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EXPOSICIÓ de motius
El transcurs de més de 30 anys des de l’aprovació de les
ordenances generals de la via pública de Mataró, en el Ple del
6 de març de 1972, ha ocasionat el desgast natural del seu
contingut.
Aquest fenomen no podia passar desapercebut i, per tant, s’ha
elaborat un text normatiu per adequar les ordenances de la via
pública a l’ordenament legal vigent en aquest moments, tenint
en compte l’evolució de la normativa durant aquests anys. A
més, aquest instrument normatiu recull i abasta els fenòmens
i activitats que avui, amb una major intensitat i una naturalesa
nova, recauen sobre els espais de domini públic.
Aquesta adequació, i sense perjudici que l’ordenança contingui
preceptes bàsics del règim dels usos, s’ha fet respectant
l’autonomia de totes les matèries sectorials que durant aquests
anys s’han anant desgranant de les ordenances generals, i s’han
constituït cossos normatius municipals que amb carta d’identitat
pròpia i segons l’especialització puguin donar resposta a les
demandes cada vegada més complexes de la ciutadania.
El text de les ordenances assumeix el repte d’ordenar el conjunt
d’activitats el desenvolupament de les quals representen l’ocupació
dels espais públics de la ciutat en un moment en què conflueixen
cada vegada més un ingent conjunt d’interessos sectorials,
personals, professionals, d’oci, de mobilitat i culturals.
L’Administració municipal ha d’assumir el paper d’administrador
d’un bé com són els espais de la ciutat, l’ús del qual ha de
racionalitzar-se a fi de permetre la concurrència pacífica i
ordenada dels diferents usos.
Des del punt de vista general, l’ordenança en el marc d’uns
principis establerts té per objecte regular el règim dels usos de
la via pública, els procediments i les condicions a què han
d’ajustar-se les ocupacions, activitats, obres i instal·lacions
11

d’elements i serveis que s’efectuen en el vol, sòl o subsòl de les
vies i espais públics municipals, i assegurar la coordinació entre
els usos.
Resulta essencial, i així es desfila del text, la creació d’òrgans
i mecanismes procedimentals amb la finalitat de coordinar i
millorar les actuacions sobre la via a fi de minimitzar l’impacte
en la mobilitat i augmentar la seguretat.

Des del punt de vista de l’organització del text, l’ordenança es
divideix en cinc títols.
El títol preliminar, essencial en l’estructura del contingut,
estableix el marc d’aplicació, els conceptes bàsics, i de forma
destacable senta els principis i valors que els ciutadans de
Mataró tenen en relació l’ús normal de les vies.

En el títol primer es regulen les estructures bàsiques que
conformen la urbanització dels elements de la via i els immobles
que la integren, la seva numeració i denominació.
El títol segon estableix una classificació dels usos i diferencia
entre usos comuns generals, usos comuns especials i usos
privatius. En funció de la seva intensitat o naturalesa, aquests
usos requereixen l’autorització de l’Ajuntament, per tal d’assegurar
que els usos previstos s’ajusten als principis establerts que van
des de la seguretat de la mobilitat de les persones fins a la
protecció de les àrees de vegetació.
En aquest capítol també es fa referència als usos polivalents
que recauen a la ciutat, des de l’ocupació per obres,
esdeveniments culturals, mercantils, espectacles públics o altres
amb una gran afluència de ciutadans els quals plantegen nous
reptes de seguretat i de minimització de l’impacte sobre la
mobilitat.
12

Aquest títol es divideix en deu capítols que de forma ordenada
estableixen, un cop definida la tipologia dels usos i amb uns
clars exemples, el règim general comú a tots com la forma de
sol·licitud, el procediment d’atorgament, les condicions de les
autoritzacions i obligacions i la forma d’executar les ocupacions.
També regulen les limitacions específiques segons els usos i les
característiques intrínseques i defineixen els elements destinats
a protegir la mobilitat i la seguretat de vianants i vehicles, i
l’accessibilitat.
En el títol tercer es regulen les condicions i requisits que han
de regir quan es realitzin obres, canalitzacions i conduccions
a la via pública.
Finalment, l’ordenança incorpora en el títol quart el règim
disciplinari i de mesures cautelars a fi d’assegurar el drets a la
mobilitat i a la seguretat de persones, vehicles i elements de
mobiliari urbà i arbrat que integren les vies, i sancionar els
incompliments a les limitacions establertes.
Aquest règim tracta d’unificar el principi de seguretat jurídica
absolutament exigible en aquest camp amb una clara descripció
de les conductes sancionables,i la flexibilitat necessària incorporant procediments àgils i imports modulables en el tempsper tal que el text de l’ordenança no resti ofegat per les evolucions
normatives.
Així doncs, d’una banda, l’ordenança pretén constituir un marc
estable de futur on es defineixen els principis, la vocació
municipal i els valors sobre com es vol gestionar la via pública i
la transmissió pública.
I d’altra banda, l’ordenança pretén ser una eina eficaç, una eina
de treball actualitzada i perdurable en el temps, per facilitar en
un cos normatiu únic, estructurat i clar d’ordenació de les
ocupacions de la via pública i per fixar les condicions que s’han
13

de complir per assegurar el compliment dels principis
fitxats. Aquesta eina té dos destinataris: en primer lloc, els
operadors del usos (constructors, promotors, autònoms i ciutadans)
que tenen definides les obligacions i limitacions a les ocupacions;
i en segon lloc, els treballadors de l’administració que disposen
d’un instrument de treball i d’intervenció per donar resposta a
les exigències de la ciutadania.
En definitiva, pretén ser una resposta actualitzada i innovadora
als nombrosos fenòmens d’ocupació i ús de la via pública i
facilitar el repte de l’Administració a regular-los.
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TÍTOL PRELIMINAR

CAPÍTOL I - DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
Aquesta ordenança, en el marc dels principis establerts, té per
objecte regular el règim dels usos de la via pública, els
procediments d’autorització i les condicions a què han d’ajustarse les ocupacions, activitats, obres i instal·lacions d’elements
i serveis que s’efectuen a la via pública, i el règim sancionador
i de reposició derivat de l’incompliment de les normes ara
dictades i en favor de l’interès general.
Article 2. Àmbit
L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança és el terme municipal
de Mataró.
Article 3. Definicions
1. Via pública és el conjunt d’espais que integren el sòl, vol i
subsòl de les avingudes, carrers, passeigs, places, camins, parcs,
jardins i d’altres béns anàlegs municipals de caràcter públic del
terme municipal de Mataró que es troben destinats a la lliure
utilització dels ciutadans.
2. Ús de la via pública és l’ocupació o aprofitament que tota
persona física o jurídica pugui fer dels espais que la integren
amb independència de l’activitat o utilització que la motiva.
Article 4. Competències municipals sobre la via pública
L’Ajuntament és competent per definir, autoritzar i adoptar les
mesures per tal d’harmonitzar els usos i activitats que es
15

desenvolupen a la via pública, tot donant preferència a aquells
que en cada moment siguin prioritaris a l’interès públic i general.
Article 5. Classificació dels vials
1. Els carrers, avingudes i vials que conformen la via pública
es classifiquen d’acord amb la següent tipologia: xarxa bàsica
i xarxa no bàsica.
2. La xarxa bàsica està integrada per vials qualificats de:
a) Xarxa principal
b) Vials de connexió
c) Vials d’especial atenció
3. La xarxa no bàsica està integrada per la resta de vials no
qualificats com a xarxa bàsica.
4. La integració dels carrers en una tipologia es fa per Decret.
És funció del servei competent en matèria de mobilitat, circulació
i transport públic elaborar els informes i ponències que actualitzin
la incardinació dels vials en una o altra tipologia de xarxa, en
funció de la intensitat de trànsit, de la tipologia d’usos que
suporten i de les seves característiques intrínseques respecte
l’entramat de la xarxa viària.
Si els usos recauen sobre vials de xarxa bàsica i impliquen el
tall del pas de circulació de vehicles o persones, o una ocupació
de carrils tal que obligui els vehicles a envair altres carrils de
circulació o els vianants a envair la calçada, serà preceptiu
l’informe del servei competent en matèria de Mobilitat.
La incardinació dels vials en cadascuna de les tipologies
establertes ha de servir objectivament per a la descentralització
competencial en els serveis i oficines que es determinin i la
concessió dels usos que recaiguin sobre ells.
16

Article 6. Protecció dels espais de la via pública
Els espais de la via pública, mentre conservin el caràcter dedomini
públic per la seva destinació als usos previstos en aquesta
ordenança o la seva afectació a un servei, són inalienables,
inembargables i imprescriptibles.
Article 7. Comissió tècnica de la via pública
Es crea la comissió tècnica integrada dels serveis municipals
amb competències substantives o procedimentals sobre la via
pública, presidida per l’alcalde o el conseller delegat de via
pública, en cas de delegació, que té com a finalitats:
- Avaluar, i debatre els assumptes en matèria de la via pública
en la resolució dels quals es determini una competència de
diferents serveis.
- Estudiar i proposar en el marc dels principis de l’ordenança
els criteris d’ocupació dels espais públics, els continguts dels
plans d’usos, i avaluar la concurrència de circumstàncies que
habiliten en el marc del règim d’aquesta ordenança l’adopció
de resolucions excepcionals respecte el règim de limitacions i
finalitats generals.
- Proposar i avaluar la implantació de mesures per fomentar la
coordinació de les actuacions urbanístiques, de manteniment
a la ciutat, i culturals o socials que afectin la mobilitat de
persones i béns.
- Proposar mesures per a la coordinació de les inspeccions dels
diferents serveis.
- Proposar mesures per a l’acompliment de les ordenances que
regulin conductes i accions que es desenvolupen a la via pública,
la correspondència i la compatibilitat dels continguts.
- Proposar criteris de disseny i estàndards de qualitat del mobiliari
urbà, senyalització, etc.
- Les altres que assigni l’alcalde.
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CAPÍTOL II - PRINCIPIS DE L’ÚS DE LA VIA PÚBLICA
Article 8. Equilibri entre els usos de la via pública
1. Sota el principi de la llibertat individual i el respecte a les
persones, les activitats que es desenvolupin a la via pública no
poden limitar el dret de les persones a l’ús general, llevat que
es disposi amb caràcter previ d’autorització o concessió
administrativa per als usos que aquesta ordenança preveu.
2. L’Ajuntament ha de vetllar per compatibilitzar els diferents
usos d’iniciativa pública o privada que es poden exercir sobre
la via pública.
Article 9. Protecció de la mobilitat i seguretat de vianants i
usuaris de vehicles
1. Les ocupacions de la via pública i la instal·lació dels elements
públics d’ornat, arbrat, descans o oci s’han de projectar i concedir
sota els principis de mínima afectació sobre la mobilitat de
persones i usuaris de vehicles, i sota el principi de màxima
protecció a la integritat i seguretat de persones i béns.
2. A aquests efectes a l’hora d’atorgar les autoritzacions i
concessions, i instal·lar elements públics destinats a l’esbarjo
i sistemes d’arbrats, cal vetllar per:
- pertorbar el mínim possible les vies per on transita el transport
col·lectiu urbà,
- evitar les interrupcions en hores punta (entrades i sortides
d’escoles o altra tipologia de centres de treball),
- pertorbar el mínim les zones d’alta intensitat comercial en
horaris de funcionament,
- assegurar la circulació de vehicles i persones i el destí dels
elements de senyalització que l’ordenen.
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Article 10. Protecció de l’arbrat públic
Les ocupacions de la via pública motivades per activitats i obres
que afecten l’arbrat s’han de projectar i concedir sota el principi
de minimització del risc i impacte sobre les àrees de vegetació
i l’arbrat públic.
Article 11.

Coordinació dels usos a la via pública

1. L’Ajuntament i els seus serveis han de vetllar per a la
coordinació en la concessió dels usos de la via pública, amb
l’objectiu d’impedir que la coincidència, convergència o proximitat
temporal o zonal dels usos a concedir els faci incompatibles
entre si o restringeixi de forma innecessària la mobilitat de
persones i vehicles.
2. Entre altres mesures i criteris a adoptar a l’hora d’avaluar les
sol·licituds i atorgar les autoritzacions d’ús cal vetllar per:
a) Prioritzar les ocupacions parcials d’un vial sobre el tall
complet quan sigui possible treure l’aparcament desviant
la circulació en les condicions establertes en aquesta
ordenança, i fixar el moment del dia i les dates de l’ocupació
en franges horàries on la pertorbació es minimitzi.
b) Exigir la presentació amb la suficient antelació o
condicionar l’efectivitat de les autoritzacions al transcurs
d’un termini tal que permeti informar i preveure les afectacions
de la mobilitat i altres usos.
c) Acumular quan es conegui l’existència de diverses activitats
o usos coincidents o pròxims en el temps, els talls o
ocupacions que afectin un vial per minimitzar-ne els impactes.
d) Corresponsabilitzar els promotors i executors de les
ocupacions i usos de la comunicació ajustada a la realitat
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temporal de l’inici i final de les afectacions al transport
públic urbà i als col·lectius i veïns afectats.
e) Els treballs que comporten talls que afectin carrers de
la xarxa bàsica principal i carrers d’especial atenció s’han
de fer prioritàriament en aquest ordre: de nit, en diumenges,
festius, dissabtes, dilluns no comercials i, finalment, quan
afectin mínimament el transport urbà i interurbà col·lectiu
i les hores de màxima afluència i intensitat de vehicles,
tenint en compte les següents limitacions:
- els treballs que no es puguin realitzar a la nit pels
sorolls que es poden produir.
- les característiques dels subministraments i serveis
determinats de l’ocupació o tall.
- aquelles ocupacions o usos que s’hagin de desenvolupar,
justificadament, fora de l’horari i dies laborables de 8
a 20 hores i que estiguin subjectes a autorització sobre
l’activitat o obra han de disposar de la pertinent
autorització per fora d’horari.
3. Per resolució de l’òrgan competent en matèria de mobilitat
i prèvia proposta de la comissió tècnica s’hauran d’actualitzar
els criteris d’aquesta ordenança per fer-la eficaç.
Article 12. Informació recíproca i gestió geogràfica d’ocupacions
L’Ajuntament ha de disposar en tot moment d’una aplicació
informàtica corporativa que amb caràcter únic, i accés
descentralitzat, estigui destinada a la gestió administrativa i a
l’autorització de totes les ocupacions de la via pública.
El sistema d’informació i gestió geogràfica d’ocupacions constitueix
el nucli d’informació, de consulta i anàlisi i concessió
d’autoritzacions on es recullen les dades bàsiques descriptives
i es dibuixen els usos previstos i concedits que es desenvolupin
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directament sobre la via pública i els espais que la integren, o
que desenvolupats sobre espais privats la puguin afectar.
Els diferents serveis municipals les funcions dels quals es
projecten sobre la via pública, o amb competència per la
tramitació de les sol·licituds d’usos, han de registrar els usos
previstos i concedits en aquesta aplicació.
Els usos o ocupacions per raons tradicionals, socials, culturals,
religioses o d’altra índole no subjectes a autorització o que, tot
i no estar concedits, es coneguin i aquells altres usos sol·licitats
que ja en instrucció pugui avaluar-se l’efectiva concessió, han
de ser registrats, sense perjudici de les eventualitats que puguin
sorgir.
Article 13.

Descentralització administrativa

1. Els titulars de la competència i els serveis responsables de
la gestió administrativa d’activitats que comportin ocupacions
de la via pública poden delegar la gestió de les autoritzacions
dels usos i els procediments que els integren a altres òrgans o
serveis. Les oficines d’atenció ciutadana i els centres cívics
constitueixen els centres gestors de les ocupacions que recaiguin
en vials de la xarxa no bàsica, i de menor intensitat en vials
qualificats com de xarxa bàsica quan no impliquen talls de vial
a la circulació de vehicles o persones.
2. Per decret d’Alcaldia es defineixen els serveis competents
per a la instrucció, informe i concessió de les autoritzacions
d’ús.
Article 14. Plans d’usos
1. Els plans d’usos s’han d’aprovar per decret i estan destinats
a establir les condicions temporals o intervals de freqüència, la
tipologia d’usos admesos i els criteris que limitin, condicionin
o afectin les ocupacions dels espais públics i l’autorització de
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les sol·licituds en funció de les característiques de l’espai, les
activitats concretes a què dóna suport l’ocupació, i el tipus de
vial sobre el qual recauen.
2. Tenen com a objecte els parcs i jardins on els usos sol·licitats,
tot i el seu normal funcionament, poden alterar l’estat normal
i habitual, les places, i altres vials caracteritzats per l’afluència
de persones i per l’alta demanda d’ocupacions derivades
d’activitats diverses.
3. Els plans d’usos s’han d’aprovar per decret d’Alcaldia o pel
conseller delegat en matèria de via pública, previ estudi de la
comissió tècnica de via pública.
Article 15. Responsabilitat per infraccions i danys
Els autors i les persones que respecte als autors tenen una
posició de garants o mandataris, són responsables que els usos
i les ocupacions que s’exerceixen sobre la via pública s’adeqüin
als principis i a la normativa prevista en aquesta ordenança, i
dels danys que puguin produir als elements que la conformen.
Article 16. Repercussió tributària de la intensitat de l’ús i de
l’afectació
Els tributs que gravin els processos d’atorgament de les
autoritzacions, i les ocupacions, tenen en compte de forma
general la intensitat de l’ús, la tipologia del vial afectat i el grau
d’afectació en la utilització comuna i general de cada espai.
També tenen en compte de forma singular, i en funció de les
circumstàncies essencials que concorrin, els costos derivats de
la difusió i publicitat prèvia a les ocupacions que afectin la
mobilitat dels vials, o que en relació a les dimensions de l’espai
a ocupar siguin conseqüència directa de l’adopció de mesures
de protecció de persones i béns a què obliga aquesta ordenança.
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Article 17. Autorització prèvia dels usos
L’ocupació de la via pública en els supòsits regulats en aquesta
ordenança requereix l’obtenció prèvia d’autorització municipal
a requeriment dels interessats, mitjançant un escrit presentat
en els termes legalment admesos i d’acord amb el que determinen
els articles d'aquesta ordenança, de l’ordenança en matèria de
autoritzacions urbanístiques, o edificació i ús del sòl, i de
l’ordenança fiscal vigent en cada moment.

TÍTOL PRIMER – URBANITZACIÓ DE LA VIA

CAPÍTOL I - ELEMENTS PRINCIPALS D’URBANITZACIÓ
Article 18. Urbanització de la via pública
L’ordenació dels projectes i execució de les obres d’obertura i
urbanització de les vies públiques de la ciutat és exclusiva
competència de l’Ajuntament. Els particulars poden participar
i/o intervenir en aquesta activitat municipal, segons el que
s’estableixi en els instruments de planejament municipal i/o la
normativa urbanística general vigent a cada moment.
Article 19. Execució directa
Els propietaris dels terrenys afectats per una urbanització
aprovada de conformitat amb el que disposa l’article 18 poden
proposar a l'Ajuntament l’execució directa i pel seu compte
d’obres d’urbanització, i la corporació municipal es reserva la
facultat d’acceptar o no les propostes formulades. En aquests
casos, les obres s’han d’executar sota la inspecció i direcció
dels serveis tècnics municipals i són a càrrec dels peticionaris
les despeses de tota classe que s’originin amb motiu de l’execució
d’aquestes obres o ocupació de la via pública i, fins i tot, de les
23

corresponents a la direcció i inspecció facultativa. Una vegada
acabades les obres són objecte de recepció i valoració als efectes
de la seva entrega a l'Ajuntament i possible compensació del
seu import amb les quotes que els podria correspondre per
l'aplicació de la contribució especial de millores.
Article 20. Naturalesa de les instal·lacions privades a la via
pública i modificacions per interès públic
Els serveis i les instal·lacions de caràcter particular que s’han
d’instal·lar a les vies públiques tenen la naturalesa de precari
i constitueixen servitud de dret real sobre aquestes.
Quan l’execució d’obres de nova urbanització, canvi de rasant
o d’alineació a la via pública o per altres circumstàncies d’utilitat
general, és necessari el desplaçament o supressió d’un servei
establert en la via pública, el promotor està obligat a respondre
del trasllat de l’esmentat servei o instal·lació en la forma que
determini l'Ajuntament i a l’alçament d’aquest servei, sense dret
a reclamació ni indemnització de cap classe. També són a càrrec
del concessionari l'import de les obres que es reservi realitzar
l'Ajuntament per si mateix per al trasllat o supressió dels
esmentats serveis.

CAPÍTOL II - ORDENACIÓ I NUMERACIÓ ADMINISTRATIVA DE
LES VIES I ELS SEUS IMMOBLES
Article 21. Denominació de les vies
1. La denominació de les vies públiques és competència de
l’Ajuntament.
2. Es pot promoure d’ofici o a petició de particulars o entitats
interessats.
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Els monuments artístics i arqueològics i les fonts públiques, a
més del número que els correspongui, poden tenir indicat el
nom, la destinació o la funció.
3. És obligació dels propietaris de cada finca la col·locació de
l'indicador de la finca en lloc ben visible des de la via pública,
d’acord amb els models i les normes establerts per l'Ajuntament,
un cop li hagi estat assignada o modificada la numeració
esmentada per l’òrgan corresponent de l'Administració municipal.
Correspon a l'Administració comunicar els canvis de numeració,
i als particulars demanar-ho abans de col·locar el número.
Article 22. Retolació de les vies
1. La retolació de les vies públiques té caràcter de servei públic.
2. La retolació s’ha d’efectuar amb la gravació o impressió en
el material que determini l’Ajuntament, i s’ha de fixar en les
cantonades o xamfrans de les edificacions.
3. En carrers d’especials característiques d’urbanització, prèvia
consideració municipal, la retolació és pot col·locar en pals, en
altres suports o fixar-se sobre el terra.
La nova construcció d’edificis en xamfrans i cantonades on hi
hagués anteriorment retolació, comporta l’obligació del constructor
i promotor de reposar la retolació o adoptar-les a les condicions
fixades per l’Ajuntament.
Article 23. Servituds per a la instal·lació d’elements de mobiliari
urbà
1. Els titulars de les finques i immobles limítrofs amb la via
pública tenen l’obligació d’admetre a la façana la instal·lació
de fanals, senyals de circulació o altres elements de mobiliari
urbà o tecnològics destinats a satisfer l’interès general i públic.
Aquesta obligació es constitueix com a servitud d’interès general
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i gratuït, sense perjudici de la reparació o compensació dels
desperfectes que la instal·lació produeixi.
2. Els titulars d’immobles sobre els quals hi ha els elements
abans referits poden, prèvia autorització municipal, modificar
provisionalment i al seu càrrec la ubicació sense fer-li perdre
la utilitat, quan per la reforma o conservació de l’immoble sigui
estrictament necessari el trasllat temporal. Finalitzada la necessitat
que va motivar el trasllat, el causant ha de restablir l’estat
anterior.
La cessació de les circumstàncies que motivaren la instal·lació
apreciades per l’Ajuntament comporta la retirada de l’element
per part l’Ajuntament.
3. Els propietaris de finques privades i els constructors i promotors
de noves instal·lacions de qualsevol mena estan obligats a
consentir les servituds administratives necessàries per suportar
la instal·lació, en façanes, reixats i tanques d’elements indicadors
de la denominació de la via i d’ordenació del trànsit, i també
del cablejat, suports de lluminàries, i tots aquells elements
necessaris per il·luminar la via pública, sempre que no hi hagi
cap alternativa i es justifiqui plenament aquesta necessitat.
La servitud serà, en tot cas, gratuïta. En el cas que s’hagi de
modificar la ubicació i el canvi sigui promogut per l'Ajuntament,
seran a càrrec seu les despeses de reparació dels suports que
sostenien els elements desplaçats.
Article 24. Supressió de barreres arquitectòniques
Els titulars de totes aquelles autoritzacions d’ocupació de la via
pública les quals comportin obres que afectin encreuament de
carrer amb voreres o afectin passos de vianants senyalitzats i
que no disposin de punts de pas adaptats a l'actual normativa
d’accessibilitat, els han de construir, d’acord amb els models
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determinats per l’Ajuntament, les condicions de l’autorització
i la normativa vigent d’accessibilitat.
Article 25. Mobilitat de les persones i senyalització
1. Les obres i activitats, com la càrrega i descàrrega de mercaderies
o materials, les mudances, i les activitats socials, culturals o
lúdiques -tant d’iniciativa pública com privada- que per la seva
execució hagin d’afectar la via pública per ocupació de carrils
de circulació o voreres, tant de forma permanent com temporal,
ja sigui de forma directa o indirecta per la col·locació de tanques,
pals, casetes, contenidors de runes o d’altres elements o serveis,
empostissats i barres de bar, s’han de senyalitzar, i adoptar les
mesures de col·locació dels elements necessaris per assegurar
la mobilitat i seguretat de la resta d’usuaris de la via pública.
2. La senyalització dels espais de la via pública per l’exercici
d’activitats pròpies dels usos especials i privatius correspon al
titular de l’autorització o al seu promotor, sense perjudici de la
responsabilitat compartida i de garants que correspon al titular
de l’activitat, als promotors i constructors, i al titular de l’immoble
que l’ocupació serveix de suport auxiliar per l’execució de treballs.
3. L’ocupació d’espais destinats a l’estacionament o parada de
vehicles, que necessiten una prohibició d’estacionament, ja
sigui a la zona d’operació o al costat oposat, un cop obtinguda
l’autorització, exigeix la col·locació de la senyalització vertical
definida amb 48 hores d’antelació a l’inici de la vigència efectiva
temporal de l’autorització.
4. La senyalització a definir en el projecte de mobilitat i seguretat,
i a instal·lar a la via publica, s’ha d’ajustar a les tipologies del
Reglament de circulació de vehicles a motor que segons la
limitació resultant de l’ocupació es fixi en cadascun dels seus
missatges i el que disposa l’article 71 d’aquesta ordenança.
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5. Els itineraris de persones i vehicles s'han de senyalitzar amb
tanques, balisses o cons per la seva seguretat i la correcta
mobilitat en el trànsit per les zones afectades per l’ocupació,
adaptant la seva configuració a l’evolució de les activitats i
obres, de forma tal que s’afavoreixi l’ús general, restringint
l’ocupació a l’espai estrictament necessari en cada moment.

