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ORDENANÇA MUNICIPAL PEL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA 
 
 
 
INTRODUCCIÓ. 
 
L’Ajuntament de l’Arboç, mitjançant aquesta Ordenança pel Civisme i la Convivència 
pretén contribuir a l’enfortiment d’un marc de bona convivència i de respecte mutu 
entre els ciutadans/es del nostre municipi, fomentant les relacions entre les persones, i 
el respecte individual i col·lectiu. Alhora es volen aportar les eines necessàries per 
garantir el respecte i la comprensió dels drets i deures propis dels nostres veïns/es, de 
manera que això incentivi les actituds cíviques i que aquestes també ens permetin 
gaudir dels espais públics per fer-ne un ús correcte, perquè contribueixin a consolidar 
el sentiment de pertinença a la comunitat de la nostra vila. 
 
La present Ordenança es dicta en exercici de la potestat normativa local de l’article 4 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i de l’article 8 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei municipal i de Règim 
Local de Catalunya, i com a plasmació de la potestat municipal d’intervenció en 
l’activitat dels ciutadans recollida als articles 84.1 a) de la Llei 7/1985 i 236.1 a) del 
Decret Legislatiu 2/2003. 
 
 
CAPITOL I.  OBJECTE.  
 
Article 1. Finalitat i Motius: 
 
1.1. Aquesta Ordenança s’ha redactat pensant en afavorir la llibertat individual i 

col·lectiva, però alhora, per garantir el respecte de tothom. Per tant, aquesta  
 
 
 
 
ordenança haurà de ser un instrument vàlid i actualitzat que permetrà avançar en la 
següent direcció: 
 

I. Millorar el municipi de l’Arboç de manera gradual, fent un municipi més 
amable, acollidor, respectuós amb l’entorn i més sostenible per a poder 
viure i conviure-hi, on el diàleg i el respecte formin part del nostre 
comportament quotidià. 

II. Garantir els drets i els deures dels ciutadans/es de l’Arboç, respectant el 
dret d’igualtat i de no discriminació. 

III. Promoure els valors d’adhesió i de solidaritat, amb especial cura vers 
aquelles persones que tenen major dificultat d’accessibilitat i d’inserció 
social. 

IV. Promoure el compromís de defensar i prestigiar socialment el patrimoni 
públic i històric de l’Arboç com un bé col·lectiu de tots que cal protegir, 
conservar i potenciar. 

V. Promoure l’acció educativa com a instrument de consciència social i cívica, 
especialment en infants i joves que representen el futur de l’Arboç. 

VI. Avançar cap a un projecte global d’educació cívica que incorpori la visió 
d’infants i joves de l’Arboç i la participació de tots els agents socials, 
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econòmics, culturals, esportius, educatius i de lleure del poble, per a tenir 
com a pilars bàsics de la vila, la participació, la convivència i el respecte als 
drets dels ciutadans/es. 

 
 
CAPÍTOL II. DISPOSICIONS GENERALS i PRINCIPIS D’ACT UACIÓ. 
 
Article 2. Àmbit d’aplicació: 
 
2.1. Aquesta Ordenança serà de compliment obligat en tot el terme municipal de 
l’Arboç. 
 
Les determinacions regulades en aquesta Ordenança afecten a la ciutadania en 
general, siguin veïns/es, treballadors/es, transeünts o visitants del municipi, pel sol fet 
de ser usuaris de la via, espais, béns i serveis públics del municipi. 
 
Article 3. Foment de la conducta cívica i dignitat de les persones: 
 
3.1. La convivència ciutadana ha d’estar presidida pels principis de respecte, tolerància 
i solidaritat, rebutjant la violència física o psicològica entre persones i/o col·lectius. 
 
3.2. Es procuraran evitar totes les actituds, individuals i/o col·lectives que atemptin de 
fet o de paraula contra els drets i la dignitat de les persones; i es vetllarà perquè no es 
conculqui l’espai públic com a centre de gaudi col·lectiu i de convivència. 
 
Article 4.- Fonaments de la convivència i bon gover n:  
 
4.1. La present Ordenança es fonamenta en la protecció de la seguretat, la salubritat i 
la salut pública, el respecte al medi ambient, i el dret a la intimitat, descans i 
tranquil·litat dels veïns i veïnes de la vila de l’Arboç. 
 
