitat	 d'acord	 amb	 la	
legislació,	amb	especi<icació	de	la	Llei	en	la	qual	s’empara.	

12. Declaració	 responsable	 en	 matèria	 de	 salut	 alimentària,	 si	 és	 un	
establiment	afectat	pel	Reial	Decret	Llei	191/2011	(Aquesta	es	presentarà	
quan	s’iniciï	l’activitat).

Impresos	del	tràmit: Imprès	de	sol·licitud	de	llicència	ambiental.

Normativa:

• Llei	20/2009,	de	4	de	desembre,	de	prevenció	i	control	ambiental	de	les	
activitats	(LPCAA)	i	normatives	sectorials.	

• Llei	3/2010,	del	18	de	febrer,	de	prevenció	i	seguretat	en	matèria	d’incendis,	
en	establiments,	activitats,	infraestructures	i	edi<icis.	

• Ordenança	municipal	d’intervenció	municipal	ambiental,	de	seguretat	i	de	
salut	pública.
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Termini	de	Resolució	
La	resolució	es	dicta	i	es	noti<ica	en	un	termini	màxim	de	sis	mesos	a	comptar	de	
la	data	de	presentació	de	la	sol·licitud.	

Silenci	administratiu:
La	no	resolució	i	noti<icació	en	el	termini	de	sis	mesos,	comporta	la	desestimació	
de	la	sol·licitud	de	llicència	i	permet	a	l’interessat	interposar	el	recurs	
administratiu	o	el	contenciós	administratiu	que	sigui	procedent.	

Vies	de	reclamació: Les	ordinàries	del	procediment	administratiu.

Altra	informació	d’interès:
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LLICÈNCIA AMBIENTAL
DADES DEL SOL·LICITANT /INTERESSAT  

DADES DEL REPRESENTANT (en cas d’haver-n’hi)

ADREÇA A EFECTES DE COMUNICACIONS / NOTIFICACIONS

  Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud
Podeu consultar les condicions detallades del servei de comunicacions i notificacions electròniques a l’annex 1 d’aquest formulari.

DADES DE L’ESTABLIMENT / ACTIVITAT

Nom	i	cognoms	/	Raó	Social	
     

DNI	/	NIF	/NIE/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

Nom	i	cognoms	
     

DNI	/	NIF	/NIE/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

			Les	del	Sol·licitant 			Les	del	Representant 			Altres	(Omplir	el	següent	formulari)

ALTRES	DADES

Nom	i	cognoms	
     

DNI	/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

Nom	comercial	
     

Referència	cadastral	(Mes	informació	a:	http://www.sedecatastro.gob.es	)	
     

Adreça	
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

Activitat	principal	
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DOCUMENTACIÓ QUE APORTA EL SOL·LICITANT

 Projecte bàsic amb estudi ambiental, signat pel personal tècnic competent amb el contingut assenyalat a 
l’Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública.  

 Si l’interessat no ha sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència ambiental, el projecte haurà de 
contenir, de manera diferenciada, la informació següent:

1.- Plànol d’emplaçament de l’activitat projectada que permeti la identificació de la finca.

2.- Explicació sintètica de l’activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals.

3.- Necessitats d’ús i aprofitament del sòl i del subsòl.

4.- Requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que exigeixi l’activitat.

5.- En els casos d’activitats que, tot i que no estan incloses en la legislació d’accidents greus projecten tenir 
alguna de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat amb 
els llindars que s’estableixen a la normativa de seguretat industrial, s’ha d’aportar la normativa que determina 
aquesta legislació.

 Estudi geològic de les característiques del sòl en el qual s’emplaça l’activitat projectada, sempre que la normativa 
específica aplicable defineixi aquesta activitat com a potencialment contaminant del sòl. 

 Estudi d’impacte ambiental, si és necessari.

 Document acreditatiu de la designació de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l’execució del 
projecte i que expedirà la certificació acreditativa de l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions a la llicència 
atorgada.

 El sistema i procediment per a la verificació del funcionament dels autocontrols de l’activitat proposats per la 
persona sol·licitant, amb indicació del tècnic o de la tècnica amb qualificació adequada responsable de la seva 
aplicació (És voluntari aportar aquest document).

 Documentació preceptiva en matèria d’incendis d’acord a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, i la normativa sectorial 
aplicable.

 Pla de gestió de les dejeccions ramaderes, si és el cas. 

 Declaració, si cal, de les dades contingudes en el projecte que gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la 
legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara.

 Declaració responsable en matèria de salut alimentària. 

 Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació ambiental aplicable a l’activitat.

 Altra documentació:      

DOCUMENTACIÓ QUE OBRA EN PODER DE L’AJUNTAMENT

 Justificació acreditativa que s’ha realitzat el pagament de la corresponent taxa.

Identificada amb la liquidació núm.:      

Codi	CCAE:	
     

Altres	activitats	/	activitats	secundàries	(Descripció)	
     

Apartat	o	apartats	de	l’annex	II	o	de	l’annex	IV	de	la	Llei	20/2009,	de	4	de	desembre,	de	prevenció	i	control	ambiental	
de	les	activitats,	en	el	que	es	classi<ica	l’activitat	
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 Informe urbanístic quan s’ha presentat prèviament. Núm. expedient:      

 Resolució de la Ponència Ambiental sobre la no necessitat de declaració d’impacte ambiental.

Referència:      

 Altra documentació:(llicències d’obres, aprofitament de béns del domini públic municipal,...):      

DECLARO RESPONSABLEMENT

• Que, en cas d’actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per a tramitar aquesta 
sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions. 

• Que disposo de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat 
de l’activitat, si escau.

AUTORITZO

L’Ajuntament a verificar les meves dades a altres administracions o organismes. 

TERMINI DE RESOLUCIÓ I EFECTES DE LA FALTA DE RESOLUCIÓ DINS DE TERMINI
• El termini per resoldre aquesta sol·licitud és de sis mesos comptats des de la data de la seva entrada al registre 

general de l’Ajuntament.

Aquest termini restarà interromput si s’ha de requerir el titular perquè esmeni la sol·licitud o perquè aporti 
documentació addicional, entre la data de rebuda del requeriment i la data de presentació de l’esmena o 
documentació complementària, d’acord amb allò que estableix l’article 21  de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions publiques.

• Si un cop transcorregut el termini de sis mesos l’Ajuntament no ha notificat la resolució, el sol·licitant podrà entendre 
desestimada la sol·licitud.

SOL·LICITO
Que tingueu per presentada aquesta sol·licitud i que, un cop seguits els tràmits previstos a la Llei, m’atorgueu la llicència 
ambiental sol·licitada.

_________________,        de/d’                  de 20  

Signatura,

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem què les seves dades seran 
incorporades en el fitxer ____________________ per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de 
__________________ i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional al __________________, per exercir el seus drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.

IL·LM. SR./SRA. ALCALDE/SSA DE L’AJUNTAMENT DE ___________
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9. COMUNICACIÓ PRÈVIA AMBIENTAL MUNICIPAL
Fitxa del tràmit
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Nom	del	tràmit: Comunicació	prèvia	ambiental	municipal	(Annex	III)

Descripció:

És	el	règim	d’intervenció	a	través	del	qual	les	persones	o	empreses	titulars	d'una	
activitat,	posen	en	coneixement	de	l’ajuntament	fets	o	elements	relatius	a	l’inici	
d’una	activitat	sota	la	seva	responsabilitat,	tot	indicant	els	aspectes	que	la	poden	
condicionar,	i	que	s’acompanya	dels	documents	necessaris	per	al	seu	exercici.	
Se	sotmeten	a	aquest	règim	les	activitats	relacionades	a	l'Annex	III	de	la	Llei	
20/2009,	de	4	de	desembre,	de	prevenció	i	control	ambiental	de	les	activitats	
(LPCAA)	i	les	activitats	consistents	en	unitats	tècniques	mòbils	de	caràcter	
temporal	associades	a	obres	d’infrastructures	públiques	o	privades,	o	a	activitats	
de	tractament	de	residus,	o	a	instal·lacions	similars	de	l’annex	II	de	l’esmentada	
Llei,	sempre	que,	com	a	activitats	independents	i	per	les	seves	característiques,	no	
estiguin	associades	a	un	emplaçament	<ix	ni	tinguin	la	condició	d’activitats	
estables.

Organisme	Competent/
Responsable: Ajuntament.

Àrea	tramitadora: Àrea	municipal	de		gestió	de	les	activitats	i	llicències.

Classigicació	temàtica:	 Activitats.

Qui	el	pot	demanar:
La	persona	<ísica	o	jurídica	que	vol	exercir	una	o	diverses	activitats	en	un	mateix	
centre	o	establiment,	o	el	seu	representant	legal.	En	aquest	cas	s'ha	de	declarar	la	
representació	amb	la	qual	s’actua.

Canals	de	tramitació: Per	mitjans	electrònics	o	de	manera	presencial.

Període	de	l’any	en	què	es	pot	
demanar: Es	pot	presentar	en	qualsevol	moment.

Termini	de	la	sol·licitud:
La	comunicació	prèvia	ambiental	es	presenta	un	cop	<inalitzades	les	obres	i	les	
instal·lacions	necessàries	per	dur	a	terme	l’activitat	i	prèviament	a	l’inici	
d’aquesta.
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Requisits	previs:

1. Informe	urbanístic	favorable.	En	els	següents	supòsits:	
• Quan	es	volen	utilitzar,	per	a	un	ús	concret,	edi<icacions	existents	

construïdes	sense	un	ús	especí<ic.	
• Quan	la	llicència	urbanística	o	la	comunicació	prèvia	d’obres	no	emparen	

expressament	les	obres	o	instal·lacions	de	l’activitat	comunicada.	
2. Obtenció	de	la	corresponent	llicència	o	presentació	de	la	comunicació	prèvia	

d’obres	quan	procedeixi.	
3. Obtenció	 de	 l’informe	 i	 certi<icació	 de	 l’acte	 de	 comprovació	 favorable	 en	

matèria	d’incendis	quan	es	tracti	d’activitats	incloses	en	el	annexos	1	o	2	de	
la	 Llei	 3/2010	 o	 només	 la	 certi<icació	 de	 l’acte	 de	 comprovació	 favorable	
quan	es	tracti	d’una	activitat	inclosa	a	l’annex	d’activitats	amb	risc	d’incendis	
de	 l’Ordenança	 municipal	 d’intervenció	 ambiental,	 de	 seguretat	 i	 de	 salut	
pública.	

4. Disposar	de	les	certi<icacions	ambientals	especí<iques	favorables,	per	aquells	
casos	que	 l’activitat	generi	emissions	de	gasos	o	 fums,	 sorolls	o	vibracions,	
llums	 a	 l’exterior	 en	 horari	 nocturn,	 aigua	 contaminada	 i/o	 residus	 no	
assimilables.	 Aquestes	 certi<icacions	 especí<iques	 podran	 ser	 lliurades	 per	
una	entitat	col·laboradora	de	l’Administració	o	pels	tècnics	municipals.	

5. Disposar	de	la	declaració	d’impacte	ambiental	favorable,	o	de	la	resposta	de	
l’Administració	 en	 el	 sentit	 que	 no	 hi	 ha	 necessitat	 d’avaluació	 d’impacte	
ambiental,	en	el	cas	que	l’activitat	se	situï	en	un	espai	natural	protegit.	

6. Obtenció	de	 la	corresponent	autorització	d’abocaments	d’aigües	residuals	a	
la	llera	pública	o	al	mar,	quan	procedeixi.	

7. Obtenció	de	la	llicència	o	presentació	de	la	declaració	responsable	en	matèria	
de	 comerç	per	 als	 establiments	 inclosos	 als	 articles	18	 i	 19	del	Decret	 Llei	
1/2009,	 d’ordenació	 dels	 equipaments	 comercials,	 en	 cas	 que	 no	 hi	 hagi	
obres.	

8. Obtenció	 de	 l’informe	 favorable	 del	Departament	 competent	 en	matèria	 de	
ramaderia	 sobre	 el	 pla	 de	 gestió	 de	 les	 dejeccions	 ramaderes	 si	 es	 tracta	
d’activitats	ramaderes.	

9. Obtenció	de	les	llicències,	autoritzacions	o	concessions	relatives	a	utilització	
o	apro<itament	de	béns	del	domini	públic,	si	escau.	

10. Disposar	 de	 la	 pòlissa	 o	 el	 contracte	 d’assegurances	 o	 altres	 garanties	 que	
donen	cobertura	a	la	responsabilitat	de	l’activitat,	si	escau.	

11. Haver	 realitzat	 el	 pagament	 de	 la	 corresponent	 taxa	 associada	 a	 aquest	
tràmit

Preu/	Taxa: La	taxa	que	estableixi	l’ordenança	<iscal.

Mitjans	de	pagament: Els	que	estableixi	l’ordenança	<iscal.
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Documentació	a	aportar:

1. Comunicació	prèvia	ambiental	d’acord	amb	el	model	normalitzat.	
2. Projecte	bàsic	i/o	memòria	ambiental.	
3. Certi<icació	general	 tècnica	acreditativa	que	 l’activitat	 i	 les	seves	 instal·lacions	

s’ajusten	 al	 projecte	 bàsic	 o	 la	 memòria	 ambiental	 i	 compleixen	 tots	 els	
requisits	 ambientals	 exigibles.	Aquesta	 certi<icació	anirà	 signada	per	personal	
tècnic	competent	o	bé	pel	director	de	l’execució	del	projecte.	

4. Certi<icacions	 ambientals	 especí<iques	 establertes	 a	 l’ordenança	 per	 aquells	
casos	 que	 l’activitat	 generi	 emissions	 de	 gasos	 o	 fums,	 sorolls	 o	 vibracions,	
llums	 a	 l’exterior	 en	 horari	 nocturn,	 aigua	 contaminada	 i/o	 residus	 no	
assimilables.	Aquestes	certi<icacions	especí<iques	podran	ser	 lliurades	per	una	
entitat	col·laboradora	de	l’Administració.	

5. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	 d’haver	 presentat	 la	
comunicació	 prèvia	 d’obres	 quan	 procedeixi,	 o	 bé	 d’haver	 obtingut	 l’informe	
urbanístic	favorable.	

6. Declaració	d’impacte	ambiental,	sigui	la	seva	resolució	administrativa	relativa	a	
la	no	necessitat	o,	en	el	seu	cas,	la	declaració	d’impacte	ambiental	favorable	o	la	
indicació	de	la	seva	publicació,	si	escau.	

7. En	matèria	de	seguretat,	un	o	altre	document,	segons	el	cas:	
-	 Document	 acreditatiu	 d’haver	 realitzat	 el	 control	 preventiu	 en	 matèria	
d’incendis	 	 i	 el	 certi<icat	 de	 l’acte	 de	 comprovació	 favorable	 en	 matèria	
d’incendis	si	es	tracta	d’activitats	incloses	als	annexos	1	o	2	de	la	Llei	3/2010.	
-	Certi<icat	de	 l’acte	de	comprovació	 favorable	en	matèria	d’incendis	emès	per	
una	 entitat	 col·laboradora	de	 l’Administració	 o	 la	 seva	 referència	 si	 aquest	 ha	
estat	emès	pels	serveis	tècnics	municipal	si	es	tracta	d’activitats,	instal·lacions	o	
establiments	 incloses	a	 l’annex	d’activitats	amb	risc	d’incendis	de	 l’Ordenança	
municipal	d’intervenció	ambiental,	de	seguretat	i	de	salut	pública	

8. Pla	de	dejeccions	ramaderes,	en	cas	d’activitats	ramaderes	amb	el	consegüent	
informe	favorable	emès	pel	Departament	competent	en	matèria	d’agricultura	i	
ramaderia.			

9. Llicències,	autoritzacions	o	concessions	relatives	a	la	utilització	o	apro<itament	
de	béns	del	domini	públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	es	tracta	de	domini	
públic	municipal).	

10. Autorització	 d’abocaments	 d’aigües	 residuals	 a	 la	 llera	 pública	 o	 al	mar,	 quan	
procedeixi.		

11. Declaració	responsable	en	matèria	de	salut	alimentària	si	és	un	establiment	
afectat	pel	Real	Decret	Llei	191/2011	

12. Declaració	responsable	en	matèria	de	comerç	pels	establiments	subjectes	al	
Decret	Llei	1/2009,	si	no	s’ha	presentat	amb	la	llicència	o	comunicació.		

13. En	 cas	 d’actuar	 com	 a	 representant	 legal,	 declarar	 que	 es	 disposa	 de	 tots	 els	
poders	 necessaris	 per	 a	 presentar	 la	 comunicació	 i	 rebre,	 si	 escau,	 les	
corresponents	comunicacions	i/o	noti<icacions.	

14. Declaració	 responsable	 conforme	 es	 disposa	 de	 pòlissa	 o	 contracte	
d’assegurances	 o	 altres	 garanties	 que	 donen	 cobertura	 a	 la	 responsabilitat	
ambiental	de	l’activitat,	si	escau.	

15. Declaració	 de	 les	 dades	 que,	 segons	 la	 persona	 sol·licitant,	 gaudeixen	 de	
con<idencialitat	d'acord	amb	la	legislació,	amb	especi<icació	de	la	Llei	en	la	qual	
s’empara,	si	escau.

Impresos	del	tràmit: Imprès	de	comunicació	prèvia	ambiental.

Normativa:

• Llei	20/2009,	de	4	de	desembre,	de	prevenció	i	control	ambiental	de	les	
activitats	(LPCAA)	i	normatives	sectorials.	