CAPÍTOL III - PAVIMENTACIÓ, CLAVEGUERAM I ALTRES
ELEMENTS DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ
Article 26. Normes bàsiques
Els terrenys per a l’obertura d’una via pública adquirits per
cessió o expropiació s’han d’urbanitzar d’acord amb el que
estableixen les previsions del projecte d’urbanització, prèviament
tramitat per l’Ajuntament, les ordenances que poden afectar els
diferents elements i les normes tècniques en vigor.
Les obres d’urbanització corresponents impliquen necessàriament
la imposició de les quotes urbanístiques o de contribucions
especials, segons correspongui .
Article 27. Limitació temporal de les autoritzacions i afavoriment
de la seguretat dels vianants
1. Quan s’ha de pavimentar una via pública, cal anunciar-ho
per mitjà de la premsa a fi de que els propietaris de finques
situades en aquella zona, les empreses de serveis públics i en
general tots els que hagin de realitzar obres, entroncaments a
clavegueres o albellons, puguin sol·licitar els permisos
corresponents dins del termini màxim de quinze dies.
2. Passat el termini i realitzada la nova pavimentació, l’Ajuntament
pot no concedir permís per a l’obertura de rasa ni excavacions
de cap classe en la dita via fins transcorreguts dos anys d’acabada
la pavimentació.
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Article 28. Clavegueram
El clavegueram i les activitats d’escomesa s’han d’executar
d’acord amb la seva normativa específica.

CAPÍTOL IV - DE L’ESTRUCTURA DE LES VIES DESTINADES
A L’ÚS COMÚ GENERAL
Article 29. Ordenació de les vies
1. Les vies públiques han de ser ordenades sobre la base de
voreres per al pas de vianants i calçada de trànsit per a la
circulació rodada. Excepcionalment, quan així es determini,
poden establir-se carrers de circulació preferent de vianants.
2. En aquells carrers, o trams de carrers, de paviment a un únic
nivell, o sense diferència notable entre calçada i vorera, cal
incorporar mesures per diferenciar visualment les zones preferents
per a la circulació de vehicles.
Article 30. Característiques tècniques de les voreres
Les característiques tècniques són determinades pels serveis
municipals competents, en funció de les característiques
urbanístiques, l’evolució tècnica dels materials, i la normal
previsió d’usos a què es sotmet.
Article 31. Construcció i manteniment de les voreres
1. Els propietaris de solars han de contribuir a la construcció i
conservació de les voreres del davant de la seva propietat.
L’Ajuntament pot repercutir mitjançant l'aplicació de contribucions
especials l’execució dels treballs esmentats si els propietaris no
ho fan.
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2. Per a la construcció i les obres de reparació és preceptiva
l’aprovació de l’Ajuntament del projecte tècnic i el seguiment
de les obres per part dels tècnics municipals.
En els casos de nova edificació o de reforma de l’edifici, les
sol·licituds de llicència d’obres presentades per l’obtenció de
la corresponent autorització municipal han d’incloure la
construcció de la vorera d’acord amb les prescripcions del
planejament vigent.
3. Sense la prèvia construcció de la vorera i el vistiplau dels
tècnics municipals no es pot donar a cap propietari l’autorització
de primera ocupació.
Article 32. Responsabilitat per danys
Els danys causats per l’ús anormal o intensiu de les voreres que
afectin el seu estat o conservació, han de ser rescabalats pel
causant del dany, sense perjudici de les sancions procedents.
De la mateixa manera ha de respondre dels danys i del
deteriorament de les voreres la persona qui pel desenvolupament
d’usos considerables normals però sobrevinguts amb posterioritat
a la construcció de la vorera no resultin compatibles amb les
prescripcions tècniques amb que es va construir la vorera.
Article 33. Regulació dels guals i els estacionaments reservats
El règim dels guals i els estacionaments reservats es regula a
l’ordenança vigent, sense perjudici del contingut de la qual serà
aplicable el règim sancionador previst en aquesta ordenança
pels supòsits d’ocupació i usos dels espais qualificats com a
estacionaments reservats fora de l’horari i de les dimensions
autoritzades o un cop caducades les autoritzacions.
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TÍTOL SEGON - TIPUS D’USOS DE LA VIA PÚBLICA I
DISPOSICIONS GENERALS ALS USOS I LA SEVA
AUTORITZACIÓ

CAPÍTOL I - TIPUS D’USOS
Article 34. Tipologia
L’ús dels espais que integren la via pública, de conformitat amb
el Reglament de patrimoni dels ens locals, pot qualificar-se de:
1. Ús comú general
2. Ús comú especial
3. Ús privatiu
Article 35. De l’objecte de les autoritzacions i de l’adequació
dels usos a l’autorització concedida
1. Les autoritzacions d’ocupació s’instrueixen i es concedeixen
vinculades als usos i activitats que les motiven, d’acord amb
les normes d’aquesta ordenança i la resta de la normativa en
matèria de domini públic. Els usos de la via pública, a excepció
de l’ús general, estan sotmesos a l’atorgament d’autorització o
concessió.
2. L’atorgament de l’autorització o concessió d’ocupació no
exclou la necessitat d’obtenir les altres autoritzacions necessàries
per exercir l’activitat.
Article 36. Conservació i reparació del ferm i el sòl de vies
públiques
1. És competència de l’Ajuntament l’execució dels treballs de
reparació i conservació de les vies públiques que són de titularitat
municipal i dels elements que la conformen. Cap persona pot
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executar aquests treballs o qualssevol altres que comportin
modificacions de la via pública o del mobiliari urbà sense permís
exprés o encàrrec de l’Administració.
2. Les persones o companyies de subministrament autoritzades
a fer obres a la via pública, que siguin autoritzades a ocupar
algun espai o que, com a conseqüència de les seves activitats,
alterin les condicions de la via pública, han de portar a terme
les reparacions escaients i han de reposar els elements afectats
a l’estudi previ a la intervenció, utilitzant els mateixos materials
o els que siguin indicats en cada cas pels serveis municipals.
3. Les reparacions dels danys de la via i dels elements estructurals
causats per un ús anormal, intensiu o sense llicència s’han de
repercutir sobre els seus autors.
Article 37. Retirada dels objectes, elements, instal·lacions a la
via pública
1. Els serveis municipals són els encarregats de retirar les
instal·lacions i els elements abandonats o dipositats a la via
pública sense autorització o fora de les condicions d’atorgament,
quan no és possible identificar o localitzar en el mateix moment
el titular d’un dret legítim sobre ell o responsable, o quan es
nega a retirar l’objecte causant de dificultats a la mobilitat o
risc per a la seguretat.
2. Els objectes retirats de la via pública que no considerats com
a residus sòlids i que es creguin extraviats es mantindran en
dipòsit durant un termini de 3 mesos per tal que el titular pugui
recuperar-los. Un cop transcorregut el termini de dipòsit sense
que el titular s’hi hagi interessat, els serveis municipals procediran
a la seva alienació, destrucció o utilització.
3. La retirada dels objectes, elements, materials, instal·lacions
sobre la via publica sense autorització o excedint aquesta és
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responsabilitat dels titulars de drets coneguts i dels seus usuaris
finals. Aquesta responsabilitat s’entén solidària respecte del
destinatari final de l’activitat a la qual l’objecte dóna suport.
4. L’incompliment de les ordres de retirada pels responsables
comporta l’execució subsidiària de la retirada per l’Ajuntament
amb càrrec al seu destinatari, el qual ha de suportar les despeses
de l’execució.
5. Per fer efectiva l’obligació de retirada anterior l’Ajuntament
pot imposar multes coercitives d’entre 150 i 300 euros per dia
d’incompliment, depenent de la intensitat de l’ocupació i els
perjudicis que causi.
6. Les despeses de la retirada i la custòdia dels elements,
instal·lacions i objectes que ocupin la via pública de forma
contrària a les ordenances les ha d’abonar l’autor de la ocupació,
i solidàriament, el titular de qualsevol dret sobre ells.

CAPÍTOL II - ÚS COMÚ GENERAL
Article 38. Definició
1. És ús comú de les vies públiques aquell que es fa acord amb
la naturalesa de l’espai que conforma la via pública i les
instal·lacions que la integren.
2. L’ús comú general és exercitat lliurement per tots els ciutadans,
sens més limitacions que les establertes en aquesta ordenança
i d’altres disposicions legals.
3. Tenen el caràcter d’ús comú la circulació de persones i la
seva estada a la via pública, com també els vehicles amb les
limitacions que s’estableixen a les normes d’aquesta ordenança.
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Article 39. Preferència dels usos generals
1. Els usos comuns de caràcter general són preferents a la resta
d’usos. S’ha de procurar harmonitzar i fer possible els usos
diferents als generals quan siguin indispensables per la satisfacció
dels interessos privats normativament permesos i no comportin
perjudicis significatius.
2. A través dels instruments de planejament de la seguretat, de
la mobilitat i urbanístics es poden restringir temporalment i amb
caràcter general les activitats que esdevinguin inconvenients o
incompatibles amb els usos generals.
Article 40. Presència d’animals a la via pública
Sense perjudici del règim establert a l’ordenança, la presència
d’animals domèstics i/o de companyia a les vies i espais públics
es manté sota la vigilància i control d’una persona responsable
que vetlli per la tranquil·litat, la seguretat de les persones i
béns, i l’adequada protecció i benestar dels animals.
Sense perjudici del règim establert a l’ordenança específica i
amb caràcter de règim bàsic, els propietaris i posseïdors d’animals,
en l’ús que puguin fer dels espais públics, estan obligats a:
a) No causar molèsties, ni danys a terceres persones o béns.
b) Portar-los lligats i controlar-los mitjançant un sistema de
retenció que permeti contenir el seu moviment, a excepció
d’aquells llocs i horaris que per resolució municipal s’autoritzi
i que en cap cas es podrà fer extensiva als animals que les
Lleis no permetin, com ara els potencialment perillosos.
c) Transportar-los en les condicions necessàries per evitar
possibles contagis, en cas que pateixin alguna malaltia
infecciosa.
d) Recollir les deposicions de l’animal immediatament, i
no permetre que miccioni en les façanes dels edificis, en
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el mobiliari urbà i elements arquitectònics d’ornat de la
ciutat i monuments.
e) No accedir amb animals o permetre la seva estada en
parcs infantils o zones d’ús freqüent i/o intensiu per infants
o en aquelles zones prohibides per la senyalització establerta
per l’Ajuntament.
f) No posar aliments a lliure disposició dels animals.
g) No abeurar directament els animals a les fonts públiques
destinades al consum humà.
h) No netejar els animals a les vies i espais públics.
i) No ensinistrar animals per a activitats de defensa, atac
i en disciplines similars, fora de recintes autoritzats per a
aquestes finalitats i amb les degudes autoritzacions.
j) No fer us de les platges durant la temporada de bany. La
fixació de la temporada de bany s’estableix per Decret de
l’òrgan competent.
Són d’aplicació els preceptes d’aquesta ordenança quan, malgrat
no trobar-se l’animal a la via pública, del seu comportament es
derivi una afectació a l’espai públic.

CAPÍTOL III - ÚS COMÚ ESPECIAL
Article 41. Definició
Constitueix ús comú especial de la via pública el que sense
excloure de forma permanent l’ús general sotmet l’espai afectat
a condicions d’ús d’especial intensitat o perillositat, restringeix
els altres usos o comporta implícitament un aprofitament
superior als que representen els usos considerats com generals,
l’obtenció d’una rendibilitat singular.
Article 42. Usos i activitats pròpies de l’ús comú especial
Són usos i activitats pròpies de l’ús comú especial, sense
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perjudici de la resta d’activitats i usos que constitueixin aquest
tipus d’ús:
a) El comerç ambulant o la venda no sedentària.
b) Exercir activitats professionals o comerç a la via pública
que impliquin un ús intensiu de l’espai públic, entre d’altres
com la presa d’imatges en pel·lícules, documentals. anuncis,
i l’ocupació amb vehicles per promocionar-ne la venda.
c) La instal·lació d’elements sortints de la façana dels edificis
com ara banderoles, rètols, tendals, paravents, marquesines,
aparadors i elements similars.
d) La instal·lació no fixa de taulells, màquines expenedores
de productes, d’aparells de venda automàtica, o dispensació
de diners, serveis, productes de consum, etc. sobre la via
pública, o que tot i instal·lar-se a la façana o en forat
arquitectònic de l’immoble limiten amb la via pública i la
utilitzin com a suport del receptor del servei o producte.
e) La instal·lació no fixa sobre la via pública d’aparells
mecànics o informàtics dispensadors de productes destinats
al consum, a l’esbarjo d’infants i ciutadans, la promoció o
el subministrament de serveis i productes, quan siguin
movibles.
f) La col·locació movible d’elements a la via pública fora
d’establiments comercials o de serveis i distribució com són
les mercaderies, expositors i altres tipus de contenidor
destinats a la facultativa presa d’articles, revistes, diaris o
productes.
g) La col·locació d’elements instal·lats fora de l’establiment
tipus bar, bar-restaurants o restaurants, bars musicals o
altres catalogats com a locals públics que donin suport a
l’activitat al carrer o formin part de l’activitat pròpia de
caràcter no fixa.
h) Les activitats que impedeixin o limitin els usos generals
a què està destinada la via pública, com la celebració de
proves esportives, la instal·lació de parades o casetes per
a tot tipus d’activitats.
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i) Elements de suport publicitari sobre la via.
j) La celebració d’actes públics catalogats o no com a
espectacles o activitats recreatives, circs, teatres i altres
instal·lacions destinades a l’esbarjo o oci de les persones
com envelats, closos, i instal·lacions pròpies de balls,
espectacles, festes populars i instal·lacions fixes temporals
en fires destinades a la promoció de serveis, comerç, oci,
cultura i celebració de festes tradicionals, de barri i de
temporada de caràcter no permanent.
k) L’acampada o el dipòsit de vehicles d’una forma estable
en els termes d’aquesta ordenança.
l) Ocupacions, derivades de la col·locació i instal·lació
d’elements destinats a l’auxili en l’execució d’obres.
m) La distribució per persones o en vehicles de revistes,
diaris o mitjans de difusió de notícies, publicitat o promoció,
i les activitats de publicitat dinàmica en els termes de la
Llei 9/2000.
n) La resta d’activitats o instal·lacions que per les seves
característiques representin un excés sobre l’ús general, i
no puguin qualificar-se com un ús o aprofitament privatiu
d’acord amb el que disposa aquesta ordenança i la normativa
estatal o autonòmica.
Article 43. Règim de l’ús comú especial. Autorització municipal
Les activitats, ocupacions o aprofitaments que impliquen una
utilització comú especial de la via pública de durada inferior a
quatre anys estan subjectes a l’obtenció de l’autorització municipal
prèvia en les condicions que aquesta ordenança estableix.

CAPÍTOL IV - DE L’ÚS PRIVATIU
Article 44. Definició
Constitueix l’ús privatiu de la via pública aquell que representa
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de forma directa o immediata l’ocupació d’un espai de forma
que els altres usos d’altres interessats resten limitats o exclosos.
A títol enunciatiu es consideren usos privatius la col·locació
sobre la via de:
a) Cabines de telèfons.
b) Elements estructurals fixos de suport a la telecomunicació.
c) Bústies de correus.
d) Armaris i altres construccions i instal·lacions per a serveis
públics que ocupin sòl o espais elevats de la via pública.
e) Canalitzacions, cales, connexions, cambres, galeries per
a la instal·lació de xarxes o instal·lacions de serveis o similars
als espais públics.
f) Ocupació del subsòl en general i específicament per a la
instal·lació de serveis privats que siguin d’interès públic.
g) Aparells fixos estàtics anunciadors i publicitaris.
h) Instal·lacions de suport publicitari o promocional de
naturalesa fixa sobre la via, no integrats en mobiliari urbà
de titularitat municipal de prèvia existència.
i) Ocupacions derivades de la col·locació i instal·lació
d’elements destinats a l’auxili en l’execució d’obres que
comportin la transformació o modificació del domini.
j) Col·locació d’elements per a la protecció de voreres o
d’afavoriment de la seguretat viària.
k) Establiments de venda mitjançant quioscos fixos de venda
o distribució de flors, publicacions, revistes i llaminadures,
periòdics, o altres.
l) Guals per entrada i sortida de vehicles, que es regeixen
per la seva ordenança.
Article 45. Determinació de les zones susceptibles d’ús privatiu
A excepció de les ocupacions d’espais intrínsecs a l’activitat
que els motiva, els emplaçaments de la via pública que suposin
un ús privatiu per al sol·licitant, són fixats per l'Ajuntament i
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té en compte la modalitat i ús a què es destina l’esmentat
emplaçament, i el nombre de concessions o autoritzacions, el
període, i l’extensió superficial.

CAPÍTOL V - DEL RÈGIM GENERAL DE LES SOL·LICITUDS I
AUTORITZACIONS PER A USOS COMUNS ESPECIALS I USOS
PRIVATIUS
Article 46. Autorització i concessió d’usos privatius i comuns
especials
L’ús privatiu i l’ús comú especial que no comporta la modificació
o transformació de la via resta sotmès a l’obtenció prèvia de
l’autorització, si la durada és inferior a quatre anys.
L’ús privatiu de l’espai de la via pública requereix la concessió
administrativa prèvia quan l’activitat, obra o instal·lació tingui
una ocupació de durada superior a quatre anys, representi la
transformació o modificació del domini, o l’afectació per una
obra o instal·lació fixa.
En l’atorgament facultatiu de les autoritzacions i concessions
es tenen en compte els principis establerts en aquesta ordenança
i especialment la utilitat pública de l’ocupació que es sol·licita
i el perjudici o limitacions que potencialment pugui causar a
la resta d’usos i activitats.
Article 47.