4.2. Es reconeix així mateix el dret dels ciutadans a fer ús dels espais públics, sense 
més limitacions que les imposades per la normativa europea, estatal, catalana i 
municipal d’aplicació al terme municipal, junt amb les derivades del respecte als 
principis i béns públics anteriorment esmentats i objecte de protecció. 
 
 
CAPITOL III. COMPORTAMENT I CONDUCTA DE LA CIUTADAN IA. 
 
Article 5. Dret a la manifestació, expressió i part icipació: 
 
5.1. L’autoritat municipal facilitarà, -amb els mitjans al seu abast-, el lliure exercici dels 
drets de la ciutadania reconeguts a la legislació vigent, i en especial, el de 
manifestació, expressió i participació en l’àmbit del municipi; sempre que es realitzi per 
mitjans lícits i amb coneixement, si s’escau, de l’Ajuntament, respectant l’organització 
pactada en referència a horaris, itineraris i condicions especifiques. 
 
Article 6. Obligació de compliment i col·laboració ciutadana: 
 
6.1. En el marc del deure general de col·laboració, la ciutadania té l’obligació de posar 
immediatament en coneixement de l’autoritat municipal les presumptes infraccions 
d’aquesta Ordenança que presenciï o de les quals en tingui coneixement cert. 
 
Article 7. Comportament general i ocupacions a la v ia i als espais públics: 
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7.1. La ciutadania en general té l’obligació d’usar la via, els espais, els béns i els 
serveis públics de conformitat amb la destinació per a la qual es van establir i de 
respectar la convivència i la tranquil·litat ciutadana.  
 
7.2. Tanmateix, la ciutadania té dret a comportar-se lliurement a les vies públiques i els 
espais públics del municipi de l’Arboç i a ésser respectats en la seva llibertat.  
Aquest dret general és limitat per les disposicions sobre l’ús dels béns públics i pel 
deure de respectar les altres persones i els béns privats.  
 
7.3.. Tota ocupació de la via publica resta sotmesa a l’obtenció prèvia de la 
corresponent llicència o autorització municipal.  
 
7.4. A la vegada, ningú no pot, amb el seu comportament a les vies i als espais 
públics, menystenir els drets de les altres persones, ni la seva llibertat d’acció, ni 
ofendre les conviccions, ni les pautes de respecte mutu, tolerància, llibertat i 
conservació de l’entorn. 
 
Article 8. Focs i activitats pirotècniques: 
 
8.1. És prohibit fer foc i realitzar activitats pirotècniques a la via i espais públics, 
especialment a les zones arbrades, sense la corresponent autorització, que serà 
atorgada amb motiu de manifestacions de cultura popular. 
 
8.2. Les fogueres de les revetlles de Sant Joan i similars, castells de focs, festes 
populars i qualsevol altre activitat relacionada amb la manipulació de productes 
pirotècnics, requereixen sempre el preceptiu permís de l’administració; i hauran de 
comptar, obligatòriament, amb una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi 
els riscos per danys a terceres persones i als béns públics i privats.  
 
8.3. En tot cas, l’autorització de l’Ajuntament requerirà que s’acrediti prèviament el 
compliment de la normativa de seguretat aplicable per raó de l’activitat a realitzar. 
 
Article 9. Conductes a les festes i als espectacles  públics: 
 
9.1. A les festes populars i als espectacles públics, s’haurà de respectar l’horari 
establert en cada cas. 
 
9.2. Els ciutadans i ciutadanes hauran de respectar les indicacions dels organitzadors 
per a l’accés als espectacles públics, així com les indicacions dels serveis de seguretat 
i ordre que hi hagi o que estiguin autoritzats a l’efecte. 
 
9.3. L’Ajuntament vetllarà per la seguretat i la protecció de totes les manifestacions 
festives de la cultura popular i tradicional, així com de les persones que hi participen i 
els objectes que s’utilitzen. 
 
Article 10. Jocs: 
 
10.1 La pràctica de jocs de pilota, monopatí, bicicleta o similars a la via i espais públics 
dels nuclis urbans estarà subjecta al principi general de respecte a les altres persones.  
Aquestes activitats es podran dur a terme sense problemes en els espais específics 
delimitats com a zones esportives, respectant cada espai a l’esport destinat per poder 
desenvolupar el mateix o de similars característiques. Caldrà respectar la senyalització 
existent a cada emplaçament, i es respectarà no causar molèsties als vianants ni al 
veïnat, ni realitzar desperfectes o deteriorament en els béns públics i privats. 
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10.2. És prohibida a la via i als espais públics la pràctica de juguesques que impliquin 
apostes amb diners o béns.  
 