• Ordenança	d’intervenció	municipal	ambiental,	de	seguretat	i	de	salut	
pública.
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Termini	de	Resolució	

No	hi	ha	resolució.	
Les	comunicacions	presentades	d’acord	al	que	estableix	la	normativa	vigent,	són	
e<icaces	des	de	la	seva	entrada	al	Registre	general	de	l'Ajuntament,	moment	a	
partir	del	qual	es	pot	exercir	l'activitat	comunicada.	La	presentació	de	la	
comunicació	faculta	l’Ajuntament	per	a	veri<icar	la	conformitat	de	les	dades	que	
s’hi	contenen.	
Un	cop	efectuada	la	comunicació	per	part	del	titular	de	l’activitat,	l’Ajuntament	la	
inscriurà	al	Registre	municipal	d’activitats.	A	l’esmentat	Registre	hi	constarà	que	
l’activitat	ha	estat	comunicada	i,	en	conseqüència,	que	ha	iniciat	el	seu	
funcionament.

Silenci	administratiu: No	opera.

Vies	de	reclamació: Les	ordinàries	del	procediment	administratiu.

Altra	informació	d’interès:

Quan	el	servei	tècnic	municipal,	en	comprovar	les	dades	i	documents	aportats	junt	
amb	la	comunicació	prèvia	ambiental,	detecti	qualsevol	inexactitud,	falsedat	o	
omissió	de	caràcter	essencial,	elevarà	proposta	a	l’òrgan	municipal	competent	per	
tal	que	prèvia	audiència	a	la	persona	interessada	dicti	un	acte	administratiu	en	
virtut	del	qual	es	declari	sense	efectes	la	comunicació	prèvia	presentada	per	no	
adequar-se	a	la	legalitat.	
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Formulari
COMUNICACIÓ PRÈVIA AMBIENTAL MUNICIPAL
DADES DEL SOL·LICITANT /INTERESSAT  

DADES DEL REPRESENTANT (en cas d’haver-n’hi)

ADREÇA A EFECTES DE COMUNICACIONS / NOTIFICACIONS

  Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud
Podeu consultar les condicions detallades del servei de comunicacions i notificacions electròniques a l’annex 1 d’aquest formulari.

DADES DE L’ESTABLIMENT / ACTIVITAT

Nom	i	cognoms	/	Raó	Social	
     

DNI	/	NIF	/NIE/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

Nom	i	cognoms	
     

DNI	/	NIF	/NIE/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

			Les	del	Sol·licitant 			Les	del	Representant 			Altres	(Omplir	el	següent	formulari)

ALTRES	DADES

Nom	i	cognoms	
     

DNI	/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

Nom	comercial	
     

Referència	cadastral	(Mes	informació	a:	http://www.sedecatastro.gob.es	)	
     

Adreça	
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DOCUMENTACIÓ QUE APORTA EL SOL·LICITANT

 Projecte bàsic i/o memòria ambiental

 Certificació general tècnica acreditativa que l’activitat i les seves instal·lacions s’ajusten al projecte bàsic o la 
memòria ambiental i compleixen tots els requisits ambientals exigibles. Aquesta certificació anirà signada pel 
personal tècnic competent o bé pel director de l’execució del projecte

 Certificacions ambientals específiques favorables establertes en l’Ordenança per aquells casos que l’activitat 
generi emissions de gasos o fums, sorolls o vibracions, llums a l’exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o 
residus no assimilables. Aquestes certificacions específiques podran ser lliurades per una entitat col·laboradora de 
l’Administració

 Informe i el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis, en el cas d’activitats incloses en els 
annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010

 Certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis, quan hagi estat emès per una entitat 
col·laboradora de l’Administració i es tracti d’activitats incloses en a l’annex d’activitats amb risc d’incendi de 
l’Ordenança d’intervenció ambiental, de seguretat i salut pública

 Declaració d’impacte ambiental, sigui la seva resolució administrativa relativa a la no necessitat o, en el seu cas, la 
declaració d’impacte ambiental favorable o la indicació de la seva publicació, si escau

 Pla de dejeccions ramaderes, amb el conseqüent informe favorable pel Departament competent en matèria 
d’agricultura i ramaderia

 Declaració responsable en matèria de salut alimentària si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011

 Declaració responsable en matèria de comerç pels establiments subjectes al Decret Llei 1/2009, si no s’ha 
presentat amb la llicència o comunicació d’obres

 Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, 
amb especificació de la Llei en la qual s’empara

 Altra documentació:      

DOCUMENTACIÓ QUE OBRA EN PODER DE L’AJUNTAMENT

 Certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis, quan es tracti d’activitats de l’annex 
d’activitats amb risc d’incendi de l’Ordenança d’intervenció ambiental, de seguretat i salut pública en el cas que 
s’hagi emès pels serveis tècnics municipals. 
Referència a la seva sol·licitud:      

 Llicència o comunicació prèvia d’obres. 
Referència acreditativa d'haver-la obtingut:      

 Informe urbanístic favorable, si escau.

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

Activitat	principal	
     

Codi	CCAE:	
     

Altres	activitats	/	activitats	secundàries	(Descripció)	
     

Apartat	o	apartats	de	Annex	III	de	la	Llei	20/2009,	de	4	de	desembre,	de	prevenció	i	control	ambiental	de	les	
activitats	a	que	fa	esment	l’activitat:	     
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Referència acreditativa d’haver-lo obtingut o demanat:      

 Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic municipal, si 
escau.  
Referència a la seva sol·licitud:      

 Justificació acreditativa que s’ha realitzat el pagament de la corresponent taxa.
Identificada amb la liquidació núm:      

DECLARO RESPONSABLEMENT
• Que l'esmentada activitat es troba subjecta al tràmit de comunicació prèvia ambiental d’acord amb l’Ordenança 

d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública, i per al seu exercici compleixo els requisits 
establerts per la normativa vigent, disposo de la documentació acreditativa corresponent  i em comprometo a 
mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

• Que les dades consignades en aquesta comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta, i que 
estic obligat a comunicar qualsevol variació que pugui produir-se d’ara en endavant.

• Que disposo de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat 
de l’activitat, si escau.

• Que en cas d’actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per a tramitar aquesta 
sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
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AUTORITZO
• A l’Ajuntament a verificar les meves dades a altres administracions o organismes per comprovar el compliment de 

les condicions requerides per a l’exercici de l’activitat, i que pugui verificar-les durant la seva vigència.

EFECTES DE LA PRESENTACIÓ DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA AMBIENTAL

• La presentació d’aquesta comunicació prèvia ambiental amb alguna inexactitud, falsedat o omissió de caràcter 
essencial, o en qualsevol dels documents que l’acompanyen no és jurídicament eficaç i comporta l’obligació de 
paralitzar l’activitat sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives de les quals s’hagués de 
respondre

• Un cop efectuada la comunicació, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les 
persones titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions, mesuraments, les anàlisis i les comprovacions 
favorables, sense perjudici que per iniciar l’activitat s’hagi de disposar dels títols administratius habilitants o controls 
inicials que, d’acord amb la normativa sectorial, són preceptius.

• La comunicació prèvia ambiental no atorga a la persona o empresa titular de l’activitat, facultats sobre el domini 
públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni dóna cobertura e efectes contraris a l’ordenament vigent.

_________________,        de/d’                  de 20  

Signatura,

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem què les seves dades seran 
incorporades en el fitxer ____________________ per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de 
__________________ i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional al __________________, per exercir el seus drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.

IL·LM. SR./SRA. ALCALDE/SSA DE L’AJUNTAMENT DE ___________
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10. COMUNICACIÓ PRÈVIA DE MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL D’UNA 
ACTIVITAT AMB EFECTES SOBRE LES PERSONES O EL MEDI 
AMBIENT
Fitxa del tràmit
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Nom	del	tràmit:
Comunicació	prèvia	de	modigicació	no	substancial	d’una	activitat	
amb	efectes	sobre	les	persones	o	el	medi	ambient

Descripció:

És	el	tràmit	a	través	del	qual	la	persona	o	empresa	titular	d'una	activitat	que	
disposa	de	llicència	o	comunicació	prèvia	vigent,	posa	en	coneixement	de	
l’Ajuntament	que	procedeix	a	realitzar-hi	una	modigicació	no	substancial.	
Els	criteris	per	a	quali<icar	la	modi<icació	de	no	substancial,	són	els	disposats	a	
l’annex	II.1	de	l’Ordenança	d’intervenció	municipal	ambiental,	de	seguretat	i	de	
salut	pública.	
Modigicació	no	substancial:	amb	o	sense	efectes	sobre	les	persones	o	el	medi	
ambient.		
D’activitat	sotmesa	a	llicència:	
La	modigicació	no	substancial	amb	efectes,	s’ha	de	comunicar	a	l’Ajuntament.	
Aquesta	modi<icació	es	podrà	dur	a	terme	si	l’òrgan	ambiental	considera	la	
modi<icació	no	substancial	o	bé	si	no	es	pronuncia	en	el	termini	d’un	mes.	
La	comunicació	d’aquesta	modi<icació,	es	farà	complimentant	les	dades	i	la	
documentació	previstes	en	l’annex	II.2	de	l’esmentada	Ordenança	municipal.	
La	modigicació	no	substancial	sense	efectes	per	a	les	persones	o	el	medi	
ambient	ha	de	<igurar	a	les	actes	de	control	periòdic	i	no	està	subjecta	a	aquesta	
comunicació.	
D’activitat	sotmesa	a	comunicació	prèvia:	
La	modi<icació	d’una	activitat	sotmesa	a	comunicació	prèvia	ha	de	ser	
comunicada	a	l’Ajuntament,	quan	pugi	tenir	efectes	previsibles	sobre	les	
persones	o	el	medi	ambient.	
En	els	altres	casos,	l'ampliació	o	la	modi<icació	de	la	llicència	o	la	comunicació	
prèvia	estarà	subjecta	a	l’obtenció	d’una	nova	llicència	o	la	formalització	d’una	
nova	comunicació	prèvia.	

Organisme	Competent/
Responsable: Ajuntament.

Àrea	tramitadora: Àrea	municipal	de		gestió	de	les	activitats	i	llicències.

Classigicació	temàtica:	 Activitats.

Qui	el	pot	demanar: La	persona	<ísica	o	jurídica	titular	d’una	activitat	o	el	seu	representant	legal.	En	
aquest	cas	s'ha	de	declarar	la	representació	amb	la	qual	s’actua.

Canals	de	tramitació: De	manera	presencial.

Període	de	l’any	en	què	es	pot	
demanar: Es	pot	presentar	en	qualsevol	moment.

Termini	de	la	sol·licitud: La	comunicació	ha	de	formalitzar-se	abans	de	realitzar	la	modi<icació	no	
substancial.

Requisits	previs:

1. Haver	 realitzat	 el	 pagament	 de	 la	 corresponent	 taxa	 associada	 a	 aquest	
tràmit.	

2. En	 cas	 d’activitats	 ramaderes,	 prèviament	 a	 la	 realització	 de	 qualsevol	
modi<icació	 no	 substancial,	 caldrà	 informe	 favorable	 del	 Departament	
competent	en	matèria	d’agricultura	i	ramaderia	respecte	a	les	modi<icacions	
del	pla	de	gestió	de	les	dejeccions	ramaderes,	en	els	supòsits	de	l’article	21	
del	Decret	136/2009,	d’1	de	setembre.	

Preu/Taxa: La	taxa	que	estableixi	l’ordenança	<iscal.
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Mitjans	de	pagament: Els	que	estableixi	l’ordenança	<iscal.
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Documentació	a	aportar:

1. Document	de	comunicació	d'una	modi<icació	no	substancial	d’una	activitat	
d’acord	 amb	 el	 model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	 responsable	
següent:	
• Que	 en	 cas	 d’actuar	 com	 a	 representant	 legal,	 es	 disposa	 de	 tots	 els	

poders	necessaris	per	a	presentar	la	comunicació	i	rebre,	si	escau,	les	
corresponents	comunicacions	i/o	noti<icacions.	

• Que	les	dades	consignades	en	la	comunicació	són	certes,	així	com	tota	
la	documentació	que	s’adjunta.	

2. En	 cas	 de	 tractar-se	 de	 modi<icació	 no	 substancial	 amb	 efectes	 sobre	 les	
persones	o	el	medi	ambient,	caldrà	aportar	la	documentació	tècnica	que	es	
detalla	 a	 l’annex	 II.2	de	 l’Ordenança	d’intervenció	municipal	 ambiental,	 de	
seguretat	i	de	salut	pública:	

Atmosfera:	
a.	Descripció	i	identi<icació	dels	processos,	equips	i	instal·lacions	afectats	
pel	canvi	que	generen	noves	emissions	o	les	modi<iquen	(vehiculades	i	
difuses)	
b.	Característiques	de	les	emissions	vehiculades	i	difuses,	contaminants	i	
mesures	correctores	associades	que	estiguin	afectades	pel	canvi.	
c.	El	balanç	dels	contaminants	per	tal	de	justi<icar	l’augment	de	les	
emissions	totals	de	l’activitat	i	la	metodologia	de	l’elaboració	d’aquest	
balanç.	

Aigua:	
a.	Dades	del	possible	increment	en	el	consum	o	abocament	d’aigües	i,	si	
s’escau,	acreditació	de	la	disponibilitat	del	recurs.	
b.	Declaració	d’abocament.	
c.	Dades	dels	nous	focus	emissors	d’aigües	residuals.	
d.	Granges:	pla	de	gestió	de	les	dejeccions	ramaderes	del	canvi,	informat	
pel	DAR	
e.	Dipòsits	controlats	o	monodipòsits:	si	hi	ha	afeccions	a	noves	lleres	o	
s’incrementa	la	profunditat	del	vas,	cal	aportar	estudi	hidrogeològic	i	
mesures	correctores.	

Residus:	
En	el	cas	de	tractar-se	de	canvis	que	afecten	la	producció	de	residus:	
a.	Descripció	dels	canvis	que	produeixen	un	increment	en	la	producció	de	
residus.	
b.	Indicar	pels	nous	residus	generats:	la	descripció,	el	codi	CER,	la	
producció	anual	(en	t/a),	el	sistema	i	capacitat	màxima	
d’emmagatzematge,	la	seva	ubicació	en	un	plànol	i	la	destinació	<inal.	
c.	Indicar	la	producció	anual	(en	t/a)	de	cadascun	dels	residus	produïts,	
agrupant-los	en	perillosos	i	no	perillosos,	abans	i	després	de	la	
modi<icació	plantejada	(incloent	els	nous	residus	generats	després	de	la	
modi<icació	plantejada).	Caldrà	prendre	com	a	referència	(com	a	
quantitats	abans	de	la	modi<icació)	les	quantitats	indicades	en	
l’autorització/llicència	ambiental	inicial.	
En	el	cas	de	tractar-se	de	canvis	que	afecten	a	gestors	de	residus:	
a.	Descripció	dels	canvis	que	afecten	la	gestió	dels	residus	a	tractar	
(increment	dels	residus,	increment	de	la	capacitat	de	tractament,	
increment	de	la	capacitat	d’emmagatzematge	dels	residus	abans	de	
tractar...).	
b.	Indicar	la	capacitat	de	tractament	anual	(t/a)	del	conjunt	de	residus	a	
tractar,	abans	i	després	de	la	modi<icació	plantejada.	
c.	Indicar	la	capacitat	d’emmagatzematge	(t)	del	conjunt	de	residus	a	
tractar,	abans	i	després	de	la	modi<icació	plantejada.	
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Impresos	del	tràmit: Imprès	de	comunicació	prèvia	d'una	modi<icació	no	substancial	d’una	activitat.

Normativa: • Llei	20/2009,	de	4	de	desembre,	de	prevenció	i	control	ambiental	de	les	
activitats.	

• Ordenança	d’intervenció	municipal	ambiental,	de	seguretat	i	de	salut	pública.

Termini	de	Resolució	

Dins	del	mes	següent	a	la	data	de	la	comunicació,	l’Ajuntament	ha	de	resoldre,	
motivadament	si	es	tracta	d’una	modi<icació	no	substancial	o	substancial.	
Si	en	la	modi<icació	no	substancial	amb	efectes	sobre	el	medi	ambient	
s’incorporen	nous	focus	d’emissions,	la	resolució	que	determina	que	la	
modi<icació	no	és	substancial	podrà	concretar	els	límits	d’aquestes	emissions,	si	
aquests	límits	no	estan	<ixats	per	la	normativa	sectorial.	
Si	l’òrgan	ambiental	considera	que	la	modi<icació	és	substancial	no	es	podrà	dur	
a	terme	<ins	que	s’hagi	atorgat	una	nova	llicència.

Silenci	administratiu:
Si	transcorre	més	d’un	mes	des	de	la	data	de	la	comunicació	sense	que	s’adopti	
cap	resolució	municipal	al	respecte,	es	podrà	dur	a	terme	la	modi<icació	no	
substancial.

Vies	de	reclamació: Les	ordinàries	del	procediment	administratiu.

Altra	informació	d’interès:

Quan	les	modi<icacions	de	l’activitat	comportin	un	canvi	d’annex	en	la	seva	
classi<icació	de	la	LPCAA,	resten	sotmeses	al	previst	a	l’article	59	d’aquesta	Llei	i	
se	subjectaran	al	règim	d’intervenció	administrativa	que	correspongui	a	la	
modi<icació	proposada.
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COMUNICACIÓ PRÈVIA DE MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL D’UNA 
ACTIVITAT AMB EFECTES SOBRE LES PERSONES O EL MEDI

DADES DEL SOL·LICITANT /INTERESSAT  

DADES DEL REPRESENTANT (en cas d’haver-n’hi)

ADREÇA A EFECTES DE COMUNICACIONS / NOTIFICACIONS

  Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud
Podeu consultar les condicions detallades del servei de comunicacions i notificacions electròniques a l’annex 1 d’aquest formulari.