Discrecionalitat i limitació de les autoritzacions

1. L’Ajuntament pot limitar el nombre de les autoritzacions a
concedir per determinats usos o en determinades zones del
municipi d’acord amb els interessos concurrents, les previsions
d’usos que puguin existir i les condicions que es puguin fixar
als plans d’usos.
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2. L’atorgament de les autoritzacions d’ocupació dels espais
públics es discrecional. En tot cas, en la instrucció de les
autoritzacions es té en compte l’interès general.
Article 48. Termini de les autoritzacions
1. El termini màxim de durada de les autoritzacions per a usos
especials i privatius que no comporten la modificació o
transformació de la via publica públic és de quatre anys.
2. Els usos especials i privatius que sense modificar o transformar
la via publica comporten una duració superior a quatre anys
requereixen l’atorgament de concessió.
3. Quan la necessitat d’amortització de les inversions o altres
raons així ho aconsellen, la durada de les concessions pot
estendre’s fins a cinquanta anys. A la finalització del termini
inicial es pot concedir una pròrroga, sempre que la durada total
dels diversos períodes de concessió no ultrapassi el termini de
cinquanta anys.
4. A l’autorització s’ha de fer constar el termini d’amortització
de les instal·lacions autoritzades, que en cap cas pot excedir
els cinquanta anys.
Article 49. Concurrència en la demanda d’autoritzacions
Quan es produeixin més sol·licituds d’autoritzacions que les
predeterminades a concedir o quan sigui previsible aquesta
circumstància, la concessió d’autoritzacions se sotmetrà a un
procediment en què es garanteixi l’objectivitat, la publicitat i
la concurrència.
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Article 50. Del termini mínim de sol·licitud d’autorització per
als interessants
Les sol·licituds d’autorització d’ús s’han de sol·licitar en el
termini mínim d’15 dies respecte l’inici previst de l’ús, a excepció
dels usos i ocupacions que en el règim específic d’aquesta
ordenança o altres resolucions disposin altre termini.
Article 51. Ocupació de la via pública per motiu d’urgència
L'ocupació de la via pública derivada de la necessitat d’evitar
o minimitzar els danys imminents a persones o béns, o restablir
subministres bàsics, s’ha de comunicar per urgència a l'Àrea de
Via Pública durant les hores d’atenció al públic. Fora d’aquestes
hores caldrà avisar per telèfon a la Policia Local, que registrarà
les dades, motius i identificació del comunicant.
Els responsables de l’ocupació han d’adoptar les mesures de
senyalització i fixació dels itineraris de vianants i vehicles per
tal d’assegurar la mobilitat en condicions de seguretat.
L’endemà de l’inici de l’ocupació s’ha de sol·licitar formalment
l’autorització d’ocupació realitzada en els termes d’aquesta
ordenança i la restant normativa municipal en relació a les
activitats i obres desenvolupades.
Article 52. Dret a la informació i consultes prèvies
Les persones, amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud
de les autoritzacions d’ocupació per usos, tenen dret a ser
informades dels requisits i condicions que l’ús o ocupació de
la via pública a sol·licitar comporti segons l’activitat que la
motiva, i de la compatibilitat en l’espai i temps de l’ocupació
respecte dels principis d’aquesta ordenança.
Aquesta informació prèvia no comporta cap taxa, i es fa extensiva
a la possibilitat i idoneïtat que en el temps i en la zona o lloc
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on es projecta es permeti l’ocupació si no hi ha incompatibilitat
amb altres usos concedits o previstos de més interès, i que no
es vulnerin els principis definits en aquesta ordenança.
La sol·licitud d’autorització dels usos comporta les taxes previstes
a les ordenances fiscals, sense perjudici que l’ús es desenvolupi.
Article 53. Contingut general de les sol·licituds d’autorització
1. Sense perjudici del que s’assenyala a l’epígraf dos, les
sol·licituds d’autorització s’han de formular en un escrit dirigit
a l Alcaldia i signat per l'interessat o per la persona que legalment
el representi, amb les següents indicacions:
a) Dades de l'interessat. Quan es tracti d’una persona física:
nom, cognoms, domicili, DNI i telèfon. Quan es tracti d’una
persona jurídica: raó social, domicili, NIF i telèfon i, si
escau, circumstàncies personals.
b) Dades del representant (a emplenar si qui firma actua
en representació de l'interessat): nom i cognoms, domicili,
DNI i telèfon i, si és necessari, circumstàncies personals.
c) Situació del lloc pel qual se sol·licita l’autorització d’ús
especial de la via pública amb indicació del nom del carrer
i del número o números de policia administrativa que integren
l’ocupació segons dades facilitades per la Secció de Plànol
de la Ciutat de l’Ajuntament (carrer, núm. i SIG), o altra
referència en el cas que existeixi l’anterior que permeti la
concreta identificació, i identificació dels usos actuals que
la zona d’ocupació està destinada.
d) Duració de l’ocupació que es sol·licita, data i hora prevista
d’inici i de finalització, o bé, període de temps sobre data
d’inici certa.
e) Superfícies d’ocupació de la via pública que es sol·licita.
La superfície sol·licitada serà el resultant de sumar a la
superfície de l’ocupació directa per l’obra o l’activitat, la
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superfície que cas de ser exigible implicarà la implantació
i l’execució de les mesures del projecte de circulació i trànsit
comporti.
f) Projecte de mobilitat i seguretat del trànsit i circulació,
en la forma i casos previstos a l’article 68.
g) Estudi previ d’afectació de l’arbrat i pla de protecció de
l’arbrat en les obres i activitats definides en aquesta
ordenança.
h) El plànol a escala 1:500 o 1:1.000 de l’espai sol·licitat
en funció de la simplicitat de l’ocupació, i quan no afecti
al trànsit de vehicles o persones, l’òrgan municipal de gestió
i valoració podrà eximir la presentació dels plànols esmentats,
i substituir-los per croquis identificatius de les característiques
urbanístiques de l’espai i l’ocupació.
i) Les circumstàncies que motiven l’ús o que segons l’objecte
de l’autorització sol·licitada, s’estableixin en aquesta
ordenança.
j) Informe i documentació gràfica necessària signada per
un tècnic competent en jardineria que garanteixi el
compliment del Pla director de l’arbrat viari.
k) Acceptació del deute o liquidació efectiva de les taxes
corresponents, segons ordenances fiscals vigents.
l) Lloc i data.
2. Les ocupacions de la via pública complementàries a les obres
de construcció s’atorgaran simultàniament amb les autoritzacions
o aprovació dels projectes de les obres, i en base al projecte de
mobilitat amb el vistiplau del servei de mobilitat, si afecta a les
zones de la via de trànsit de vehicles o calçada.
En aquests casos, els serveis responsables de la tramitació de
les autoritzacions quan coincideixin les dades de l’executant,
promotor de les de l’obra o activitat amb els de les ocupacions
definides i sol·licitades, i de la documentació de l’autorització
d’obres o activitats es desprengui expressament les ocupacions
a desenvolupar poden eximir de la presentació de documents
que ja tingui l’Administració.
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3. Quan la via pública s’ocupi amb elements perillosos per a la
seguretat de persones i béns, com bastides de més de 3 plantes,
plataformes penjades, etc. a criteri dels Serveis Tècnics municipals
es pot exigir l’assegurança de responsabilitat civil i/o projecte
de mobilitat visat.
4. Quan es compleixin els següents requisits el projecte de
mobilitat es substituirà amb un resum de les mesures cautelars
previstes:
- quan el tall de carrer només representi una desviació del
trànsit en el punt de tall in o una desviació prèvia.
- Quan el tall de carrer sigui inferior a 2 hores en vials de
xarxa no bàsica.
Article 54. Procediment bàsic d’instrucció i anàlisi de les
sol·licituds
Sense perjudici del contingut bàsic d’aquest precepte, el
procediment d’instrucció i concessió de les autoritzacions, i els
serveis municipals competents per l’impuls de les diferents
formes procedimentals es defineix per decret d’Alcaldia a proposta
de la Comissió Tècnica Sectorial.
1. Presentada la sol·licitud, els òrgans gestors analitzen d’ofici
la pròpia competència per la gestió i resolució dels usos i
activitats que impliquin l’ocupació de la via pública.
2. Si analitzada la sol·licitud a la vista dels decrets vigents
l’òrgan receptor no és competent, es traslladarà immediatament
al servei amb la competència atribuïda, sense perjudici de que
independentment pugui elaborar els informes que sobre el fons
siguin procedimentalment adients.
El servei competent per la gestió ordinària, en primera instància,
haurà de revisar íntegrament la documentació requerida segons
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l’ús sol·licitat, i comprovar la suficiència de la personalitat
jurídica de la persona que la sol·licita o de la representació si
la insta per a terceres persones. Apreciada la suficiència,
procedirà a la instrucció.
3. En la instrucció :
1. S’ha d’avaluar, en consulta amb el sistema de informació
geogràfica d’ocupacions, la compatibilitat de l’ús sol·licitat
amb altres usos ja concedits o previstos de més interès .
2. S’ha d’avaluar l’adequació de l’ús o activitat que determina
l’ocupació a les normes especials que la reguli als plans
d’usos urgents
3. S’ha d’avaluar la presentació i suficiència de les mesures
de seguretat i el projecte de mobilitat
4. Les ocupacions de la via pública complementàries a les obres
de construcció s’atorguen simultàniament amb les autoritzacions
d’enderroc, obra major i/o instal·lació de grues torre, i segons
el projecte de mobilitat, revisat i aprovat pel Servei de Mobilitat,
i el Pla de protecció de l’arbrat i l’estudi previ d’afectació, revisat
pel servei competent en matèria de conservació de l’arbrat.
5. En el supòsit que hi hagi incompatibilitat d’usos, i es determini
la improrrogabilitat d’uns sobre d’altres, s’ha de consultar al
servei que tingui atribuïda:
a) la competència en matèria de mobilitat,
b) als serveis amb competència en matèria de seguretat i
protecció civil, si es tracta d’actes públics,
c) si es tracta de subministraments bàsics, al servei que en
tingui les competències,
d) si es tracta de parcs i jardins, al servei competent en la
seva conservació.
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6. Determinat l’ajustament de l’ús projectat a aquesta ordenança
i a les normes tècniques i legals d’aplicació, o l’existència de
circumstàncies que impedeixin l’atorgament, caldrà comunicarho al sol·licitant prèviament a la resolució.
Article 55. Atorgament de l’autorització i règim del silenci
1. L’atorgament de l’autorització està condicionada a la constatació
del compliment de les condicions generals i específiques, que
per a cadascun dels tipus d’ús, estableixen les ordenances
municipals i la resta de normativa.
2. Les autoritzacions municipals d’ús comú especial i privatiu
s’han d’atorgar o denegar en el termini màxim de tres mesos
des de la seva sol·licitud. Transcorregut l’esmentat termini, si
l’Ajuntament no dicta una resolució expressa, s’entendrà denegada
per silenci administratiu.
3. Si el nombre d’autoritzacions que concedeix l'Ajuntament
per raons d’activitat o d’espai són limitades, l’atorgament
s’efectuarà d’acord amb l’article 56.4 del Reglament del patrimoni
dels ens locals i restant normativa reguladora del patrimoni de
les administracions públiques.
4. Les autoritzacions municipals tenen vigència durant tot el
termini que s’estableixi en el moment del seu atorgament.
5. Les autoritzacions són intransmissibles, i només s’admet la
transmissió per causa de mort del titular a favor dels qui acreditin
ser els seus hereus o legataris pel temps que manqui per la
finalització de l’autorització. En la resta de casos s’entendran
caducades.
Article 56. Condicions generals de les autoritzacions
1. L’atorgament de l’ocupació o l’execució no exclou la
responsabilitat ni eximeix el titular de la sol·licitud i obtenció
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de la resta d’autoritzacions administratives destinades a intervenir
l’activitat que es desenvolupi.
2. El titular de l’autorització o de l’ocupació ha d’assumir les
responsabilitats derivades pels danys i perjudicis que s’ocasionin
en els termes de la normativa administrativa, penal i civil vigent.
3. L’autorització es concedeix únicament per a allò que afecta
la competència municipal, i sense perjudici de tercers o l’obtenció
d’autorització d’altres administracions si fos el cas. No pot ser
invocada per eliminar o disminuir responsabilitat civil o penal
en què incorri el beneficiari en l’exercici de les seves activitats.
4. L'interessat ha d’abonar les taxes i/o els preus públics per
obtenir l’autorització d’ocupació de via pública i les taxes per
l’ocupació executada mitjançant autoliquidació o la corresponent
liquidació prèvia que li serà adreçada, en els termes establerts
a l’ordenança municipal vigent.
5. Un cop extingida l’autorització o en el règim de comunicació
prèvia, el termini d’ocupació sol·licitat, el titular ha de:
a) Posar fi a l'ús o ocupació.
b) Retirar les instal·lacions o els elements de la seva propietat
situats a la via pública.
c) Reposar, o si fos el cas, reparar els elements de la via
pública afectats directament o indirectament per l'ús autoritzat
a l’estat inicial, i reparar, si escau, els danys causats, amb
l’autorització municipal prèvia i sota la inspecció dels serveis
tècnics municipals competents.
d) Deixar l’espai ocupat en condicions idònies de neteja i
salubritat.
Article 57. Contingut de les autoritzacions d’ocupació
Sense perjudici de les condicions generals específiques i
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particulars, l’acord d’autorització de les ocupacions ha d’incloure
com a mínim:
a) El règim d’ús del bé o dret.
b) El règim econòmic a què queda subjecta l’autorització.
c) La garantia a prestar, en el seu cas.
d) L’assumpció de les despeses de conservació i manteniment,
impostos, taxes i altres tributs, i el compromís d’utilitzar el
bé segons la seva naturalesa i d’entregar-ho en l’estat en
què ho rep.
e) El compromís d’obtenció prèvia a costa seu de les
autoritzacions i els permisos que requereixi l’ús del bé o
l’activitat a realitzar.
f) L’assumpció de la responsabilitat derivada de l’ocupació,
amb menció, en el seu cas, de l’obligatorietat de formalitzar
la pòlissa d’assegurança oportuna, aval bancari, o una altra
garantia suficient.
g) L’acceptació de la revocació unilateral, sense dret a
indemnitzacions, per raons d’interès públic en els supòsits
previstos a la normativa reguladora del patrimoni de les
Administracions Públiques.
h) La reserva per part del ministeri o organisme cedent de
la facultat d’inspeccionar el bé objecte de l’autorització per
garantir que és usat d’acord amb els terminis de
l’autorització.
i) El termini i règim de pròrroga i subrogació que, en tot
cas, requerirà l’autorització prèvia.
j) Les causes d’extinció.
Article 58. Condicions per a l’exercici de l’activitat autoritzada
1. Les activitats o usos autoritzats queden sotmesos al compliment
de les condicions establertes a la legislació general, a aquesta
ordenança i a la mateixa autorització, també ha de mantenir la
via pública, durant l’activitat o ocupació, en condicions idònies
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de neteja i salubritat. L’incompliment comporta la sanció o la
caducitat de l’autorització, sense perjudici de reposar els danys
causats.
2. L’atorgament d’una autorització o concessió d’ocupació del
domini públic no exclou la necessitat d’obtenir les altres
autoritzacions necessàries per a l’exercici de l’activitat.
3. El titular de l’autorització ha de tenir-la permanentment a
disposició dels agents de l’autoritat i dels serveis municipals.
En cas contrari, no es podrà exercir el dret d’ocupació de la via
pública.
Article 59. Fiances
1. En funció de la durada de l’ocupació, el grau d’intensitat,
perillositat, afectació dels interessos generals o afectació de la
mobilitat de persones i vehicles, l’atorgament de les autoritzacions
pot condicionar-se al dipòsit previ d’una fiança en quantia
suficient per respondre inicialment de les responsabilitats en
què es pugui incórrer i del compliment de les obligacions.
2. En els supòsits de promotors i constructors subjectes habituals
d’autoritzacions o d’ocupació, les fiances individualitzades poden
substituir-se per una fiança global de quantia estimativa que
respongui amb caràcter d’indiferència i equivalència a les
responsabilitats en què es pugui incórrer.
3. Caducada l’autorització, i un cop avaluat l’efectiu compliment
de les obligacions, es procedirà a la devolució.
4. L’existència de procediments sancionadors o de reposició
comporta la paralització de qualsevol procediment de devolució
fins que es resolguin.
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Article 60. Documentació de les autoritzacions i col·laboració
amb l’Administració
1. Les autoritzacions atorgades i el projecte de mobilitat, o bé
una fotocòpia fefaent, s’han de mantenir a disposició dels agents
de l’autoritat i funcionaris municipals, durant tot el temps que
duri l’ocupació o el desenvolupament dels treballs, els quals
podran requerir la documentació per fer les comprovacions
adients.
2. El personal de l’obra o activitats està obligat a facilitar en tot
moment les labors d’inspecció i control de l’activitat, i col·laborar
amb el personal de l'Ajuntament, el qual té l’obligació de donarse a conèixer i identificar-se.
3. Les instruccions i ordres que en l’acompliment de les
prescripcions d’aquesta ordenança comuniquin els funcionaris
municipals i els agents de l’autoritat als responsables de
l’ocupació, i les que figurin a l’autorització orientades al
compliment del seu contingut hauran de ser objecte d’execució
en el termini conferit.
Article 61. Altres autoritzacions
Les activitats i usos a què donin lloc les ocupacions autoritzades
queden en tot moment sotmesos al compliment de la legislació
general vigent, per la qual cosa si a més de l’autorització
d’ocupació es requerissin altres autoritzacions, s’hauran d’obtenir
abans d’iniciar l’ocupació de la via pública.
Article 62. Caducitat de les autoritzacions
Les autoritzacions caduquen per transcurs del termini específic
o general a què estiguin sotmeses o per renúncia tàcita a l’exercici
de l’ocupació.
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Article 63. Extinció de les autoritzacions i concessions
1. Les concessions i autoritzacions d’ús de la via pública
s’extingiran per les següents causes:
a) Mort o incapacitat sobrevinguda de l’usuari o concessionari
individual, o extinció de la personalitat jurídica.
b) Falta d’autorització prèvia en els supòsits de transmissió
o modificació, per fusió, absorció o escissió de la personalitat
jurídica de l’usuari o concessionari.
c) Caducitat per compliment de termini.
d) Rescat de la concessió, prèvia indemnització, o revocació
unilateral de l’autorització.
e) Mutu acord.
f) Falta de pagament del cànon o qualsevol altre incompliment
greu de les obligacions del titular de la concessió, declarats
per l’òrgan que va atorgar la concessió o autorització.
g) Desaparició del bé o esgotament de l’aprofitament.
h) Desafectació del bé.
i) Qualsevol altra causa prevista en les condicions generals
o particulars per les quals es regeixen.
2. Les autoritzacions poden ser revocades unilateralment per
l’Administració que la concedeix en qualsevol moment per raons
d’interès públic, sense generar dret a indemnització, quan
resultin incompatibles amb les condicions generals aprovades
amb posterioritat, produeixin danys en el domini públic,
impedeixin activitats d’interès públic o menystinguin l’ús general,
si desapareixen les circumstàncies que van motivar-ne l’atorgament
o altres que, si haguessin existit en el moment de l’atorgament,
haurien justificat la denegació.
3. En tot cas, les causes que suposen la revocació de les
autoritzacions són:
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a) La utilització de l’autorització per a fins diferents al
concedit, o per a fins o activitats no emparats en les
autoritzacions que li siguin exigibles per la seva finalitat i
correcte desenvolupament.
b) La utilització per a fins il·lícits o constitutius d’infracció
penal.
Article 64. Suspensió temporal de les ocupacions i usos
1. L’eficàcia i els drets d’ús que confereixen les autoritzacions
i concessions per ús comú especial o privatiu a precari poden
suspendre’s quan s’esdevinguin circumstàncies de caràcter
temporal que de forma acotada en el temps facin incompatible
l’ocupació amb els interessos generals o la facin susceptible de
generar risc o perill a persones o a béns.
2. Són causes de suspensió temporal la celebració d’actes o
activitats públiques per a les quals l’ocupació pugui representar
per raons de protecció civil o seguretat pública un risc per les
persones o els béns que convingui minimitzar i reduir.
3. El temps que l’ocupació hagi estat suspesa, un cop aixecada,
es reintegrarà fins a la durada total de l’autoritzada inicialment,
sense cap més tràmit.
Article 65. Obligacions genèriques del titular de l’autorització
El titular de l’autorització està obligat a desenvolupar l’ocupació
i els usos que hagin estat autoritzats de conformitat al contingut
de l’autorització, i les normes vigents al moment de l’ocupació.
Article 66. Obligacions del titular a l’extinció de l’autorització
Extingida l’autorització per caducitat, anul·lació, revocació o
renúncia, el titular té l’obligació de cessar en l’ús o l’ocupació
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autoritzada, retirar les instal·lacions i reposar els elements de
la via pública afectats, i mantenir en condicions de neteja els
espais objecte de l’ocupació.
Article 67. Normes d’aplicació general a les autoritzacions
d’ocupació derivades d’obres i activitats
1. Les autoritzacions d’ocupació dels espais públics motivades
per l’execució d’obres, enderrocs, instal·lació i modificació
d’activitats, inclouen a més de la superfície de l’espai propi de
l’obra o activitat, les superfícies dels espais que ocupin els
elements de tancament per a protecció, mitjans auxiliars de
construcció, maquinària d’obra, eines, materials i la resta
d’elements destinats a assegurar la mobilitat i seguretat de les
persones i vehicles.
2. L’espai global objecte d’ocupació per a tots els elements
definits ja amb caràcter necessari o facultatiu és el que es
tindrà en compte als efectes de tributació fiscal de la taxa
d’ocupació.
3. Les autoritzacions s’atorguen i condicionen en funció de la
necessitat real d’ocupar la via pública per fer l’activitat,
l’oportunitat i la incidència en l'ús comú general.
4. Les condicions de les autoritzacions d’ocupació de la via
pública han d’incloure aspectes d’horari, espais concedits,
condicions d’instal·lació o de treball, condicions de seguretat,
sorolls i altres aspectes anàlegs i l’aprovació del projecte de
mobilitat.
5.La durada i les dates d’inici i fi de l’autorització poden ser
modificades en funció de la celebració de fires i festes tradicionals
o commemoratives, i per la concurrència de circumstàncies de
força major o imprevistes que si s’haguessin conegut haurien
limitat la concessió o durada.
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L'ocupació de la via pública ha de garantir un pas mínim amb
definició dels itineraris per a vianants que s’estableix depenent
del tipus de via, l’afluència de vianants i altres aspectes que
incideixen en l'ús general de la via. En qualsevol cas, l’amplada
mínima del pas ha de ser de 0,90 metres i s’han de respectar
la resta de mesures previstes al codi d’Accessibilitat. S’haurà
d’adequar el pas de vianants per garantir que el ferm tingui
unes condicions adients de seguretat i accessibilitat.
Article 68. Projecte de mobilitat i seguretat del trànsit i circulació
1. Els promotors, constructors, i responsables de les ocupacions
per les obres, i activitats classificades com a ús comú especial
o privatiu, tant d’iniciativa pública com privada que en l’execució
afectin la via pública per ocupació d’espais destinats a la
circulació de vehicles o vianants, tant de forma permanent com
temporal, de forma directa per l’activitat o indirecta pels elements
de l’obra o activitat destinats a la protecció, mitjans auxiliars
de construcció, maquinària d’obra, eines i materials, han de
presentar, conjuntament amb la petició de l’autorització el
projecte de mobilitat i seguretat del trànsit i circulació redactat
per un tècnic qualificat.
2. El projecte ha de contenir la documentació, la memòria i els
plànols relatius als següents aspectes:
a) Incidència i ocupació física, espacial i temporal que hagi
de tenir l’obra o l’activitat, sobre la via pública i en especial
sobre les voreres i d’altres elements de pas i seguretat dels
vianants i l’accés de veïns, amb especial referència a les
persones amb mobilitat reduïda i amb indicació de les
variants o alteracions que s’hagin de produir durant les
diverses fases de l’obra o del desenvolupament de l’activitat
en l’esmentada ocupació. Ha d’especificar la planificació
de les ocupacions que comporten tall de manera que es
minimitzi l’impacte.
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b) Proposta detallada i dibuixada en plànols d’una escala
1:500 o 1:1000 tal que permeti la identificació de la
senyalització actual de la zona i de la configuració urbanística.
c) Proposta detallada i dibuixada sobre plànol 1:500 o
1:1000 on consti la definició dels circuits de pas de vianants,
de vehicles i d’accés de veïns als immobles que s’han
d’habilitar, detallats per cada tram o fase de l’obra o de
l’activitat que afecti la mobilitat i accessibilitat. Caldrà
introduir una referència específica als elements que afectin
la mobilitat i la seguretat de persones amb mobilitat reduïda.
d) Relació i ubicació dels elements i materials de senyalització,
enllumenat i seguretat necessaris adaptats a la normativa
del Reglament de circulació per garantir la mobilitat i
accessibilitat.
e) Indicació de les circumstàncies personals d’identificació
personal i localització, en tot moment, del tècnic o tècnics
responsables de l’obra o de l’activitat.
3. Resten exemptes de l’obligació de presentació del projecte
de l’epígraf anterior:
a) les obres que s’hagin de realitzar per raons d’urgència o
catàstrofe destinades a restablir els subministraments bàsics,
la xarxa de comunicacions i la viària, el sanejament urgent
de xarxes i pous d’aigües residuals o la estabilitat estructural
d’immobles.
Aquesta dispensa no afecta l’obligació d’adoptar les mesures
previstes a l’ordenament municipal en relació a les condicions
i obligacions que afecten l’ús o l’ocupació concreta de la
via pública.
b) quan l’ocupació afecti exclusivament els espais de la via
destinats a l’estacionament de vehicles i l’activitat no tingui
incidència en la circulació de vehicles o de vianants.
4. En substitució del projecte de mobilitat de l’article 68.2 es
pot presentar un projecte de mobilitat simplificat que contingui:
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a) Incidència i ocupació física, espacial i temporal que hagi
de tenir l’obra o l’activitat, sobre la via pública i en especial
sobre les voreres i d’altres elements de pas i seguretat dels
vianants i l’accés de veïns, amb especial referència a les
persones amb mobilitat reduïda i amb indicació de les
variants o alteracions que s’hagin de produir durant les
diverses fases de l’obra o del desenvolupament de l’activitat
en l’esmentada ocupació.
b) Proposta detallada i dibuixada en plànols d’una escala
tal que permeti la identificació i definició dels circuits de
pas de vianants, de vehicles, detallats per cada tram o fase
de l’obra de l’activitat que afecti a la mobilitat i accessibilitat
així com relació i emplaçament dels elements i material de
senyalització, enllumenat i seguretat necessaris per garantir
la mobilitat i accessibilitat, introduint una referència específica
als elements que afectin a la mobilitat i a la seguretat de
persones amb mobilitat reduïda.
5. Els projectes de mobilitat requereixen l’informe dels serveis
tècnics de l’Àrea de Via Pública i d’altres àrees afectades per
raó del tipus d’obra, el qual ha de ser aprovat específicament
en el moment de l’atorgament de l’autorització de l’obra principal
o de l’autorització d’ocupació de la via pública segons
correspongui, per raó del tipus d’obra o de l’activitat que es
tracti.
Article 69. Pla de protecció i estudi previ d’afectació a l’arbrat
d’àrees de vegetació
1. Els promotors, constructors i responsables de les ocupacions
per obres, i activitats classificades com a ús comú especial o
privatiu, tant d’iniciativa pública com privada que afectin l’arbrat
públic en els termes definits en aquesta ordenança han de
presentar, conjuntament amb la petició de la corresponent
autorització, un estudi previ d’afectació i un Pla de protecció
de l'arbrat redactat per una persona tècnicament qualificada.
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2. L'estudi previ d'afectació a l'arbrat ha d’incloure:
- Inventari botànic
- Plànol d'ubicació topogràfica dels exemplars arboris i
arbustius
- Prospecció i anàlisi de sòls
- Diagnosi de l'estat fisiològic, biomecànic i fitopatològic de
l'arbrat per avaluar-ne les perspectives de futur
- Valor patrimonial dels exemplars que per les seves
característiques (dimensions, edat, singularitat) es considerin
susceptibles de valoració
- Estudi de viabilitat de trasplantament de l'arbrat afectat
3. El Pla de protecció ha de contemplar:
- Especificació dels exemplars a protegir, trasplantar o
eliminar, amb la corresponent senyalització. I en cas oportú,
condicions de trasplantament o de restitució de l'arbrat
afectat
- Delimitació de les zones de tancament de les àrees de
vegetació i senyalització de les vies de pas de maquinària
- Mesures de protecció dels exemplars aïllats
- Necessitat de poda de branques baixes, lligat o senyalització
- Definició d'altres mesures de protecció
- Especificació de la retirada i magatzem de la terra vegetal
per a l’aprofitament posterior
- Elaboració del calendari de senyalització, execució i retirada
de proteccions i senyalitzacions
4. Resten exemptes de l’obligació de presentació el projecte de
l’epígraf anterior les obres que s’hagin de realitzar per raons
d’urgència o catàstrofe, destinades a restablir els subministraments
bàsics, la xarxa de comunicacions i la viària, o el sanejament
urgent de xarxes i pous d’aigües residuals.
Aquesta dispensa no afecta l’obligació d’adoptar les mesures
protectores generals i específiques previstes en aquesta ordenança
i la resta de l’ordenament municipal en relació a les condicions
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i obligacions que afecten l’ús o l’ocupació concreta de la via
pública en relació a l’arbrat i àrees de vegetació.
5. Per determinar la suficiència dels plans i els estudis de
protecció de l’arbrat s’han de tenir en compte les superfícies i
definicions següents:
5.1 Zona de degoteig
Superfície de terreny que ocupa la projecció en vertical de
la capçada de l'arbre o arbust.
5.2. Àrea de vegetació
S'entén per àrea de vegetació la superfície de terreny on hi
ha més probabilitat de contenir el sistema radical complet
de la vegetació afectada.
Per als arbres i arbusts la zona de degoteig és més de 2 m..
Als de port columnar, s'ha d'afegir 4 m a la zona de degoteig.
5.3. Espais arbrats
Llocs de teixit urbà formats per la presència d’arbres i els
terrenys sobre els quals s’assenten.
5.4. Arbrat públic
És l’arbrat assentat en espais de la via pública
5.5. Base d'arrels
Volum de sòl que conté la majoria (90%) de les arrels
llenyoses, d’acord amb les dades de referència següents:
Perímetre del tronc amb correspondència de radi de la base
d'arrels en metres
Fins a 60 cm / 1,5 metres
De 60 a 99 cm/
2m
D’100 a 149 cm/ 2 m
D’150 a 249 cm/ 3 m
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De 250 a 350 cm/ 3,5 m
Més de 350 cm /
4m
5.6. Zona de seguretat
És la zona que s’ha de respectar per garantir l'estabilitat
de l'arbre, pel dimensionament de la qual s’aplicarà, com
a mínim, la distància corresponent al radi de la base d'arrels.
6. En el supòsit de no poder acomplir la distancia mínima, el
Pla de protecció haurà de definir les mesures alternatives per
garantir-ne l’estabilitat.
Article 70. Projectes d’obres municipals, projecte de mobilitat
i seguretat i pla de protecció de l’arbrat
1. El projecte de mobilitat, els plans de protecció de l’arbrat i
l’estudi d’afectació a l’arbrat en les obres de titularitat municipal,
s’han d’integrar en els projectes d’obres, i s’han d’aprovar pels
òrgans de govern competents.
2. L’adjudicatari del contracte d’execució de les obres i usos és
responsable del compliment de les obligacions que estableix
aquesta ordenança i de les prescripcions del projecte i pla
aprovats.