10.3. És prohibit utilitzar la via i els espais públics com a circuits de curses amb 
vehicles a motor o no, sense autorització prèvia de l’Ajuntament.  
 
Article 11. Consum de substàncies que puguin genera r dependència: 
 
11.1. No es permetrà l’ostentació pública de l’embriaguesa o la drogoaddicció, per la 
qual cosa, l’autoritat municipal prendrà cura de perseguir-la i d’evitar-la. 
És prohibit el consum, la venda o la tinença de drogues estupefaents o substàncies 
psicotròpiques declarades il·legals per la legislació vigent. Tampoc no és permès 
l’abandonament a la via pública dels estris o instruments utilitzats per aquest consum.  
Els organitzadors d’espectacles o titulars d’establiments que permetin, tolerin o 
promoguin el consum de drogues tòxiques i el trànsit d’estupefaents seran 
responsables d’infracció administrativa, llevat que les seves actuacions constitueixin 
una infracció penal. 
 
11.2. És prohibida la venda i el subministrament de begudes alcohòliques, de 
productes destinats a ser fumats, inhalats, llepats o mastegats (constituïts total o 
parcialment per tabac) a la via i espais públics, (especialment en parcs i jardins), llevat 
de la venda de begudes alcohòliques als espais expressament reservats per aquesta 
finalitat, com terrasses, o en dies determinats, com la Fira, festes patronals o similars. 
 
11.3. És prohibit el consum de begudes alcohòliques a la via pública, fora dels espais 
expressament reservats per aquesta finalitat i en festes populars determinades, i 
particularment quan es provoquin molèsties a d’altres persones o es destorbi la 
tranquil·litat veïnal. És prohibit el consum per a menors de 18 anys en tot cas. 
 
11.4. La prohibició anterior també es refereix als transports públics i edificis municipals 
i tots els seus annexes; als centres sanitaris, educatius, locals per als infants i joves, 
inclosos els d’atenció social i altres establiments similars, ja siguin públics o privats. La 
venda i el consum de begudes alcohòliques, en tot cas, haurà de respectar la 
normativa establerta per la legislació vigent en cada moment relativa a la prevenció i 
assistència en matèria de substàncies que puguin generar dependència. 
 
11.5. És prohibida la venda o el subministrament a menors de 18 anys de coles i altres 
substàncies i productes industrials no ingeribles de venda autoritzada que puguin 
produir efectes nocius per a la salut, o bé de productes que imitin al tabac, indueixin a  
l’hàbit de fumar i siguin nocius pels menors. 
 
11.6. No es permet l’expedició de tabac o begudes alcohòliques mitjançant màquines 
automàtiques fora de llocs tancats. Aquestes sempre han d’estar controlades per les 
persones responsables dels establiments i amb la corresponent senyalització sobre la 
prohibició a menors.  
 
11.7. És prohibida la promoció pública de totes les substàncies que puguin generar 
dependència i siguin nocives per la salut, la distribució gratuïta de mostres, així com 
totes aquelles activitats de publicitat o promoció en general que incompleixin les 
exigències prescrites legalment. 
 
11.8. És prohibit el consum de tabac dins dels edificis municipals, centres sanitaris, i 
altres establiments, en espais tancats d’ús general i públic, d’acord amb limitacions 
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legals establertes. En general, es respectarà el principi de prevalença del dret del no 
fumador en atenció i defensa de la salut individual i col·lectiva. 
 
Article 12. Armes:  
 
12.1. És prohibit portar armes a la via i als espais públics, llevat dels supòsits de 
transport des del lloc a on estan dipositades i/o guardades per realitzar les activitats 
lícites; i llevat de les persones i/o forces de seguretat autoritzats. 
 