DADES DE L’ESTABLIMENT / ACTIVITAT

Nom	i	cognoms	/	Raó	Social	
     

DNI	/	NIF	/NIE/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

Nom	i	cognoms	
     

DNI	/	NIF	/NIE/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

			Les	del	Sol·licitant 			Les	del	Representant 			Altres	(Omplir	el	següent	formulari)

ALTRES	DADES

Nom	i	cognoms	
     

DNI	/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

Nom	comercial	
     

Referència	cadastral	(Mes	informació	a:	http://www.sedecatastro.gob.es	)	
     

Adreça	
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
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DOCUMENTACIÓ QUE APORTA EL SOL·LICITANT

 Complimentar les dades i la documentació establertes a l’annex II.2 de l’Ordenança d’intervenció municipal 
ambiental, de seguretat i de salut pública.

 Altra documentació:      

DOCUMENTACIÓ QUE OBRA EN PODER DE L’AJUNTAMENT

 Llicència o comunicació prèvia relativa a l’exercici de l’activitat.
Referència:      

 Justificació acreditativa que s’ha realitzat el pagament de la corresponent taxa.
Identificada amb la liquidació núm:      

DECLARO RESPONSABLEMENT
• Que es realitzarà una modificació no substancial en l’activitat identificada en aquesta comunicació, la qual s’està 

exercint sota l’empara del corresponent i vigent títol d’intervenció legalment requerit.

• Que d’acord amb el disposat a l’article 59 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre i a l’Ordenança d’intervenció 
municipal ambiental, de seguretat i de salut pública, he de comunicar a l’Ajuntament l’esmentada modificació no 
substancial de l’activitat i, per tal de poder-la dur a terme, compleixo els requisits establerts per la normativa vigent, 
disposo de la documentació acreditativa corresponent  i em comprometo a mantenir-ne el compliment durant el seu 
exercici.

• Que les dades consignades en aquesta comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta, i que 
estic obligat a comunicar qualsevol nova variació que pugui produir-se d’ara en endavant.

• Que disposo de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat 
de l’activitat, si escau.

• Que en cas d’actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per a tramitar aquesta 
sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

AUTORITZO

L’Ajuntament a verificar les meves dades a altres administracions o organismes per comprovar el compliment de les 
condicions requerides per a l’exercici de l’activitat, i que pugui verificar-les durant la seva vigència.

Activitat	principal	
     

Codi	CCAE:	
     

Altres	activitats	/	activitats	secundàries	(Descripció)	
     

Apartat	o	apartats	de	Annex	III	de	la	Llei	20/2009,	de	4	de	desembre,	de	prevenció	i	control	ambiental	de	les	
activitats	a	que	fa	esment	l’activitat:	     

Identi<icar	els	paràmetres	de	l’annex	II.1	de	l’Ordenança	d’intervenció	municipal	ambiental,	que	de<ineixen	la	
modi<icació	com	a	substancial	o	no	substancial,	d’acord	amb	els	criteris	establerts	a	l’article	59	de	la	Llei	20/2009,	
esmentada:     
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EFECTES DE LA PRESENTACIÓ DE LA COMUNICACIÓ 
• Formalitzada aquesta comunicació de modificació no substancial, la modificació es podrà dur a terme si l’òrgan 

ambiental la considera no substancial o bé si no manifesta el contrari en el termini d’un mes. 

• La modificació no substancial es durà a terme sota l’exclusiva responsabilitat de la persona titular i sense perjudici 
d’haver de disposar dels títols administratius habilitants o controls inicials que, d’acord amb la normativa sectorial, 
siguin preceptius.

• Aquesta comunicació no atorga a la persona o empresa titular de l’activitat, facultats sobre el domini públic, el servei 
públic o els béns col·lectius, ni dóna cobertura e efectes contraris a l’ordenament vigent.

_________________,        de/d’                  de 20  

Signatura,

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem què les seves dades seran 
incorporades en el fitxer ____________________ per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de 
__________________ i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional al __________________, per exercir el seus drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació  i oposició de les seves dades personals.

IL·LM. SR./SRA. ALCALDE/SSA DE L’AJUNTAMENT DE ___________
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11. COMUNICACIÓ PRÈVIA  MUNICIPAL D’ESTABLIMENTS NO 
PERMANENTS DESMUNTABLES
Fitxa del tràmit
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Nom	del	tràmit:
Comunicació	prèvia	municipal	d’establiments	no	permanents	
desmuntables.

Descripció:

És	el	règim	d’intervenció	a	través	del	qual	les	persones	o	empreses	
interessades	en	l’obertura	d’un	establiment	no	permanent	desmuntable,	
han	de	posar	en	coneixement	de	l’ajuntament	els	requisits	o	elements	
relatius	a	l’obertura	d’un	establiment	d’aquest	tipus	on	es	preveu	
celebrar	espectacles	públics	o	activitats	recreatives.	
Se	sotmeten	a	aquest	règim	els	locals	o	les	construccions	conformats	per	
estructures	desmuntables	o	per	instal·lacions	<ixes	portàtils,	constituïdes	
per	mòduls	o	elements	metàl·lics,	de	fusta	o	qualsevol	altre	material	que	
permeti	 operacions	 de	 muntatge,	 desmuntatge	 o	 trasllat,	 amb	 caràcter	
itinerant	o	 sense.	Poden	ser	 coberts	 totalment	o	parcialment,	 i	oberts	o	
tancats	(annex	I	punt	VI.1.b)	del	Decret	112/2010,	de	31	d’agost).	
		

Organisme	Competent/Responsable: Ajuntament.

Àrea	tramitadora: Àrea	municipal	de		gestió	de	les	activitats	i	llicències.

Classigicació	temàtica:	 Activitats.

Qui	el	pot	demanar:

La	persona	<ísica	o	jurídica	que	vol	obrir	un	establiment,	local	o	
construcció,	no	permanent	desmuntable,	per	a	realitzar-hi	espectacles	
públics	o	activitats	recreatives.	Es	podrà	fer	a	través	de	representant	
legal,	amb	declaració	de	la	representació	amb	la	qual	s’actua.

Canals	de	tramitació: Per	mitjans	electrònics	o	de	manera	presencial.

Període	de	l’any	en	què	es	pot	
demanar: Es	pot	presentar	en	qualsevol	moment.

Termini	de	la	sol·licitud: --

Requisits	previs:

Haver	 obtingut	 l’autorització	 per	 a	 l’ocupació	 del	 domini	 públic	 on	 es	
volen	ubicar	les	instal·lacions	no	permanents	desmuntables,	si	és	el	cas.	
Haver	 realitzat	 el	 pagament	de	 la	 corresponent	 taxa	 associada	 a	 aquest	
tràmit.

Preu/	Taxa: La	taxa	que	estableixi	l’ordenança	<iscal.

Mitjans	de	pagament: Els	que	estableixi	l’ordenança	<iscal.
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Documentació	a	aportar:

1.	 Comunicació	prèvia	d’acord	 amb	el	model	 normalitzat,	 acompanyada	
de	la	documentació	que	es	detalla	en	aquest	punt.	

2.	Declaració	responsable	del	 fet	que	 l’establiment	o	 l’activitat	 compleix	
els	 requisits	 establerts	 per	 l’Ordenança	 i	 la	 normativa	 vigent	
d’aplicació.	

3.	Autorització	per	a	 l’ocupació	del	domini	públic	on	es	volen	ubicar	 les	
instal·lacions	no	permanents	desmuntables.	

4.	Declaració	responsable	de	 la	persona	 titular	de	 la	disponibilitat	de	 la	
<inca,	si	és	el	cas.	

5.	 Informe	 i	 certi<icació	de	 la	Generalitat	 en	matèria	d’incendis,	 d’acord	
amb	el	que	disposa	l’article	23	de	la	Llei	3/2010,	de	18	de	febrer.		

6.		Autorització	d'abocament	a	la	llera	pública	o	al	mar,	si	és	el	cas.	
7.	 Declaració	 responsable	 de	 la	 contractació	 d'una	 d'assegurança	 de	

responsabilitat	civil	que	cobreixi	el	risc	i	en	la	qual	es	faci	constar	les	
quanties	contractades,	acompanyada	del	rebut	vigent,	d’acord	amb	el	
Decret	112/2010,	de	31	d’agost	(article	83).	

Impresos	del	tràmit:
Imprès	de	comunicació	prèvia	per	a	establiments	no	permanents	
desmuntables.

Normativa:

• Llei	 11/2009,	 de	 6	 de	 juliol,	 de	 regulació	 administrativa	 dels	
espectacles	públics	i	les	activitats	recreatives	

• Decret	112/2010,	de	31	d'agost,	Reglament	d'espectacles	públics	 i	
activitats	recreatives	

• Ordenança	 municipal	 d’intervenció	 en	 espectacles	 públics	 i	
activitats	recreatives.

Termini	de	Resolució	 No	hi	ha	resolució.

Silenci	administratiu: No	opera.

Vies	de	reclamació: Les	ordinàries	del	procediment	administratiu.

Altra	informació	d’interès:

Les	comunicacions	presentades	d’acord	al	que	estableix	la	normativa	
vigent,	són	e<icaces	des	de	la	seva	entrada	al	Registre	general	de	
l'Ajuntament.	La	presentació	de	la	comunicació	faculta	l’Ajuntament	per	a	
veri<icar	la	conformitat	de	les	dades	que	s’hi	contenen.	
Quan	el	servei	tècnic	municipal,	en	comprovar	les	dades	i	documents	
aportats	junt	amb	la	comunicació	prèvia,	detecti	qualsevol	inexactitud,	
falsedat	o	omissió	de	caràcter	essencial,	elevarà	proposta	a	l’òrgan	
municipal	competent	per	tal	que,	prèvia	audiència	a	la	persona	
interessada,	dicti	un	acte	administratiu	en	virtut	del	qual	es	declari	sense	
efectes	la	comunicació	prèvia	presentada	per	no	adequar-se	a	la	legalitat.	
Tractant-se	d’activitats	en	establiments	no	permanents	desmuntables	
caldrà	obtenir	acta	de	control	inicial	favorable	dels	serveis	tècnics	
municipals	o	d’una	eca	que	acrediti	la	inspecció	del	muntatge	i	la	
comprovació	del	seu	funcionament.		
En	el	cas	d’instal·lacions	de	<ires	d’atraccions,	s’ha	de	presentar	al	
personal	tècnic	o	de	l’eca	que	exerceixi	el	control	inicial	els	manuals	
d’instruccions	i	les	certi<icacions	tècniques	especí<iques	corresponents	
als	muntatges.
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COMUNICACIÓ PRÈVIA  MUNICIPAL D’ESTABLIMENTS NO 
PERMANENTS DESMUNTABLES

DADES DEL SOL·LICITANT /INTERESSAT  

DADES DEL REPRESENTANT (en cas d’haver-n’hi)

ADREÇA A EFECTES DE COMUNICACIONS / NOTIFICACIONS

  Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud
Podeu consultar les condicions detallades del servei de comunicacions i notificacions electròniques a l’annex 1 d’aquest formulari.

DADES DE L’ESTABLIMENT / ACTIVITAT

Nom	i	cognoms	/	Raó	Social	
     

DNI	/	NIF	/NIE/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

Nom	i	cognoms	
     

DNI	/	NIF	/NIE/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

			Les	del	Sol·licitant 			Les	del	Representant 			Altres	(Omplir	el	següent	formulari)

ALTRES	DADES

Nom	i	cognoms	
     

DNI	/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

Nom	comercial	
     

Referència	cadastral	(Mes	informació	a:	http://www.sedecatastro.gob.es	)	
     

Adreça	
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
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DADES TÈCNIQUES DE L’ACTIVITAT

Podeu adjuntar qualsevol informació tècnica complementària descriptiva de l’activitat (plànol o croquis amb la distribució 
i característiques, fotografies,...)

DOCUMENTACIÓ QUE APORTA EL SOL·LICITANT

 Informe i certificació de la Generalitat en matèria d’incendis, d’acord amb el que disposa l’article 23 de la Llei 
3/2010, de 18 de febrer.

 Declaració responsable de la persona titular de la contractació d'una d'assegurança de responsabilitat civil que 
cobreixi el risc exigit per la reglamentació d’espectacles i activitats recreatives.

 Altra documentació:      

Activitat	principal	
     

Codi	CCAE:	
     

Altres	activitats	/	activitats	secundàries	(Descripció)	
     

Apartat	o	apartats	de	l’annex	I	de	l’Ordenança	d’activitats	recreatives	i	espectacles	en	el/s	que	es	classi<ica	l’activitat	
o	establiment:		     

PARÀMETRES	GENERALS

Super<ície	total	*(m2)	
     

Super<ície	útil	*(m2)	
     

Alçada*	(m)	
     

Super<ície	magatzem*(m2)	
     

Alçada*	(m)		
     

Potència	contractada*(kW)	
     

Horari	de	funcionament*	
     

Aforament	estimat*	(num.Usuaris)	
     

PROTECCIÓ	CONTRA	INCENDIS

Nombre	d’extintors*	
     

Enllumenat	d’emergència*	(si	/	no)	

     

ACCESSIBILITAT

Lavabo	adaptat,	recorreguts	adaptats	(si	escau)*	(si	/	no)	
     

SOROLL

Valors	màxims	d’emissió	acústica	(en	establiments	destinats	a	espectacles	musicals)*	
     

RELACIÓ	DE	MAQUINÀRIA

Descripció,	unitats,	potència	(kW)*	
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DOCUMENTACIÓ QUE OBRA EN PODER DE L’AJUNTAMENT

 Certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis, quan es tracti d’activitats de l’annex 
d’activitats amb risc d’incendi de l’Ordenança d’espectacles públics i activitats recreatives en el cas que s’hagi 
emès pels serveis tècnics municipals. 
Referència a la seva sol·licitud:      

 Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic municipal, si 
escau. Referència a la seva sol·licitud:      

 Justificació acreditativa que s’ha realitzat el pagament de la corresponent taxa.
Identificada amb la liquidació núm:      

DECLARO RESPONSABLEMENT
• Que l'esmentada activitat es troba subjecta al tràmit de comunicació prèvia d’establiments no permanents 

desmuntables d’acord amb l’Ordenança d’intervenció municipal, i per al seu exercici compleixo els requisits 
establerts per la normativa vigent, disposo de la documentació acreditativa corresponent  i em comprometo a 
mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

• Que les dades consignades en aquesta comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta, i que 
estic obligat a comunicar qualsevol variació que pugui produir-se d’ara en endavant.

• Que disposo de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat 
de l’activitat, si escau.

• Que gaudeixo de disponibilitat de la finca.
• Que en cas d’actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per a tramitar aquesta 

sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

AUTORITZO
A l’Ajuntament a verificar les meves dades a altres administracions o organismes per comprovar el compliment de les 
condicions requerides per a l’exercici de l’activitat, i que pugui verificar-les durant la seva vigència.

EFECTES DE LA PRESENTACIÓ DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA RECREATIVA O D’ESPECTACLES

• La presentació d’aquesta comunicació prèvia d’establiments no permanents desmuntables amb alguna inexactitud, 
falsedat o omissió de caràcter essencial, o en qualsevol dels documents que l’acompanyen no és jurídicament 
eficaç i comporta l’obligació de paralitzar l’activitat sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o 
administratives de les quals s’hagués de respondre.

• Un cop efectuada la comunicació, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les 
persones titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions, mesuraments, les anàlisis i les comprovacions 
favorables, sense perjudici que per iniciar l’activitat s’hagi de disposar dels títols administratius habilitants o controls 
inicials que, d’acord amb la normativa sectorial, són preceptius.

• La comunicació prèvia recreativa o d’espectacles no atorga a la persona o empresa titular de l’activitat, facultats 
sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni dóna cobertura e efectes contraris a l’ordenament 
vigent.

_________________,        de/d’                  de 20  
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Signatura,

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem què les seves dades seran 
incorporades en el fitxer ____________________ per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de 
__________________ i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional al __________________, per exercir el seus drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació  i oposició de les seves dades personals.

IL·LM. SR./SRA. ALCALDE/SSA DE L’AJUNTAMENT DE ___________
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12. COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL D’ESTABLIMENTS FIXOS 
OBERTS AL PÚBLIC D’ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS 
RECREATIVES ORDINÀRIES
Fitxa del tràmit
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Nom	del	tràmit:
Comunicació	prèvia	municipal	d’establiments	gixos	oberts	al	
públic	d’espectacles	públics	i	activitats	recreatives	ordinàries

Descripció:

És	el	règim	d’intervenció	a	través	del	qual	la	persona	o	empresa	que	vol	posar	
funcionament	 un	 establiment	 <ix	 obert	 al	 públic,	 d’espectacles	 públics	 o	
activitats	 recreatives	 ordinàries,	 ho	 posa	 en	 coneixement	 de	 l’Ajuntament	 i	
acompanya	 la	 documentació	 que	 acredita	 el	 compliment	 dels	 requisits	 que	
exigeix	la	normativa	aplicable.	

Se	 sotmeten	 a	 aquest	 règim	 els	 establiments	 on	 es	 duen	 a	 terme	 activitats	
incloses	 al	 Decret	 112/2010,	 de	 31	 d’agost,	 que	 aprova	 el	 Reglament	
d’espectacles	 públics	 i	 activitats	 recreatives	 que	 ni	 aquest	 Decret	 ni	
l’Ordenança	 d’intervenció	 municipal	 en	 espectacles	 públics	 i	 activitats	
recreatives	subjecten		a	llicència.	

També	està	subjecta	a	comunicació	prèvia	d’espectacles	la	modi<icació	no	
substancial	d’un	establiment	obert	al	públic	o	activitat	recreativa	que	compti	
amb	la	llicència	municipal	corresponent	o	que	s’hagi	legalitzat	mitjançant	
comunicació.

Organisme	Competent/
Responsable: Ajuntament.

Àrea	tramitadora: Àrea	municipal	de		gestió	de	les	activitats	i	llicències.

Classigicació	temàtica:	 Urbanisme,	activitats	i	medi	ambient

Qui	el	pot	demanar:

La	persona	<ísica	o	jurídica	que	vol	posar	funcionament	un	establiment	<ix	
obert	al	públic,	d’espectacles	públics	o	activitats	recreatives	ordinàries	o,	el	
seu	representant	legal.	En	aquest	cas	s'ha	de	declarar	la	representació	amb	la	
qual	s’actua.