CAPÍTOL VI - CONDICIONS I OBLIGACIONS GENERALS EN
L’EXECUCIÓ D’OCUPACIONS PER OBRES I ACTIVITATS QUE
AFECTEN LA MOBILITAT I L’ARBRAT
Article 71. Condicions de senyalització de les ocupacions que
afecten la circulació de vehicles o persones
Les ocupacions derivades d’obres i activitats que afectin al
trànsit de vehicles o persones han de complir les següents
obligacions:
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1. Els senyals de trànsit i la col·locació dels quals obliguin les
normes i la present ordenança s’han d’adaptar a les dimensions
i al contingut de l’annex del Reglament general de circulació.
2. Les obres i les activitats que afectin els carrils de circulació
de vehicles o voreres s’han d’anunciar en el carril afectat amb
un senyal reglamentari d’estretament de calçada (P-17, P-17a,
P-17b).
Aquest senyal s’ha de situar a una distància mínima de 10
metres respecte del punt del perímetre exterior de l’espai ocupat
mesurats en el sentit invers al de la circulació dels vehicles o
persones, i s’ha d’instal·lar el més proper possible de la voravia
o de la línia de façana si, respectivament, afecta la calçada o
la vorera.
Des d’aquest senyal fins al costat o costats exteriors del perímetre
de l’ocupació s'abalisarà alineadament en diagonal l’espai amb
cons o tanques mòbils.
3. Els elements de senyalització i abalisament que afectin la
circulació de vehicles ubicats sobre vials han de comptar amb
dispositius d’il·luminació durant la nit.
4. Les voreres suplementàries han d’instal·lar dues balises
reflectores a les cantonades exteriors respecte al sentit de la
marxa del vehicle.
5. Si la naturalesa de l’ocupació comporta envair la calçada
d’un sentit de circulació contrària de forma que no puguin
circular simultàniament els vehicles, s’ha d’implementar un
sistema de control semafòric que doni prioritat alternativament
als vehicles de cada sentit. Si la durada de l’ocupació és inferior
a 24 hores pot ser substituït per personal que ordenin el trànsit
amb els senyals adequats.
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6. Si durant l’ocupació i com a conseqüència de la naturalesa
de l’ocupació de l’ús han de transitar per un ferm irregular o
zona de rases o cales, s’ha d’instal·lar la senyalització en
condicions de visibilitat i anticipació d’anunci de ferm irregular
(P-15, P-15a, P-15b), o de graveta, si n’hi ha, (P-28) mentre
no es procedeixi a la reposició del paviment o senyalització.
7. La senyalització prevista als epígrafs 2, i 6 s’ha d’adequar
al format que en annex a aquesta ordenança s’aprova, i es fixarà
sobre un suport o superfície d’unes dimensions de 90cm.x60cm,
on en la part superior i a una altura mínima respecte del terra
de 60cm contindrà el senyal que determini reglamentàriament
la prohibició, limitació o advertiment, i en la part inferior es
farà constar en un requadre el motiu de l’ocupació, la data o
període temporal i l’horari de vigència.
Article 72. Condicions dels itineraris de vianants per obres i
activitats que afecten la vorera, carrers i zones de vianants i
residencials
Les ocupacions i els usos que exigeixin o comportin la circulació,
maniobra o estada sobre la vorera o en carrers de vianants per
maquinària, vehicles o materials de forma provisional o continuada,
estan subjectes al compliment de les següents obligacions
específiques:
1. S’han d’habilitar itineraris de vianants per tal de protegir el
seu pas que tinguin una amplada mínima de 0,90 metres, i que
compleixin les prescripcions de la normativa de promoció a
l’accessibilitat. Durant tota l’execució han de mantenir un ferm
regular i en condicions de neteja i seguretat.
2. Els itineraris de vianants que hagin de transcórrer per la
calçada o per les zones i carrers residencials amb independència
de les obligacions de l’epígraf 1, han d’estar protegits per tanques
que separin el pas dels vianants de la circulació de vehicles i
de la zona d’ocupació per la maquinària d’obres i materials.
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3. Als efectes d’executar els itineraris en aquells vials que per
l’amplada no permetin conjugar l’itinerari de vianants i la
circulació de vehicles:
a) S’han d’eliminar els estacionaments i mobiliari movible
confrontats, i desviar la circulació per la zona deshabilitada
a l’estacionament.
b) Si no hi ha suficient amplada de calçada, ni tan sols
eliminant els estacionaments i mobiliari confrontants, es
pot autoritzar el tall de trànsit en funció de la qualificació
del vial.
c) En aquells carrers en què el tall de trànsit pel temps
d’ocupació requerit o pel tipus de via, no sigui possible:
a) S’ha d’habilitar un desviament provisional dels vianants
amb un senyal reglamentari que prohibeixi el pas dels
vianants, i que informi del desviament obligatori a l’altra
vorera.
b) S’han d’instal·lar marques vials o elements plàstics
de senyalització horitzontal de pas de vianants provisionals
que caldrà eliminar un cop finalitzada l’ocupació.
Article 73. De les mesures protectores generals i específiques
en relació a l’arbrat i vegetació
Els promotors i constructors de les obres, i activitats classificades,
tant d’iniciativa pública com privada, que afectin l’arbrat públic
o les àrees de vegetació, en els termes definits en aquesta
ordenança, han d’adoptar les mesures respectivament previstes
als següents epígrafs:
1. Mesures protectores generals.
La protecció de la vegetació ha de realitzar-se amb anterioritat
a l'inici de les obres i abans de l'entrada de qualsevol maquinària.
En el replanteig s’ha de marcar de manera clara i diferenciada
els arbres a protegir i els arbres a eliminar.
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Per evitar tant danys directes a la vegetació i l’arbrat com
indirectes (compactació del sòl), abans d'iniciar les obres s'ha
d’instal·lar un tancament de fusta que limiti l'accés de la
maquinària.
Si això no és possible, abans de l'inici de les obres s’ha de
senyalitzar d'una via de pas restringit a maquinària, mitjançant
la localització de balises de 3 m davant de cada arbre, i de
cintes de senyalització per indicar el gàlib.
En cas que per necessitats de l'obra, la maquinària hagi de
transitar per una zona externa a la via de pas, és necessari
senyalitzar prèviament una nova via.
2. Protecció de les àrees de vegetació.
Les àrees de vegetació han d'envoltar-se amb un tancat de
protecció de material resistent, d’1.20 m d’alçària com a mínim.
També cal protegir una àrea major que el conjunt de les projeccions
de les capçades dels arbres de forma que la distància mínima
del tancat a la projecció serà de:
- 2 m per a arbres en general,
- 1.5 m per a palmeres,
- 4 m per a arbres de port columnar
Periòdicament, a fi de disminuir l'efecte negatiu de la pols als
estomes de les fulles, s’ha de rentar la cobertura foliar de tots
els arbres i arbustos de la zona d'afectació.
3. Protecció individual dels arbres.
Si no és possible incloure algun arbre dins d'una àrea de protecció,
s’ha de fer un tancat de protecció individual al voltant del tronc.
Aquest tancat ha de ser de material resistent (preferiblement
fusta) i de 2 m d’alçària com a mínim
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En aquest cas, s'ha de protegir amb material d'encoixinat:
- La part del tronc en contacte amb el tancat.
- Les zones de contacte dels lligams amb l'escorça.
- La zona del coll de l'arrel, si cal.
Les branques per sota de 3.5 m., que estiguin ubicades a les
zones de pas de la maquinaria, es senyalitzaran convenientment
i es protegiran amb un petit encoixinat de bandes de jute.
4. Protecció durant l'obertura de rases.
Durant l'obertura de rases i/o altres excavacions:
- No es permet cap rasa o excavació dins de la zona de
seguretat.
- Els treballs d'excavació a una distància mínima de 50 cm
de la zona de seguretat i fins a 150 cm de fondària s’han
de fer manualment.
- Quan en el procés d'excavació, apareguin arrels de més
de 3 cm de diàmetre, el personal qualificat haurà de procedir
immediatament a la poda correcta de l'arrel afectada.
- Si es tracta d'arrels de més d’10 cm de diàmetre, s’han
de respectar sempre que sigui possible i protegir contra la
dessecació amb un embolcall de jute o amb una manta
orgànica.
- En acabar l'excavació de la rasa, cal protegir la paret més
propera a l'arbre amb una manta orgànica que es mantindrà
humida fins al recobriment de la rasa.
- Les arrels no han d'estar descobertes més de dos dies i
serà necessari garantir el manteniment de les condicions
d'humitat necessàries.
- S’ha de fer un manteniment de la zona d'arrelament mentre
dura l'obra.
5. Protecció durant el canvi de paviments.
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En les operacions derivades dels canvis de paviments:
- A la base de les arrels i a les zones de major concentració,
l'excavació s’ha de fer manualment.
- A qualsevol altre zona que en excavar amb la maquinària
surtin arrels de més de 3 cm de diàmetre, s’hauran de
continuar els treballs manualment.
- A totes les zones on es detecti presència significativa
d'arrels s’han de substituir els primers 10 cm de terra per
sorra de riu rentada, abans de compactar i recobrir.
- S’ha d’adoptar la màxima precaució en els treballs
d'anivellació del terreny. A la zona de seguretat, s’han de
fer de forma manual.
- La compactació prèvia al recobriment s’ha de reduir al
mínim per garantir l'estabilitat del nou paviment i a la zona
de seguretat cal fer-la de forma manual.
Article 74. Limitacions i criteris en l’autorització d’usos que
impliquen talls de vial
1. Es prioritzen les ocupacions parcials per sobre del tall del
vial, quan sigui possible treure l’aparcament desviant la circulació
en les condicions establertes en aquesta ordenança.
2. Cal fixar el dia i les dates de les ocupacions en franges
horàries on la pertorbació sobre el trànsit de persones i vehicles
d’existir, es minimitzi.
3. La tramitació i concessió de les ocupacions s’ha de presentar
amb l’antelació que determini l’Ajuntament per Decret o al pla
d’ús, condicionant-se en cas contrari les autoritzacions al
transcurs del termini necessari per tal que s’informi de forma
efectiva de les afectacions de la mobilitat als afectats i usuaris
coneguts de l’espai.

65

4. Quan es conegui l’existència de diverses activitats o usos
coincidents o pròxims en el temps, i de resultar compatibles
entre si, cal acumular en les mateixes dates i franges temporals
els talls o ocupacions que afectin un vial per minimitzar-ne
l’impacte.
5. Els promotors i executors de les ocupacions i usos han de
comunicar l’inici i final de les afectacions al transport públic
urbà i els col·lectius i veïns afectats de forma ajustada a la
realitat temporal de l’ocupació.
6. Els treballs que comportin talls que afectin carrers de la xarxa
bàsica principal i carrers d’especial atenció, s’han de fer
prioritàriament en aquest ordre: de nit, en diumenges, festius,
dissabtes, dilluns no comercials o quan afectin mínimament el
transport urbà i interurbà col·lectiu i les hores de màxima
afluència i intensitat de vehicles (preferiblement tardes als
matins o bé matins a partir de les 9,15 h), tenint en compte
les següents limitacions:
- els treballs que no es puguin realitzar a la nit pels sorolls
que es poden produir.
- les característiques dels subministraments i serveis
determinats de la ocupació o tall.
7. Les autoritzacions que comportin ocupacions que afectin
vials, zones i nuclis de concentració en dies punta comercials
o dies d’especial incidència per al comerç, es limiten en la
forma que determini l’òrgan competent en mobilitat.
8. Els talls de més de 24 hores, els que comportin afectacions
que recaiguin sobre xarxa bàsica, i els que s’indiqui com a
condició a l’autorització, s’han d’advertir amb suficient anterioritat
al de la seva efectivitat, pel promotor o responsable de l’ocupació
mitjançant avisos i cartells informadors i mitjançant la senyalització
d’ordenació del trànsit adient a cada cas.
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9. Els talls de carrer han d’indicar-se amb senyals informatius,
i senyals reglamentaris. En els llocs adequats s’han d’informar
amb la suficient antelació, i en els punts o itineraris d’accés al
lloc del tall, cal indicar la circumstància del tall i la via alternativa
a seguir. A l’inici del vial i en l’encreuament més proper al tall
s’ha d’instal·lar la senyalització que determini el Reglament
general de circulació adient per als afectats o amb exclusió dels
que no afecti perquè tinguin permès l’accés als seus
estacionaments en immobles. En el supòsit que l’accés als
immobles tingui caràcter massiu, s’ha de disposar d’un senyalista
o operari que faciliti les tasques d’informació o de trasllat dels
senyals i elements de canalització de la circulació.
10. Per tal d’evitar molèsties innecessàries al veïnat que sovint
ha de moure tanques per poder accedir o sortir del seu carrer,
en casos d’alta afluència de persones o vehicles, s’exigeix un
senyalista a l’extrem del carrer per facilitar aquestes tasques
(fet que penalitza el tall de carrer pel promotor).
11. En cap cas es pot autoritzar un tall en un carrer que serveix
d’alternativa per a un altre tall autoritzat.
Article 75. Limitacions a les activitats a les àrees de vegetació
i respecte arbres d’interès local
1. A les àrees de vegetació està prohibit:
- Instal·lar casetes d'obres,
- Llençar material residual de la construcció com dissolvents,
combustibles, olis, aigües residuals,
- Dipositar materials de construcció,
- Fer foc,
- Transitar amb maquinària,
- Modificar el nivell del sòl.

67

2.Els arbres i les arbredes, catalogades per l'Ajuntament i
declarades d’interès local, no poden afectar-se, en cas que no
concorrin circumstàncies excepcionals d’interès general, o que
el cost de la no afectació sigui econòmicament inviable.

CAPÍTOL VII - RÈGIM ESPECÍFIC DE L’ATORGAMENT
D’AUTORITZACIONS EN FUNCIÓ DELS USOS COMUNS
ESPECIALS
Article 76. Comerç ambulant
1. Comerç ambulant o venda no sedentària es aquella activitat
de venda de productes i articles de consum que es desenvolupa
fora d’establiment comercial, de manera habitual, ocasional,
periòdica o continuada, ja sigui en instal·lacions desmuntables
o transportables, o per la mateixa persona si fa ús de la via
pública com suport de l’activitat comercial.
2. Queda prohibit el comerç ambulant en tot el terme municipal
llevat de fires, festes commemoratives o tradicionals i mercats
i exposicions artesanals de celebració periòdica regular, o que
essent ocasionals rebin aquesta declaració per l’Ajuntament.
3. L’autorització d’establiments de venda no sedentària té caràcter
excepcional. Les sol·licituds que es presenten són valorades
segons la utilitat pública de l’activitat que es porti a terme, la
compatibilitat amb els usos i activitats de la zona i l’adequació
de l’estètica de la instal·lació a l’entorn.
4. Es poden autoritzar establiments de venda no sedentària
consistents en taulells desmuntables, casetes, vehicles o similars
amb caràcter puntual coincidint amb la celebració d’una festa
o un esdeveniment especial.
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5. També es poden autoritzar les instal·lacions de venda no
sedentària de loteries per a persones discapacitades en les
condicions que s’assenyalen a l’autorització.
6. La celebració de fires tradicionals o mercats periòdics o
puntuals pot ser objecte d’un conveni entre els seus promotors
i l’Ajuntament, quan la iniciativa no sigui municipal. En aquests
casos, l’Ajuntament pot substituir l’autorització individual
d’ocupació per una autorització col·lectiva concedida al seu
promotor en els temes del plec de condicions o resolució dictada
a l’efecte.
7. Es pot autoritzar la instal·lació de parades desmuntables de
venda no sedentària al voltant dels mercats o altres indrets de
la ciutat quan així convingui per afavorir una major oferta de
productes als consumidors o s’atengui amb aquesta autorització
a fins que tot i tenir caràcter mercantil presentin connotacions
culturals de promoció de ciutat o socials.
8. Sense perjudici de les disposicions d’aquesta ordenança, el
règim d’ocupació i venda amb ocasió d’aquest esdeveniment es
regula a l’ordenança municipal reguladora de la venda no
sedentària a mercats vigent a cada moment, a excepció del
règim sancionador. En tot cas, les autoritzacions per a establiments
de venda no sedentària són a precari i revocables per motius
d’interès públic, sense dret a indemnització. El termini màxim
de les autoritzacions de venda no sedentària és d’un any.
Article 77. Facultats específiques en relació a la venda no
autoritzada
1. Les activitats de comerç ambulant o venda no sedentària
definides en aquesta ordenança i a l’ordenança específica vigent
sobre la matèria sense autorització han de cessar de forma
immediata a instància dels funcionaris d’inspecció municipal
o dels agents de l’autoritat.
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2. Els requeriments de cessació de l’activitat i de retirada de
les instal·lacions o elements de suport, i de les mercaderies es
poden efectuar de forma verbal, deixant constància a l’acta que
s’aixecarà en el moment que es detectin els fets.
3. Els serveis d’inspecció municipal i els agents de l’autoritat
poden efectuar les inspeccions i els requeriments necessaris als
venedors o comerciants per tal d’esbrinar la legitimitat sobre
els productes i el compliment d’aquests de les normativa
sanitàries i mediambientals.
4. Els agents de l’autoritat i inspectors municipals quan no
s’acrediti la legitimitat i procedència dels articles i productes,
o no se n’acrediti l’adequació si són alimentaris o destinats al
cos humà a la normativa vigent en matèria sanitària i
mediambiental, poden retirar les mercaderies i procedir al dipòsit
cautelar fins que la instrucció de l’expedient en determini el
destí, i sense perjudici del termini fixat a l’epígraf 6. S’han de
dipositar a les instal·lacions que els serveis sanitaris i de mercats
disposin habilitats per la custodia temporal. En els supòsits de
productes d’alimentació o de caràcter periple o moridor, sense
perjudici del termini general fixat a l’epígraf següent, s’ha de
comunicar a l’acta d’intervenció, el dies de termini màxim de
recuperació d’allò intervingut.
5. Per recuperar els productes cal acreditar la legitimitat de la
procedència i la solvència sanitària, mediambiental i el compliment
de les normes de propietat industrial o intel·lectual. Transcorregut
el termini conferit, i en tots els casos en el termini de sis mesos
des que es va procedir al comís o retirada dels productes o
mercaderies si la persona amb legitimitat per recuperar-ho no
ha actuat en aquest sentit es tractarà com a residu i s’eliminarà.
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Article 78. Fires i ocupacions per actes destinats a la promoció
de serveis, comerç, oci o la cultura i amb ocasió de festes
tradicionals i de temporada
La celebració de fires i mercats periòdics o puntuals tradicionals,
festes populars i de barri pot ser objecte d’un conveni entre els
seus promotors i l’Ajuntament, quan la iniciativa no sigui
municipal. En aquests casos, l’Ajuntament pot substituir les
autoritzacions individuals d’ocupació dels diferents usuaris finals
per una autorització comú i col·lectiva concedida al seu promotor,
el qual és responsable del compliment de les condicions i
obligacions dels usuaris finals, i responsable solidari per
incompliment.
Article 79. Elements sortints de la façana
1. La instal·lació dels elements sortints de la façana com ara
rètols, tendals, paravents, marquesines, aparadors i elements
similars han de complir les normes urbanístiques dels plans
d’ordenació urbana municipals i es sotmetrà al règim de les
ordenances de publicitat.
2. Sense perjudici del règim específic esmentat que es pugui
establir a l’ordenança de publicitat, es consideren de caràcter
bàsic les següents condicions en la col·locació de:
a) rètols i banderoles:
1. Han d’estar en posició perpendicular a la façana, en
els casos de constituir una referència simbòlica dels
establiments.
2. La dimensió màxima és de 0,60 x 0,60 m, amb un
màxim de 0,12 m de gruix.
3. Queden prohibits les banderoles que incloguin els
logotips, símbols i marques comercials, a excepció dels
prestadors de serveis, i aquells que per les condicions
estètiques i de disseny tinguin un informe favorable de
la comissió tècnica de via pública.
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4. El règim de col·locació de banderoles amb l’objectiu
de delimitar, identificar territorialment els eixos comercials
o el seu caràcter específic s’establirà per resolució de
la conselleria competent en matèria de promoció
econòmica.
b) tendals:
1. Les lletres i signes han de ser retallats estampats
sense gruix aparent.
2. El color, textura i la forma del tendal no pot trencar
la composició general de l’edifici, façana o element
sobre el qual es suporti i, si està relacionat amb algun
forat arquitectònic no pot sobrepassar els seus límits
en el pla de la façana.
3. No poden tenir peus drets sobre la vorera i qualsevol
dels seus punts ha d’estar a una alçada de la rasant de
la vorera a 2,50 m.
4. El vol no pot ser superior, en cap punt, a l’amplada
de la vorera menys 60 cm. Com a màxim pot tenir d’1,50
m. si és opac i 3 m si és translúcid.
Article 80. Elements publicitaris sobre la via pública
1. Els elements publicitaris sobre la via pública com ara les
banderes, banderoles i pancartes han de complir les normes
urbanístiques dels plans d’ordenació urbana municipals i es
sotmetrà al règim de les ordenances de publicitat.
2. Sense perjudici del règim específic esmentat que es pugui
establir a l’ordenança de publicitat, es consideren de caràcter
bàsic les següents condicions:
2.1. Només s’autoritza l’ocupació del vol sobre les vies per
elements destinats a difondre activitats de caràcter periòdic
o circumstancials, o aquelles que tinguin per finalitat la
promoció cultural, econòmica, cívica, social, sindical,
polítiques, esportives o d’interès general per la ciutat.
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2.2. No es poden instal·lar els elements publicitaris:
a) en els fanals d’enllumenat públic, sense l’adequada
instal·lació d’una estructura o element protector del
fanal respecte del suport a fixar.
b) en llocs on per les dimensions o situació es dificulti
el camps de visió de sistemes de videovigilància o
regulació del trànsit.
3. Es prohibeix el contingut ofensiu per a les persones.
4. Quan no hi hagi cap més alternativa, l’Ajuntament pot autoritzar
la col·locació de pancartes que es fixaran als arbres de la ciutat.
5. Les persones autoritzades han de dipositar un fiança, la
quantia de la qual es fixa en funció del nombre d’elements
col·locats, per garantir l’adequada retirada de les pancartes,
banderes o banderoles quan l’autorització perdi vigència.
La fiança es pot sol·licitar immediatament després de la retirada
de les pancartes, banderes i banderoles.
6. Un cop hagi perdut vigència allò que s’anuncia a la pancarta,
bandera o banderola, o el termini pel qual s’ha autoritzat, s’ha
de retirar en el temps màxim d’una setmana.
Article 81. Col·locació i estacionament de mercaderies
No es poden col·locar ni exhibir mercaderies a la via pública
fora dels establiments comercials permanents i fora dels espais
autoritzats en les parades de comerç ambulant, quan per les
condicions de l’espai on es projecta la ubicació no hi hagi una
amplada superior als 1’5 metres respecte de la calçada.
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Article 82. Mobiliari i elements d’ornat fora d’establiments i
locals públics que donin suport a l’activitat
1. L’ocupació de la via pública amb taules i cadires, tendals,
ombrel·les, para-sols, marquesines i terrasses destinades a
l’hostaleria o restauració es sotmet al règim vigent establert al
Reglament d’activitats de Mataró.
2. Sense perjudici d’aquest règim, el perímetre d’ocupació de
les terrasses no pot sobrepassar la llargada de la façana de
l’establiment, a excepció de les terrasses situades en passeigs
centrals, carrers de vianants, places i parcs o quan s’acrediti
que les comunitats de veïns contigües a l’activitat enfront de
les quals es pretén estendre l’ocupació, no s’hi oposin, i no hi
hagi altres establiment contigus.
3. No es pot autoritzar la col·locació de terrasses quan l’estructura
de l’espai on es projecta la instal·lació dels diferents elements
que la integren no quedi lliure espai de reserva per a la mobilitat
de les persones no inferior a 1,5 metres respecte la línia de
façana o de calçada.
4. La separació entre els elements propis de l’activitat o
ornamentals que conformen dues instal·lacions contínues de
diferent titular no pot ser inferior a 0,90 metres.
5. L’Ajuntament en funció de les característiques urbanístiques
i altres condicions concurrents al lloc pot fixar a les autoritzacions,
i esdevenir d’obligat compliment, els estàndars o la tipologia de
mobiliari o elements admesos o no admesos que han de
configurar els elements a instal·lar.
6. La duració de les autoritzacions per la col·locació d’aquests
elements és per una temporada, renovable anyalment fins a un
màxim de cinc anys.
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Article 83. Actes públics
L’atorgament d’autorització a les ocupacions derivades d’actes
públics, qualificats o no com espectacles i les instal·lacions
destinades a l ’esbarjo o oci de les persones com circs, teatres
ambulants, envelats, closos, i instal·lacions pròpies de balls,
espectacles, festes populars o tradicionals de barri, fires
destinades a la promoció de serveis, comerç, oci, o cultura de
caràcter no permanent, estan subjectes a les següents condicions
amb independència de les que en funció de l’autorització
d’activitat exigeixin les ordenances i reglaments d’intervenció
mediambiental de l’Ajuntament i la normativa estatal i autonòmica
vigent.
1. Les sol·licituds s’han de formular amb una antelació mínima
d’1 mes respecte a l’acte.
2. Les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentació
general i d’un pla de recollida de residus i de neteja viària durant
i després de l’acte assumit econòmicament pel sol·licitant, i
d’una memòria de seguretat subscrita pel promotor o responsable
de l’activitat o acte.
3. La memòria de seguretat ha de contenir:
a) Dades de l’organitzador de l’acte o promotor amb
acreditació de la representació que té si actua en nom d’altre
i de persona jurídica.
b) Plànol de la ubicació general, amb grafia del recinte,
elements estructurals fixos o desmuntables i itineraris de
circulació de persones.
c) Classe d’activitat o espectacle programat.
d) Dies, horari d’inici i finalització de l’activitat o celebració,
i en el cas d’espectacles horari de taquilles.
e) Tipus d’instal·lacions o estructures fixes o desmuntables
amb descripció de materials.
f) Certificat tècnic d’instal·lació.
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g) Assistència prevista a l’acte, amb fixació de l’aforament
previst, i edats de les persones que hi poden assistir.
h) En les activitats d’espectacles, recreatives musicals, o
culturals com ara revetlles i festes de barri amb actuació
musical: nombre i ubicació de la vigilància privada en funció
de l’aforament, en interior i exterior, accessos, estacionament
de vehicles, amb identificació del responsable de la seguretat
i de la forma de localització immediata i còpia del document
que acrediti la contractació de serveis de seguretat.
i) Definició dels riscos potencials i acreditació de la
contractació d’assegurança per import suficient en funció
dels riscos de l’activitat, i de l’aforament previst.
j) Còpia de l’informe tècnic de seguretat de l’escenari i
elements auxiliars.
k) Previsió de l’existència de bar o barres destinades a
dispensar begudes o aliments.
l) Definició d’itineraris de persones, d’accessos i sortides,
elements de canalització com tanques de protecció, i mesures
previstes de control de l’aforament i d’evacuació, amb gràfica
dels elements sobre plànol.
m) Dades de la instal·lació elèctrica, certificat d’instal·lació,
dades del generador de corrent i potència, il·luminació
d’emergència, i identificació del responsable del manteniment
continu de la instal·lació.
n) Pla de servei i assistència sanitària amb definició de
punts d’assistència, mitjans i dotació, o còpia del contracte
o acord amb entitat o empresa d’assistència sanitària en
relació a l’esdeveniment o acte.
o) Pla d‘autoprotecció o d’emergència.
4. El contingut d’aquesta memòria sense perjudici dels mínims
establerts en aquesta ordenança pot ser ampliada per decret
l’alcalde en funció de les circumstàncies concurrents.
5. L’atorgament de les autoritzacions d’ocupació i de l’activitat
per actes públics requereixen un informe previ dels serveis
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municipals competents en matèria de seguretat ciutadana i
protecció civil, procedint-se a l’aprovació expressa de la memòria
o la modificació de les condicions a implantar a la resolució.
6. Un exemplar de la memòria de seguretat.
Article 84. Aparells mecànics i electrònics
L’atorgament d’autoritzacions per a la instal·lació d’aquests
aparells sobre la via pública és excepcional i cal ponderar la
concurrència de motius de no exclusiu interès privat.
La permanència al carrer està, en el cas d’estar vinculats a un
local, limitada a l’horari de funcionament del mateix local. No
es poden col·locar quan les condicions de l’espai en què es
projecta la instal·lació no tingui una amplada superior als 1’5
metres des del límit físic de l’aparell respecte a la calçada o la
línia de façana.
Els titulars de l’autorització d’instal·lació d’aparells destinats
a l’expedició de productes de consum que es subministrin amb
embalatge o articles complementaris d’higiene han d’instal·lar
al costat de l’aparell un recipient de capacitat suficient per al
rebuig. La recollida d’aquest recipients correspon al titular.
Article 85. Ocupació de vials per vehicles no aptes per a la
circulació
1. L’ocupació dels vials i espais públics per vehicles que es
trobin en situació de baixa administrativa, sense assegurança
en vigor, o amb la Inspecció tècnica de vehicles no vigent, es
considera ocupació estable i està sotmesa a autorització
administrativa.
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2. L’Ajuntament, previ requeriment al titular per tal que retiri
el vehicle de les vies públiques o sol·liciti la deguda autorització,
i transcorregut el termini conferit, pot procedir a la retirada i
dipòsit d’aquests vehicles.
3. Transcorregut el termini d’1 mes des de l’estada en el dipòsit,
s’inicia el procés per la declaració d’abandonament.
Article 86. Aparells i dispensadors que tenen comunicació
directa amb la via pública, i la utilitzen de suport del receptor
de serveis o producte
1. Està subjecte a autorització d’ocupació la instal·lació d’aparells
de venda automàtica, dispensació de diners, serveis, productes
de consum, etc. que tot i instal·lar-se a la façana de locals o en
el forat arquitectònic d’immobles tenen comunicació directa
amb la via pública i la utilitzen com a suport del receptor del
servei o producte.
2. No és permès instal·lar màquines de venda automàtica de
tabac o de begudes alcohòliques a la via pública o en llocs
accessibles des de la via pública.
Article 87. Distribució per persones de revistes, diaris o altres
medis de difusió de notícies, i activitats de publicitat dinàmica,
publicitat i promoció en els termes de la Llei 9/2000, de 7 de
juliol
1. La distribució de revistes, diaris o altres mitjans anàlegs de
difusió de notícies i coneixements amb contingut o no
promocionals o publicitari està subjecta a l’obtenció d’autorització
que es regeix pels requisits, limitacions i exclusions previstos
als epígrafs 2, 3 i 4 que en directa relació a la seva naturalesa
els siguin d’aplicació.
Si el contingut de la revista o publicació està integrat
majoritàriament per publicitat, cal aplicar a l’activitat les normes
reguladores de la publicitat dinàmica.
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2. La publicitat dinàmica definida a la Llei 9/2000, de 7 de
juliol, està sotmesa a l’obtenció prèvia d’autorització administrativa
amb subjecció als següents requisits, limitacions i exclusions:
2.1. L’exercici de l’activitat de publicitat dinàmica ha de
respectar, pel que fa al contingut, la dignitat de les persones,
impedint la vulneració dels valors reconeguts per la
Constitució, especialment els relatius a la infància, la joventut
i la dona, els relatius als sectors socials més marginats, i
els símbols i institucions identitàries locals, autonòmiques
i estatals.
2.2. Tot el material imprès per dur a terme qualsevol tipus
de publicitat dinàmica ha d’ésser preferentment reciclat.
2.3. El material i el suport publicitaris consistents en paper
han de dur obligatòriament una llegenda que n’aconselli el
dipòsit en contenidors de recollida selectiva.
2.4. Queda expressament prohibida tota la publicitat que
incorri en engany i deslleialtat o que contingui, tant en el
text com en les imatges, qualsevol tipus de missatge
subliminar.
2.5. L’exercici de determinades activitat publicitàries pot
ésser prohibit, en determinats casos, d’acord amb el que
estableix el títol II d’aquesta llei.
2.6. No tenen la consideració d’activitats de publicitat
dinàmica i, per tant, resten excloses de l’àmbit d’aplicació
d’aquesta llei les activitats següents:
a) La publicitat electoral, en els aspectes que són regulars
per la legislació electoral.
b) Els missatges i els comunicats de les administracions
públiques en matèries d’interès general, fins i tot quan
la distribució o la comunicació als ciutadans en general
o als interessats en particular es dugui a terme per mitjà
d’empreses publicitàries independents.
c) Les comunicacions i els missatges relatius a les
matèries de seguretat pública, protecció civil o
emergències.
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d) Les comunicacions que s’adrecin, únicament i
exclusivament, a la materialització de l’exercici d’alguns
dels drets fonamentals i de les llibertats públiques
inclosos en la secció primera del capítol II del títol de
la Constitució que, si escau, es regeixen per la normativa
específica aplicable a aquests drets i llibertats.
e) La publicitat que es dugui a terme en les estacions
de vehicles de transports públics, sempre que respongui
a les necessitats d’informació de les empreses de servei
públic.
3. Es prohibeix la publicitat dinàmica:
a) En tots els llocs i els espais en què una normativa
específica prohibeixi qualsevol tipus de publicitat.
b) En terrasses, en dependències o en espais de propietat
privada o que siguin objecte de concessió o autorització
administrativa, sempre que no s’obtingui el consentiment
exprés dels propietaris o dels titulars de la concessió o
l’autorització corresponent.
c) En els casos en què s’utilitzin animals com a instrument
o complement de l’activitat publicitària.
d) Si l’exercici de l’activitat comporta la col·locació d’elements
materials de qualsevol tipus, configuració o estructura en
les vies i els espais públics, complementaris de l’activitat
publicitària, siguin o no desmuntables.
e) Si pot implicar que es formin grups de persones que
obstaculitzin la circulació de vianants o vehicles.
f) Si ocupa passos de vianants o accessos als passos o
envaeix la calçada.
g) Si comporta la col·locació de material publicitari en els
vidres o altres elements dels vehicles, llevat dels supòsits
en què no afecti la seguretat de la circulació.
h) Si comporta el llançament de material publicitari en
qualsevol forma a la via pública.
i) Si l’activitat es desenvolupa mitjançant suport acústic,
llevat de l’epígraf 5 d’aquest article.
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j) Si comporta el dipòsit en la via pública, o accessos a
immobles de lliure accessibilitat des de la via pública.
4. El repartiment domiciliari de publicitat, ha de complir els
requisits següents:
a) No es pot dipositar de forma indiscriminada o en desordre
a les entrades, als vestíbuls o a les zones comunes dels
immobles.
b) Les empreses distribuïdores de material publicitari s’han
d’abstenir de dipositar publicitat en les bústies els propietaris
de les quals assenyalin expressament llur voluntat de no
rebre’n.
c) És aplicable a aquesta modalitat de publicitat dinàmica
el que estableixen els apartats 2 i 6, en tot allò que no
resulti incompatible amb la seva naturalesa.
d) Els propietaris o els arrendataris dels immobles no volen
rebre publicitat a llurs bústies, ho han de fer constar de
manera expressa, sense cap altre requisit, i hi queda, per
tant, prohibit el dipòsit de publicitat. Amb aquesta finalitat,
l’Ajuntament pot repartir uns adhesius als interessats, en
què s’ha de fer constar la negativa a rebre qualsevol tipus
de publicitat.
5. La publicitat mitjançant l’ús de vehicles només es pot autoritzar
si:
a) Els grups polítics, sindicals o representatius de diferents
sectors socials practiquen activitats que no són incloses en
l’apartat 1.6, de forma temporal o circumstancial i amb
subjecció, en qualsevol cas, al que disposa la legislació
electoral o la normativa que sectorialment hi pugui ésser
aplicable.
b) Les activitats que siguin determinades per normes o
reglamentacions específiques, en la forma que s’estableixi.
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c) L’activitat de publicitat es desenvolupa fora de les franges
horàries compreses entre les dues del migdia fins a les cinc
de la tarda, ni des de les deu de la nit fins a les nou de
l’endemà al matí.
6. Mesures cautelars:
1. Són mesures cautelars, que no tenen caràcter de sanció
i que es poden adoptar a l’activitat de la publicitat dinàmica,
les següents:
a) El comís del material de promoció o publicitat, si es
tracta d’una activitat no permesa per la llicència
corresponent o es considera que aquesta mesura resulta
necessària per tal d’impedir-ne la comissió o la
continuació, en el cas que s’hagi detectat una infracció.
b)La immobilització i la retirada dels vehicles o dels
elements que serveixen de suport a una activitat de
promoció o de publicitat que infringeix el que disposa
aquesta llei, sempre que, a més, es doni la circumstància
de l’absència o la resistència del titular de l’activitat
que hagi de cessar en la seva activitat il·lícita.
c)Si es comprova que es fa una activitat publicitària de
la qual es pot presumir raonablement el caràcter
d’infracció greu o molt greu i que pot produir danys i
perjudicis a l’interès públic, es poden adoptar les mesures
necessàries i imprescindibles per a impedir-la.
2. L’òrgan competent ha de determinar, una vegada iniciat
l’expedient corresponent, el manteniment o la revocació de
les mesures cautelars adoptades, tenint en compte la gravetat
de l’actuació comesa i els efectes perjudicials que pot tenir
sobre els sectors protegits per aquesta llei.
7. Mesures correctores:
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a) Els titulars de les llicències reguladores en aquest títol
resten obligats a adoptar les mesures correctores necessàries
per tal d’evitar la brutícia en la zona d’actuació publicitària.
b) Si és previsible que la publicitat dinàmica pot afectar de
forma rellevant la neteja de les vies i dels espais públics,
l’òrgan municipal competent pot condicionar l’atorgament
de la llicència corresponent a la prestació d’una garantia
per un import màxim a 6.010,12 euros.