12.2. És prohibit portar armes sense la preceptiva targeta d’armes corresponent. Les 
armes reglamentades només podran ser transportades per les vies públiques i espais 
públics des del lloc a on estan dipositades i/o guardades fins al lloc on es realitzin les 
activitats d’utilització degudament autoritzades. Durant aquest trasllat, les armes 
hauran d’anar desmuntades i sempre dins el seu estoig o funda, de forma que no 
quedin a la vista. Restaran excloses d’aquesta prohibició les autoritzacions 
contemplades en el Reglament d’Armes. 
 
12.3. Es prohibeix l’exhibició, tinença, transport i ús d’objectes perillosos per la 
integritat física de les persones i imitacions d’armes, que puguin ser utilitzats com a 
armes, puguin induir a confusió o causar intimidació. 
 
Article 13. Protecció de menors i de persones disca pacitades: 
 
13.1. Tota persona que trobi infants o persones discapacitades extraviades, té la 
obligació de comunicar-ho als Agents de l’autoritat o a l’Ajuntament directament, i 
portar-los a les dependències policials, on es realitzaran les actuacions pertinents: 
lliurar-los a les autoritats competents o tenir-los en custòdia fins que no es posin a 
disposició de pares o tutors. Així mateix, es faran les indagacions i la publicitat que es 
considerin convenients. 
 
13.2. Quan algun particular conegui situacions de desprotecció a menors 
(maltractaments, negligències o abusos), informarà immediatament a la Policia Local, 
la qual adoptarà les mesures legals i/o de prevenció pertinents, i posarà la situació en 
coneixement dels serveis municipals, perquè l’analitzin, i si s’escau, la derivin a l’Equip 
d’atenció a la infància amb risc), per a que prenguin les mesures pertinents. 
 
13.3. Els Agents de la Policia Local portaran a l’Escola o a casa del pare, mare, tutor o 
guardador, a qualsevol infant que durant les hores escolars es trobi al carrer, fora del 
recinte escolar, i ho comunicaran als serveis socials municipals. 
 
13.4. Els serveis municipals d’educació col·laboraran amb les escoles per tal de portar 
un control exhaustiu de l’absentisme escolar. Igualment, és responsabilitat del pare, 
mar, tutor o guardador legal evitar que els infants transitin sense la companyia d’un 
major d’edat, o romanguin al carrer, especialment en hores nocturnes. Els Agents de la 
Policia Local actuaran en el mateix sentit que en el paràgraf anterior.   
 
Article 14. Higiene, decòrum, mendicitat i prostitu ció a la via pública: 
 
14.1. La salubritat i la higiene personals seran exigides quan la seva absència pugui 
causar molèsties o posar en perill la salut personal o col·lectiva. 
 
Es vetllarà per evitar l’exercici i la propagació de la mendicitat en les vies i espais 
públics, especialment en relació a la mendicitat exercida per menors, ja que en 
aquests casos es tractaria de delicte. 
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14.2. Els Agents de l’autoritat podran sol·licitar, si escau, la documentació a les 
persones que exerceixin la mendicitat i adoptar, en cada cas, les mesures que siguin 
procedents en coordinació amb els serveis socials de l’Ajuntament. 
 
14.3. L’Ajuntament donarà suport i promourà iniciatives ciutadanes i d’entitats de 
solidaritat amb l’objectiu de resoldre situacions personals extremes. 
 
14.4. Resta prohibit exercir la prostitució a la via pública a tota la població així com l’ús 
d’aquests serveis per part de particulars.  
 
Article 15. Dret a la manifestació, expressió i par ticipació i desallotjament de la 
via pública: 
 
15.1. L’autoritat municipal facilitarà, amb els mitjans al seu abast, el lliure exercici dels 
drets dels ciutadans i ciutadanes reconeguts a la legislació vigent, i en especial, el de 
manifestació, expressió i participació en l’àmbit del municipi, sempre que es realitzi per 
mitjans lícits i amb autorització de l’administració competent, respectant l’organització 
pactada en referència a horaris, itineraris i condicions específiques. 
 
15.2. Les persones que no respectin les normes de comportament que estableix 
aquesta Ordenança a la via i als espais públics seran requerides per les autoritats 
municipals per tal que cessin en la seva actitud i, en cas de resistència, podran ser 
desallotjades. 
 
15.3. L’autoritat municipal, dins de les seves competències, sancionarà les conductes i 
els comportaments que produeixin repercussions públiques que atemptin contra la 
convivència ciutadana. 
 