Canals	de	tramitació: Per	mitjans	electrònics	o	de	manera	presencial.

Període	de	l’any	en	què	es	pot	
demanar: Es	pot	presentar	en	qualsevol	moment.

Termini	de	la	sol·licitud:
La	comunicació	prèvia	es	presenta	un	cop	<inalitzades	les	obres	i	les	
instal·lacions	necessàries	per	obrir	l’establiment	o	dur	a	terme	l’activitat	i	
prèviament	al	seu		l’inici.
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Requisits	previs:

1. Obtenció	 de	 les	 certi<icacions	 o	 llicències	 especí<iques	 que,	 si	 és	 el	 cas,	
puguin	exigir	les	normes	sectorials	per	a	l’exercici	de	l’activitat.	

2. Informe	 i	 certi<icació	 de	 l’acte	 de	 comprovació	 favorable	 en	 matèria	
d’incendis	quan	es	tracti	d’activitats	incloses	en	el	annexos	1	o	2	de	la	Llei	
3/2010	 o	 certi<icació	 de	 l’acte	 de	 comprovació	 favorable	 quan	 es	 tracti	
d’una	 activitat	 inclosa	 a	 l’annex	 d’activitats	 amb	 risc	 d’incendis	 de	
l’Ordenança	 d’intervenció	 municipal	 en	 espectacles	 públics	 i	 activitats	
recreatives.		

3. Obtenció	de	la	corresponent	llicència	o	presentació	de	la	comunicació	
prèvia	d’obres	o	bé,	si	és	el	cas,	disposar	de	l’informe	urbanístic	segons	
procedeixi.	

4. Obtenció	de	les	llicències,	autoritzacions	o	concessions	relatives	a	
utilització	o	apro<itament	de	béns	del	domini	públic,	si	escau.		

5. Disposar	de	 la	declaració	d’impacte	ambiental	 favorable,	o	de	 la	resposta	
de	 l’Administració	 en	 el	 sentit	 que	 no	 hi	 ha	 necessitat	 d’avaluació	
d’impacte	ambiental,	 en	el	 cas	que	 l’activitat	 se	 situï	 en	un	espai	natural	
protegit.	

6. Haver	realitzat	el	pagament	de	la	corresponent	taxa	associada	a	aquest	
tràmit.

Preu/	Taxa: La	taxa	que	estableixi	l’ordenança	<iscal.

Mitjans	de	pagament: Els	que	estableixi	l’ordenança	<iscal.
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Documentació	a	aportar:

1. Comunicació	 prèvia	 d’acord	 amb	 el	 model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	
declaració	responsable	següent:	

• Que	en	cas	d’actuar	com	a	representant	legal,	es	disposa	de	tots	els	poders	
necessaris	 per	 a	 presentar	 la	 comunicació	 i	 rebre,	 si	 escau,	 les	
corresponents	comunicacions	i/o	noti<icacions.	

• Que	 l’activitat	 és	 compatible	 amb	 el	 planejament	 urbanístic	 en	 els	 casos	
que	no	hi	hagi	llicència	ni	comunicació	d’obres	i	es	vulguin	utilitzar	per	a	
un	ús	concret	obres	o	edi<icacions	existents	sense	un	ús	especí<ic.			

• Que	 les	dades	consignades	en	 la	comunicació	són	certes,	així	com	tota	 la	
documentació	que	s’adjunta.	

• Que	es	disposa	d’una	assegurança	de	responsabilitat	civil	per	les	quanties	
mínimes	 que	 s’indiquen	 al	 Decret	 112/2010,	 de	 31	 d’agost,	 pel	 qual	
s’aprova	el	Reglament	de	la	Llei	11/2009,	de	6	de	juliol,	acompanyada	de	
còpia	del	rebut	vigent.	

2. Documentació	 tècnica,	 presentada	 en	 forma	 de	 memòria	 o	 estudi	
ambiental	 requerida	 per	 la	 normativa	 sobre	 sorolls,	 escalfament,	
contaminació	acústica,	residus	i	vibracions	i,	en	tot	cas,	la	que	determini	la	
normativa	 sobre	 prevenció	 i	 control	 ambiental	 segons	 correspongui	 en	
funció	 de	 les	 característiques	 de	 l’establiment	 i	 de	 les	 activitats	 a	
desenvolupar-hi.	

3. Certi<icacions	 ambientals	 especí<iques,	 si	 escau,	 relatives	 a	 les	 emissions	
de	sorolls	o	vibracions,	i	lluminosa	a	l’exterior	en	horari	nocturn	o	d’altres	
afectacions	ambientals	que	concorrin	en	l’activitat.	

4. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	 la	 utilització	 o	
apro<itament	de	béns	del	domini	públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	
les	atorga	l’Ajuntament).	

5. Autorització	 d’abocaments	 d’aigües	 residuals	 a	 la	 llera	 pública	 o	 al	mar	
quan	procedeixi.	

6. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	 d’haver	 presentat	 la	
comunicació	prèvia	d’obres	quan	procedeixi.	

7. En	matèria	de	seguretat:	
-	 	Document	acreditatiu	d’haver	realitzat	el	control	preventiu	en	matèria	

d’incendis		i	el	certi<icat	de	l’acte	de	comprovació	favorable	en	matèria	
d’incendis	si	es	tracta	d’activitats	incloses	als	annexos	1	o	2	de	la	Llei	
3/2010.	

-		Certi<icat	de	l’acte	de	comprovació	favorable	en	matèria	d’incendis	emès	
per	una	entitat	col·laboradora	de	l’Administració	o	la	seva	referència	si	
aquest	 ha	 estat	 emès	 pels	 serveis	 tècnics	 municipals	 si	 es	 tracta	
d’activitats,	 instal·lacions	 o	 establiments	 incloses	 a	 l’annex	 II	
d’activitats	amb	risc	d’incendis	de	l’Ordenança	d’intervenció	municipal	
en	espectacles	públics	i	activitats	recreatives.	

-	 	En	 la	resta	d’activitats	o	establiments,	certi<icat	del	 tècnic	responsable	
de	 la	 instal·lació	 que	 es	 compleixen	 els	 requisits	 i	 les	 condicions	 de	
prevenció	i	de	seguretat	en	matèria	d’incendis	exigides	per	les	normes	
reguladores	de	les	activitats	recreatives	i	els	espectacles	públics	i	per	
la	resta	de	normes	d’aplicació.			

8. Declaració	 responsable	 en	 matèria	 de	 salut	 alimentària,	 si	 és	 un	
establiment	afectat	pel	Real	Decret	Llei	191/2011	(si	escau)	

9. Si	 l’activitat	 s’ha	d’emplaçar	 en	un	 espai	 natural	 protegit,	 referència	 a	 la	
declaració	d’impacte	ambiental	o	a	 la	resolució	de	 la	ponència	ambiental	
de	la	Generalitat	que	no	hi	ha	necessitat	d’avaluació	d’impacte	ambiental.	

10. Declaració	de	 les	dades	que,	 segons	 la	persona	 sol·licitant,	 gaudeixen	de	
con<idencialitat	d'acord	amb	la	legislació,	amb	especi<icació	de	la	Llei	en	la	
qual	s’empara,	si	escau.

Impresos	del	tràmit: Imprès	de	comunicació	prèvia	d’establiments	<ixos	oberts	al	públic	
d’espectacles	públics	i	activitats	recreatives	ordinàries
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Normativa:

• Llei	11/2009,	de	6	de	juliol,	de	regulació	administrativa	dels	espectacles	
públics	i	les	activitats	recreatives	

• Decret	112/2010,	de	31	d'agost,	Reglament	d'espectacles	públics	i	
activitats	recreatives	

• Ordenança	d’intervenció	municipal	en	espectacles	públics	i	activitats	
recreatives

Termini	de	Resolució	

No	hi	ha	resolució.	
Les	comunicacions	presentades	d’acord	al	que	estableix	la	normativa	vigent,	
són	e<icaces	des	de	la	seva	entrada	al	Registre	general	de	l'Ajuntament,	
moment	a	partir	del	qual	es	pot	exercir	l'activitat	comunicada.	La	presentació	
de	la	comunicació	faculta	l’Ajuntament	per	a	veri<icar	la	conformitat	de	les	
dades	que	s’hi	contenen.	
Un	cop	efectuada	la	comunicació	per	part	del	titular	de	l’activitat,	l’Ajuntament	
la	inscriurà	al	Registre	municipal	d’activitats.	A	l’esmentat	Registre	hi	
constarà	que	l’activitat	ha	estat	comunicada	i,	en	conseqüència,	que	ha	iniciat	
el	seu	funcionament.

Silenci	administratiu: No	opera

Vies	de	reclamació: Les	ordinàries	del	procediment	administratiu.

Altra	informació	d’interès:

Quan	el	servei	tècnic	municipal,	en	comprovar	les	dades	consignades	a	la	
comunicació	prèvia	d’obertura	detecti	qualsevol	inexactitud,	falsedat	o	
omissió	ho	posarà	en	coneixement	de	la	persona	titular,	que	tindrà	deu	dies	
per	corregir-la	i/o	perfeccionar-la.	
Si	la	inexactitud,	falsedat	o	omissió	tenen	caràcter	essencial	el	servei	tècnic	
municipal	elevarà	proposta	a	l’òrgan	municipal	competent	per	tal	que,	prèvia	
audiència	a	la	persona	interessada	dicti	un	acte	administratiu	en	virtut	del	
qual	es	declari	sense	efecte	la	comunicació	prèvia.	
La	memòria	de	l’activitat	ha	d’estar	a	disposició	de	qualsevol	inspecció	
posterior.
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COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL D’ESTABLIMENTS FIXOS OBERTS 
AL PÚBLIC D’ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES 
ORDINÀRIES
DADES DEL SOL·LICITANT /INTERESSAT  

DADES DEL REPRESENTANT (en cas d’haver-n’hi)

ADREÇA A EFECTES DE COMUNICACIONS / NOTIFICACIONS

  Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud
Podeu consultar les condicions detallades del servei de comunicacions i notificacions electròniques a l’annex 1 d’aquest formulari.

DADES DE L’ESTABLIMENT / ACTIVITAT

Nom	i	cognoms	/	Raó	Social	
     

DNI	/	NIF	/NIE/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

Nom	i	cognoms	
     

DNI	/	NIF	/NIE/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

			Les	del	Sol·licitant 			Les	del	Representant 			Altres	(Omplir	el	següent	formulari)

ALTRES	DADES

Nom	i	cognoms	
     

DNI	/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

Nom	comercial	
     

Referència	cadastral	(Mes	informació	a:	http://www.sedecatastro.gob.es	)	
     

Adreça	
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DOCUMENTACIÓ QUE APORTA EL SOL·LICITANT

 Documentació tècnica, presentada en forma de memòria o estudi ambiental requerida per la normativa sobre 
sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions i, en tot cas, la que determini la normativa sobre 
prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l’establiment i de les 
activitats a desenvolupar-hi.

 Certificació ambiental específica relativa a les emissions de sorolls o vibracions, i lluminosa a l’exterior en horari 
nocturn o d’altres afectacions ambiental que concorrin en activitats.

 Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar quan procedeixi.

 Document acreditatiu d’haver realitzat el control preventiu en matèria d’incendis  i el certificat de l’acte de 
comprovació favorable en matèria d’incendis si es tracta d’activitats incloses als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.

 Certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis emès per una entitat col·laboradora de 
l’Administració o la seva referència si aquest ha estat emès pels serveis tècnics municipal si es tracta d’activitats, 
instal·lacions o establiments incloses a l’annex II d’activitats amb risc d’incendis de l’Ordenança. d’intervenció 
municipal en espectacles públics i activitats recreatives.

 Certificat del tècnic responsable de la instal·lació que es compleixen els requisits i les condicions de prevenció i de 
seguretat en matèria d’incendis exigides per les normes reguladores de les activitats recreatives i els espectacles 
públics i per la resta de normes d’aplicació. 

 Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 
(si escau).

 Si l’activitat s’emplaça en un espai natural protegit, declaració d’impacte ambiental, sigui la seva resolució 
administrativa relativa a la no necessitat o, en el seu cas, la declaració d’impacte ambiental favorable o la indicació 
de la seva publicació, si escau amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara, si escau.

 Declaració, si cal, de les dades contingudes en el projecte que gaudeixen de confidencialitat d’acord amb la 
legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara.

 Certificacions o llicències específiques que, si és el cas, puguin exigir les normes sectorials per a l’exercici de 
l’activitat.

 Còpia del rebut vigent de l’assegurança de responsabilitat civil per les quanties mínimes que s’indiquen al Decret 
112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.

 Altra documentació:      

DOCUMENTACIÓ QUE OBRA EN PODER DE L’AJUNTAMENT

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

Activitat	principal	
     

Codi	CCAE:	
     

Altres	activitats	/	activitats	secundàries	(Descripció)	
     

Apartat	o	apartats	de	l’annex	I	de	l’Ordenança	d’activitats	recreatives	i	espectacles	en	el/s	que	es	classi<ica	l’activitat	
o	establiment:		     
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 Certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis, quan es tracti d’activitats de l’annex 
d’activitats amb risc d’incendi de l’Ordenança d’espectacles públics i activitats recreatives en el cas que s’hagi 
emès pels serveis tècnics municipals. 
Referència a la seva sol·licitud:      

 Llicència o comunicació prèvia d’obres. 
Referència acreditativa d'haver-la obtingut:      

 Informe urbanístic favorable, si escau.
Referència acreditativa d’haver-lo obtingut o demanat:      

 Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic municipal, si 
escau. Referència a la seva sol·licitud:      

 Justificació acreditativa que s’ha realitzat el pagament de la corresponent taxa.
Identificada amb la liquidació núm:      

DECLARO RESPONSABLEMENT

• Que l'esmentada activitat es troba subjecta al tràmit de comunicació prèvia d’establiments fixos oberts al públic 
d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries, d’acord amb l’Ordenança d’intervenció municipal i, per al seu 
exercici compleixo els requisits establerts per la normativa vigent, disposo de la documentació acreditativa 
corresponent  i em comprometo a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

• Que les dades consignades en aquesta comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta, i que 
estic obligat a comunicar qualsevol variació que pugui produir-se d’ara en endavant.

• Que en cas d’actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per a tramitar aquesta 
sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

• Que disposo d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per les quanties mínimes que s’indiquen al Decret 
112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.

• Que tinc la disponibilitat de la finca o local.

AUTORITZO

 L’Ajuntament a verificar les meves dades a altres administracions o organismes per comprovar el compliment de les 
condicions requerides per a l’exercici de l’activitat, i que pugui verificar-les durant la seva vigència.

EFECTES DE LA PRESENTACIÓ DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA RECREATIVA O D’ESPECTACLES
• La presentació d’aquesta comunicació prèvia d’activitat recreativa o d’espectacles amb alguna inexactitud, falsedat 

o omissió de caràcter essencial, o en qualsevol dels documents que l’acompanyen no és jurídicament eficaç i 
comporta l’obligació de paralitzar l’activitat sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives de 
les quals s’hagués de respondre

• Un cop efectuada la comunicació prèvia, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les 
persones titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions i les comprovacions favorables, sense perjudici que 
per iniciar l’activitat s’hagi de disposar dels títols administratius habilitants o controls inicials que, d’acord amb la 
normativa sectorial, són preceptius.

• La comunicació prèvia recreativa o d’espectacles no atorga a la persona o empresa titular de l’activitat, facultats 
sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni dóna cobertura a efectes contraris a l’ordenament 
vigent.

_________________,        de/d’                  de 20  

�556



�

Signatura,

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem què les seves dades seran 
incorporades en el fitxer ____________________ per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de 
__________________ i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional al __________________, per exercir el seus drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació  i oposició de les seves dades personals.

IL·LM. SR./SRA. ALCALDE/SSA DE L’AJUNTAMENT DE ___________
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13. COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL PER A ESPECTACLES PÚBLICS 
O ACTIVITATS RECREATIVES DE CARÀCTER EXTRAORDINARI
Fitxa del tràmit
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Nom	del	tràmit:
Comunicació	prèvia	municipal	per	a	espectacles	públics	o	
activitats	recreatives	de	caràcter	extraordinari.

Descripció:

És	el	règim	d’intervenció	a	través	del	qual	la	persona	o	empresa	que	vol	
realitzar	un	espectacle	públic	o	activitat	recreativa	de	caràcter	
extraordinari,	ho	posa	en	coneixement	de	l’Ajuntament	i	acompanya	la		
documentació	que	acredita	el	compliment	dels	requisits	que	exigeix	la	
normativa	aplicable.	
Se	sotmeten	a	aquest	règim	els	espectacles	públics	i	activitats	recreatives	
de		caràcter	extraordinari,	següents:		
	-	Els	que	es	duen	a	terme	amb	motiu	de	festes	o	revetlles	populars.	
	-	Els	que	siguin	d'interès	artístic	o	cultural	amb	un	aforament	reduït	de	

menys	de	150	persones,	en	el	cas	que	es	duguin	a	terme	
ocasionalment	en	espais	oberts	al	públic	o	en	qualsevol	tipus	
d'establiments	de	concurrència	pública.	

	-	Les	actuacions	en	directe	en	establiments	inclosos	en	el	catàleg	del	
Decret	112/2010,	del	31	d’agost,	pel	qual	s’aprova	el	Reglament	
d'espectacles	públics	i	activitats	recreatives	i	a	l’annex	I	de	
l’Ordenança	d’intervenció	municipal.	

Organisme	Competent/Responsable: Ajuntament.

Àrea	tramitadora: Àrea	municipal	de		gestió	de	les	activitats	i	llicències.

Classigicació	temàtica:	 Activitats.