CAPÍTOL VIII - RÈGIM ESPECÍFIC EN FUNCIÓ DELS USOS
PRIVATIUS
Article 88. Establiments de venda
Els establiments de venda o distribució en quioscos fixos té
caràcter excepcional i s’atorga en règim de concessió.
Les sol·licituds d’ús privatiu que s’hi presenten són valorades
segons la utilitat pública de l’activitat que s’hi porti a terme,
la compatibilitat amb els usos i activitats de la zona i l’adequació
de l’estètica de la instal·lació a l’entorn.
L’Ajuntament, a través de la ponència tècnica i prèvia aprovació
pel Ple, pot condicionar per raons d’uniformitat, estètiques o
de seguretat la instal·lació d’aquests establiments al compliment
d’estàndards tècnics i estètics.
Article 89. Instal·lacions de venda de loteries per a persones
discapacitades
1. L’atorgament de les concessions i autoritzacions en aquesta
matèria té l’objectiu de contribuir al caràcter social i integrador
de les organitzacions i administracions autoritzades per la venda
de loteries per persones discapacitades.
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2. Les autoritzacions i concessions s’atorguen als organismes
de dret públic com ara l’ONCE amb la finalitat que les distribueixi
entre els seus afiliats, amb una sol·licitud prèvia que ha d’anar
acompanyada d’una memòria descriptiva dels tipus d’ocupació
que es realitza i un plànol de situació acotat amb indicació dels
elements de mobiliari urbà existents a l’àrea d’influència de
l’ocupació.
3. Un cop sol·licitat el quiosc o espai de venda, el Servei de
Mobilitat realitza un estudi sobre el trànsit existent, condicions
especials respecte a senyals de trànsit, amplada de la vorera,
intensitat de vianants, etc., i posteriorment emetrà un informe
sobre la conveniència o no de la instal·lació del quiosc en el
lloc sol·licitat. Per a la instal·lació del quiosc en zones enjardinades
o similars, serà necessari, a més a més, l’informe del servei
corresponent sobre les circumstàncies concurrents i de la
conveniència o no d’atorgar l’autorització sol·licitada.
4. Les autoritzacions s’entenen concedides a precari, i
l’Ajuntament pot revocar-les per raons d’interès públic, sense
dret a indemnització a favor de l’ONCE o entitat de dret públic
que procedeixi. La revocació implica l’obligació d’aquest organisme
de retirar el quiosc pel seu compte en el termini fixat per
l’Administració municipal.
5. El model de quiosc a la ciutat ha de mantenir una homogeneïtat
general. El model de quiosc s’ha de presentar a l’Ajuntament
per homologar-lo. En tot cas les dimensions en planta del quiosc
no poden ser superiors a l’1,60 x 1,40 m de base i 2,72 m
d’alçada mesurada fins al punt més alt de la coberta. Els
voladissos no poden ser superiors a 0,30 m i han de deixar un
gàlib no inferior a 2,00 m; l’armadura del quiosc ha de ser de
metall i les entrepilastres de vidre o plàstic.
6. No s’autoritzen quioscos en voreres de menys de 4 m
d’amplada.
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7. És condició indispensable que la distància entre dos quioscos
de la mateixa organització sigui com a mínim de 200 m.
8. El quiosc s’ha d’instal·lar sense cimentacions fixes i de
manera que sigui fàcilment desmuntable, a 0,50 m de la vorera,
i la dimensió menor perpendicular a la vorera.
9. En cap cas ha de restar visibilitat als vehicles ni ocasionar
greus molèsties als vianants.
10. El servei s’ha de prestar al públic de manera contínua, amb
els horaris, descansos i la resta de condicions de treball establertes
legalment.
11. L’autorització s’entén caducada quan, sense causa justificada
es deixi d’obrir per un termini superior a dos mesos, o si passat
tres mesos de la data d’autorització no s’ha posat en funcionament
el quiosc.
12. En el supòsit que el quiosc no pugui obrir-se per incapacitat
de l’adjudicatari, o altra causa degudament justificada, s’ha de
comunicar immediatament a l’ONCE perquè arbitri els mitjans
necessaris a fi que el quiosc segueixi prestant el servei.
13. Es prohibeix:
a) El traspàs, cessió, arrendament o qualsevol altra forma
d’ocupació del quiosc a la persona que no sigui en aquell
moment l’afiliat-beneficiari de l’ONCE o entitat de dret
públic notificat a l’Ajuntament. S’exceptuen d’aquesta
prohibició l’atribució que pugui realitzar l’ONCE del quiosc
a altre agent venedor, d’acord amb la normativa establerta
a l’efecte dintre de l’organisme, i degudament notificada a
l’Ajuntament.
b) Vendre cupons una persona no autoritzada per l’ONCE,
amb la deguda notificació a la Corporació.
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c) Vendre articles diferents del propi cupó pro-cecs emès
per l’ONCE.
En tots tres casos es segueix l’article 44 d’aquesta ordenança.
14. En el supòsit d’incompliment de qualsevol de les prohibicions,
queda sense efecte l’autorització concedida, i l’entitat ha de
retirar el quiosc en qüestió, en el termini que marqui l’Ajuntament.
En cas de no fer-ho, el retiraran els serveis municipals
corresponents amb càrrec a l’esmentada entitat i se li imposarà
la sanció corresponent.
Article 90. Instal·lació de cabines-columnes telefòniques i
instal·lacions destinades a la comunicació
1. La instància que es presenti al Registre d’Entrada de
l’Ajuntament que sol·liciti la instal·lació d’una cabina telefònica
ha de completar-se amb un projecte signat per un tècnic
competent, una memòria descriptiva del tipus d’ocupació que
es vol realitzar i un plànol de situació acotat i amb indicació
dels elements de mobiliari urbà existents a l’àrea d’influència
de l’ocupació.
2. Les concessions per la instal·lació de cabines requereix les
concurrències de les següents condicions:
a) S’ha de deixar 0,50 m de distància respecte la voravia
en el supòsit que la cabina tingui locutori contigu amb la
calçada destinada al trànsit.
b) Ha d’existir com a mínim 0,90 m d’amplada respecte la
línia de façana.
c) Si en la zona sol·licitada no hi ha voreres amb suficient
amplada per poder instal·lar les cabines telefòniques, tot i
estar previstes en plans futurs de les empreses de
telecomunicació, els serveis municipals competents hauran
d’estudiar l’ampliació de la vorera, si escau, i les despeses
que tot ocasioni aniran a càrrec del sol·licitant.
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d) La instal·lació elèctrica ha de complir el Reglament
electrotècnic de baixa tensió vigent .
e) Si l’execució de rases per a línies, cimentacions i
instal·lacions afecta xarxes, elements o espais de jardineria
cal sol·licitar prèviament l’informe dels serveis municipals
competents.
Article 91. Superfície de les ocupacions derivades d’obres i
activitats
1. Les sol·licituds d’autorització d'ocupació de la via pública
derivada de les obres en espais privats o públics, o d’activitats
han d’incloure les superfícies dels espais ocupats per l’obra o
activitat i els mitjans auxiliars de construcció, maquinària d’obra,
eines, materials, i els elements destinats a servir de suport per
la salvaguarda de la seguretat i mobilitat de les persones, vehicles
i l’arbrat.
2. La superfície d’ocupació sol·licitada ha d’incloure a títol
enunciatiu:
- elements de protecció, els tancaments d’obra, les tanques
i els murs,
- mitjans auxiliars de construcció: bastides, ponts, ponts
volats i elements similars, tubs per a extracció de runes,
escales de mà, sitges i casetes d’obra.
- maquinària d’obra: compressor, formigonera, contenidors
i sacs de runa, grua autopropulsada, camions, camió grua,
camió formigonera, bomba per a formigó, grua torre,
muntacàrregues, excavadores i altres màquines.
- materials: ferros, taulons, maons, ceràmics, sorra, grava,
sacs i altres que integren la construcció.
- elements d’assegurament de la mobilitat: senyalització,
senyals verticals, dispositius de barrera, cons, panells i
balises.
L’autorització a atorgar ha de fixar les superfícies d’ocupació.
87

L’autorització pot, de forma objectiva, ampliar les superfícies
de l’ocupació sol·licitada en funció dels elements que
raonablement i presumiblement concorrin a l’obra o activitat,
i els elements propis objectivament que ha d’integrar el
compliment de les mesures de seguretat i mobilitat.
Article 92. Tancaments d’obra
L’autorització dels tancaments d’obra està sotmesa al compliment
dels següents requisits:
1. Els tancaments d’obra s’han de fer amb un tancat consistent,
estable i perfectament alineat. Si es construeix amb materials
ceràmics, s’ha de remolinar el costat que dóna a la via pública.
2. L’alçada de la tanca es determina en funció de les
circumstàncies específiques del lloc, amb una alçada no inferior
a 1.90 m.
3. El sortint màxim dels tancaments en cap cas no pot excedir
els 3 m des de la línia de façana, però ha de quedar lliure un
espai d'1.5 m per al pas de vianants. Si els passadissos per a
vianants d'1.5 m envaeixen la calçada s’han de col·locar sobre
un plàstic protector del paviment de la calçada i protegir amb
una barana subjecte al formigó del suplement del passadís. Si
la tanca sobresurt de la vorera, no es pot clavar al paviment de
la calçada; en aquest cas, la fixació ha de ser de tal manera que
no deteriori el paviment. Excepcionalment, es poden autoritzar
amplades de pas de vianants inferiors a l'establerta en aquest
article.
4. Quan les obres deixin d’afectar la planta baixa en voreres
d’amplada inferior a 1,75 m, la tanca ha de ser substituïda per
un element voladís, mitjançant una nova sol·licitud.
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5. La tanca té com a única finalitat protegir la circulació del
vianant. Si no compleix aquesta missió, el constructor ha
d’instal·lar a més a més, un element voladís que cobreixi
suficientment els elements sortints de l’edifici o, si cal, protegir
el pas de vianants mitjançant una cobertura adequada.
Article 93. Bastides, ponts i ponts volats en general
1. L’ocupació per instal·lar aquests elements exigeix l’autorització
en les condicions i requisits de l’ordenança d’edificació i ús del
sòl.
2. Es pot tramitar simultàniament l’autorització de la instal·lació
i l’autorització d’ocupació sense perjudici que el sol·licitant
acompleixi les condicions i aporti les dades i la documentació
exigides al capítol VII d’aquesta ordenança en relació a la
sol·licitud d’autorització d’ocupació.
Article 94.

Bastides mòbils sobre rodes o cavallets

1. L’ocupació per a la instal·lació d’aquests elements exigeix
l’autorització en les condicions i els requisits de l’ordenança
d’edificació i ús del sòl i d’aquesta ordenança.
2. Es poden tramitar simultàniament l’autorització de la instal·lació
i l’autorització d’ocupació sense perjudici que el sol·licitant
acompleixi les condicions i aporti les dades i documentació
exigits al capítol VII d’aquesta ordenança en relació a la sol·licitud
d’autorització d’ocupació.
Article 95. Bastides fixes
1. L’autorització de l’ocupació per bastides es sotmet a les
condicions exigides a l’ordenança d’edificació i ús del sòl vigent
i les generals d’aquesta ordenança.
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2. Es podran tramitar simultàniament l’autorització de la
instal·lació i l’autorització d’ocupació sense perjudici que el
sol·licitant acompleixi les condicions i aporti les dades i
documentació exigits al capítol VII d’aquesta en relació a la
sol·licitud d’autorització d’ocupació.
3. Sense perjudici dels estudis de risc i salut en el treball i les
mesures que s’exigeixin són condicions específiques a les
bastides que ocupin la via pública:
1) La instal·lació de bastides sobre la vorera ha de deixar
com a mínim un pas lliure de 90 cm d’amplada sota la
bastida, o en la mateixa vorera per a la circulació dels
vianants. Si no és possible, s’ha de construir una passera
per a vianants que envaeixi la calçada, que s’ha de
materialitzar sobre un plàstic protector del paviment de la
calçada i protegir amb una barana subjecte al formigó del
suplement del passadís.
2) En el cas que el pas de vianants s’efectuï per sota la
bastida, s’ha de fer sempre que l’amplada de la vorera ho
permeti, amb pòrtics d’estructura d’amplada mínima de
0,90 m, i s’han de col·locar baranes per conduir els vianants
pels circuits dissenyats per a ells.
3) Per evitar la caiguda de materials o eines a la via pública
s’ha de col·locar:
a) En tot cas una visera protectora per sobre de la llinda
d’accés dels edificis formant un angle màxim de 45º
respecte a la vertical folrat amb elements suficientment
rígids i recobert amb lona opaca, plàstic o un element
similar per evitar la caiguda de materials de granulometria
fina o líquids a la via pública. La distància entre la
façana de l’edifici i la plataforma també s’haurà de
protegir convenientment.