15.4. Totes les activitats que es despleguin a les vies públiques o als espais públics 
resten sotmeses a autorització, essent requisit imprescindible per obtenir-la assegurar 
que es compleix la normativa legal a la qual es troba subjecta la corresponent activitat i 
es garanteixi l’observança de les previsions contemplades a la normativa de protecció 
civil i als plans municipals. 
 
Article 16. Ciutadania, autoritats municipals i con ductes en situacions 
d’emergència: 
 
16.1. La ciutadania en general està obligada a seguir les indicacions que determinin 
les autoritats municipals o les contingudes en els Bans i les Ordenances municipals. 
 
16.2. Els Agents de l’autoritat podran requerir, -en l’exercici de les seves funcions de 
prevenció-, la identificació de persones. A la vegada, duran a terme les comprovacions 
adients a la via, als espais públics i/o en el lloc dels fets; i en major mesura, si les 
persones requerides oferissin resistència. A falta de competència, seran les autoritats 
competents les que intervindran, previ l’avís corresponent. 
 
16.3. En els casos que sigui necessari utilitzar mesures de compulsió sobre les 
persones, es portaran a terme els actes de força estrictament indispensables, amb ple 
respecte a la dignitat de les persones afectades 
 
16.4. Seran sancionades aquelles persones que, amb la seva acció o omissió, 
obstrueixin de manera notòria l’actuació dels agents municipals per a la consecució 
dels objectius d’aquesta Ordenança, sense perjudici de les accions penals. 
 
Art. 17.- Abocament de terres i runes:  
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17.1. L'Ajuntament fomentarà que l'abocament de terres i runes es faci en llocs que 
convinguin a l'interès públic i de manera que es possibiliti la recuperació d’espais a 
criteri dels serveis tècnics municipals. 
 
17.2. Resta totalment prohibit abocar terres i runes fora dels espais expressament 
habilitats a l'efecte. En els indrets autoritzats, els abocaments s'hauran d'efectuar 
d'acord amb les indicacions dels serveis tècnics municipals. 
 
Article 18. Conductes en situacions extraordinàries : 
 
18.1. El comportament de la ciutadania en situacions extraordinàries o d’emergència, 
com inundacions, incendis, nevades, fuites tòxiques o qualsevol altra situació de 
caràcter excepcional que comporti evacuació o confinament, s’adequarà, en cada 
moment, a les normes de civisme, solidaritat i col·laboració ciutadanes; i s’hauran de 
complir els Plans bàsics d’emergència municipal i els Plans d’emergència específics. 
L’Alcaldia podrà requerir a persones ajuts o col·laboracions especials. 
 
 
CAPITOL IV. NETEJA DE LES VIES I ESPAIS PÚBLICS I DELS ESPAIS 
PRIVATS VISIBLES DES DE LA VIA PÚBLICA. 
  
Art. 19.- Subjectes obligats a realitzar o col·laborar en la neteja: 
 
19.1. Tots els habitants de l’Arboç estan obligats, quant a la neteja de la població, a 
observar una conducta tendint a evitar i prevenir el seu embrutiment. De la mateixa 
manera estan obligats a denunciar a l'autoritat municipal les infraccions referents a 
neteja pública de les quals tinguin coneixement. 
 
19.2. Correspon als particulars la neteja de solars particulars, les galeries comercials i 
similars. L'Ajuntament exerceix el control i inspecció d'aquesta neteja i pot obligar a 
realitzar-la, inclús en supòsits de voreres o zones immediates a vivendes, indústries o 
comerços 
 

 19.3. Correspon a l'administració municipal la neteja de calçades, voravies, passeigs, 
papereres, rètols d'identificació de les vies públiques i resta d'elements de 
responsabilitat municipal. 
 
Art. 20.- Actuacions prohibides: 
 
20.1. No serà permès llençar, abocar, dipositar o abandonar a la via pública cap mena 
de producte en estat sòlid, líquid o gasós. 
 
20.2. Les deixalles sòlides de petit format com els papers, embolcalls o similars hauran 
de dipositar-se a les papereres instal·lades per aquesta finalitat. Els materials residuals 
més voluminosos o bé els petits en gran quantitat hauran de ser objecte de lliurament 
ordenat als serveis municipals de recollida de deixalles en la forma i condicions que es 
preveu en aquesta Ordenança i en l’Ordenança de recollida de residus. 
 