Qui	el	pot	demanar:
La	persona	<ísica	o	jurídica	que	vol	dur	a	terme	l’espectacle	públic	o	
activitat	recreativa	extraordinaris	o	el	seu	representant	legal.	En	aquest	
darrer	cas	s'ha	de	declarar	la	representació	amb	la	qual	s’actua.

Canals	de	tramitació: Per	mitjans	electrònics	o	de	manera	presencial.

Període	de	l’any	en	què	es	pot	
demanar: Es	pot	presentar	en	qualsevol	moment.

Termini	de	la	sol·licitud: --
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Requisits	previs:

1. 	 Sol·licitar	 prèviament	 o	 simultàniament	 l’autorització	 d’utilització	 o	
apro<itament	de	béns	de	domini	públic	quan	calgui.	

2.	Haver	realitzat	el	pagament	de	la	corresponent	taxa	associada	a	aquest	
tràmit.	

		
3.	Presentar	el	pla	d’autoprotecció	a	través	del	Registre	electrònic	de	plans	

d’autoprotecció	 (Hermes),	 si	 cal,	 	 d’acord	 el	 que	 disposa	 el	 Decret	
82/2010,	i	haver-lo	implantat	abans	de	l’inici	de	l’activitat,	en	els	casos	
següents:	
• Que	l’activitat	es	trobi	inclosa	a	l’annex	I	del	Decret	82/2010,	de	29	

de	juny,	pel	qual	s’aprova	el	catàleg	d’activitats	i	centres	obligats	a	
adoptar	mesures	d’autoprotecció	i	es	<ixa	el	contingut	d’aquestes.	

• Que	 l’activitat	 es	 realitzi	 en	 un	 centre,	 establiment,	 instal·lació	 o	
dependència	que	disposi	d’autorització	per	a	una	activitat	diferent	
de	la	que	es	pretén	realitzar.

Preu/	Taxa: La	taxa	que	estableixi	l’ordenança	<iscal.

Mitjans	de	pagament: Els	que	estableixi	l’ordenança	<iscal.
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Documentació	a	aportar:

		
1. Comunicació	 prèvia	 d’acord	 amb	 el	model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	

declaració	responsable	següent:	
• Que	 en	 cas	 d’actuar	 com	 a	 representant	 legal,	 es	 disposa	 de	 tots	 els	

poders	necessaris	per	a	presentar	la	comunicació	i	rebre,	si	escau,	les	
corresponents	comunicacions	i/o	noti<icacions.	

• Que	es	disposa	d’una	assegurança	de	responsabilitat	civil	que	cobreix	
el	risc	que	pugui	derivar-se	de	la	seva	organització	i	realització	(segons	
les	quanties	mínimes	del	Decret	112/2010,	de	31	d’agost).		

• Que	les	dades	consignades	en	la	comunicació	són	certes,	així	com	tota	
la	documentació	que	s’adjunta.	

2. Una	memòria	amb	el	contingut	mínim	següent:	

a) Identi<icació	 del	 tipus	 d'espectacle	 públic	 o	 activitat	 recreativa	 de	
caràcter	extraordinari.	

b) Data	o	dates	i	horari	previst	per	a	la	realització.	

c) Nom,	 cognoms,	 adreça	 i	 telèfons	 de,	 com	 a	 mínim,	 dues	 persones	
responsables	de	la	seva	organització.	

d) Descripció	 breu	 de	 l'espectacle	 o	 activitat	 i	 del	 nombre	màxim	 de	
persones	 que	 previsiblement	 assistiran	 o	 participaran	 en	 la	 seva	
realització	 amb	 indicació	 dels	 serveis	 o	 prestacions	 que	 se'ls	
oferiran.	

e) Indicació	 de	 les	 mesures	 adoptades,	 incloses	 la	 contractació	 del	
personal	 de	 seguretat	 privada	 i	 de	 control	 d'accés,	 i	 de	 les	 que	
convindria	adoptar	per	part	dels	serveis	municipals	afectats,	per	tal	
de	 prevenir	 riscos	 per	 a	 la	 salut	 i	 la	 seguretat	 i	 per	 prevenir	
inconvenients	 o	molèsties	 per	 a	 terceres	 persones	 interessades,	 en	
matèria	de	sorolls	i	trànsit.	

f) Identi<icació	 de	 la	 persona	 o	 persones	 titulars	 de	 l'establiment,	
recinte	 o	 espai	 obert,	 en	 cas	 que	 no	 sigui	 la	 mateixa	 persona	
promotora	 o	 organitzadora,	 i	 document	 que	 expressi	 la	 seva	
conformitat	 amb	 l'espectacle	 públic	 o	 amb	 activitat	 recreativa	
projectats.	

3.	 En	 prevenció	 i	 seguretat	 en	 matèria	 d’incendis,	 cal	 acompanyar		
l’informe	de	la	Generalitat,	d’acord	amb	el	que	disposa	l’article	23	de	la	
Llei	3/2010,	de	18	de	febrer.		
http:\\www20.gencat.cat/portal/site/interior	

		
4.	Còpia	de	l’autorització	-o	de	la	sol·licitud	si	encara	no	s’ha	resolt-,	per	a	

l’ocupació	del	domini	públic,	si	cal	i	aquell	pertany	a	una	administració	
diferent	de	l’Ajuntament.	

Impresos	del	tràmit:
Imprès	de	comunicació	prèvia	per	a	espectacles	públics	o	activitats	
recreatives	de	caràcter	extraordinari.
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Normativa:

• Llei	 11/2009,	 de	 6	 de	 juliol,	 de	 regulació	 administrativa	 dels	
espectacles	públics	i	les	activitats	recreatives	

• Decret	 112/2010,	 de	 31	 d'agost,	 Reglament	 d'espectacles	 públics	 i	
activitats	recreatives	

• Ordenança	d’intervenció	municipal	 en	 espectacles	 públics	 i	 activitats	
recreatives.

Termini	de	Resolució	 No	hi	ha	resolució.

Silenci	administratiu: No	opera.	

Vies	de	reclamació: Les	ordinàries	del	procediment	administratiu.

Altra	informació	d’interès:

Caldrà	 que	 l’Ajuntament	 emeti	 o	 sol·liciti,	 segons	 si	 és	 o	 no	 competent,	
informe	 de	 conformitat	 de	 l’activitat	 proposada	 en	matèria	 de	 seguretat	
ciutadana	i		trànsit,	si	l’activitat	afecta	en	aquests	àmbits.		

Quan	el	servei	tècnic	municipal,	en	comprovar	les	dades	consignades	a	la	
comunicació	prèvia	detecti	qualsevol	inexactitud,	falsedat	o	omissió	ho	
posarà	en	coneixement	de	la	persona	titular,	que	tindrà	deu	dies	per	
corregir-la	i/o	perfeccionar-la.	
Si	la	inexactitud,	falsedat	o	omissió	tenen	caràcter	essencial	el	servei	
tècnic	municipal	elevarà	proposta	a	l’òrgan	municipal	competent	per	tal	
que,	prèvia	audiència	a	la	persona	interessada	dicti	un	acte	administratiu	
en	virtut	del	qual	es	declari	sense	efecte	la	comunicació	prèvia.	
La	memòria	de	l’activitat	ha	d’estar	a	disposició	de	qualsevol	inspecció	
posterior.
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COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL PER A ESPECTACLES PÚBLICS O 
ACTIVITATS RECREATIVES DE CARÀCTER EXTRAORDINARI

DADES DEL SOL·LICITANT /INTERESSAT  

DADES DEL REPRESENTANT (en cas d’haver-n’hi)

ADREÇA A EFECTES DE COMUNICACIONS / NOTIFICACIONS

  Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud
Podeu consultar les condicions detallades del servei de comunicacions i notificacions electròniques a l’annex 1 d’aquest formulari.

DADES DE L’ESTABLIMENT / ESPAI OBERT AL PÚBLIC / ACTIVITAT

Nom	i	cognoms	/	Raó	Social	
     

DNI	/	NIF	/NIE/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

Nom	i	cognoms	
     

DNI	/	NIF	/NIE/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

			Les	del	Sol·licitant 			Les	del	Representant 			Altres	(Omplir	el	següent	formulari)

ALTRES	DADES

Nom	i	cognoms	
     

DNI	/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

Nom	comercial	
     

Referència	cadastral	(Mes	informació	a:	http://www.sedecatastro.gob.es	)	
     

Adreça	
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
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DOCUMENTACIÓ QUE APORTA EL SOL·LICITANT

  Memòria de l’espectacle públic o l’activitat recreativa extraordinària.

 En prevenció i seguretat en matèria d’incendis, cal acompanyar l’informe de la Generalitat, d’acord amb el que disposa 
l’article 23 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer. 

 Còpia de l’autorització o referència de la sol·licitud d’ocupació del domini públic, si cal i aquell pertany a una 
administració diferent de l’Ajuntament.

  Altra documentació:      

DOCUMENTACIÓ QUE OBRA EN PODER DE L’AJUNTAMENT

  Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic municipal o de 
titularitat pública, si escau.

  Justificació acreditativa que s’ha realitzat el pagament de la corresponent taxa.
Identificada amb la liquidació núm:      

DECLARO RESPONSABLEMENT

• Que l’activitat es troba subjecta al tràmit de comunicació prèvia d’espectacles públics i activitats recreatives de 
caràcter extraordinari d’acord amb l’Ordenança d’intervenció municipal, i per al seu exercici compleixo els requisits 
establerts per la normativa vigent, disposo de la documentació acreditativa corresponent  i em comprometo a 
mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

• Que les dades consignades en aquesta comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta, i que 
estic obligat a comunicar qualsevol variació que pugui produir-se d’ara en endavant.

• Que disposo d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc que pugui derivar-se de l’organització i 
realització de l’activitat (segons les quanties mínimes del Decret 112/2010, de 31 d’agost). 

• Que en cas d’actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per a tramitar aquesta 
sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

• Que tinc la disponibilitat de la finca o local.

AUTORITZO

L’Ajuntament a verificar les meves dades a altres administracions o organismes per comprovar el compliment de les 
condicions requerides per a l’exercici de l’activitat, i que pugui verificar-les durant la seva vigència.

Activitat	principal	
     

Altres	activitats	/	activitats	secundàries	(Descripció)	
     

Apartat	o	apartats	de	Annex	I	de	l’Ordenança	d’activitats	recreatives	i	espectacles	públics	en	el	que	es	classi<iqui	
l’activitat.
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EFECTES DE LA PRESENTACIÓ DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA RECREATIVA O D’ESPECTACLES DE 
CARÀCTER EXTRAORDINARI
• La presentació d’aquesta comunicació prèvia d’espectacles amb alguna inexactitud, falsedat o omissió de caràcter 

essencial, o en qualsevol dels documents que l’acompanyen no és jurídicament eficaç i impedeix la realització de 
l’espectacle o l’activitat recreativa comunicada, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives 
de les quals s’hagués de respondre

• Un cop efectuada la comunicació, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les 
persones titulars i/o organitzadores, sense perjudici que per iniciar l’activitat s’hagi de disposar dels títols 
administratius habilitants o controls inicials que, d’acord amb la normativa sectorial, són preceptius. Si és necessari 
un pla d’autoprotecció, l’activitat no es podrà realitzar fins que aquest no s’hagi aprovat i implantat.

• La comunicació prèvia d’espectacles no atorga a la persona o empresa titular de l’activitat, facultats sobre el domini 
públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni dóna cobertura e efectes contraris a l’ordenament vigent.

_________________,        de/d’                  de 20  

Signatura,

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem què les seves dades seran 
incorporades en el fitxer ____________________ per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de 
__________________ i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional al __________________, per exercir el seus drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació  i oposició de les seves dades personals.

IL·LM. SR./SRA. ALCALDE/SSA DE L’AJUNTAMENT DE ___________
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14. COMUNICACIÓ PRÈVIA DE MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL D’UN 
ESTABLIMENT I/O D’UN ESPECTACLE O ACTIVITAT RECREATIVA
Fitxa del tràmit
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Nom	del	tràmit:
Comunicació	prèvia	de	modigicació	no	substancial	d’un	establiment	
i/o	un	espectacle	o	activitat	recreativa

Descripció:

És	el	tràmit	a	través	del	qual	la	persona	o	empresa	titular	d'una	activitat	que	
disposa	de	llicència	o	comunicació	prèvia	vigent,	posa	en	coneixement	de	
l’Ajuntament	que	procedeix	a	realitzar-hi	una	modigicació	no	substancial.	
Modigicació	no	substancial	dels	establiments	i	de	les	seves	instal·lacions:	
Les	modi<icacions	dels	establiments	i	de	les	seves	instal·lacions,	ja	sigui	per	
transformació,	adaptació	o	reforma,	ampliació	o	reducció,	estan	sotmeses	a	
aquesta	comunicació	prèvia	quan	siguin	no	substancials	(excepte	gran	
rehabilitació)	d’acord	amb	el	què	disposa	el	Codi	tècnic	de	l’edi<icació.	
En	cas	que,	segons	el	que	disposa	l’esmentat	Codi	tècnic,	la	modi<icació	sigui	
substancial	(gran	rehabilitació),	caldrà	sol·licitar	una	nova	llicència	o	
autorització	o	presentar	una	nova	comunicació	prèvia.	
Modigicació	no	substancial	d’espectacles	públics	o	activitats	recreatives	
inclosos	en	la	llicència	o	comunicació	prèvia:		La	persona	organitzadora	o	
titular	de	l’establiment	ha	de	formalitzar	comunicació	prèvia	de	la	modi<icació	a	
l’Ajuntament	que	ha	atorgat	la	llicència	o	davant	del	qual	ha	presentat	la	
comunicació	prèvia,	si	el	nou	espectacle	o	la	nova	activitat	recreativa	amb	la	que	
es	vol	modi<icar	la	llicència	o	la	comunicació	prèvia	no	estan	sotmeses	a	
requeriments	addicionals	als	exigits	inicialment.	
En	els	altres	casos,	l'ampliació	o	la	modi<icació	de	la	llicència	o	la	comunicació	
prèvia	de	l’establiment,	per	tal	d’incloure-hi	nous	espectables	o	activitats	
recreatives,	estarà	subjecta	a	l’obtenció	d’una	nova	llicència	o	la	formalització	
d’una	nova	comunicació	prèvia.	

Organisme	Competent/
Responsable: Ajuntament.

Àrea	tramitadora: Àrea	municipal	de		gestió	de	les	activitats	i	llicències.

Classigicació	temàtica:	 Activitats.

Qui	el	pot	demanar: La	persona	<ísica	o	jurídica	titular	d’una	activitat	o	el	seu	representant	legal.	En	
aquest	cas	s'ha	de	declarar	la	representació	amb	la	qual	s’actua.

Canals	de	tramitació: De	manera	presencial.

Període	de	l’any	en	què	es	pot	
demanar: Es	pot	presentar	en	qualsevol	moment.

Termini	de	la	sol·licitud: La	comunicació	ha	de	formalitzar-se	abans	de	realitzar	la	modi<icació	no	
substancial.
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Requisits	previs:

1. Obtenció	 de	 les	 certi<icacions	 o	 llicències	 especí<iques	 que,	 si	 és	 el	 cas,	
puguin	exigir	les	normes	sectorials	per	a	l’exercici	de	l’activitat.	

2. Informe	 i	 certi<icació	 de	 l’acte	 de	 comprovació	 favorable	 en	 matèria	
d’incendis	quan	la	modi<icació	afecti	a	activitats	incloses	en	el	annexos	1	o	2	
de	 la	 Llei	 3/2010	 o	 només	 certi<icació	 de	 l’acte	 de	 comprovació	 favorable	
quan	 es	 tracti	 d’una	 activitat	 inclosa	 a	 l’annex	 d’activitats	 amb	 risc	
d’incendis	 de	 l’Ordenança	 municipal,	 sempre	 que	 la	 modi<icació	 no	
substancial	comporti	afectació	en	aquest	àmbit.	

3. Obtenció	de	la	corresponent	llicència	o	presentació	de	la	comunicació	prèvia	
d’obres,	segons	procedeixi.	

4. Obtenció	de	les	llicències,	autoritzacions	o	concessions	relatives	a	utilització	
o	apro<itament	de	béns	del	domini	públic,	si	escau.		

5. Haver	 realitzat	 el	 pagament	 de	 la	 corresponent	 taxa	 associada	 a	 aquest	
tràmit.

Preu/Taxa: La	taxa	que	estableixi	l’ordenança	<iscal.

Mitjans	de	pagament: Els	que	estableixi	l’ordenança	<iscal.

Documentació	a	aportar:

1.	 Document	 de	 comunicació	 prèvia	 d’aquesta	 modi<icació	 no	 substancial	
d’acord	 amb	 el	 model	 normalitzat	 que	 inclou	 la	 declaració	 responsable	
següent:	
• Que	 en	 cas	 d’actuar	 com	 a	 representant	 legal,	 es	 disposa	 de	 tots	 els	

poders	 necessaris	 per	 a	 presentar	 la	 comunicació	 i	 rebre,	 si	 escau,	 les	
corresponents	comunicacions	i/o	noti<icacions.	

• Que	les	dades	consignades	en	la	comunicació	són	certes,	així	com	tota	la	
documentació	que	s’adjunta.	

• Que	 es	 disposa	 de	 la	 pòlissa	 o	 el	 contracte	 d’assegurances	 o	 altres	
garanties	 que	 cobreixen	 la	 responsabilitat	 d’acord	 amb	 les	
característiques	 de	 l’establiment	 o	 de	 l’activitat	 modi<icada,	 amb	 els	
imports	especi<icats	en	el	Decret	112/2010,	de	31	d’agost	acompanyada	
de	còpia	del	rebut	vigent.	

2. Documentació	 tècnica,	 presentada	 en	 forma	 de	 memòria	 o	 estudi	
ambiental	 requerida	 per	 la	 normativa	 sobre	 sorolls,	 escalfament,	
contaminació	acústica,	residus	i	vibracions	i,	en	tot	cas,	la	que	determini	la	
normativa	 sobre	 prevenció	 i	 control	 ambiental	 segons	 correspongui	 en	
funció	 de	 les	 característiques	 de	 l’establiment	 i	 de	 les	 activitats	 a	
desenvolupar-hi.	