90

b) Malla mosquitera o xarxa opaca segons els treballs
a efectuar que cobreixin tot l’exterior de l’estructura de
la bastida de manera continuada, correctament tensada
i subjectada.
4) Les plataformes de treball han d’estar construïdes amb
planxes metàl·liques o d’altres materials homologats, i
fixades a l’estructura de la bastida. No s’accepten taulons
de fusta.
5) Per accedir a les plataformes hi ha d’haver mitjans segurs
d’accés. Les escales de mà que comuniquin els diferents
pisos de la bastida només poden salvar l’altura entre dos
pisos consecutius.
6) Per evitar la bolcada de les bastides, ja sigui per l’acció
del vent o bé per la pròpia esveltesa, s’han de fixar a la
façana o al parament amb els suficients punts d’ancoratge
per tal que en quedi garantida l’estabilitat. Mai es poden
fixar a canonades de desguàs, tubs de gas o altres elements
inadequats.
7) Per realitzar treballs en façana amb aigua a pressió s’ha
de col·locar sobre el pis de la bastida en què s’hagi habilitat
la visera de protecció sobre el plàstic protector una canal
per recollida d’aigües que connecti amb un baixant per
portar les aigües a la rigola.
8) Els mecanismes de fixació i connexió han d’estar protegits
fins una alçada mínima d’1.80 m, amb materials de color
visible.
4. La utilització de publicitat sobre lones publicitàries en bastides
d’obres està sotmesa a la llicència específica i al compliment
de les següents obligacions:
a) Els materials utilitzats han de ser de solidesa, estabilitat
i resistència suficient per suportar els esforços i erosions
que genera l’activitat que es realitza; el suport ha de ser de
materials ignífugs i no ha d’oferir resistència al vent.
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b) Només hi pot haver un sol missatge publicitari per bastida,
i ha d’estar fins a una distància d’1 m dels límits en els
costats laterals i superiors, i en els inferiors no pot estar a
menys de 4 m de la rasant del sòl, sense perjudici que les
referides superfícies marginals hagin d’anar protegides amb
xarxa sense publicitat per evitar accidents causats per la
caiguda de materials de construcció.
c) La lona o xarxa ha d’anar fermament subjecta en els
quatres costats que conformen la bastida.
d) No pot incorporar elements lluminosos.
e) No poden ocultar altres missatges publicitaris existents
o ocasionar perjudicis a tercers, i en cas de produir-se’n, el
titular de la llicència ha d’afrontar les reclamacions que es
puguin presentar, a més de poder ser motiu de caducitat de
la llicència.
Article 96. Ponts volats
1. La instal·lació de ponts volants està condicionada per la
instal·lació d’una bastida que habiliti un pas per sota i la
instal·lació d’elements necessaris per conduir els vianants per
l'esmentat pas.
2. Els pòrtics d’estructura de l’esmentada bastida han de ser
d’un mínim de 0,90 m d’amplada.
3. S’han de col·locar baranes per conduir els vianants pels
circuits dissenyats per a ells.
4. També s’ha de col·locar una visera protectora per sobre de
la llinda d’accés dels edificis formant un angle màxim de 45º
respecte a la vertical folrat amb elements suficientment rígids
i recobert amb lona opaca, plàstic o un element similar per
evitar la caiguda de materials de granulometria fina o líquids
a nivell de carrer.
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5. La distància entre la façana de l’edifici i la bastida també
s’ha de protegir convenientment.
6. Fora de les hores de treball s’ha de baixar el pont volant i
fer-lo descansar sobre la bastida de protecció.
Article 97. Tubs per a extracció de runes
L’abocament del material a través dels tubs ha de fer-se en un
contenidor amb una lona opaca i s’ha de mullar periòdicament
per evitar l’embrutiment de la via pública i molèsties o danys
a persones, animals o coses.
Els tubs han de disposar d’un sistema d’ancoratge a l’estructura
que serveixi i que permeti la fixació en condicions de solidesa
i la connexió mútua.
La col·locació de tubs en volada sobre espais per sobre d’on
transitin vianants requereix un permís.
Article 98. Contenidors
1. Els contenidors situats a la via pública que afectin carrils de
circulació o estacionaments s’han de retirar de la via pública
els caps de setmana (dissabtes tarda i diumenges) i els dies
festius, i en aquelles dates de festes commemoratives o
tradicionals que l'Ajuntament estableixi a l’autorització.
2. Els contenidors han d’estar pintats de colors que destaquin
sobre la via i s'han de senyalitzar amb el nom de l'empresa
titular de l’activitat de l’arrendament o del contenidor, el telèfon
i un número identificador propi.
3. Els contenidors s’han de situar sempre a l’interior de la zona
d’obres. En cas contrari, a les voreres quan l’amplària, una
vegada deduït l’espai ocupat pel contenidor, permetin una zona
lliure de pas de persones d’1,5 m com a mínim.
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4. La col·locació a la calçada ha d’efectuar-se en zones
d’estacionament autoritzat sense dificultar o entorpir la circulació.
5. En aquells casos en què la col·locació no pugui efectuar-se
segons aquestes directrius, es pot excepcionalment instal·lar
sobre carrils de circulació de la calçada o voreres, prèvia aprovació
del projecte de mobilitat. No s’autoritza l’ocupació en les calçades
quan l’espai que resti lliure sigui inferior a 2,5 m en vies d’un
sol sentit de marxa o de 5 m en vies de doble sentit.
6. En tot cas han d’observar-se les prescripcions següents:
a) S’han de situar preferentment davant de l’obra a la qual
serveixi o el més a la vora possible.
b) Han de situar-se de manera que no impedeixin la visibilitat
dels vehicles, especialment en les cruïlles, respectant les
distàncies establertes per als estacionaments, d’acord amb
la normativa de circulació de vehicles i seguretat vial.
c) No poden situar-se en els passos de vianants, ni en guals
ni reserves d’estacionaments o parades.
d) En cap cas poden col·locar-se, totalment o parcialment,
sobre les tapes d’accés de serveis públics, garangoles dels
arbres, sobre elements urbanístics que no puguin utilitzarse amb normalitat o en cas d’emergència.
Article 99. Grues torre desmuntables
1. L’ocupació per la instal·lació de grues torre desmuntables
sobre la via pública requereix l’autorització prèvia en les condicions
i els requisits de l’ordenança d’edificació i ús del sòl vigent i
les prescripcions d’aquesta ordenança.
2. Es poden tramitar simultàniament l’autorització de la instal·lació
i l’autorització d’ocupació sense perjudici que el sol·licitant
acompleixi les condicions i aporti les dades i documentació
exigides al capítol VII d’aquesta ordenança en relació a la
sol·licitud d’autorització d’ocupació.
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CAPÍTOL IX - ELEMENTS PER A LA PROTECCIÓ DE VORERES
I MILLORA DE LES CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT I
SENYALITZACIÓ
Article 100. Règim general de les sol·licituds i de les autoritzacions
dels elements de protecció i senyalització
1. La col·locació d’elements per a la protecció de vianants amb
l’exclusiva finalitat d’impedir l’accés de vehicles a les voreres
i de protegir la lliure circulació de vianants, i de miralls panoràmics
i altres elements que afavoreixin l’accessibilitat de vehicles
d’immobles privats a la via pública o incrementin la seguretat
de persones pot anar a càrrec dels interessats que demanin
l’autorització pertinent.
La sol·licitud ha d’anar acompanyada del corresponent croquis
on figuri acotada la longitud i forma de la línia de façana,
l’amplada de la vorada, els punts en els quals es sol·licita la
col·locació dels esmentats elements, la descripció i grafia dels
elements a instal·lar i de la resta de mobiliari urbà i arbrat que
hi hagi.
L’atorgament de la sol·licitud és discrecional i excepcional, i té
en compte les circumstàncies d’interès general prevalents.
2. L'Ajuntament discrecionalment pot autoritzar la instal·lació
de senyals informatius o cartells indicadors per part d'entitats
amb fins no lucratius, i organitzacions socials i culturals de
reconegut prestigi en la seva labor, limitada a informar o orientar
la seva ubicació i activitats amb les següents limitacions i
condicions:
a) El nombre, ubicació i el disseny d'aquests senyals i cartells
ha de ser aprovat prèviament per la comissió tècnica, tenint
en compte l'estètica i la integració en el medi urbà.
b) Les dimensions han de ser inferiors a 1'50 m2 i no poden
contenir publicitat.
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c) Sense perjudici de les facultats dominicals, la cessació
de les activitats o l’extinció de l'entitat o organització
comporta la retirada del cartell o indicador.
3. La persona o entitat autoritzada ha de procedir al manteniment
i conservació dels elements autoritzats a fi de complir la seva
destinació, i mantenir-los en condicions d’ornat i seguretat. En
cas que els elements per deteriorament, no conservació o alteració
de circumstàncies que motivaren l’atorgament perdin la seva
finalitat, l’Ajuntament, previ advertiment, pot retirar-los. Si
l’estat dels elements afecta la seguretat de persones o béns es
procedirà a la retirada immediata per compte del titular de
l’autorització.
Article 101. Tipologia dels elements de protecció de voreres i
carrers de vianants
Els elements de protecció de voreres poden ser pilones, tanques
i torretes.
El Servei de Mobilitat ha d’informar sobre els elements a col·locar
segons:
a) els models i qualitats autoritzats per l’Ajuntament,
b) l’adequació a l’entorn urbanístic de la ubicació sol·licitada.
Article 102. Limitació
A excepció de circumstàncies extraordinàries quan l’amplada
de la vorera (vorera més vorada) sigui inferior a 1 m, no es pot
col·locar cap element de protecció de la mateixa.
Article 103. Elements de protecció en carrers de vianants
1. En els carrers que hagin estat declarats de vianants però que
ens els quals no s’hagi modificat l’estructura de paviment, i es
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conservi la calçada i vorera, poden col·locar-se elements de
protecció de la calçada sempre que es respecti l’accés a la
propietat i el pas de vehicles d’urgència. Els elements a col·locar
han d’estar d’acord a l’entorn arquitectònic de la zona.
2. En els carrers declarats de vianants en què s’hagi modificat
el paviment, poden col·locar-s’hi elements de protecció sempre
que compleixin t les condicions esmentades al paràgraf anterior.
Article 104. Torretes
1. A les voreres amb amplada compresa entre 3 i 4 m s’hi poden
col·locar tanques, pilones, torretes i jardineres. Per a les
tanques,cal seguir la norma donada a l’apartat anterior.
2. Les torretes que es col·loquin s’han de sostenir directament
sobre la vorera, amb una distància entre cares contigües no
superior a 1,30 m.
3. Les torretes i jardineres han de tenir unes mesures compreses
entre els límits següents:
a) Dimensió perpendicular a la vorada, mínim 0,40 m i
màxim 0,80 m.
b) Dimensió paral·lela a la línia de vorada, mínim 1 m i
màxim 2 m.
La forma material d’aquestes torretes s’ha d’ajustar als models
autoritzats per l’Ajuntament.
4. Els sol·licitants poden elegir lliurement el tipus de plantes i
flors, sempre que no suposin molèsties per als vianants i no
interfereixin en la visibilitat de la resta d’elements de la via
pública i seguretat del trànsit. Tenen l’obligació de plantar, regar,
conservar i tenir cura de les flors i plantes de les torretes i
mantenir el seu aspecte estètic. Són a càrrec seu les despeses
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que això ocasioni. L’Ajuntament pot retirar, sense previ avís, les
torretes que s’instal·lin quan hi hagi negligència o oblit en la
conservació. Les despeses de retirada seran carregades d’ofici
als interessats de l’esmentada sol·licitud.
L’Ajuntament es reserva el dret de fixar el tipus de plantes i
torretes a instal·lar en un determinat carrer.
5. A les voreres amb amplada superior a 4 m es poden instal·lar
els mateixos elements que a l’apartat anterior amb idèntiques
condicions, amb l’única diferència que les dimensions de les
torretes poden estar compreses entre 0,50 m de mínim i 1 m
de màxim, perpendicular a la vorada.
6. Excepcionalment s’autoritza la col·locació dels elements
referits en direcció perpendicular a la calçada quan quedi
justificat als informes tècnics municipals corresponents en el
cas que per l’amplada de la vorera els vehicles puguin accedir.
Article 105. Elements de protecció de la circulació de vianants
en les voreres suplementàries d’obres i del transport públic
1. Les voreres suplementàries que es situïn als vials destinats
a la circulació de vehicles, han de disposar de dues balises
reflectores a les cantonades contigües del sentit circulatori de
la marxa dels vehicles.
2. La balisa ha de tenir un diàmetre no inferior a 40 cm, alçada
superior a 1 m i fabricada en material plàstic.
En les plataformes d’accés al bus la balisa es pot substituir per
bandes reflectores.
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CAPÍTOL X - DE L’ATORGAMENT DE CONCESSIONS
Article 106. Forma d’adjudicació
1. Les concessions s’adjudiquen per procediment obert en règim
de concurrència pública, prèvia convocatòria de licitació pública
mitjançant la forma contractual de concurs, i prèvia aprovació
de l’Ajuntament dels corresponents plecs de clàusules tècniques
i plec de clàusules administratives particulars que en cada cas
regiran la licitació.
2. La concurrència de circumstàncies excepcionals justificades,
i les previstes en la normativa estatal o autonòmica, permeten
l’atorgament directe de les concessions.
3. L’atorgament d’autoritzacions i concessions en règim de
concurrència es sotmet al règim següent:
1. El procediment per a l’atorgament de les autoritzacions
i concessions en règim de concurrència pot iniciar-se d’ofici
o a sol·licitud de la persona interessada.
2. Per a la iniciació d’ofici de qualsevol procediment
d’atorgament d’una autorització o concessió, l’òrgan
competent ha de justificar la necessitat o conveniència del
compliment dels fins públics que li competeixen, que el bé
ha de continuar essent de domini públic, i la procedència
de l’adjudicació directa, si escau.
3. La iniciació d’ofici es realitza mitjançant la convocatòria
aprovada per l’òrgan competent, publicada en el Butlletí
Oficial de l'Estat o de la comunitat autònoma o província,
segons quina sigui l’Administració actuant, sense perjudici
de fer servir altres mitjans addicionals de difusió. Els
interessats disposen d’un termini de trenta dies per presentar
les corresponents peticions.
4. En els procediments iniciats d’ofici a petició de particulars,
l’Administració pot, mitjançant anunci públic, invitar altres
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possibles interessats a presentar sol·licituds. Si no s’empra
aquest acte d’invitació, es dóna publicitat a les sol·licituds
que es presentin, a través de la publicació al Butlletí Oficial
de l'Estat, de la comunitat autònoma o de la província,
segons l’àmbit competencial de l’Administració actuant, i
sense perjudici de la possible utilització d’altre mitjans
addicionals de difusió, i s’obrirà un termini de 30 dies
durant el qual altres interessats poden presentar sol·licituds
alternatives.
5. Per decidir sobre l’atorgament de la concessió o
autorització, s’atén al major interès i utilitat pública de la
utilització o aprofitament sol·licitat, que es valora en funció
dels criteris especificats en els plecs de condicions.
6. El termini màxim per resoldre el procediment és de sis
mesos. La sol·licitud es considera desestimada quan no es
notifiqui la resolució dins d’aquest termini.
Article 107. Emplaçament i instal·lació dels elements i estructures,
o obres que motiven la concessió
La construcció, la instal·lació i les obres s’han d’ajustar al model,
prescripcions tècniques, característiques, materials i dimensions
aprovades en les ponències tècniques o als plecs de condicions
de la licitació.
La ubicació de les instal·lacions i les obres que determinen la
concessió s’han d’efectuar en el lloc exacte i en les condicions
que fixi l’Ajuntament, i les que es derivin dels plecs, i la normativa
que en funció de l’establiment o instal·lació els afecti.
L’Ajuntament es reserva la facultat de modificar els emplaçaments
en funció de les circumstàncies concurrents i les raons d’interès
públic que puguin esdevenir a la zona.
La construcció i la instal·lació dels referits elements és a càrrec
del titular de la concessió i en el termini màxim fixat als plecs,
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comptat a partir del dia següent al de rebuda de la notificació
de la corresponent concessió.
Si no es pot instal·lar en el període fitxat, el titular de l’autorització
pot demanar, amb una antelació mínima d’un mes al de la data
en què finalitzaria el termini assenyalat, una pròrroga de tres
mesos. En el supòsit de no procedir a la instal·lació en qüestió
dins el període atorgat, la concessió queda sense efecte i es
perden els drets en el seu moment abonats.
Si la instal·lació no s’ajusta al model i les característiques,
l’Ajuntament atorgarà un termini màxim i improrrogable no
superior a tres mesos a comptar des del dia següent al de rebuda
de la corresponent notificació, per tal que s’adeqüi a la normativa
establerta i, en cas de no efectuar-se dins l’esmentat termini,
la concessió quedarà sense efecte i es perdran els drets abonats.
Article 108. Conservació i manteniment
El titular de la concessió ha de realitzar, en tot moment i al seu
càrrec, els treballs de reparació, neteja, conservació i, en general
el manteniment necessari, per tenir els elements que motiven
la concessió i la seva àrea d’influència en perfecte estat d’ús i
conservació.
Són a càrrec del titular de la concessió totes aquelles despeses
derivades dels subministraments energètics i altres subministres
bàsics dels serveis de qualsevol ordre inherents al seu
funcionament.
En el supòsit de trasllat o de tancament del quiosc per cessament
de l’activitat, un cop finalitzat el termini de duració de la
concessió, el titular resta obligat a deixar lliure i a disposició
de l’Ajuntament l’espai de via pública que fou objecte d’ocupació
i a donar de baixa els subministres de serveis; i a reconèixer
expressament la potestat municipal per acordar i executar la
recuperació de l’espai.
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S’exceptuen d’aquesta obligació aquelles instal·lacions i elements
que van motivar la concessió que per motius culturals, històrics
o artístics l’Ajuntament determini per resolució, sense que això
representi cap dret de rescabalament o d’indemnització pel
titular de la concessió.
El titular ha de respondre dels danys i perjudicis que pugui
causar als interessos municipals i/o als de tercers l’incompliment
de les obligatorietats que li emanen de la concessió per l’ocupació
i ús de l’espai públic. La responsabilitat que en pugui derivar
s’aplicarà amb càrrec a la fiança dipositada i si és insuficient,
es procedirà a actuar conforme a la normativa d’aplicació al cas.
Article 109. Duració de la concessió
La duració de la concessió és com a màxim de 50 anys a comptar
des de la data de notificació de l’adjudicació.
Article 110. Tributs o cànons a satisfer
Les concessions d’ús privatiu o aprofitament especial del domini
públic poden ser gratuïtes, atorgar-se amb contraprestació o
condició o estar subjectes a la taxa per utilització privativa o
aprofitament especial de béns del domini públic.
No estan subjectes a la taxa quan la utilització privativa o
aprofitament especial de béns de domini públic no porti aparellada
una utilitat econòmica per al concessionari, o, encara existint
la dita utilitat, la utilització o aprofitament comporti condicions
o contraprestacions per al beneficiari que l’anul·li o la faci
irrellevant.
Si es fixa un cànon a satisfer pel titular de la concessió de
l’ocupació de la via pública o altres espais d’ús públic és a partir
dels tipus mínims establerts a la corresponent ordenança
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reguladora dels preus públics i les taxes de l’Ajuntament el que
resulti de les ofertes econòmicament més avantatjoses que per
a cadascuna de les instal·lacions hagin estat presentades al
procediment licitatori convocat per l’Ajuntament per a l’
adjudicació de les respectives concessions a atorgar per a la
utilització del domini públic municipal.
El pagament dels tributs o cànons s’ha d’ajustar a la forma i els
terminis establerts per l’Ajuntament i la manca de pagament en
període de cobrament voluntari genera el cobrament per via
executiva amb tots el recàrrecs i interessos que legalment
procedeixin aplicar.
Si es regeix per un tribut, s’incorporarà a l’ordenança municipal
reguladora fiscal i llur increment anual serà el que resulti
aplicable d’acord amb la regulació que sobre la dita ordenança
faci cada any l’Ajuntament. Provisionalment, i fins que no hi
constin inclosos a l’esmentada ordenança reguladora fiscal els
tributs específics per la concessió, s’incrementaran anualment
d’acord amb les variacions de l’Índex General de Preus de
Consum estatal.
Article 111. Prohibicions per ser titular de concessions sobre
la via pública
En cap cas poden ser titulars de concessions sobre béns i drets
demanials les persones en qui concorre alguna de les prohibicions
de contractar regulades en el nou marc normatiu de la contractació
pública de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic.
Si posteriorment a l’atorgament de la concessió, el titular incorre
en alguna de les prohibicions de contractació s’extingirà la
concessió.
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Article 112. Titular de la concessió
A més de les obligacions que per al titular de la concessió
emanin d’altres reglamentacions o que per a ell en resultin de
la deguda aplicació de normativa legal o reglamentaria d’aplicació
al cas, s’estableixen com a obligacions les següents:
1. Exercir per si mateix l’activitat que constitueix l’objecte
de la concessió.
2. El titular no pot alienar, traspassar, arrendar o, en general,
cedir la titularitat de l’activitat llevat dels casos establerts
en aquesta ordenança.
3. Construir i instal·lar el elements i estructures amb subjecció
al disseny, característiques, dimensions, materials i
emplaçament que estableixi l’Ajuntament.
4. Mantenir les instal·lacions, mobiliari i elements de
l’establiment en bon estat de conservació i funcionament.
5. En cap cas, a excepció feta dels supòsits de força major,
pot mantenir-se el quiosc o estructures destinades al comerç
d’interès general tancat durant un període de tres mesos
consecutius.
6. El titular solament pot disposar d’una concessió al seu
nom. En el cas de quioscos de premsa o llaminadures queden
exclosos d’aquest tipus de concessió al seu cònjuge o als
ascendents i descendents, en cas de convivència amb el
titular.
7. Prestar el servei objecte de l’activitat comercial pròpia
mitjançant una organització adequada i dotar-lo dels mitjans
personals i materials necessaris per atendre el públic de la
forma més òptima.
8. Complir les obligacions i la normativa vigent en cada
moment referent a cadascuna de les matèries que afectin
la comercialització, gestió empresarial o producció que
suporta la concessió.

104

9. Complir, si escau, les obligacions de caràcter laboral i de
Seguretat Social respecte del seu personal el qual, en cas
de tenir-ne, depèn únicament i exclusivament del titular de
la concessió i no té cap tipus de lligam laboral, administratiu
o de cap altra mena amb l’Ajuntament.
10. Satisfer puntualment a l’Ajuntament els tributs o cànon
establerts.
11. Assumir les despeses de qualsevol classe derivades del
desenvolupament, explotació i funcionament de l’activitat
que li és pròpia i, en particular, les de naturalesa tributària,
les d’altes en els corresponents comptadors i els consums
tant d’electricitat com d’altres serveis i subministraments
essencials per a la instal·lació o l’obra.
12. Sota cap concepte, fora d’expressa autorització a l’efecte,
el titular de la concessió pot ocupar sòl, subsòl o vol.
13. Complir en tot moment les ordres i indicacions dels
serveis municipals competents i, en especial, les disposades
per l’Àrea de Via Pública.
L’Ajuntament es reserva el dret de realitzar en tot moment les
inspeccions que estimi oportunes per tal de comprovar el
compliment de les obligacions per part del titular.
Article 113. Transmissió de la concessió
Les concessions atorgades per l’ocupació en règim d’ ús privatiu
de la via pública o altres espais d’ús públic municipal mitjançant
quioscos de caràcter fix destinats a la venda de diaris, revistes
i publicacions periòdiques, flors i llaminadures, objecte d’aquesta
regulació, es poden trametre en els casos que a tal efecte
seguidament s’estableixen i d’acord amb les regles que
s’esmenten.
1.Incapacitat física
Quan s’acrediti per mitjà de certificació oficial facultativa
la incapacitat física del titular la concessió pot cedir-se al
105