20.3. En especial no serà permès efectuar els següents actes a la via pública ni en cap 
indret fora dels expressament autoritzats : 
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a) Tirar, abocar o dipositar papers, terres, enderrocs o deixalles de qualsevol mena i 
abandonar animals morts així com dipositar escombraries en forma diferent a la 
regulada per aquesta Ordenança. 
 
b) Abocar o vessar aigües residuals o qualsevol d'altres, així com les procedents de la 
neteja interior d'edificis i vivendes, en especial als escossells dels arbres, els quals 
s’hauran de llençar directament a través dels serveis propis de cada vivenda o local. 
 
c) El llançament de puntes de cigars o de cigarreta, o altres matèries enceses a les 
papereres. En tot cas s'hi hauran de dipositar un cop apagades. 
 
d) El llançament a terra de qualsevol mena de deixalla des dels vehicles, ja estiguin 
parats o en marxa. 
 
e) Netejar i espolsar catifes, estores i robes en general des dels balcons, finestres, 
terrats i portes, en quantitats desproporcionades. 
 
f) Regar les plantes col·locades a l'exterior dels edificis si com a conseqüència 
d'aquesta operació es produeixen vessaments i escorrius sobre la via pública o sobre 
els seus elements en quantitats desproporcionades. En tot cas, el reg s’haurà de fer en 
horari adequat, procurant evitar qualsevol molèstia als ciutadans o a la comunitat en 
general, així com als seus béns. 
 
g) Dipositar a les papereres de la via pública bosses d’escombreries, caixes o paquets 
anàlegs. 
 
h) Trepitjar i trencar parterres i plantacions, així com tocar les plantes i flors dels espais 
públics, pujar als arbres i tallar o malmetre les seves branques. 
 
i) Encendre fogueres fora dels espais destinats o autoritzats per aquesta finalitat i 
sense perjudici de les determinacions que estableixi l'Alcaldia respecte de les mesures 
de prevenció d'incendis. 
 
j) Llençar, enganxar o repartir propaganda i publicitat sense la corresponent 
autorització municipal. 
 
k) Rentar vehicles, maquinària o altres elements anàlegs.  
 
l) Utilitzar aixetes, dutxes o anàlegs que no tinguin els desguassos connectats al 
clavegueram o al pou negre de l'edifici i vessin directament les aigües al carrer o a les 
finques veïnes. 
 
Art. 21.- Obligacions del servei municipal de netej a: 
 
21.1. Correspondran a l'Administració municipal, a través dels serveis de neteja 
pública, les següents actuacions : 
 
 - Neteja de la via pública així com dels elements del mobiliari urbà de 
responsabilitat municipal, sens perjudici d'aquells elements que corresponguin a 
determinades empreses explotadores de serveis.  
 
 - Reg i baldeig de calçades i places. 
 
 - Neteja i buidat de les papereres situades a la via pública. 
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 - Neteges d'emergència en casos extraordinaris. 
 
 - La neteja dels rius, rieres i sèquies correspondrà als organismes competents 
sobre aquesta matèria o altres responsables, segons la Llei d'Aigües vigent, sens per-
judici de les actuacions que, amb caràcter subsidiari, pogués emprendre l'autoritat 
municipal. 
 
Art. 22.- Obligacions dels particulars:  
 
22.1. La neteja de passatges particulars, patis interiors d'illa, solars particulars, zones 
verdes particulars, galeries comercials, façanes d'edificis particulars, voreres i similars, 
correspondrà als propietaris. En cas de copropietat dels elements assenyalats, la 
responsabilitat de la neteja correspondrà solidàriament a tots els titulars. 
 
22.2. Els productes de l'escombrada i neteja de la via pública i altres espais efectuada 
pels particulars, en cap cas podran ser abandonats al carrer, sinó que hauran de 
recollir-se en bosses, havent-se de lliurar al servei de recollida d’escombriaires en la 
forma i condicions prescrites per aquesta Ordenança. 
 
22.3. Els propietaris de terrenys hauran de mantenir-los lliures de deixalles i residus i 
en perfectes condicions de salubritat i ornat públic, d'acord amb les previsions de la 
normativa específica. Aquesta prescripció inclou l'exigència de desratització i 
desinfectació dels terrenys i serà extensible als locals abandonats. Tots els solars 
hauran d'estar tancats en la totalitat del seu perímetre i els elements de tancament 
hauran d'ajustar-se a les dimensions i característiques que prescriuen les ordenances 
del Pla General vigent. 
 