3. Llicències,	 autoritzacions	 o	 concessions	 relatives	 a	 la	 utilització	 o	
apro<itament	de	béns	del	domini	públic,	si	escau	(referència	a	aquestes,	si	
les	atorga	l’Ajuntament).	

4. Acreditació	 d’haver	 obtingut	 la	 llicència	 d’obres	 o	 d’haver	 presentat	 la	
comunicació	prèvia	d’obres	quan	procedeixi.	

5. En	matèria	de	seguretat:	
-	 Document	 acreditatiu	 d’haver	 realitzat	 el	 control	 preventiu	 en	matèria	

d’incendis		i	el	certi<icat	de	l’acte	de	comprovació	favorable	en	matèria	
d’incendis	si	es	tracta	d’activitats	incloses	als	annexos	1	o	2	de	la	Llei	
3/2010.	

-	Certi<icat	de	l’acte	de	comprovació	favorable	en	matèria	d’incendis	emès	
per	una	entitat	col·laboradora	de	l’Administració	o	la	seva	referència	si	
aquest	 ha	 estat	 emès	 pels	 serveis	 tècnics	 municipals	 si	 es	 tracta	
d’activitats,	 instal·lacions	 o	 establiments	 incloses	 a	 l’annex	 II	
d’activitats	amb	risc	d’incendis	de	l’Ordenança	d’intervenció	municipal	
en	espectacles	públics	i	activitats	recreatives.	

6.Declaració	responsable	en	matèria	de	salut	alimentària,	si	és	un	establiment	
afectat	pel	Real	Decret	Llei	191/2011	(si	escau).
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Impresos	del	tràmit:
Imprès	de	comunicació	prèvia	d'una	modi<icació	no	substancial	d'una	
modi<icació	no	substancial	d’un	establiment	i/o	un	espectacle	o	activitat	
recreativa.

Normativa:

Espectacles:	
• Llei	11/2009,	de	6	de	juliol,	de	regulació	administrativa	dels	espectacles	
públics	i	les	activitats	recreatives.	

• Decret	112/2010,	de	31	d'agost,	Reglament	d'espectacles	públics	i	activitats	
recreatives.	

• Ordenança	d’intervenció	municipal	en	espectacles	públics	i	activitats	
recreatives.	

Termini	de	Resolució	

No	hi	ha	resolució.	
Les	comunicacions	presentades	d’acord	al	que	estableix	la	normativa	vigent,	són	
e<icaces	des	de	la	seva	entrada	al	Registre	general	de	l'Ajuntament,	moment	a	
partir	del	qual	es	pot	exercir	l'activitat	comunicada.	La	presentació	de	la	
comunicació	faculta	l’Ajuntament	per	a	veri<icar	la	conformitat	de	les	dades	que	
s’hi	contenen.	
Un	cop	efectuada	la	comunicació	per	part	del	titular	de	l’activitat,	l’Ajuntament	la	
inscriurà	al	Registre	municipal	d’activitats.	A	l’esmentat	Registre	hi	constarà	que	
l’activitat	ha	estat	comunicada	i,	en	conseqüència,	que	ha	iniciat	el	seu	
funcionament.

Silenci	administratiu: No	opera.

Vies	de	reclamació: Les	ordinàries	del	procediment	administratiu.

Altra	informació	d’interès:

Si	el	nou	espectacle	o	la	nova	activitat	recreativa	amb	la	que	es	vol	modi<icar	la	
llicència	està	sotmès,	per	l’Ordenança	d’espectacles	o	per	la	resta	de	normes	
d’aplicació,	a	requeriments	addicionals	als	exigits	inicialment,	per	tal	d’incloure-
hi	el	nou	espectacle	caldrà	tramitar	una	nova	llicència.	
Les	modi<icacions	dels	establiments	i	de	les	seves	instal·lacions,	ja	sigui	per	
transformació,	adaptació	o	reforma,	ampliació	o	reducció,	o	canvi	o	
desplaçament,	estan	sotmeses	a	l’obtenció	d’una	nova	llicència	o	autorització	
quan	siguin	substancials,	segons	el	que	disposa	el	Codi	tècnic	de	l’edi<icació.		
Caldrà	presentar	el	pla	d’autoprotecció,	si	cal,	 	d’acord	el	que	disposa	el	Decret	
82/2010,	en	el	termini	màxim	de	6	mesos	des	de	l’inici	de	l’activitat	a	través	del	
Registre	electrònic	de	plans	d’autoprotecció	Hermes.	
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COMUNICACIÓ DE MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL D’UN 
ESTABLIMENT I/O D’UN ESPECTACLE O ACTIVITAT RECREATIVA

DADES DEL SOL·LICITANT /INTERESSAT  

DADES DEL REPRESENTANT (en cas d’haver-n’hi)

ADREÇA A EFECTES DE COMUNICACIONS / NOTIFICACIONS

  Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud
Podeu consultar les condicions detallades del servei de comunicacions i notificacions electròniques a l’annex 1 d’aquest formulari.

DADES DE L’ESTABLIMENT / ACTIVITAT

Nom	i	cognoms	/	Raó	Social	
     

DNI	/	NIF	/NIE/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

Nom	i	cognoms	
     

DNI	/	NIF	/NIE/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

			Les	del	Sol·licitant 			Les	del	Representant 			Altres	(Omplir	el	següent	formulari)

ALTRES	DADES

Nom	i	cognoms	
     

DNI	/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

Nom	comercial	
     

Referència	cadastral	(Mes	informació	a:	http://www.sedecatastro.gob.es	)	
     

Adreça	
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
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DOCUMENTACIÓ QUE APORTA EL SOL·LICITANT

  Documentació tècnica, presentada en forma de memòria o estudi ambiental requerida per la normativa sobre sorolls, 
escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions i, en tot cas, la que determini la normativa sobre prevenció 
i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l’establiment i de les activitats a 
desenvolupar-hi.

  Document acreditatiu d’haver realitzat el control preventiu en matèria d’incendis  i el certificat de l’acte de comprovació 
favorable en matèria d’incendis si es tracta d’activitats incloses als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.

  Certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis emès per una entitat col·laboradora de 
l’Administració o la seva referència si aquest ha estat emès pels serveis tècnics municipal si es tracta d’activitats, 
instal·lacions o establiments incloses a l’annex II d’activitats amb risc d’incendis de l’Ordenança. d’intervenció 
municipal en espectacles públics i activitats recreatives.

  Certificat del tècnic responsable de la instal·lació que es compleixen els requisits i les condicions de prevenció i de 
seguretat en matèria d’incendis exigides per les normes reguladores de les activitats recreatives i els espectacles 
públics i per la resta de normes d’aplicació. 

  Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si 
escau).

  Còpia del rebut vigent de l’assegurança de responsabilitat civil per les quanties mínimes que s’indiquen al Decret 
112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.

  Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic quan aquest no 
sigui municipal.

  Altra documentació:      

DOCUMENTACIÓ QUE OBRA EN PODER DE L’AJUNTAMENT

  Llicència o comunicació prèvia relativa a l’exercici de l’activitat. 
Referència:      

  Certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis, quan es tracti d’activitats de l’annex d’activitats amb 
risc d’incendi de l’Ordenança d’espectacles públics i activitats recreatives en el cas que s’hagi emès pels serveis 
tècnics municipals. 
Referència a la seva sol·licitud:      

  Llicència o comunicació prèvia d’obres. 
Referència acreditativa d'haver-la obtingut:      

  Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic municipal, si 
escau.  
Referència a la seva sol·licitud:      

  Justificació acreditativa que s’ha realitzat el pagament de la corresponent taxa.
Identificada amb la liquidació núm:      

Activitat	principal	
     

Codi	CCAE:	
     

Altres	activitats	/	activitats	secundàries	(Descripció)	
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DECLARO RESPONSABLEMENT
• Que es realitzarà una modificació no substancial en l’activitat identificada en aquesta comunicació, la qual s’està 

exercint sota l’empara del corresponent i vigent títol d’intervenció legalment requerit.

• Que, d’acord amb el disposat a l’Ordenança d’intervenció municipal en espectacles, al Decret 112/2010, de 31 
d’agost o la resta de normes d’aplicació, el nou espectacle o la nova activitat recreativa amb la que es vol modificar 
la llicència no està sotmès a requeriments addicionals als exigits inicialment, i no es tracta tampoc, d’una 
modificació substancial, d’acord amb el que disposa el Codi tècnic de l’edificació. Per tal de dur a terme el nou 
espectacle o activitat, compleixo els requisits establerts per la normativa vigent, disposo de la documentació 
acreditativa corresponent  i em comprometo a mantenir-ne el compliment durant el seu desenvolupament.

• Que les dades consignades en aquesta comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta, i que 
estic obligat a comunicar qualsevol nova variació que pugui produir-se d’ara en endavant.

• Que disposo de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat 
de l’activitat, si escau.

• Que en cas d’actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per a tramitar aquesta 
sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

AUTORITZO

L’Ajuntament a verificar les meves dades a altres administracions o organismes per comprovar el compliment de les 
condicions requerides per a l’exercici de l’activitat, i que pugui verificar-les durant la seva vigència.

EFECTES DE LA PRESENTACIÓ DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA
• La modificació no substancial es durà a terme sota l’exclusiva responsabilitat de la persona titular i sense perjudici 

d’haver de disposar dels títols administratius habilitants o controls inicials que, d’acord amb la normativa sectorial, 
siguin preceptius.

• Aquesta comunicació prèvia no atorga a la persona o empresa titular de l’activitat, facultats sobre el domini públic, 
el servei públic o els béns col·lectius, ni dóna cobertura e efectes contraris a l’ordenament vigent.

_________________,        de/d’                  de 20  

Signatura,

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem què les seves dades seran 
incorporades en el fitxer ____________________ per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de 
__________________ i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional al __________________, per exercir el seus drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació  i oposició de les seves dades personals.

IL·LM. SR./SRA. ALCALDE/SSA DE L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE
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15. LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A ESPECTACLES PÚBLICS O 
ACTIVITATS RECREATIVES DE CARÀCTER EXTRAORDINARI
Fitxa del tràmit
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Nom	del	tràmit:
Llicència	municipal	per	a	espectacles	públics	o	activitats	
recreatives	de	caràcter	extraordinari

Descripció:

És	el	règim	d’intervenció	municipal	al	qual,	els	municipis	de	més	de	
50.000	habitants,	subjecten	l’exercici	d’espectacles	públics	i	activitats	
recreatives	de		caràcter	extraordinari.	
Se	sotmeten	a	aquest	règim	els	espectacles	públics	i	
les	activitats	recreatives	de	caràcter	extraordinari,	que:	
		-	Es	duen	a	terme	esporàdicament	en	establiments	oberts	al	públic	que	

tenen	llicència	o	autorització	per	a	una	activitat	diferent	de	la	que	es	
pretén	fer,	o		

	-	Es	duen	a	terme	en	espais	oberts	al	públic	o	altres	locals	que,	tot	i	no	
tenir	la	condició	d'establiments	oberts	al	públic	amb	llicència	o	
autorització,	compleixen	les	condicions	exigides	per	dur-hi	a	terme	els	
espectacles	o	les	activitats.	

	No	estaran	subjectes	a	aquesta	llicència	(per	està	subjectes	a	
comunicació	prèvia),	els	d’espectacles	públics	i	activitats	recreatives	de		
caràcter	extraordinari,	següents:	
	-	Els	que	es	duen	a	terme	amb	motiu	de	festes	o	revetlles	populars.	
	-	Els	que	siguin	d'interès	artístic	o	cultural	amb	un	aforament	reduït	de	

menys	de	150	persones,	en	el	cas	que	es	duguin	a	terme	
ocasionalment	en	espais	oberts	al	públic	o	en	qualsevol	tipus	
d'establiments	de	concurrència	pública.	

	-	Les	actuacions	en	directe	en	establiments	inclosos	en	el	catàleg	del	
Decret	112/2010,	del	31	d’agost,	pel	qual	s’aprova	el	Reglament	
d'espectacles	públics	i	activitats	recreatives	i	a	l’annex	I	de	
l’Ordenança	d’intervenció	municipal.	

Organisme	Competent/Responsable: Ajuntament.

Àrea	tramitadora: Àrea	municipal	de		gestió	de	les	activitats	i	llicències.

Classigicació	temàtica:	 Activitats.

Qui	el	pot	demanar:

La	persona	<ísica	o	jurídica	que	vol	dur	a	terme	un	o	diversos	espectacles	
públics	o	activitats	recreatives	en	un	mateix	establiment	o	espai	obert	al	
públic	o	el	seu	representant	legal.	En	aquest	darrer	cas	s'ha	de	declarar	la	
representació	amb	la	qual	s’actua.

Canals	de	tramitació: Per	mitjans	electrònics	o	de	manera	presencial.

Període	de	l’any	en	què	es	pot	
demanar: Es	pot	presentar	en	qualsevol	moment.

Termini	de	la	sol·licitud: --

Requisits	previs:

1. Sol·licitar	 prèviament	 o	 simultàniament	 l’autorització	 d’utilització	 o	
apro<itament	de	béns	de	domini	públic	quan	calgui.	

2. Presentar	 el	 pla	 d’autoprotecció	 a	 través	 del	 registre	 electrònic	 de	
plans	 d’autoprotecció	 (Hermes)	 i	 haver-lo	 implantat	 abans	 de	 l’inici	
de	l’activitat.		

3. Haver	 realitzat	 el	 pagament	 de	 la	 corresponent	 taxa	 associada	 a	
aquest	tràmit.

Preu/	Taxa: La	taxa	que	estableixi	l’ordenança	<iscal.

Mitjans	de	pagament: Els	que	estableixi	l’ordenança	<iscal.
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Documentació	a	aportar:

1. Sol·licitud	 de	 llicència	 d’espectacle	 públic	 o	 activitat	 recreativa	 de	
caràcter	extraordinari	d’acord	amb	el	model	normalitzat.			

2. Una	memòria	amb	el	contingut	mínim	següent:	

a)Identi<icació	de	l'espectacle	públic	o	activitat	recreativa	per	a	la	qual	
es	sol·licita	llicència.	

b) Data	o	dates	i	horari	previst	per	a	la	realització.	

c)Nom,	 cognoms,	 adreça	 i	 telèfons	 de,	 com	 a	 mínim,	 dues	 persones	
responsables	de	la	seva	organització.	

d)Descripció	 breu	 de	 l'espectacle	 o	 activitat	 i	 del	 nombre	màxim	 de	
persones	 que	 previsiblement	 assistiran	 o	 participaran	 en	 la	 seva	
realització	 amb	 indicació	 dels	 serveis	 o	 prestacions	 que	 se'ls	
oferiran.	

e)Indicació	 de	 les	 mesures	 adoptades,	 incloses	 la	 contractació	 del	
personal	 de	 seguretat	 privada	 i	 de	 control	 d'accés,	 i	 de	 les	 que	
convindria	 adoptar	 per	 part	 dels	 serveis	municipals	 afectats,	 per	
tal	 de	 prevenir	 riscos	 per	 a	 la	 salut	 i	 la	 seguretat	 i	 per	 prevenir	
inconvenients	o	molèsties	per	a	terceres	persones	interessades,	en	
matèria	de	sorolls	i	trànsit.	

f)Una	 anàlisi	 de	 la	 mobilitat	 que	 provocarà	 l’espectacle	 públic	 o	
activitat	recreativa,	amb	previsió	de	mesures	especials	per	afrontar	
les	necessitats	detectades,	si	escau,	segons	determina	la	normativa	
sobre	regulació	de	la	mobilitat	generada	

g)Una	 valoració	 de	 l’impacte	 acústic	 de	 l’espectacle	 o	 de	 l’activitat	
recreativa	i,	si	escau,	de	les	mesures	que	s’adoptaran	per	prevenir-
lo	i	minimitzar-lo.	

h)Descripció	 dels	 serveis	 d’higiene	 i	 dels	 dispositius	 d’assistència	
sanitària	que	s’instal·laran.	

i) Declaració	responsable	de	la	persona	titular	o	organitzadora	on	faci	
constar	 el	 compromís	 de	 contractació	 d'una	 d'assegurança	 de	
responsabilitat	civil	que	cobreix	el	risc	que	pugui	derivar-se	de	 la	
seva	 organització	 i	 realització	 (segons	 les	 quanties	 mínimes	 del	
Decret	112/2010,	de	31	d’agost).		

j) Identi<icació	 de	 la	 persona	 o	 persones	 titulars	 de	 l'establiment,	
recinte	 o	 espai	 obert	 i,	 en	 cas	 que	 no	 sigui	 la	 mateixa	 persona	
promotora	 o	 organitzadora,	 document	 que	 expressi	 la	 seva	
conformitat	 amb	 l'espectacle	 públic	 o	 amb	 activitat	 recreativa	
projectats.	

3.	Autorització	per	a	l’ocupació	del	domini	públic,	si	cal	i	aquell	pertany	a	
una	administració	diferent	de	l’Ajuntament.	

Impresos	del	tràmit: Imprès	de	sol·licitud	de	llicència	d’espectacle	públic	o	activitat	recreativa	
de	caràcter	extraordinari.
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Normativa:

• Llei	 11/2009,	 de	 6	 de	 juliol,	 de	 regulació	 administrativa	 dels	
espectacles	públics	i	les	activitats	recreatives	

• Decret	112/2010,	de	31	d'agost,	Reglament	d'espectacles	públics	 i	
activitats	recreatives	

• Ordenança	 municipal	 d’intervenció	 en	 espectacles	 públics	 i	
activitats	recreatives.