cònjuge, als descendents en línia directa, als pares o als
germans, i continua vigent la concessió fins al termini fixat.
2. Jubilació del titular
En complir l’edat de 65 anys el titular pot cedir la concessió
al seu cònjuge, als descendents en línia directa, als pares
o als germans, seguint vigent la concessió fins a la data
assenyalada.
3. Cessió "mortis causa"
En cas de mort del titular abans de finalitzar el termini
establert per a la concessió de l’ocupació en règim d’ ús
privatiu de la via pública o altres espais d’ús públic municipal
mitjançant quioscos de caràcter fix destinats a la venda de
diaris, revistes i publicacions periòdiques, flors i llaminadures,
la corresponent concessió es farà a favor de la persona que
resulti ser el seu hereu o legatari d’acord amb la normativa
establerta al dret de successions vigent.
En el supòsit de donar-se una situació de proindivís de
manera que dues o més persones acreditin aquesta condició
serà necessari que, en el termini màxim de sis mesos
comptats, data a data, dels del dia de la mort del causant,
comuniquin a l’Ajuntament quina d’elles el substituirà en
la titularitat de la concessió; si no es comunica dins l’esmentat
període de temps es declararà, sense ulterior tramitació, la
caducitat de la cessió.
4. Cessió "inter vivos"
No es pot fer cap traspàs de la concessió "inter vivos" abans
que hagin transcorregut dos anys d’explotació per part del
seu titular.
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L’Ajuntament pot autoritzar, a través de l’òrgan competent,
el traspàs de la concessió d’ocupació de la via pública en
règim d’ús privatiu mitjançant la corresponent sol·licitud
signada conjuntament pel titular, la declaració jurada
d’ambdues persones sobre el preu previst per a la transmissió
i la voluntat d’assumir solidàriament el compromís d’abonar
a l’Ajuntament la participació d’un 20% sobre aquest preu
que, en cap cas, pot ser inferior a l’import de dues anualitats
del cànon exigible per al quiosc objecte de la transmissió;
malgrat això si la transmissió fos a favor del cònjuge o dels
descendents en línia directa l’import a satisfer seria
l’equivalent a una anualitat del cànon.
Si l’Ajuntament considera convenient exercir el seu dret de
tempteig i, conseqüentment no autoritza el traspàs de la
concessió sol·licitada, haurà de revocar la concessió i satisfer
al titular una quantitat igual al preu de traspàs declarat
deduint-ne la participació del 20%.
Revocada la concessió, l’Ajuntament adquirirà la plena
propietat del quiosc amb totes les seves instal·lacions i
sense que res a al·legar ni res a demanar, en concepte
d’indemnització o en qualsevol altre concepte, pugui fer
l’interessat.
Malgrat això, i abans d’exercir aquest dret de tempteig,
l’Ajuntament ha de comunicar-ho al titular de la concessió
per tal que aquest pugui optar entre renunciar a la transmissió
sol·licitada o proposar una nova transmissió per un preu
superior al inicialment establert. En aquest últim supòsit
no es pot fer novament l’opció de renúncia en cas que
l’Ajuntament torni a decidir-se per exercir el seu dret de
tempteig.
Si l’Ajuntament permet la transmissió "inter vivos" de la
concessió, queda limitada al temps que li manqui fins a
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concloure el termini de la concessió en les mateixes
condicions en què la tenia el transmetent.
En tots i cadascun dels supòsits considerants al llarg d’aquest
article és "conditio sine qua non" per a l‘efectivitat de la
transmissió que s’ingressi a la Tresoreria de l’Ajuntament
l’import corresponent a la participació municipal de que es
tracti.
És també d’obligat compliment per a la validesa i efectivitat
de la transmissió de la concessió que el nou titular reuneixi
les condicions exigides a la vigent legislació per contractar
amb l’administració i, conseqüentment, no incorri en cap
de les causes d’incapacitat o d’incompatibilitat que ho
impedeixin.
Article 114. Règim d’explotació
El règim d’explotació s’exerceix d’acord amb el contingut dels
plecs del concurs o l’atorgament.
Per tal d’aconseguir i assegurar el millor servei possible als
ciutadans, l’Ajuntament pot establir l’horari d’obertura i tancament
de les instal·lacions en consonància amb les necessitats urbanes
i socials de la zona on s’ubiqui.
Article 115. Condicions generals de les concessions
En el marc del que estableixen les normes reguladores del domini
públic de les entitats locals, i del respecte en la seva concessió
dels principis d’aquesta ordenança, són condicions de la concessió
les següents:
1. L’atorgament de l’ocupació no exclou la responsabilitat
ni eximeix el seu titular de la sol·licitud i obtenció de la
resta d’autoritzacions administratives destinades a intervenir
l’activitat que es desenvolupi.
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2. L’atorgament de les concessions està condicionat al
compliment de les obligacions i presentació dels projectes
previstos respectivament als articles 78, 79, 80, 81, 83,
84, 85 i 86 d’aquesta ordenança.
3. S’atorga l’ús privatiu de l’emplaçament de la via pública,
menys el dret de domini i sens perjudici de tercers.
4. El concessionari de l’autorització resta obligat a mantenir
el bon estat del tram de la via pública que utilitzi, les
instal·lacions objecte de l’activitat que desenvolupi, i les
zones adjacents.
5.L’autorització només té efectes entre la corporació municipal
i el titular però no altera les situacions jurídiques privades
entre el concessionari i tercers, ni pot ser invocada per a
excloure o minvar la responsabilitat que tinguin els titulars
de la concessió com a resultant de l’activitat que es
desenvolupi.
6. El concessionari, una vegada s’acabi el període de
l’autorització, està obligat a deixar a disposició de
l’Administració Municipal, en perfectes condicions, el tram
de la via pública i les instal·lacions construïdes.
7.La transmissió de la concessió a favor dels hereus o
legataris del concessionari sols es pot efectuar d’acord amb
la legislació de successions i pel temps que falti per a
l’extinció de la concessió o autorització.
8.El concessionari és responsable dels danys i perjudicis
que es causin als béns municipals.
9. El concessionari ha de respondre dels danys causats a
tercers, a efectes dels quals en garantia de la responsabilitat
s’exigeix estar en disposició d’una assegurança de
responsabilitat civil.
Segons la durada de la concessió, el grau d’intensitat,
perillositat, afectació dels interessos generals o afectació
de la mobilitat de persones i vehicles, pot condicionar-se
l’atorgament de les autoritzacions al previ dipòsit d’una
fiança en quantia suficient per respondre inicialment de les
responsabilitats en què es pugui incórrer.
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TÍTOL TERCER - OBRES, CANALITZACIONS I CONDUCCIONS
A LA VIA PÚBLICA
Article 116. Instal·lacions de serveis
1. Les instal·lacions de les xarxes generals de serveis a la via
pública han de fer-se subterrànies.
2. Les instal·lacions no subterrànies han de ser sempre de
caràcter excepcional i provisional i només s’autoritzen quan el
sol·licitant ho justifiqui amb un informe previ del servei tècnic
competent.
3. En qualsevol cas, l'empresa titular de la instal·lació s’ha de
comprometre expressament a traslladar la instal·lació provisional
en el moment en què sigui requerit per l'Administració municipal,
o bé en el termini que s’assenyali en l’autorització que autoritzi
l’obra. El cost de les obres de trasllat és a compte de l'empresa
instal·ladora.
Article 117. Normativa específica
Les conduccions d’aigua, gas i electricitat han de complir la
normativa específica que se’ls apliqui.
Article 118. Conduccions de telefonia o telecomunicacions
Les conduccions de telefonia o telecomunicacions han de ser
subterrànies formades per tubs de diferents diàmetres,
autoportants i amb presenyalització o bé s’han d’instal·lar sota
prisma de formigó.
Article 119. Distàncies respecte de la rasant
1. Les conduccions que no s’instal·lin en galeria visitable s’han
de situar, amb caràcter general, a la distància, en metres, que
es fixi a les normatives reglamentàries sectorials respectives.
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2. Només poden autoritzar-se profunditats diferents de les
anteriors en casos justificats, amb l’informe previ del tècnic
municipal, i amb referència expressa en l’autorització d’obra on
es fixi la situació permesa.
Article 120. Distàncies entre conduccions
1. Les distàncies entre conduccions de diferents serveis, tant
si transcorren paral·leles com en els casos d’interseccions o
entrecreuaments no poden ser inferiors a les que les normatives
i reglamentacions sectorials fixin.
2. En el cas de distàncies entre conduccions de serveis diferents,
s’ha de seguir l’establert en l’article anterior pel que fa a ampliació
o disminució de la distància fixada com a obligatòria amb
caràcter general.
Article 121. Seguretat i protecció
Totes les conduccions han de reunir les condicions de seguretat
i protecció que en cada moment estableixi la normativa específica
aplicable (seguretat, sanitat, prevenció de riscos laborals, etc.),
i és responsabilitat de l'empresa subministradora el manteniment
i adequació a tals condicions.
Article 122. Autoritzacions prèvies
Totes les obres de la via pública requereixen l’autorització
d’execució i d’ocupació. Ambdós permisos s’han de tramitar,
amb caràcter general, conjuntament i es concedeixen en un sol
acte.
Article 123. Sol·licitants
Les autoritzacions d’obra a la via pública les poden sol·licitar
les empreses subministradores de serveis i els particulars.
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El sol·licitant de l’autorització ha de ser-ne el titular i és
responsable enfront de l'Administració actuant del compliment
de totes les obligacions que derivin d’aquesta ordenança.
El fet que les obres puguin ser executades per empreses
contractades o subcontractades pel titular de l’autorització
municipal no l’eximeix de totes les responsabilitats que puguin
correspondre-li pels danys que s’irroguen a l'Administració i als
particulars, siguin persones físiques o jurídiques, en els seus
béns i drets, com a conseqüència de l’obra o d’accidents que
l’esmentada obra provoqui. En qualsevol cas és exigible un
assegurança que respongui dels danys que puguin causar a
tercers i a l'Ajuntament.
Article 124. Tipologia
Les autoritzacions per a l’ocupació de l’espai públic i execució
d’obres a la via pública són dels tipus següents:
a) Ampliació de xarxa:
1. Quan les obres consisteixin en la col·locació de serveis
per una zona de subsòl que no els tenia fins llavors amb
caràcter de situació general.
2. Quan consisteixin en substitució o renovacions de
les existents.
b) Connexions: les connexions dels habitatges particulars
als serveis generals de subministrament.
c)Reparació: quan la cala o remodelació de paviment tinguin
per objecte reparar avaries o desperfectes en les conduccions
o instal·lacions de serveis que tinguin caràcter d’urgència
i longitud inferior a 25 m.
Article 125. Tramitació
Les autoritzacions per a aquest tipus d’ocupacions s’han de
tramitar de conformitat amb aquesta ordenança i la normativa
i la resta d’ordenances municipals que resulten d’aplicació.
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Article 126. Documentació
1. La sol·licitud d’autorització per a l’execució d’obres d’ampliació
de xarxa i connexió ha d’anar acompanyada de la documentació
següent:
a) Memòria.
b) Pla de situació de l’obra.
c) Pla de la instal·lació a efectuar. Pla de perfil longitudinal
(només en cas d’obres de sanejament).
d) Pla de detall de rasa o altres.
e) En aquelles obres en què s’afecti a la mobilitat de vehicles
o vianants per implicar desviacions o minva en la capacitat
de la via, s’acompanyarà pla amb la senyalització prevista.
f) Pressupost d’execució material.
g) Autoliquidació de les taxes corresponents.
Quan l’autorització la sol·liciti un particular, ha d’afegir-se
a tot l'anterior l'informe, o documentació que correspongui,
de l'empresa que subministrarà el servei per al que es realitza
la canalització.
2. La memòria ha de contenir, si és procedent, pronunciament
sobre els següents extrems:
- Longitud, en metres, de la canalització.
- Si és en un encreuament de carrers, indicació del nom
dels carrers, quan i per quant de temps.
- Localització exacta en vorera o calçada de l’obertura de
la rasa.
- Data estimada d’inici i terminació de les obres.
- Ocupacions addicionals que es preveuen realitzar amb
contenidors de runes, casetes d’obres i semblants.
- Si és necessària la prohibició o limitació del trànsit rodat
i de vianants, ha d’indicar-se el moment d’inici i finalització,
i la manera en què es preveu realitzar l’esmentada limitació
de la mobilitat. Tot tall de trànsit o ocupació de carril de
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circulació que no estigui previst en la sol·licitud de
l’autorització no podrà ser autoritzat amb posterioritat,
excepte raons justificades a criteri dels serveis tècnics
municipals.
En cap cas els talls o limitacions al trànsit rodat o a la
circulació de vianants poden suposar un impediment al
lliure accés dels vehicles d’urgències.
3. Quan es tracti d’obres urgents o de reparació d’avaries, han
de comunicar-se les obres executades, amb una memòria en
què consti:
- Longitud d’obertura.
- Localització al municipi i situació en vorera o calçada.
- Data d’inici i terminació de l’obra.
Article 127. Condicions generals
L’execució de les obres i ocupació de la via pública a què es
refereixen els articles precedents queda subjecta a les següents
condicions generals:
1. S’ha de mantenir en tot moment a l’obra la corresponent
autorització.
2. La senyalització de l’obra s’ha de realitzar de conformitat
amb el que estableix la legislació de trànsit i seguretat vial
i la normativa de desenvolupament que resulti d’aplicació.
Quan per raó de les obres sigui necessari prohibir
l’estacionament de vehicles a la via pública, ha de col·locarse la senyalització vertical a l’efecte amb una antelació
mínima de 24 hores al començament de les obres. Així
mateix, quan per raó de les obres sigui necessari desviar el
trànsit, s’ha de presenyalitzar la desviació a fi que els
conductors puguin utilitzar itineraris alternatius.
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3. Cal disposar passos de vianants, en perfectes condicions
de seguretat, en totes les eixides d’habitatges i altres punts
en què sigui necessari, i també passos protegits en sentit
longitudinal i paral·lel a la canalització, restituint els passos
de vianants existents. La protecció de passos de vianants
s’ha de fer amb tanques ancorades s’ha de garantir en tot
moment l’accessibilitat de pas dels discapacitats.
4. La rasa oberta ha d’estar correctament barrada a fi d’evitar
l’accés de qualsevol persona aliena a les obres. Durant el
temps en què no es treballi, la tanca ha d’impedir que es
produeixin danys a vianants o vehicles que circulin per la
zona.
S’entén per perímetre de l’obra a efectes de l’obligació de
tancar l’espai el que comprèn tant la zona de la rasa com
la de dipòsit de materials, ferramentes i casetes.
5. Els encreuaments de calçada s’han de realitzar
preferentment en dues meitats, a fi de causar la menor
pertorbació possible al trànsit rodat.
La ubicació de les casetes d’obra, sacs, tanques, materials,
ferramentes i mitjans auxiliars proposats en la sol·licitud
pot ser variada en l’autorització de manera que minimitzi
la incidència negativa al trànsit i a la circulació de vianants.
La permanència d’aquests elements només s’autoritza pel
temps mínim imprescindible per a la seva utilització i posada
en obra, i no es pot en cap cas ocupar les zones plantades
dels jardins ni les destinades al trànsit de vianants que
s’hagin creat precisament a conseqüència de les obres. Es
disposarà dels contenidors necessaris per a recollida i dipòsit
o emmagatzematge de materials i terres a utilitzar degudament
estacionats. Si es necessari també es podran col·locar
contenidors de runes i altres materials de desfet. Només
poden col·locar-se contenidors i materials si s’han especificat
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en la documentació que acompanya la sol·licitud de
l’autorització o si s’han sol·licitat amb posterioritat i s’ha
autoritzat.
7. La zona de treball obert no pot comprendre mai un tram
superior a 100 m lineals excepte casos excepcionals pel
caràcter del servei que es tracti i que s’incloguin
específicament en l’autorització que s’atorga.
8. El titular de l’autorització ha de prendre les mesures
necessàries per a la protecció de l’arbrat i les plantacions
que puguin ser afectades, de conformitat amb les instruccions
tècniques de la unitat administrativa municipal competent.
Si els arbres o un altre tipus de plantacions sofrissin danys
o morissin com a conseqüència de l’execució d’obres, el
titular de l’autorització haurà d’indemnitzar l'Ajuntament
per l'import de la valoració realitzada pels serveis tècnics
municipals o bé substituir-los segons criteri de tals serveis
tècnics.
9. Les afeccions o danys que es causin als serveis municipals
que hi ha sota el sòl públic, com l’enllumenat públic, les
xarxes de telecomunicacions municipals i les xarxes de reg
o sanejament, han de reparades immediatament i urgentment
pel titular de l’autorització, el qual haurà de contractar una
empresa homologada tècnicament per a la intervenció, que
l’executarà sota supervisió municipal. No obstant això,
l'Ajuntament assumirà la reparació d’aquests danys si causes
tècniques o d’urgència en el manteniment del Servei ho
aconsellin, i seran a càrrec del titular de l’autorització el
cost de la reparació, i podrà ser recaptat per via executiva.
10. L’obligatorietat del manteniment de la circulació rodada
o de vianants en condicions suficients de seguretat, exigeix
l’adopció de mesures de senyalització vertical i/o horitzontal,
cartells informatius i rètols indicadors que garanteixin en
tot moment la seguretat dels vianants, dels automobilistes
i del personal de l’obra. Els senyals de trànsit han de ser
els reglamentaris i s’han de col·locar ajustant-se a les
característiques urbanes i a la localització de la zona d’obres
en relació amb el tram viari afectat.
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A l’acabament de l’obra, s’ha de restaurar la senyalització
de trànsit horitzontal i vertical i s’han de retirar els cartells
que s’hagin instal·lat.
Article 128. Informació pública
Tota obra que s’efectuï a la via pública ha de comptar amb un
cartell d’informació:
1. A les obres de cales, reparacions de paviment i estesos
de xarxa s’ha de col·locar sobre la tanca, un cartell de 40
x 20 cm, en què figuri la informació següent:
- logotip,
- nom i telèfon de l’entitat promotora o titular de
l’autorització.
2. En obres en què els serveis tècnics municipals ho
considerin necessari, s’ha de col·locar un cartell de 80 x
40 cm, que contingui la informació següent:
- logotip, nom i telèfon de l’entitat promotora o titular
de l’autorització;
- naturalesa de l’obra, data de l’autorització, número
d'aquesta i termini d’execució.
Article 129. Manteniment de paviments, calçades, voreres i
altres elements
1. La demolició dels paviments, buidatge i excavat s’ha de fer
seguint els procediments més adequats, previ tall de l’aglomerat
amb disc que asseguri un tall recte per evitar mossos o
irregularitats.
El producte de les demolicions o excavacions no pot ser dipositat
a la via pública ni als parcs i/o jardins públics, excepte casos
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expressament autoritzats, i s’ha de transportar a un abocador
autoritzat en contenidors o recipients adequats disposats a
aquest fi.
2. La reposició dels paviments s’ha d’efectuar d’acord amb les
condicions tècniques de l’autorització, la normativa vigent i les
prescripcions tècniques de paviments de la via pública aprovades
per l’Ajuntament.
3. Les obres de farcit, massissat i pavimentació estan subjectes
a control de qualitat municipal.
L’esmentat control de qualitat ha de ser requerit a l'empresa
contractada per l'Ajuntament a tal fi en el moment tècnicament
oportú i el cost dels assajos corresponents ha de ser sufragat
pel titular de l’autorització de conformitat amb el que s’estableixi
en la corresponent ordenança fiscal.
4. El titular de l’autorització ha de construir passos de vianants
amb rebaixos de vorera a les obres de canalització ubicades als
encreuaments de carrers que afecten passos de vianants i que
no en tinguin.
5. En las cales o canalitzacions que s’efectuen en voreres
d’amplària igual o inferior a 1,5 m, s’ha d’alçar i reposar
íntegrament el paviment en aquesta amplada.
Quan la rasa és en calçada i a menys de 50 cm del rastell de
la vorera, s’ha de demolir tot el paviment fins al rastell més
pròxim i asfaltar completament fins al vora exterior de la rasa.
6. En cas d’haver d’emprar a les obres vehicles o maquinària
especial que pugui afectar el paviment, s’han d’assenyalar els
itineraris que han de seguir i les mesures de seguretat que hagin
d’adoptar-se.
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7. L’horari d’execució d’obres a la via pública és, amb caràcter
general, de 8 del matí a 8 del vespre (de 8 a 20 hores), de
dilluns a divendres no festius. Si hi ha raons justificades que
així ho aconsellin, l'Ajuntament pot establir en l’autorització o
posteriorment mitjançant comunicació al titular un horari de
treball especial, ampliant o reduint el que ordinàriament se
segueixi, sense que això confereixi dret a cap indemnització a
l'empresa executant de les obres o a la subministradora del
servei.
Article 130. Garantia
S’estableix un termini de garantia de 2 anys per a les obres que
realitzen empreses, organismes o particulars que suposin la
reposició del sòl municipal. Durant aquest termini l'Ajuntament
pot exigir al causant qualsevol reparació que correspongui quan
el dany derivi de les actuacions seguides per aquest.
El termini de garantia comença a comptar automàticament des
de la terminació de les obres, degudament comunicada a
l'Ajuntament.
Article 131. Obligacions del titular de l’autorització
El titular de l’autorització està obligat:
1. Al compliment de les normes generals establertes en
aquesta ordenança quant a característiques de les
instal·lacions, condicions generals i tècniques de l’execució
de les obres i condicions especials que puguin incloure's
en l’autorització.
2. Al dipòsit de la fiança segons s’estableix en els articles
següents.
3. A presentar tota la documentació que ha d’acompanyar
a la sol·licitud de l’autorització.
4. A designar l'empresa que executarà materialment les
obres i al tècnic que les dirigirà.
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5.A la indemnització dels danys i perjudicis que a
conseqüència de les obres puguin ocasionar-se a tercers o
al patrimoni municipal.
6. A instal·lar les targetes expedides pel servei municipal
competent acreditatives de l’autorització i la planificació de
forma visible a la zona d’obra.
Article 132. Fiances per obres, canalitzacions i conduccions
Sense perjudici del règim de la fiança present a les disposicions
generals, en el cas d’aquests usos i activitats.
El dipòsit de la fiança pot respondre:
1. De les obligacions corresponents a una sola obra.
2. De les obligacions corresponents a un conjunt justificat
d’obres, entenent-se com tal aquelles amb connexió temporal
o material (encara que pertanyin a diferents empreses).
3. De les obres que s’executen en tot l’any, dins del terme
municipal, per una sola empresa. En aquest cas es tindrà
en compte la mitja aritmètica del volum econòmic de les
obres executades durant els darrers dos anys per l’empresa.
Les fiances poden dipositar-se en metàl·lic o bé en aval bancari.
Article 133. Comunicacions
1. Una vegada obtinguda l’autorització per a l’execució de les
obres, s’ha de comunicar l’ inici als serveis tècnics municipals,
indicant totes les dades que permetin identificar l’obra i la seva
localització.
La comunicació ha de presentar-se al menys deu dies hàbils
abans del previst per al començament de l’obra i de l’arreplec
de materials i tanca, transcorreguts els quals, sense pronunciament
exprés en contrari de l'Ajuntament, poden iniciar-se les obres.
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Si l'Ajuntament o qualsevol altre implicat manifesta alguna
objecció justificada a l'inici de les obres, es comunica al titular
de l’autorització pel mètode que es consideri més eficaç,
assenyalant si és possible, una data per a l'inici, que no ha de
ser objecte de nova sol·licitud. Si no és possible assenyalar una
data certa d’inici, es comunicarà al titular de l’autorització
aquesta situació i el motiu que ho justifica, quedant pendent
l'Administració d’avisar-lo amb termini suficient de la possibilitat
d’iniciar les obres.
2. Qualsevol incidència que es produeixi durant l’execució de
les obres ha de ser així mateix comunicada a l'Ajuntament,
indicant la naturalesa d'aquesta i les mesures que s’hagin adoptat
o que hagin d’adoptar-se.
3. Ha de posar-se en coneixement de l'Administració la finalització
de les obres i indicar-se expressament la data.
Article 134. Execució per tercers
L’execució material de les obres pot dur-se a terme per una
empresa especialitzada diferent del titular de l’autorització.
Aquesta circumstància ha d'indicar-se en la sol·licitud de
l’autorització o en la comunicació de l'inici de l’obra. Aquestes
empreses han de comptar amb equips suficients que garanteixin
la compactació mecànica, obra, pavimentació, transport i tot
allò necessari per a l’execució dels treballs en els terminis
assenyalats.
Article 135. Publicitat obligatòria
En aquelles obres en què per la seva envergadura s’ocasionin
molèsties o talls de subministrament ocasionals als veïns, han
de ser objecte de publicitat suficient per part de l'empresa de
serveis.
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L’esmentada publicitat, en la forma que l’Ajuntament determini,
ha d’indicar qui està realitzant les obres, quines molèsties
ocasionaran i un telèfon de contacte a què puguin dirigir-se els
usuaris a fi de completar o detallar la informació. Els titulars
de l’autorització per a ocupació han d’incorporar a l’expedient
una descripció minuciosa de la publicitat.
Article 136. Pròrroga
Si durant l’execució de les obres l'empresa troba entorpiments
al subsòl o altres que no van poder ser previstos que suposin
l’incompliment de terminis o alteració en qualsevol de les
condicions generals o tècniques establertes en aquesta ordenança,
ha de sol·licitar per escrit a l'Ajuntament la tramitació dels
permisos oportuns o la pròrroga de la vigència de l’autorització.
Article 137. Paralització per circumstàncies excepcionals
No es poden paralitzar, excepte en els casos en què expressament
s’autoritzi, els treballs de farcit de rasa i reposició de paviment
inclosa la pintura de la senyalització horitzontal de trànsit.
En els casos en què, bé per autorització expressa o bé per força
major, l’obra romangui temporalment paralitzada en fase de
farcit, l'empresa titular de l’autorització ha d’assegurar la fiabilitat
dels ferms provisionals i la seva convenient senyalització, sent
única responsable de qualsevol dany personal o material que es
produeixi i que ocorri com a causa de l’estat de la rasa.
Article 138. Pla definitiu de fi d’obra
En el termini de tres mesos des de la finalització de cada obra,
les companyies de serveis han d’entregar a l'Ajuntament un pla
de fi d’obra real de la instal·lació amb tots els detalls necessaris
per situar exactament les instal·lacions, que té per objecte passar
a integrar la cartografia oficial dels serveis que discorren sota
el sòl municipal.
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Article 139. Conservació i manteniment de serveis
La conservació i manteniment de les xarxes de serveis correspon
a les empreses subministradores. En el cas que s’utilitzin galeries
de serveis, per les quals hi van conduccions de diverses empreses,
l’obligació de manteniment serà mancomunada, podent dirigirse l'Ajuntament contra qualsevol d’elles i sent pel seu compte
la repercussió que les possibles despeses de reparació li ocasionin.
Article 140. Responsabilitat per desperfectes
Tots els danys que s’ocasionin a particulars o a l'Ajuntament
com a conseqüència d’una deficient conservació de les
instal·lacions han de ser indemnitzats per l'empresa
subministradora propietària. Això sense perjudici que l'Ajuntament,
com a Administració titular del domini públic, pugui dictar les
ordres d’execució oportunes a fi de resoldre els desperfectes
ocasionats i adoptar les mesures cautelars que s’entenguin més
oportunes per garantir la seguretat de les persones. Igual que
les indemnitzacions, les despeses que es produeixin a
conseqüència de la correcció de les deficiències són a compte
de l'empresa titular del servei.
Article 141. Avaries
Les empreses o entitats que compten amb instal·lacions al sòl,
subsòl o vol del viari públic d’aquest municipi, han de posar a
disposició dels serveis tècnics municipals, de la Policia Local
municipal i dels usuaris, un telèfon d’avís d’avaries (24 hores)
atès per personal qualificat.
Les trucades a l’esmentat telèfon han de ser ateses
immediatament per personal qualificat i suficient per a la
reparació de l’avaria.
Sense perjudici de l’origen de la trucada, l'empresa de serveis
ha de tramitar les corresponents autoritzacions d’ocupació i
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d’obra per a la reparació conforme al que s’estableix en aquesta
ordenança i en funció de la magnitud i abast que tinguin els
treballs.
Article 142. Tapes d’accés
Les tapes d’accés, registre i maniobra han de restablir-se en
el termini de 6 hores des que es conegui la seva destrucció o
desaparició, i mentrestant s’han d’adoptar les degudes condicions
de seguretat per al trànsit rodat i de vianants.
Les tapes de registre han de ser de foneria i insonoritzades sense
perjudici que se sol·liciti autorització municipal per a la utilització
d’altres materials, dels quals s’ha d’acreditar tècnicament la
seva durabilitat i fermesa d’acord amb la finalitat a què es
destinen.
En el cas que per desídia de l'empresa titular del servei
l'Ajuntament es vegi obligat a suplir-la en alguna labor de
manteniment de les tapes de registre, s’obligarà al pagament
del cost de les actuacions que s’hagin realitzat. En aquests
casos s’ha d’acreditar la falta d’atenció de l'empresa.
Article 143. Modificacions imperatives
Quan per raons urbanístiques de manteniment de viari públic
o altres d’interès general, es produeixin modificacions de rasant
o de traçat dels carrers, correspon a l'empresa de serveis en
qüestió procedir a la modificació de les instal·lacions que puguin
veure’s afectades, quan així ho comuniqui l'Ajuntament.
Les comunicacions de l'Ajuntament tenen caràcter d’ordre
d’execució i han de ser complides en els terminis que s’assenyalen
a tal fi.
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En el mateix sentit, quan per raó d’obres d’urbanització o
establiment de serveis públics sigui necessari traslladar, modificar
o suprimir conduccions o instal·lacions de serveis existents, les
entitats afectades estan obligades a realitzar les obres necessàries
en la forma i terminis que assenyali l'Administració Municipal.
El cost de la modificació, supressió o trasllat és a compte de
l'empresa titular del servei afectat.
Article 144.Informació ciutadana
El titular de l’autorització ha d’informar els residents dels carrers
per on discorre la traça de l’obra, i el portal de la qual estigui
situat al tram de via municipal comprès entre l'inici i el final
d’aquella, prèviament a l'inici de l’obra, del motiu de la seva
execució, les dates de començament i finalització, i si escau,
els talls del subministrament que sigui necessari realitzar durant
l’execució de les obres.
La informació es s’ha de fer per mitjà d’un anunci col·locat en
lloc visible als portals afectats per les obres.
Article 145. Coordinació amb les actuacions municipals
1. Les obres o projectes d’urbanització de nova planta d’iniciativa
municipal han d’incloure la instal·lació dels serveis municipals
i han de preveure la ubicació dels restants.
2. Idèntics requisits han de complir les obres o projectes
d’urbanització d’iniciativa privada informats i aprovats pels
Serveis municipals.
3. Les empreses de servei han de facilitar les dimensions i el
traçat, en planta i alçat, de les conduccions en el termini que
fixi el servei competent per tal que no ocasionin demora en la
tramitació dels expedients.
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Article 146. Modificació d’instal·lacions com a conseqüència
d’actuacions municipals
1. Si l'Ajuntament exigeix la reculada o modificació d’un servei
instal·lat correctament segons l’autorització concedida, ha
d’abonar a la companyia afectada el cost de les obres conforme
a la normativa que sigui aplicable. Si aquesta no existís,
l’abonament serà del 80 per 100 del cost total, disminuït en
un 5 per 100 per cada any o fracció des de la seva instal·lació.
2. Si la modificació del servei és a proposta de la companyia
o aquell no correspongués a l’autorització concedida, l'import
íntegre correspon a l'empresa de serveis.
Article 147. Control de qualitat
Les obres de farcit, massissat i pavimentació estan subjectes
al control de qualitat municipal. Per a sufragar les despeses
ocasionades per aquest control les companyies de serveis han
d’abonar un 4 per 100 de l'import de l’obra civil, en el moment
de concessió de la corresponent autorització.
Article 148. Senyalitzacions
Les obres objecte d’autorització han d’estar perfectament
senyalitzades i abalisades, segons normes municipals, de forma
que quedi assegurada la circulació de vehicles i vianants. També
han de tenir en un lloc visible, un cartell indicador de les obres
que estan executant. L’esmentat cartell ha de respondre al model
que, a tals efectes, normalitzi l'Ajuntament.
Article 149. Reposició de paviment
Per a les reposicions de paviments, amb caràcter general, s’han
de tenir en compte les condicions següents:
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a) Els paviments reposats en les seves diferents capes han
de ser del mateix material que els alçats, atenint-se en gruix
i amplària al que disposa aquest sentit en l’autorització o
en les ordenances municipals.
b) En les cales o canalitzacions que s’efectuen en voreres
d’amplària igual o inferior a 1,5 m s’ha d’alçar i reposar
íntegrament la capa de rodatge en tota la seva amplària.
c) En aquelles cales o canalitzacions de calçada l’aresta
més pròxima a les quals el rastell en dista menys que l’ample
de la rasa, s’ha d’alçar i restablir íntegrament la capa de
rodatge en aquest amplada.
d) Als encreuaments de calçada, l’ocupació s’ha de fer per
fases de 3 m, quedant lliure la resta per a la circulació de
vehicles. Si l’amplada de la calçada és inferior a 6 m, a
parts iguals, excepte si es disposen xapes metàl·liques que
garanteixin el pas del tràfic rodat sobre elles.
e) En el cas de canalitzacions és obligatori disposar al llarg
de la rasa passos convenientment situats i s’han d’adoptar
les mesures adequades per permetre l’accés, en tot moment
a habitatges, locals comercials o passos.
Article 150. Termini de les obres
1. L’execució de les obres autoritzades ha d’ajustar-se als
terminis, data i horaris aprovats per l'Ajuntament.
2. Les companyies, empreses i organismes estan obligats a
coordinar-se a fi d’evitar la duplicitat en la ruptura de paviment.
3. Si raons fundades impedeixen a les companyies, empreses,
organismes o particulars realitzar les obres en la data assenyalada
o en els terminis o horaris aprovats, poden sol·licitar la modificació
pertinent, que serà autoritzada si els serveis municipals ho
estimen convenient.
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4. Si les circumstàncies així ho aconsellen, l'Ajuntament pot
exigir realitzar els treballs en jornada prolongada o, fins i tot,
en treball continu en tres torns.
Les obres es mantindran netes i exemptes de residus o materials
de no immediata utilització, i els arreplecs que siguin
imprescindibles s’han de fer ordenadament i de forma que
causin les menors dificultats al trànsit.