22.4. Els titulars d'establiments de venda de productes amb embolcall alimentari, 
quioscs o anàlegs, de consum o ús immediat i també els bars, cafeteries, establiments 
de begudes, gelats, caramels i derivats, encara que disposin d'autoritzacions  
temporals, estaran obligats a instal·lar papereres o recipients apropiats en un lloc 
visible, dintre dels seus locals o instal·lacions. Tanmateix, els titulars dels establiments 
esmentats i els que disposin de terrasses a la via pública, tindran l'obligació de 
mantenir net, i per tant d'escombrar i fregar si cal, el tram de via pública que 
correspongui tantes vegades com sigui necessari. En tot cas seran responsables de 
l'embrutament que ocasionin els clients o usuaris dels establiments. 
 
22.5. Els titulars d'establiments enfront dels quals es realitzin operacions de càrrega i 
descàrrega directament relacionades amb la seva activitat, estan obligats a realitzar, 
tantes vegades com calgui, la neteja complementària de la via pública (escombrada) i 
també a l'aplicació de detergents, d'acord amb l'activitat desenvolupada, a fi de 
mantenir la via pública en perfectes condicions. La neteja mitjançant detergents no 
haurà de causar perjudicis a plantes i jardins. 
 
22.6. Els organitzadors d’un acte públic al carrer seran responsables de l’embrutiment 
de la via pública com a conseqüència de la seva celebració. L'Ajuntament els podrà 
exigir la constitució d'una fiança per a garantir que, acabat l'acte, deixaran la via 
pública perfectament neta. 
 
22.7. A fi que els serveis municipals puguin realitzar les operacions de recollida de 
residus de neteja del recinte del mercat ambulant del poble, la totalitat de les parades 
de venda hauran d'haver retirat les instal·lacions, “camions-botiga” o suports materials 
d'acord amb els horaris  que s’estableixin. Serà obligació dels venedors d'aquest 
mercat, mantenir el lloc de venda així com el seu entorn, en perfectes condicions de 
neteja en tot moment durant el mercat. 
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22.8. Per prevenir l’embrutiment, les persones que realitzin obres a la via pública 
hauran de procedir a la protecció d'aquesta mitjançant la col·locació d'elements 
adients als voltants dels enderrocs, terres i altres materials sobrants de les obres, de 
tal forma que se n'impedeixi l'escampament i vessament fora de l'estricta zona 
afectada pels treballs. Quan es tracti d'edificis en construcció, l'obligació diària de 
netejar la via pública, en tot l'àmbit material afectat per l'obra, correspondrà al 
contractista. 
 
 
CAPITOL V. ÚS DELS BÉNS DE DOMINI PUBLIC.  
 
Article 23. Definició i Principis: 
 
23.1. Es consideren béns públics tots aquells espais oberts destinats a l’ús i el 
gaudiment de la ciutadania (carrers, places, jardins, parcs, etc.) així com tots aquells 
elements i mobiliaris urbans que, situats als espais o a les vies públiques, estan 
destinats a prestar serveis específics als ciutadans i a les ciutadanes (papereres, 
lluminàries, semàfors, senyals de trànsit o informatives, jocs infantils, bancs, fonts, 
parterres, jardineres, tanques, arbres, plantes, flors, etc.). 
 
23.2.. La present ordenança té per objecte regular la utilitat i ús dels espais públics 
municipals per part dels ciutadans i veïns de l’Arboç d’acord amb la seva naturalesa, 
evitant una utilització abusiva i excloent dels mateixos que pertorbi la normal 
convivència ciutadana. 
 
23.3. Es considera com a convivència ciutadana a aquests efectes: 
 

a) El dret de les persones al descans nocturn regulat per les disposicions locals, 
autonòmiques i estatals vigents en matèria de contaminació acústica en relació 
a la superació dels valors límits d’emissions i immissions, així com els objectius 
de qualitat acústica aplicables a cada zona, sent aplicable l’Ordenança 
ambiental degudament aprovada, i la resta de normativa catalana a l’efecte. 

b) El compliment de la Ordenança de gestió de residus municipals i neteja viària.  
c) El compliment de tota normativa, respecte de la qual la seva vulneració 

contravingui el respecte als principis i drets enunciats a l’article primer 
d’aquesta Ordenança.  