Termini	de	Resolució	

Hi	ha	resolució.	
La	resolució	que	dicta	l’Ajuntament	sobre	la	sol·licitud	de	llicència	posa	
<i	 al	procediment	 i	 s’ha	de	dictar	 i	noti<icar	en	un	 termini	màxim	d’un	
mes	a	comptar	des	de	la	data	de	presentació	de	la	sol·licitud.	

Silenci	administratiu:
Negatiu.	Opera	en	el	termini	d’un	mes	des	que	es	va	presentar	la	
sol·licitud	de	llicència.

Vies	de	reclamació: Les	ordinàries	del	procediment	administratiu.

Altra	informació	d’interès:

En	el	moment	d’iniciar	l’activitat	s’ha	d’acreditar	la	contractació	de	
l’assegurança	de	responsabilitat	civil,	mitjançant	una	declaració	
responsable,	en	la	qual	es	faci	constar	les	quanties	contractades,	
acompanyada	del	rebut	vigent,	d’acord	amb	el	Decret	112/2010,	de	31	
d’agost	(article	83).	
El	promotor	haurà	de	demanar	aquesta	llicència	amb	l’antelació	su<icient	
perquè	l’Ajuntament	pugui	resoldre	el	seu	atorgament,	tenint	en	compte	
que	per	fer-ho	disposa	del	termini	d’un	mes.
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LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A ESPECTACLES PÚBLICS O ACTIVITATS 
RECREATIVES DE CARÀCTER EXTRAORDINARI

DADES DEL SOL·LICITANT /INTERESSAT  

DADES DEL REPRESENTANT (en cas d’haver-n’hi)

ADREÇA A EFECTES DE COMUNICACIONS / NOTIFICACIONS

  Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud
Podeu consultar les condicions detallades del servei de comunicacions i notificacions electròniques a l’annex 1 d’aquest formulari.

DADES DE L’ESTABLIMENT / ACTIVITAT

Nom	i	cognoms	/	Raó	Social	
     

DNI	/	NIF	/NIE/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

Nom	i	cognoms	
     

DNI	/	NIF	/NIE/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

			Les	del	Sol·licitant 			Les	del	Representant 			Altres	(Omplir	el	següent	formulari)

ALTRES	DADES

Nom	i	cognoms	
     

DNI	/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

Nom	comercial	
     

Referència	cadastral	(Mes	informació	a:	http://www.sedecatastro.gob.es	)	
     

Adreça	
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
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DOCUMENTACIÓ QUE APORTA EL SOL·LICITANT

 Memòria de l’espectacle públic o activitat recreativa

 Còpia de la sol·licitud d’autorització d’utilització o aprofitament de béns de domini públic no municipal.

 Referència a la presentació del pla d’autoprotecció a través del programa Hermes.

 Altra documentació:      

DOCUMENTACIÓ QUE OBRA EN PODER DE L’AJUNTAMENT

 Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic municipal, si 
escau. Referència a la seva sol·licitud:      

 Justificació acreditativa que s’ha realitzat el pagament de la corresponent taxa.
Identificada amb la liquidació núm:      

DECLARO RESPONSABLEMENT

• Que en cas d’actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per a tramitar aquesta 
sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

• Que gaudeixo de disponibilitat de la finca, local o emplaçament.

AUTORITZO
A l’Ajuntament a verificar les meves dades a altres administracions o organismes per comprovar el compliment de les 
condicions requerides per a l’exercici de l’activitat, i que pugui verificar-les durant la seva vigència.

TERMINI DE RESOLUCIÓ I EFECTES DE LA FALTA DE RESOLUCIÓ DINS DE TERMINI

• El termini per resoldre aquesta sol·licitud és d’un mes comptat des de la data de la seva entrada al registre general 
de l’Ajuntament.

Aquest termini restarà interromput si s’ha de requerir el titular perquè esmeni la sol·licitud o perquè aporti 
documentació addicional entre la data de rebuda del requeriment i la data de presentació de l’esmena o 
documentació complementària d’acord amb allò que estableix l’article 21  de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions publiques.

Si un cop transcorregut el termini d’un mes l’Ajuntament no ha notificat la resolució el sol·licitant podrà entendre 
desestimada la sol·licitud.

SOL·LICITO

Activitat	principal	
     

Codi	CCAE:	
     

Altres	activitats	/	activitats	secundàries	(Descripció)	
     

Apartat	o	apartats	de	l’annex	I	de	l’Ordenança	d’activitats	recreatives	i	espectacles	en	el/s	que	es	classi<ica	l’activitat	
o	establiment:		     

�579



�

Que tingueu per presentada aquesta sol·licitud i que, un cop seguits els tràmits previstos a la Llei, m’atorgueu la llicència 
sol·licitada.

_________________,        de/d’                  de 20  

Signatura,

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem què les seves dades seran 
incorporades en el fitxer ____________________ per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de 
__________________ i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional al __________________, per exercir el seus drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació  i oposició de les seves dades personals.

IL·LM. SR./SRA. ALCALDE/SSA DE L’AJUNTAMENT DE ___________
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16. LLICÈNCIA MUNICIPAL D’ESTABLIMENTS FIXOS OBERTS AL 
PÚBLIC D’ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES 
ORDINÀRIES
Fitxa del tràmit
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Nom	del	tràmit:
Llicència	municipal	d’establiments	gixos	oberts	al	públic	
d’espectacles	públics	i	activitats	recreatives	ordinàries

Descripció:

Estan	sotmeses	al	règim	de	llicència	d’establiments	<ixos	oberts	al	públic	
d’espectacles	públics	i	activitats	recreatives	ordinàries	els	següents:	
1. Bars	musicals	amb	un	aforament	superior	a	150	persones.	
2. Discoteques.		
3. Sales	de	ball.	
4. Restaurants	musicals	amb	un	aforament	superior	a	150	persones.	
5. Sales	de	festes	amb	espectacle.	
6. Discoteques	de	joventut.	
7. Establiments	on	s’hi	realitzen	activitats	de	naturalesa	sexual:	
a) Locals	amb	servei	de	bar	i	ambientació	musical	sense	pista	de	ball	o	espai	

assimilable.	
b) Locals	que	ofereixen	actuacions	i	espectacles	eròtics.	

També	està	subjecta	a	aquesta	llicència	la	modi<icació	substancial	d’un	
establiment	o	activitat	ja	autoritzats.	La	sol·licitud,	sempre	que	sigui	possible,	
s’haurà	de	referir	a	la	part	o	les	parts	que	es	modi<iquen.

Organisme	Competent/
Responsable: Ajuntament.

Àrea	tramitadora: Àrea	municipal	de		gestió	de	les	activitats	i	llicències.

Classigicació	temàtica:	 Urbanisme,	activitats	i	medi	ambient

Qui	el	pot	demanar:

La	persona	<ísica	o	jurídica	que	vol	obrir	qualsevol	dels	establiments	<ixos	
oberts	al	públic	d’espectacles	públics	i	activitats	recreatives	ordinàries	o	
el	seu	representant	legal.	En	aquest	cas	s'ha	de	declarar	la	representació	amb	la	
qual	s’actua.

Canals	de	tramitació: Per	mitjans	electrònics	o	de	manera	presencial.

Període	de	l’any	en	què	es	pot	
demanar: Es	pot	presentar	en	qualsevol	moment.	

Termini	de	la	sol·licitud: ---
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Requisits	previs:

1.	 Haver	 realitzat	 el	 pagament	 de	 la	 corresponent	 taxa	 associada	 a	 aquest	
tràmit.	
2.	Opcionalment,	l’interessat	pot	adreçar-se	a	l’Ajuntament	per:	
a)	Rebre	informació	sobre	els	requisits	que	ha	de	complir	la	sol·licitud	i	obtenir	
els	formularis	a	complimentar.	
b)	 Sol·licitar	 informe	 urbanístic	 respecte	 de	 la	 compatibilitat	 de	 l’establiment	
amb	el	planejament	urbanístic.	
3. Si	l’activitat	està	situada	en	un	espai	natural	protegit,	es	troba	sotmesa	a	un	
procés	 de	 consulta	 prèvia	 sobre	 la	 necessitat	 de	 declaració	 d’impacte	
ambiental.	En	aquest	cas,	l’interessat	adreçarà	la	consulta	prèvia	a	l'OGAU	del	
territori	on	ha	previst	d'emplaçar	l'activitat.	

En	cas	que	la	Ponència	Ambiental	de	la	Generalitat	determini	que	cal	sotmetre	
l’activitat	projectada	a	avaluació	d’impacte	ambiental,	se	seguirà	el	procediment	
previst	per	la	llicència,	amb	especi<icitats	i	la	Ponència	formularà	la	declaració	
d’impacte	ambiental.	
4.	 Quan	 al	 local	 on	 es	 pretén	 realitzar	 l’activitat	 sigui	 necessari	 efectuar-hi	
obres,	el	peticionari	de	la	llicència	d’establiments	oberts	al	públic	pot	sol·licitar	
de	 forma	simultània	amb	aquesta	 llicència,	 la	preceptiva	 llicència	d’obres	o	bé	
esperar	 que	 li	 sigui	 atorgada	 o	 denegada	 la	 llicència	 d’establiments	 oberts	 al	
públic,	i	després	demanar	la	d’obres.

Preu/	Taxa: La	taxa	que	estableixi	l’ordenança	<iscal.

Mitjans	de	pagament: Els	que	estableixi	l’ordenança	<iscal.
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Documentació	a	aportar:

1. La	sol·licitud	de	la	llicència	municipal	d’establiments	<ixos	oberts	al	públic	
d’espectacles	 i	 activitats	 recreatives	 ordinàries	 d’acord	 amb	 el	 model	
normalitzat,	 acompanyada	 de	 la	 documentació	 que	 es	 detalla	 en	 aquest	
punt.	

2. Projecte	 bàsic,	 signat	 pel	 tècnic	 competent	 amb	 el	 contingut	 assenyalat	 a	
l’Ordenança	 d’intervenció	 municipal	 en	 espectacles	 públics	 i	 activitats	
recreatives.	
Si	 l’interessat	 no	 ha	 sol·licitat	 informe	 urbanístic	 abans	 de	 sol·licitar	 la	
llicència,	el	projecte	haurà	de	contenir,	de	manera	diferenciada	de	la	resta	
de	documentació,	la	informació	següent:	
1.-	 Plànol	 d’emplaçament	 de	 l’activitat	 projectada	 que	 permeti	 la	

identi<icació	de	la	<inca.	
2.-	 Explicació	 sintètica	 de	 l’activitat	 projectada	 que	 detalli	 la	 seva	

naturalesa	i	característiques	principals.	
3.-	Necessitats	d’ús	i	apro<itament	del	sòl	i	del	subsòl.	
4.-	 Requeriments	 respecte	 la	 disponibilitat	 i	 la	 su<iciència	 dels	 serveis	

públics	municipals	que	exigeixi	l’activitat.	

1. Memòria	de	seguretat	i	pla	d’autoprotecció,	si	calen,		d’acord	el	que	disposa	
el	 Decret	 82/2010,	 que	 s’hauran	 de	 presentar	 en	 el	 termini	màxim	 de	 6	
mesos	des	de	 l’inici	de	 l’activitat	a	 través	del	Registre	electrònic	de	plans	
d’autoprotecció	Hermes.	

2. Estudi	d’impacte	ambiental	 	si	 la	Ponència	Ambiental	de	 la	Generalitat	ha	
determinat	que	l’activitat	ha	de	sotmetre’s	a	avaluació	d’impacte	ambiental	

3. Documentació	 relativa	 a	 mobilitat	 amb	 el	 contingut	 que	 determini	 la	
normativa	d'avaluació	de	la	mobilitat	generada.	

4. Un	estudi	d'impacte	acústic	de	l'establiment	amb	el	contingut	requerit	per	
les	 ordenances	 de	 contaminació	 acústica,	 la	 normativa	 especí<ica	 de	
protecció	 contra	 la	 contaminació	 acústica	 o	 aquella	 que	 la	 substitueixi.	
També	 haurà	 d’acreditar	 el	 compliment	 de	 les	 determinacions	 que	
estableixin	els	mapes	de	capacitat	acústica,	els	plans	d'accions	 i	els	plans	
especí<ics	 municipals	 de	 mesures	 per	 minimitzar	 l'impacte	 acústic	 i,	 en	
general,	 la	 resta	 de	 normes	 i	 programes	 vigents	 per	 evitar	 o	 reduir	 la	
contaminació	acústica.	

5. Memòria	del	dispositiu	d’assistència	sanitària	d’acord	amb	el	que	estableixi	
la	normativa	reguladora.	

6. Memòria	 descriptiva	 de	 les	 condicions	 d’higiene	 i	 salubritat	 que	 acrediti	
que	es	disposa	dels	serveis	d'assistència	sanitària	que	preveu	l’Ordenança	
i,	 en	 tot	 cas,	 els	 que	 preveu	 el	 Decret	 112/2010,	 de	 31	 d’agost,	 pel	 que	
s’aprova	el	Reglament	de	la	Llei	11/2009,	de	6	de	juliol.	

7. Documentació	 requerida	 per	 la	 normativa	 sobre	 sorolls,	 escalfament,	
contaminació	acústica,	residus	i	vibracions,	i	en	tot	cas	la	que	determini	la	
normativa	 sobre	 prevenció	 i	 control	 ambiental	 segons	 correspongui	 en	
funció	 de	 les	 característiques	 de	 l'establiment	 i	 de	 les	 activitats	 a	
desenvolupar-hi.	Aquesta	documentació	es	presentarà	en	forma	d’estudi	o	
memòria	ambiental	incorporada	de	manera	diferenciada	al	projecte	tècnic,	
amb	 el	 contingut	 que	 resulti	 de	 les	 Ordres	 que	 dicti	 el	 Departament	
competent	en	matèria	de	medi	ambient.	

8. Document	 acreditatiu	 de	 la	 designació	 per	 la	 persona	 sol·licitant	 de	 la	
llicència	 de	 la	 persona	 que	 ha	 d'assumir	 la	 responsabilitat	 tècnica	 de	
l'execució	 del	 projecte	 i	 que	 ha	 d'expedir	 la	 certi<icació	 que	 acrediti	�585
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Impresos	del	tràmit: Imprès	de	Llicència	d’establiment	d’espectacles	públics	i	activitats	recreatives	
ordinàries.

Normativa:

• Llei	11/2009,	de	6	de	juliol,	de	regulació	administrativa	dels	espectacles	
públics	i	les	activitats	recreatives	

• Decret	112/2010,	de	31	d'agost,	Reglament	d'espectacles	públics	i	activitats	
recreatives.	

• Ordenança	d’intervenció	municipal	en	espectacles	públics	i	activitats	
recreatives.	

• Llei	3/2010,	del	18	de	febrer,	de	prevenció	i	seguretat	en	matèria	d’incendis,	
en	establiments,	activitats,	infraestructures	i	edi<icis.

Termini	de	Resolució	
La	resolució	es	dicta	i	es	noti<ica	en	un	termini	màxim	de	sis	mesos	a	comptar	
de	la	data	de	presentació	de	la	sol·licitud.

Silenci	administratiu: Negatiu.

Vies	de	reclamació: Les	ordinàries	del	procediment	administratiu.

Altra	informació	d’interès:
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LLICÈNCIA MUNICIPAL D’ESTABLIMENTS FIXOS OBERTS AL PÚBLIC 
D’ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES ORDINÀRIES

DADES DEL SOL·LICITANT /INTERESSAT  

DADES DEL REPRESENTANT (en cas d’haver-n’hi)

ADREÇA A EFECTES DE COMUNICACIONS / NOTIFICACIONS

  Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud
Podeu consultar les condicions detallades del servei de comunicacions i notificacions electròniques a l’annex 1 d’aquest formulari.

DADES DE L’ESTABLIMENT / ACTIVITAT

Nom	i	cognoms	/	Raó	Social	
     

DNI	/	NIF	/NIE/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

Nom	i	cognoms	
     

DNI	/	NIF	/NIE/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

			Les	del	Sol·licitant 			Les	del	Representant 			Altres	(Omplir	el	següent	formulari)

ALTRES	DADES

Nom	i	cognoms	
     

DNI	/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

Nom	comercial	
     

Referència	cadastral	(Mes	informació	a:	http://www.sedecatastro.gob.es	)	
     

Adreça	
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
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DOCUMENTACIÓ QUE APORTA EL SOL·LICITANT

 Projecte bàsic signat pel personal tècnic competent amb el contingut assenyalat a l’Ordenança d’intervenció 
municipal en espectacles públics i activitats recreatives.

 Si l’interessat no ha sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència ambiental, el projecte haurà de 
contenir la informació següent:

1.- Plànol d’emplaçament de l’activitat projectada que permeti la identificació de la finca.

2.- Explicació sintètica de l’activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals.

3.- Necessitats d’ús i aprofitament del sòl i del subsòl.

4.- Requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que exigeixi l’activitat.

 Estudi d’impacte ambiental  si la Ponència Ambiental de la Generalitat ha determinat que l’activitat ha de sotmetre’s 
a avaluació d’impacte ambiental

 Documentació relativa a mobilitat amb el contingut que determini la normativa d'avaluació de la mobilitat generada i 
d’acord amb el que disposa l’Ordenança

 Un estudi d'impacte acústic de l'establiment amb el contingut requerit per les ordenances sobre contaminació 
acústica, la normativa específica de protecció contra la contaminació acústica o aquella que la substitueixi.

 Memòria del dispositiu d’assistència sanitària d’acord amb el que estableixi la normativa sectorial reguladora i  
l’Ordenança

 Memòria descriptiva de les condicions d’higiene i salubritat que acredita que es disposa dels serveis d’assistència 
sanitària que preveu l’Ordenança i, en tot cas, els que preveu el Decret 112/2010 de 31 d’agost, pel que s’aprova el 
Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.

 Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions, i 
en tot cas la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les 
característiques de l'establiment i de les activitats a desenvolupar-hi.

 Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la persona que ha d'assumir la 
responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que ha d'expedir la certificació que acrediti l'adequació de 
l'establiment a la llicència atorgada. Aquest document haurà de consignar el nom, l'adreça, la titulació i l’habilitació 
professional de la persona designada.

 Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, 
amb especificació de la Llei en la qual s’empara, si escau

 Altra documentació:      

DOCUMENTACIÓ QUE OBRA EN PODER DE L’AJUNTAMENT

 Justificació acreditativa que s’ha realitzat el pagament de la corresponent taxa.
Identificada amb la liquidació núm.:      

Activitat	principal	
     

Codi	CCAE:	
     

Altres	activitats	/	activitats	secundàries	(Descripció)	
     

Apartat	o	apartats	de	l’annex	I	de	l’Ordenança	d’activitats	recreatives	i	espectacles	en	el/s	que	es	classi<ica	l’activitat	
o	establiment:		     
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 Informe urbanístic favorable, si escau.
Referència acreditativa d’haver-lo obtingut o demanat:      

 Altra documentació:(llicències d’obres, aprofitament de béns del domini públic municipal,...):      

DECLARO RESPONSABLEMENT

• Que em comprometo a contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc de l’activitat per les 
quanties que s’estableixen al Decret 112/2010, del 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics 
i activitats recreatives i que estarà en vigor quan s’obri l’establiment.

• Declaració responsablement que tinc disponibilitat de la finca o local on s’ubicarà l’activitat o establiment.

• Que en cas d’actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per a tramitar aquesta 
sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

AUTORITZO

L’Ajuntament a verificar les meves dades a altres administracions o organismes. 

TERMINI DE RESOLUCIÓ I EFECTES DE LA FALTA DE RESOLUCIÓ DINS DE TERMINI

• El termini per resoldre aquesta sol·licitud és de sis mesos comptats des de la data de la seva entrada al registre 
general de l’Ajuntament.

Aquest termini restarà interromput si s’ha de requerir el titular perquè esmeni la sol·licitud o perquè aporti 
documentació addicional, entre la data de rebuda del requeriment i la data de presentació de l’esmena o 
documentació complementària, d’acord amb allò que estableix l’article 21  de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions publiques.

• Si un cop transcorregut el termini de sis mesos l’ajuntament no ha notificat la resolució, el sol·licitant podrà 
entendre desestimada la sol·licitud.

SOL·LICITO

Que tingueu per presentada aquesta sol·licitud i que, un cop seguits els tràmits previstos a la Llei, m’atorgueu la llicència 
sol·licitada.

_________________,        de/d’                  de 20  

Signatura,

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem què les seves dades seran 
incorporades en el fitxer ____________________ per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de 
__________________ i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional al __________________, per exercir el seus drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.

IL·LM. SR./SRA. ALCALDE/SSA DE L’AJUNTAMENT DE ___________
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17. LLICÈNCIA MUNICIPAL D’ESTABLIMENTS OBERTS AL PÚBLIC DE 
RÈGIM ESPECIAL
Fitxa del tràmit
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Nom	del	tràmit:
Llicència	municipal	d’establiments	oberts	al	públic	de	règim	
especial

Descripció:

És	el	règim	d’intervenció	municipal	al	qual	se	subjecta	l’obertura	d’un	
establiment	públic	de	règim	especial.	
Aquesta	llicència	l’atorguen,	amb	informe	vinculant	previ	de	la	Generalitat,	
els	ajuntaments	de	més	de	50.000	habitants.	També	podran	atorgar-la	els	
ajuntaments	de	menor	població	que	així	ho	tinguin	delegat	de	la	
Generalitat	de	Catalunya.	En	la	resta	de	municipis	el	règim	d’intervenció	
serà	l’autorització	de	la	Generalitat,	prèvia	conformitat	de	l’ajuntament	
afectat.	
Els	establiments	oberts	al	públic	de	règim	especial	són	aquells	amb	horari	
especial	 i	 que	 poden	 romandre	 oberts	 al	 llarg	 de	 tot	 el	 dia,	 preveient	 2	
hores	de	tancament,	cada	24	hores.	

Organisme	Competent/Responsable:
Ajuntament	de	municipi	de	més	de	50.000	habitants	i	els	de	menor	
població	que	així	ho	tinguin	delegat	(de	conformitat	amb	l’article	12	de	la	
Llei	11/2009	i	correlatiu	de	l’Ordenança).

Àrea	tramitadora: Àrea	municipal	de	gestió	de	les	activitats	i	llicències.

Classigicació	temàtica:	 Activitats.

Qui	el	pot	demanar:

La	persona	<ísica	o	jurídica	que,	complint	amb	les	condicions	i	requisits	
especials,	vol	posar	en	funcionament	un	establiment	de	règim	especial	o	el	
seu	representant	legal.	En	aquest	darrer	cas	s'ha	de	declarar	la	
representació	amb	la	qual	s’actua.

Canals	de	tramitació: Per	mitjans	electrònics	o	de	manera	presencial.

Període	de	l’any	en	què	es	pot	
demanar:

Es	pot	presentar	en	qualsevol	moment.

Termini	de	la	sol·licitud: --

Requisits	previs:
Haver	 realitzat	 el	 pagament	 de	 la	 corresponent	 taxa	 associada	 a	 aquest	
tràmit.

Preu/	Taxa: La	taxa	que	estableixi	l’ordenança	<iscal.

Mitjans	de	pagament: Els	que	estableixi	l’ordenança	<iscal.
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Documentació	a	aportar:

1.	La	sol·licitud	de	la	llicència	municipal	d’establiments	oberts	al	públic	de	
règim	especial,	d’acord	amb	el	model	normalitzat,	acompanyada	de	la	
documentació	que	es	detalla	en	aquest	punt.	

2.	 Projecte	 bàsic,	 signat	 pel	 tècnic	 competent	 amb	 el	 contingut	 mínim	
previst	 per	 la	 normativa	 sobre	 prevenció	 i	 seguretat	 en	 matèria	
d’incendis.		

3.	Per	tal	que	els	serveis	tècnics	municipals	puguin	informar,	amb	caràcter	
previ	 a	 qualsevol	 altre	 tràmit,	 la	 compatibilitat	 de	 l'activitat	 amb	 les	
normes	 legals	 o	 reglamentàries	 urbanístiques	 i	 amb	 el	 planejament	
urbanístic	 aplicable,	 el	 projecte	 tècnic	 haurà	 d’incorporar	 de	manera	
diferenciada	de	la	resta	la	documentació,	la	següent:	

a.1)	 Plànol	 d'emplaçament	 de	 l'activitat	 projectada	 que	 permeti	 la	
identi<icació	de	la	<inca.	

a.2)	 Explicació	 sintètica	 de	 l'activitat	 projectada	 que	 detalli	 la	 seva	
naturalesa	i	característiques	principals.	

a.3)	Necessitats	d'ús	i	apro<itament	del	sòl	i	del	subsòl.	
a.4)	Requeriments	de	l'activitat	respecte	als	serveis	públics	municipals	

que	exigeixi	l’activitat.	

4.	Memòria	de	seguretat	si	cal,	d’acord	amb	la	normativa	d’aplicació.	

5.	Pla	d’autoprotecció,	si	cal,	d’acord	amb	la	normativa	d’aplicació.	

6.	 Documentació	 relativa	 a	 mobilitat	 amb	 el	 contingut	 que	 determini	 la	
normativa	d'avaluació	de	la	mobilitat	generada.	

7.	Un	estudi	d'impacte	acústic	de	 l'establiment	amb	el	contingut	requerit	
per	 les	 ordenances	 sobre	 contaminació	 acústica,	 la	 normativa	
especí<ica	de	protecció	contra	la	contaminació	acústica	o	aquella	que	la	
substitueixi.	 També	 haurà	 d’acreditar	 el	 compliment	 de	 les	
determinacions	i	condicionants	que	estableixin	els	mapes	de	capacitat	
acústica,	 els	 plans	 d'accions	 i	 els	 plans	 especí<ics	 municipals	 de	
mesures	 per	 minimitzar	 l'impacte	 acústic	 i,	 en	 general,	 la	 resta	 de	
normes	 i	 programes	 vigents	 per	 evitar	 o	 reduir	 la	 contaminació	
acústica.	

8.	 Memòria	 del	 dispositiu	 d’assistència	 sanitària	 si	 cal,	 d’acord	 amb	 la	
normativa	d’aplicació.	

9.	Memòria	descriptiva	de	les	condicions	d’higiene	i	salubritat,	que	acrediti	
disposar	dels	 serveis	d'assistència	 sanitària	que	preveu	el	Reglament	
de	la	Llei	11/2009.	

10.	Acreditar	el	 compliment	de	 les	 condicions	 i	 requisits	especí<ics	per	a	
l’establiment	 de	 règim	 especial,	 aquests,	 poden	 incorporar-se	 al	
projecte	 tècnic	 o	 poden	 ser	 elaborats	 i	 presentats	 de	 forma	
independent	al	projecte:	

a)	Disposar	del	servei	de	vigilants	de	seguretat	privada	següent:		

-	 D'1	 a	 500	 persones	 d'aforament	 autoritzat:	 1	 vigilant/a	 de	 seguretat	
privada.	

-	 De	 501	 a	 1.000	 persones	 d'aforament	 autoritzat:	 2	 vigilants/es	 de	
seguretat	privada.	

-	 De	 1.001	 a	 2.000	 persones	 d'aforament	 autoritzat:	 3	 vigilants/es	 de	
seguretat	privada.	

-	 A	 partir	 de	 2.000	 persones	 d'aforament	 autoritzat:	 1	 vigilant/a	 de	
seguretat	privada	més	per	cada	1.000.	�592
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Impresos	del	tràmit:
Imprès	de	sol·licitud	de	llicència	municipal	d’establiments	oberts	al	públic	
de	règim	especial.

Normativa:

• Llei	 11/2009,	 de	 6	 de	 juliol,	 de	 regulació	 administrativa	 dels	
espectacles	públics	i	les	activitats	recreatives	

• Decret	 112/2010,	 de	 31	 d'agost,	 Reglament	 d'espectacles	 públics	 i	
activitats	recreatives	

• Ordenança	municipal	 d’intervenció	 en	 espectacles	 públics	 i	 activitats	
recreatives.

Termini	de	Resolució	
La	resolució	que	dicta	l’Ajuntament	sobre	la	sol·licitud	de	llicència	posa	<i	
al	procediment	i	s’ha	de	dictar	i	noti<icar	en	un	termini	màxim	de	6	mesos	
a	comptar	des	de	la	data	de	presentació	de	la	sol·licitud.	

Silenci	administratiu:
Negatiu.	Opera	en	el	termini	de	6	mesos	des	que	es	va	presentar	la	
sol·licitud	de	llicència.	

Vies	de	reclamació: Les	ordinàries	del	procediment	administratiu.

Altra	informació	d’interès:

En	aquest	procediment	d’atorgament	de	llicència,	l’Ajuntament	sol·licita	un	
informe	previ	vinculant	a	la	Generalitat	de	Catalunya	(serveis	territorials	
competents	en	matèria	d’espectacles	públics	i	activitats	recreatives),	que	
s’ha	d’emetre	en	el	termini	de	2	mesos	(Decret	112/2010,	de	31	d’agost	
article	121).	
En	el	moment	d’iniciar	l’activitat	s’ha	d’acreditar	la	contractació	de	
l’assegurança	de	responsabilitat	civil,	mitjançant	una	declaració	
responsable,	en	la	qual	es	faci	constar	les	quanties	contractades,	
acompanyada	del	rebut	vigent,	d’acord	amb	el	Decret	112/2010,	de	31	
d’agost	(article	83).
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LLICÈNCIA MUNICIPAL D’ESTABLIMENTS OBERTS AL PÚBLIC DE 
RÈGIM ESPECIAL

DADES DEL SOL·LICITANT /INTERESSAT  

DADES DEL REPRESENTANT (en cas d’haver-n’hi)

ADREÇA A EFECTES DE COMUNICACIONS / NOTIFICACIONS

  Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud
Podeu consultar les condicions detallades del servei de comunicacions i notificacions electròniques a l’annex 1 d’aquest formulari.

DADES DE L’ESTABLIMENT / ACTIVITAT

Nom	i	cognoms	/	Raó	Social	
     

DNI	/	NIF	/NIE/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

Nom	i	cognoms	
     

DNI	/	NIF	/NIE/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

			Les	del	Sol·licitant 			Les	del	Representant 			Altres	(Omplir	el	següent	formulari)

ALTRES	DADES

Nom	i	cognoms	
     

DNI	/	Passaport	
     

Adreça	
     

Codi	Postal	
     

Municipi	
     

Província	
     

Telèfon	mòbil		
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

Nom	comercial	
     

Referència	cadastral	(Mes	informació	a:	http://www.sedecatastro.gob.es	)	
     

Adreça	
     

Telèfon	
     

Adreça	electrònica	
     

�594

http://www.sedecatastro.gob.es


�

DOCUMENTACIÓ QUE APORTA EL SOL·LICITANT

 Projecte bàsic, signat pel tècnic competent amb el contingut mínim previst per la normativa sobre prevenció i 
seguretat en matèria d’incendis

 Memòria de seguretat, si cal.

 Pla d’autoprotecció, si cal.

 Documentació relativa a mobilitat amb el contingut que determini la normativa d'avaluació de la mobilitat generada.

 Un estudi d'impacte acústic de l'establiment amb el contingut requerit per les ordenances sobre contaminació 
acústica, la normativa específica de protecció contra la contaminació acústica o aquella que la substitueixi. També 
haurà d’acreditar el compliment de les determinacions i condicionants que estableixin els mapes de capacitat 
acústica, els plans d'accions i els plans específics municipals de mesures per minimitzar l'impacte acústic i, en 
general, la resta de normes i programes vigents per evitar o reduir la contaminació acústica.

 Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions, i 
en tot cas la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les 
característiques de l'establiment i de les activitats a desenvolupar-hi. Aquesta documentació es presentarà en 
forma d’estudi o memòria ambiental incorporada de manera diferenciada al projecte tècnic, amb el contingut que 
resulti de les Ordres que dicti el Departament competent en matèria de medi ambient.

 Memòria del dispositiu d’assistència sanitària d’acord amb el que estableix la normativa aplicable.

 Memòria descriptiva de les condicions d’higiene i salubritat d’acord amb el que estableix la normativa aplicable.

 Acreditar el compliment de les condicions i requisits específics per a l’establiment de règim especial, aquestes 
dades específiques per la tipologia d’establiment, es poden acreditar incorporar al projecte tècnic o poden ser 
elaborats i presentats de forma independent del projecte.

 Declaració responsable de la persona titular o organitzadora, si escau, on faci constar el compromís de 
contractació d'una d'assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc.

 Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la persona que ha d'assumir la 
responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que ha d'expedir la certificació que acrediti l'adequació de 
l'establiment a la llicència atorgada. Aquest document haurà de consignar el nom, l'adreça, la titulació i l’habilitació 
professional de la persona designada.

 La sol·licitud de llicència urbanística, si escau, acompanyada per la documentació requerida per la normativa 
urbanística. Aquesta sol·licitud es pot presentar simultàniament a la presentació d'altres sol·licituds d'autorització o 
llicència.

 Altra documentació:      

DOCUMENTACIÓ QUE OBRA EN PODER DE L’AJUNTAMENT

Activitat	principal	
     

Codi	CCAE:	
     

Altres	activitats	/	activitats	secundàries	(Descripció)	
     

Apartat	o	apartats	de	l’annex	I	de	l’Ordenança	d’activitats	recreatives	i	espectacles	en	el/s	que	es	classi<ica	l’activitat	
o	establiment:		     
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 Llicència o comunicació prèvia d’obres. 
Referència acreditativa d'haver-la obtingut:      

 Informe urbanístic favorable, si s’ha obtingut prèviament.
Referència acreditativa d’haver-lo obtingut o demanat:      

 Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic municipal, si 
escau. Referència a la seva sol·licitud:      

 Justificació acreditativa que s’ha realitzat el pagament de la corresponent taxa.
Identificada amb la liquidació núm:      

DECLARO RESPONSABLEMENT

• Que les dades consignades en aquesta sol·licitud són certes, així com tota la documentació que s’adjunta, i que 
estic obligat a comunicar qualsevol variació que pugui produir-se d’ara en endavant.

• Que em comprometo a contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos  de l’activitat.

• Que gaudeixo de disponibilitat de la finca o local.

• Que en cas d’actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per a tramitar aquesta 
sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

AUTORITZO

A l’Ajuntament a verificar les meves dades a altres administracions o organismes per comprovar el compliment de les 
condicions requerides per a l’exercici de l’activitat, i que pugui verificar-les durant la seva vigència.

EFECTES DE LA PRESENTACIÓ DE LA LLICÈNCIA RECREATIVA O D’ESPECTACLES
• La llicència d’establiments de règim especial no atorga a la persona o empresa titular de l’activitat, facultats sobre el 

domini públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni dóna cobertura ni efectes contraris a l’ordenament vigent.

• El termini per resoldre aquesta sol·licitud és de sis mesos, a comptar des de la data de recepció per part de 
l’Ajuntament.

Aquest termini restarà interromput si s’ha de requerir a l’interessat que esmeni la sol·licitud presentada o que porti 
documentació addicional, d’acord amb el disposat a l’article 21  de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions publiques.

• Transcorregut el termini de sis mesos, sense que s’hagi rebut notificació de la resolució d’atorgament de llicència, 
l’interessat haurà d’entendre que la seva sol·licitud ha estat denegada per silenci administratiu.

_________________,        de/d’                  de 20  

Signatura,
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D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem què les seves dades seran 
incorporades en el fitxer ____________________ per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de 
__________________ i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional al __________________, per exercir el seus drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació  i oposició de les seves dades personals.

IL·LM. SR./SRA. ALCALDE/SSA DE L’AJUNTAMENT DE ___________
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