TÍTOL QUART - RÈGIM DISCIPLINARI I DE REPOSICIÓ DE
DANYS
Article 151. Tipificació de les infraccions
1. Constitueixen infraccions al règim general:
1. Usar o ocupar el subsòl, el sòl o el vol de la via pública
sense autorització municipal.
2. Ocupar un espai de via pública excedint les dimensions
o el temps de l’autorització municipal.
3. Ocupar un espai de via pública diferent al concedit a
l’autorització municipal.
4. Incomplir les condicions generals o específiques, i les
obligacions de l’autorització municipal per l’ocupació.
5. Incomplir les obligacions i condicions d’aquesta ordenança
en relació als usos especials o privatius.
6. No desocupar íntegrament els espais objecte d’ocupació
l’endemà de caducar l’autorització, o no retirar els elements,
maquinaria o materials que ocupen els estacionaments
reservats fora de l’horari autoritzat.
7. No desocupar o retirar els elements d’ocupació o ús previ
requeriment de l'Ajuntament amb raó de festes tradicionals
o per raons de seguretat, protecció de persones, interès
general o prevenció de riscos generals.
8. Sobrepassar el període de vigència o termini de
l’autorització municipal concedida.
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9. Causar danys a qualsevol element de la via pública quan
el valor no superi els 400 euros.
10. Causar danys a qualsevol element de la via pública quan
el valor superi els 400 euros.
11. Instal·lar estructures fixes o desmuntables amb la
finalitat de fer-los servir com a habitatge permanent o
temporal.
12. Impedir o dificultar l’accés a instal·lacions de serveis
públics.
13. Instal·lar mobiliari que incompleixi les especificacions
dels plans específics o els models aprovats per l'Ajuntament.
14. Ocupar la via pública amb instal·lacions o elements
diferents als que l’autorització determini o la sol·licitud que
la motiva.
15. Realitzar obres o activitats ja de caràcter ordinari o
urgent que impliquin una ocupació de la via pública sense
adoptar mesures de senyalització, de determinació dels
itineraris de persones o vehicles, o de protecció de la seva
seguretat d’acord amb l’Ordenança
16. Realitzar obres o activitats ja de caràcter ordinari o
urgent que impliquin una ocupació de la via pública adoptant
mesures de senyalització, de determinació dels itineraris de
persones o vehicles, o de protecció de la seva seguretat o
mobilitat que no acompleixin les prescripcions d’aquesta
ordenança.
17. Realitzar obres o activitats que impliquin una ocupació
de la via pública sense adoptar les previsions del projecte
de mobilitat aprovat, les condicions establertes a l’
autorització, la memòria de seguretat o el pla de protecció
de l’arbrat.
18. Realitzar obres o activitats que impliquin una ocupació
de la via pública amb mesures de senyalització, de
determinació dels itineraris de persones o vehicles, o de
protecció de la seva seguretat insuficients per garantir la
seva correcta mobilitat o seguretat.
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19. No posar a disposició dels funcionaris en el lloc de les
obres o activitats que impliquin una ocupació de la via
pública un exemplar del projecte de mobilitat i seguretat
dels vianants aprovat, o de l’autorització atorgada.
20. La manca d’anticipació temporal en la senyalització
d’obres i futures ocupacions autoritzades.
21. Executar obres o desenvolupar activitats sense adoptar
les mesures previstes al Capítol VI del Títol Segon.
22. No realitzar les obres segons el projecte aprovat o les
condicions establertes a l’autorització, o que afectin altres
serveis o instal·lacions municipals.
23. Retard en l’execució d’obres respecte al calendari aprovat
en l’autorització municipal quan no superi els 15 dies, tot
i haver-se sol·licitat pròrroga.
24. Retard en l’execució d’obres respecte al calendari aprovat
en l’autorització municipal quan superi els 15 dies, tot i
haver-se sol·licitat pròrroga.
25. Realitzar activitats o fer instal·lacions sobre la via pública
de forma defectuosa o contrària a les condicions de
l’autorització.
26. La manca de correcció en el termini conferit dels defectes
observats en la senyalització, execució dels itineraris de
persones o vehicles o de protecció pels vianants una vegada
finalitzat el termini concedit per adoptar-los.
27. La manca de correcció en el termini conferit dels defectes
observats en la realització d’obres o activitats una vegada
finalitzat el termini concedit per adoptar-los .
28. No utilitzar les màquines o els equips indicats a la
sol·licitud o autorització municipal.
29. Retard en la reposició de tapes de registres desaparegudes
o deteriorades i altres elements.
30. Compactació deficient de rases.
31. La manca de reposició del paviment, de la senyalització
de la via afectada, o dels elements que conformessin l’estat
de la via amb anterioritat a l’ocupació.
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32. La reposició provisional defectuosa o insuficient dels
elements afectats per les obres o elements quan no li facin
perdre la seva finalitat.
33. No sol·licitar l’ajornament o la pròrroga de les ocupacions
i obres.
34. La caiguda de materials d’obra a la via pública per
manca d’adopció de mesures suficients.
35. No protegir suficientment el paviment de la via pública.
36. No comunicar als serveis municipals la necessitat d’
ocupació, quan es tracti d’urgències definides en aquesta
ordenança.
37. No ajustar les instal·lacions i elements auxiliars d’obres
compresos en l’autorització d’ocupació a les condicions de
la mateixa o les normes que segons la seva tipologia concreta
l’ordenança.
38. No mantenir en condicions idònies de seguretat i neteja
el ferm de les voreres suplementàries, o els itineraris o
superfícies per on han de transitar els vianants.
39. L’incompliment de les obligacions i servituds que aquesta
ordenança estableix en relació a les façanes dels immobles
situats a la via i els espais públics o confrontants.
40. L’incompliment de les obligacions i servituds que aquesta
ordenança estableix en relació a les façanes dels immobles
situats a la via i els espais públics o confrontants als mateixos,
quan representi un risc o perill per les persones o béns, o
indueixi a confusió.
41. No comunicar a l’Ajuntament la celebració d’actes
públics o reunions a la via quan aquestes suposin limitacions
als usos generals o especials dels espais públics, i en especial
afectin a la mobilitat de persones i vehicles.
42. Portar a terme activitats restringides per aquesta o per
altres ordenances, o per l’alcalde en la seva funció
d’harmonitzar els usos que es desenvolupen a la via pública,
o la desobediència a les disposicions especials dictades per
l’alcalde per a situacions extraordinàries.
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43. L’incompliment de les ordres o requeriments dictats per
l’alcalde i autoritats municipals en l’aplicació de l’ordenança
de via pública.
44. Dificultar o impedir les funcions d’inspecció de les
ocupacions i els usos que les conformen.
45. Desobeir les instruccions i ordres que en reposició
immediata de la mobilitat, o la seguretat davant d’un risc
perceptible, puguin impartir els funcionaris municipals.
46. No disposar de forma efectiva o no implementar les
condicions o els elements compromesos a la memòria de
seguretat quan no constitueixi infracció legal.
47. No adoptar els elements o condicions efectivament
implantats a la variació de les circumstàncies temporals
dels actes públics quan no constitueixi infracció legal.
48. No dipositar les fiances exigides per ordenança o en
l’autorització en el termini de 15 dies des de l’autorització
o l’exigit a la fiança.
49. Desenvolupar activitats no permeses en les àrees de
vegetació o als espais arbrats.
50. No executar o no implantar les mesures protectores
generals en els espais arbrats, les mesures específicament
previstes a l’ordenança de protecció individual d’arbres, a
les àrees de vegetació, o pel motiu de l’obertura de rases
o canvi de paviments.
51. Incomplir les mesures de protecció previstes al Pla de
protecció de l’arbrat aprovat.
52. Executar o implantar de forma deficient les mesures
específicament previstes a l’ordenança de protecció individual
d’arbres, a les àrees de vegetació, o pel motiu de l’obertura
de rases o canvi de paviments.
53. No mantenir en bon estat, o no conservar en condicions
idònies els elements privats autoritzats a la via destinats a
la protecció de voreres, accessibilitat de vehicles, millora
o seguretat de la mobilitat.
54. Que els animals causin molèsties o danys a terceres
persones o béns.
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55. No portar l’animal lligat a la via pública, o no controlarlo mitjançant un sistema de retenció que permeti contenir
el seu moviment.
56. No transportar animals en les condicions necessàries
per evitar possibles contagis, en cas de que pateixin alguna
malaltia infecciosa.
57. No recollir les deposicions dels animals immediatament,
o permetre que aquests miccionin en les façanes dels edificis
i en el mobiliari urbà.
58. Accedir amb animals, o permetre la seva estada en
parcs infantils o zones d’ús freqüent i/o intensiu per infants
o en aquelles zones prohibides per la senyalització establerta
per l’Ajuntament.
59. Posar aliments a lliure disposició dels animals.
60. Abeurar directament els animals a les fonts públiques
destinades al consum humà.
61. Netejar els animals a les vies i espais públics.
62. Ensinistrar animals per a activitats de defensa, atac i
en disciplines similars.
2. En matèria d’activitats derivades de la distribució de diaris
i difusió de notícies de publicitat estàtica o dinàmica i activitats
del l’article 87 són infraccions :
1. L'incompliment de les condicions formals establertes per
la llicència corresponent.
2. L'incompliment dels deures establerts per ordenança,
quan per l'escassa transcendència no constitueixin infracció
greu o molt greu.
3. L'exercici de les activitats publicitàries regulades per
aquesta ordenança i la llei sense complir les condicions
materials establertes per la llicència corresponent.
4. L'exercici de les activitats publicitàries regulades per
aquesta ordenança i llei sense la llicència municipal
corresponent.
5. L'incompliment de les prohibicions establertes per l'art.
87.3.
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6. L'exercici de l'activitat fora de les zones d'actuació
permeses o sense respectar les zones i els horaris d'actuació
exclusiva reservats a altres subjectes.
7. La manca d'adopció de les mesures correctores establertes
per l'art. 87.7.
8. L'incompliment de la regla establerta per l'art. 87.4,
relativa al repartiment domiciliari de publicitat.
9. La reincidència en la comissió d'infraccions lleus en el
període d'un any.
10. La distribució de material publicitari o la difusió de
missatges publicitaris que:
a) atemptin contra la dignitat de la persona o vulnerin
els valors i els drets reconeguts per la Constitució,
especialment en allò que fa referència a la infància, la
joventut, la dona i els sectors socials més marginats.
b) puguin comportar un risc per a la salut i la seguretat
dels consumidors.
c) atemptin contra les institucions i símbols d’identitat
local, autonòmica o estatal i de les seves administracions.
11. La falsedat o l'ocultació dels documents o les dades
exigits per l'Administració per tal d'autoritzar o controlar les
activitats publicitàries.
12. La reincidència en la comissió d'infraccions greus en
el període de dos anys.
Article 152. Classificació de les infraccions
Les infraccions que regulen aquesta ordenança es classifiquen
en lleus, greus i molt greus.
1. Són lleus les infraccions tipificades a l’epígraf i apartats
1.9, 1.12, 1.13, 1.19, 1.20, 1.23, 1.26, 1.27, 1.28,
1.29, 1.32, 1.33, 1.35, 1.36, 1.38, 1.41, 1.47, 1.52,
1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.59, 1.61 i 1.62 de l’article 151.
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2. Són infraccions lleus l’incompliment de les obligacions
o el desenvolupament de les accions que prohibides en
aquesta ordenança no estiguin expressament tipificades en
l’apartat 1, sense perjudici que la concurrència dels elements
de l’apartat 3.2, i 4.2 les constitueixin en greus o molt
greus.
3. Són infraccions greus:
1. Les infraccions tipificades a l’epígraf i apartats 1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.10, 1.11, 1.14, 1.16,
1.17, 1.18, 1.21, 1.22, 1.24, 1.30, 1.31, 1.34, 1.37,
1.39, 1.40, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.48, 1.50,
1.51, 1.57, 1.58 i 1.60 de l’article 151.
2. Les infraccions tipificades com a lleus quan:
a) impedeixin l’ús de l’espai ocupat per les persones
i vehicles amb dret a utilització,
b) obstrueixin o afectin notablement serveis públics,
de serveis d’interès general,
c) causin alteracions manifestes i greus en la mobilitat
de persones o vehicles,
d) comportin situacions de risc, perill o causin danys
en béns, mobiliari urbà, arbrat i àrees vegetals o a
les persones.
3. És infracció greu la reincidència en la comissió
d’infraccions lleus sancionades en el període d’un any.
4. Són infraccions molt greus:
1.- Les tipificades a l’article 152.3 com a greus quan:
a) impedeixin l’ús de l’espai ocupat per les persones
i vehicles amb dret a utilització,
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b) obstrueixin o afectin notablement serveis públics
o d’interès general,
c) causin alteracions manifestes i greus en la mobilitat
de persones o vehicles,
d) comportin situacions de risc, perill o causin danys
en béns, mobiliari urbà, arbrat i àrees vegetals, o
a les persones.
2.- Les infraccions tipificades a l’article 151, apartats
1.7, 1.15, 1.25, i 1.49 .
3.- És infracció molt greu la reincidència en la comissió
d’infraccions greus sancionades en el període d’un any.
5. En matèria d’activitats derivades de la publicitat estàtica
i dinàmica i activitats dels articles:
a) Són infraccions lleus les previstes als epígrafs 1 i 2
de l’article 151.2.
b) Són infraccions greus les previstes als epígrafs 3, 4,
5, 6, 7, 8 i 9 de l’article 151.2.
c) Són infraccions molt greus les previstes als epígrafs
10, 11 i 12 de l’article 151.2.
Article 153. Sancions i la seva graduació
1. Les infraccions al règim general són sancionades:
a) Les faltes lleus són sancionades amb multa de quantia
no superior al 25% del màxim previst a la legislació bàsica
del règim local per a les sancions per infracció d’ordenances
municipals.
b) Les infraccions greus són sancionades amb multa de
quantia no superior al 50% del màxim previst a la legislació
bàsica del règim local per a les sancions per infracció
d’ordenances municipals.
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c) Les infraccions molt greus són sancionades amb multa
de quantia no superior al 100% del màxim previst a la
legislació bàsica del règim local per a les sancions per
infracció d’ordenances municipals.
d)Les sancions són graduades en atenció als següents criteris:
a) La intencionalitat del seu autor.
b) La naturalesa dels perjudicis causats a terceres
persones i en especial la naturalesa i entitat de les
dificultats a la mobilitat de persones i vehicles causades.
c) La reiteració.
d) La quantia dels danys causats.
2. Les infraccions a què es refereix l’article 151.2 són
sancionades:
a) Les infraccions lleus, amb una multa de fins a 3.005,06
euros.
b) Les infraccions greus, amb una multa d'entre 3.005,07
euros a 30.050,60 euros.
c) Les infraccions molt greus, amb una multa d'entre
30.050,61 euros a 601.012,10 euros.
Article 154. Responsabilitat
1. Són responsables de les infraccions els seus autors a títol
d’acció o omissió.
2. Les persones jurídiques són responsables solidàries de les
infraccions comeses pels seus òrgans, agents i el personal al
seu servei.
3. En les infraccions derivades de les ocupacions per obres o
activitats s’estableix un règim de responsabilitat solidària,
respecte de l’autor de les següents persones:
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a) En les ocupacions amb manca d’autorització d’ocupació
destinades a l’auxili d’obres, el titular de l’autorització
d’obres, el constructor, i el promotor.
b) En les ocupacions en sòl o subsòl de la via pública per
rases, cales, el titular de l’autorització de rases o cales, el
constructor i el promotor de les obres.
c) En les ocupacions per obres de reforma a immobles de
caràcter privatiu,el titular dominical de l’immoble. Si les
obres són sobre elements comuns segons la definició de la
normativa en matèria de propietat horitzontal, la comunitat
de propietaris i si no està constituïda, els propietaris en
proporció a la quota de participació.
d) En les ocupacions per activitats, el promotor i el titular
de l’activitat a qui beneficia l’ocupació.
4. La responsabilitat per l’incompliment de les obligacions
destinades a la retirada d’elements i béns i vehicles, s’estableix
un règim de responsabilitat solidari entre el titular de qualsevol
dret sobre la cosa, i el destinatari final de l’activitat a què el bé
dóna suport.
5. La responsabilitat derivada de les infraccions tipificades en
aquesta ordenança, a l’article 40, recau en el posseïdor de
l’animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària del
seu propietari.
6. La responsabilitat derivada de les infraccions tipificades en
aquesta ordenança, als articles 80 i 87, recau en l’autor amb
la responsabilitat solidària de la persona o titular del mitjà o
revista, i del promotor de l’activitat publicitària o difusió.
Article 155. Procediment
1. Per a la imposició de les sancions previstes en aquesta
ordenança es segueix el procediment establert en matèria de
competències de l’Estat.
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2. Amb independència de la figura de l’instructor i del secretari,
en els procediments iniciats per infraccions a aquesta ordenança,
pot intervenir i assistir als actes propis de la instrucció el cap
del servei municipal competent en matèria de disciplina viària
amb la finalitat d’elevar propostes fonamentades adreçades a
impulsar el procediment i la seva resolució i vetllar pels interessos
generals. Als efectes de l’exercici de les facultats reconegudes,
qui tingui dret a recollir la informació necessària per desenvolupar
les seves funcions.
3. De les intervencions i propostes se n’ha de deixar constància
en els expedients per a l’instructor.
Article 156. Prescripció i caducitat
1. Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys; les
greus, al cap de dos anys i les lleus, al cap de sis mesos. Aquests
terminis comencen a comptar a partir del dia en què la infracció
s’hagi comès, o del moment en què els efectes, danys o perjudicis
resultants s’hagin manifestat. El termini de prescripció s’interromp
per qualsevol actuació de la qual en tingui coneixement l’interessat
o per les actuacions o al·legacions d’esbrinament de la identitat
del responsable de la infracció.
2. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen al
cap de tres anys; les imposades per faltes greus, al cap de dos
anys i les imposades per faltes lleus, al cap d’un any. Aquest
terminis comencen a comptar des del dia següent en què hagi
adquirit fermesa en via administrativa la resolució per la qual
es va imposar la sanció.
3. Transcorregut sis mesos des de la iniciació del procediment
sancionador, si no hi ha resolució notificada es declara la
caducitat de l’expedient i l’arxiu de les actuacions sense perjudici
de la possibilitat de nova incoació, en cas de no haver prescrit
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la infracció. Aquests terminis s’interrompen en el supòsit que
el procediment s’hagi paralitzat per alguna causa imputable als
interessats o perquè els fets hagin passat a la jurisdicció penal.
El termini de sis mesos fixat a l’epígraf anterior serà d’aplicació
sempre i quan les lleis sectorials que regulen la tramitació dels
expedients sancionadors per infraccions d’actes i omissions
tipificades a les lleis que coincideixin amb les de la present
ordenança, no n’estableixin d’altres.
4. Incoat un nou procediment sancionador com a conseqüència
de la caducitat d’un procediment, la infracció que el va motivar
no ha prescrit, l’instructor dels nous procediments sancionadors
incoats per la comissió d’infraccions objecte d’un procediment
previ ja caducat, declara la validesa d’aquells actes d’instrucció
i proves del procediment caducat que en compliment de les
garanties procedimentals siguin rellevants per a la instrucció
del nou procediment .
De l’acte instructor de validació ha de constar a la proposta de
sanció als interessats.
Article 157. Mesures cautelars
1. L’òrgan competent per a la incoació del procediment
sancionador pot adoptar, mitjançant resolució motivada, les
mesures cautelars de caràcter provisional que siguin necessàries
per a la bona finalitat del procediment i evitar el manteniment
dels efectes de la infracció i impulsar les exigides en defensa
dels interessos generals.
2. Les mesures cautelars consisteixen a:
a) Suspendre les obres i activitats que es realitzin sense
autorització, o que no s’hi ajustin.
b) Retirar objectes, materials, utensilis o productes amb
què es generi o hagi generat la infracció.
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c) Ordenar la instal·lació d’elements o execució d’activitats
d’implementació obligatòria segons la normativa legal i/o
reglamentària.
d) Ordenar l’adopció de mesures de senyalització, d’habilitació
d’itineraris de persones i vehicles, de restabliment de la
circulació i aquelles altres que establertes en aquesta
ordenança, o al projecte de mobilitat i protecció de l’arbrat
o memòria de seguretat són exigibles.
3. Les mesures cautelars en cas de risc per a la seguretat de
persones o béns, o alteracions manifestes de la mobilitat són
ordenades pels agents de l’autoritat i han de ser mantingudes,
modificades o aixecades per l’òrgan que incoï el procediment
en el termini de dos dies hàbils.
4. Les mesures cautelars ordenades pels agents de l’autoritat,
i la identitat de les persones a qui s’ordenen adoptar s’han de
reflectir a l’acta o denúncia on es constatin els fets.
Article 158. Execució forçosa
Per tal d’executar les mesures cautelars ordenades poden adoptarse les fórmules d’execució forçosa previstes a la legislació de
procediment administratiu comú.
Les sancions coercitives per a l’incompliment de les ordres de
retirada d’elements i objectes de la via pública que l’ocupin
sense autorització es graduen en funció del tipus de vials en
què s’ubiquin amb les següents quanties:
Xarxa bàsica:
Vial principal
Vial de connexió
Vial d’especial atenció
Xarxa no bàsica:

fins a 1.200 euros/dia
fins a 900 euros/dia
600 euros/dia
300 euros/dia
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Article 159. Competència i procediment
1. La competència per a la incoació dels procediments
sancionadors objecte d'aquesta ordenança, i per a la imposició
de sancions i de les altres exigències compatibles amb les
sancions correspon a l’alcalde, que la pot delegar en els membres
de la corporació responsables de l’àmbit o sector de la via pública
i la mobilitat mitjançant l’adopció i la publicació de l’acord
adient.
2. La instrucció dels expedients correspon al regidor o funcionari
que es designi en la resolució d’incoació.
3. En la tramitació dels expedients sancionadors es pot acumular
l’exigència, si escau, a l'infractor de la reposició al seu estat
originari de la situació alterada per la infracció i la determinació
de la quantia a què ascendeix la indemnització pels danys i
perjudicis causats al domini públic, als edificis municipals, les
instal·lacions municipals, l’arbrat i el mobiliari urbà.
La indemnització per danys i perjudicis causats es determina
si no s’acumula, en un procediment complementari amb audiència
del responsable.
En tots els casos serveixen de base per a la determinació les
valoracions realitzades pels serveis tècnics municipals.
Article 160. Obligació de reparar el dany causat o abonar-ne el
cost
1. La imposició de les sancions per la comissió d’infraccions no
exonera l’autor de la infracció de reparar els danys causats.
2. En la tramitació dels expedients sancionadors es pot acumular
l’exigència, si escau, a l'infractor de la reposició al seu estat
originari de la situació alterada per la infracció i la determinació
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de la quantia a què ascendeix la indemnització pels danys i
perjudicis causats al domini públic, als edificis municipals, les
instal·lacions municipals, l’arbrat i el mobiliari urbà.
3. La indemnització per danys i perjudicis causats es determina,
si no s’acumula, en un procediment independent amb audiència
del responsable.
4. En tots els casos serveixen de base per a la determinació de
les indemnitzacions les valoracions realitzades pels serveis
tècnics municipals.
L’Administració municipal tramita per via d’execució subsidiària
l’obligació de reposició o reparació que procedeixi, en el cas
que l’obligat a fer-ho no ho fes al seu càrrec.
Article 161. Bonificacions per acceptació de la responsabilitat
i terminació convencional dels expedients sancionadors
1. A l’inici dels procediments que s’incoïn per raó d’aquesta
ordenança, l’autoritat competent pot fixar bonificacions de fins
el 20% de la proposta de sanció econòmica de l’instructor. En
cas s’aboni la proposta econòmica de sanció abans del termini
de formulació d’al·legacions, es posa fi al procediment sense
cap més tràmit.
2. Si es formulen al·legacions, s’han de resoldre en el sentit
que són desestimades, i s’imposa la sanció que procedeixi; les
quanties abonades són a compte de la sanció que pugui recaure.
3. L’instructor de l’expedient en aquells procediments que
inicialment permetin la identificació dels fets, els presumptes
responsables i en el grau de responsabilitat pot adoptar
bonificacions fins al 10% en l’abonament de la sanció proposada
inicialment, si s’accepta, i la proposta de sanció més recurs o
al·legacions per als interessats.
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Article 162. De l’execució de fiances
1. Les quanties dipositades en concepte de fiança estan afectes:
a) al pagament de les sancions fermes imposades en cas
d’impagament
b) el rescabalament i reparació dels danys que s’hagin de
reparar i dels perjudicis que s’hagin causat declarats per
resolució ferma.
2. Declarada la fermesa d’una resolució, i verificada la manca
de pagament voluntari, s’executa la fiança en la quantia necessària
per cobrir les responsabilitats declarades.
3. En les quanties que la fiança no cobreixi, es procedeix a
iniciar el procediment de recaptació forçosa, sense perjudici de
l’obligació de reposar la fiança fins a la quantia exigida inicialment.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
PRIMERA.- Es deroga l’article 28 de l’ordenança municipal
reguladora dels mercats de marxants.
SEGONA.- Les quanties de les sancions a imposar d’aquesta
ordenança de via pública són aplicables a les infraccions
tipificades i qualificades de l’Ordenança municipal reguladora
dels mercats marxants.
TERCERA.- S’inclouen dos epígrafs a l’article 28 de l’Ordenança
de Civisme amb el següent contingut:
1. Incoat un nou procediment sancionador com a
conseqüència de la caducitat d’un procediment, la infracció
que el va motivar no ha prescrit, l’instructor dels nous
procediments sancionadors incoats per la comissió
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d’infraccions objecte d’un procediment previ ja caducat,
declara la validesa d’aquells actes d’instrucció i proves del
procediment caducat que en compliment de les garanties
procedimentals siguin rellevants per a la instrucció del nou
procediment .
De l’acte instructor de validació ha de constar a la proposta
de sanció als interessats.
2. Amb independència de la figura de l’instructor i del
secretari, en els procediments iniciats per infraccions a
aquesta ordenança, pot intervenir i assistir als actes propis
de la instrucció el cap del servei municipal competent en
matèria de disciplina viària amb la finalitat d’elevar propostes
fonamentades adreçades a impulsar el procediment i la seva
resolució i vetllar per als interessos generals. Als efectes de
l’exercici de les facultats reconegudes qui tingui dret a
recollir la informació necessària per desenvolupar les seves
funcions.
QUARTA.- Les ocupacions derivades de la instal·lació sobre la
via d’elevadors i ascensors destinats a permetre l’accés als
habitatges es regeixen per la seva normativa específica, sense
perjudici de l’aplicació supletòria de les normes d’aquesta
ordenança.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Els usos sol·licitats amb anterioritat a la data de vigència
d’aquesta ordenança es regeixen per les condicions expressades
en les autoritzacions, i la normativa vigent en el moment de la
sol·licitud.
Els usos concedits amb anterioritat a la data de vigència d’aquesta
ordenança es regeixen per les condicions expressades en les
autoritzacions per raons d’interès públic o la normativa vigent
en el moment de la concessió.
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La revocació dels usos concedits amb anterioritat a l’entrada en
vigor d’aquesta ordenança requereix l’informe preceptiu de la
comissió tècnica.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
PRIMERA.- Resta derogada les “Ordenances generals sobre la
via pública” de 6 de març de 1972.
SEGONA.- Resten derogats els articles que corresponen al règim
disciplinari i obligacions dels posseïdors i propietaris d’animals
que constin en l’ordenança de tinença d’animals domèstics i
s'oposin a allò que disposa específicament aquesta ordenança
que té caràcter bàsic.
TERCERA.- Resten derogats els articles que corresponen a les
limitacions i obligacions en matèria de rètols, banderoles,
publicitat dinàmica i estàtica de l’ordenança municipal reguladora
de la publicitat que s'oposin en allò que disposa específicament
aquesta ordenança que té caràcter bàsic.

DISPOSICIÓ FINAL
PRIMERA.- Per a tot allò no previst en aquesta ordenança, es
segueix el que disposa el Reglament de patrimoni dels ens
locals, de 17 d’octubre de 1988, i la normativa legal en matèria
de patrimoni de les administracions públiques, i béns de les
entitats locals.
SEGONA.- Aquesta ordenança entra en vigor el dia següent a
la seva publicació al B0P. S’estableix un règim transitori d’un
any a partir de l’entrada en vigor de l’Ordenança per procedir
a l’adaptació de les característiques dels senyals a les noves
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prescripcions d’altura i dimensions previstes a l’article 71.7,
aquesta transitorierat no afectarà a la resta de prescripcions de
l’article 71.
TERCERA.- En el termini d’un mes des de l’entrada en vigor
d’aquesta ordenança s’ha de constituir la comissió tècnica de
via pública.
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ANNEX
60 cm

90 cm

Senyal
reglamentari

Mínim
60 cm
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Informació
addicional:
Motiu, data,
horari...
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