 
23.4. Per aconseguir tot allò contemplat anteriorment, l’Ajuntament adoptarà:  

a) Fomentar el diàleg amb organitzacions juvenils, de pares i mares, veïnals, etc., 
a la fi d’impulsar una tasca preventiva entre els joves en l’ús moderat de 
l’alcohol i en el respecte a l’entorn i al veïnat.  

b) Realitzar una tasca preventiva en centres educatius, en col·laboració amb les 
Conselleries de Salut i Educació.  

c) Realitzar campanyes de divulgació sobre el consum responsable de l’alcohol i 
la convivència cívica i social.  

 
23.5. L’Ajuntament prohibirà i conseqüentment impedirà, les concentracions de 
persones en la via pública que alterin la normal convivència ciutadana, sempre que es 
duguin a terme conductes que pertorbin el dret de les persones al descans nocturn.  
 
Es considerarà com a excepció d’aquesta prohibició les manifestacions populars 
degudament autoritzades, així com altres festes patronals o populars. 
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23.6. Els establiments d’hosteleria, inclosos els espais a l’aire lliure annexos als 
mateixos, es regiran per la seva pròpia normativa d’aplicació. 
 
Article 24. Obligacions i prohibicions: 
 
24.1. La ciutadania ha d’actuar cívicament i respectar els béns públics, que ha 
d’utilitzar d’acord amb la seva naturalesa, i ha de respectar sempre el dret a quà la 
resta de ciutadans i ciutadanes posseeixin per al seu gaudiment. 
 
24.2. És prohibit: 
 

a) Exercir qualsevol mena d’activitat sense la corresponent llicència o autorització 
municipal en qualsevol dels béns de domini públic que inclou aquest títol, així 
com la utilització amb finalitats particulars, de qualsevol porció o element 
d’aquests espais.  

b) Situar o deixar a la via pública objectes particulars, encara que es trobin 
adossats a establiments que pertanyin a les persones propietàries dels 
esmentats objectes, sense la llicència o autorització municipal corresponent. La 
seva retirada es realitzarà segons el que disposa aquesta Ordenança.  

c) Maltractar o danyar, per acció o omissió, les instal·lacions, els objectes o els 
béns d’ús comú, així com els arbres i les plantes de qualsevol tipus de places, 
jardins i via pública en general.  

d) Utilitzar les instal·lacions d’enllumenat públic com a suport d’instal·lacions 
provisionals, així com qualsevol connexió a l’enllumenat públic sense la 
autorització corresponent.  

e) Jugar a pilota i anar amb patins, monopatí, bicicleta o similars, sempre que 
suposi perill, manca de respecte o molèsties a les altres persones o 
deteriorament dels béns, tant públics com privats.  

 
Article 25. Protecció de l’arbrat públic en general : 
 
25.1. S’ha de respectar l’arbrat i les plantacions de tota mena existents a l’Arboç i les 
instal·lacions complementàries existents en els parcs i jardins públics, com jocs 
d’infants, estàtues, reixats, proteccions, fanals, pilars, tanques i altres elements 
destinats a embellir-los o que siguin d’utilitat, o qualsevol espai obert al públic. 
 
25.2. Igualment, es protegirà i defensarà tota mena de plantacions i vegetació d’espais 
en vies i places públiques, així com també en els espais privats, sempre que sigui 
possible. 
 
Article 26. Utilització de l’arbrat públic: 
 
26.1. Amb motiu de fires i festes tradicionals, es podrà autoritzar a les persones 
propietàries o titulars d’establiments, associacions o entitats de l’Arboç donades d’alta 
en el registre d’entitats, a guarnir carrers i arbres, amb l’informe previ favorable dels 
serveis tècnics municipals i sempre amb la màxima cura i respecte als béns públics. 
 
Article 27. Utilització dels parcs i jardins i altr es zones d’especial protecció:  
 
27.1. La utilització dels parcs i jardins és pública i gratuïta, tret d’aquelles instal·lacions 
que l’Ajuntament autoritzi o dediqui a un ús especial.  
 
Les persones usuàries dels parcs i jardins del municipi hauran de respectar les plantes 
i les instal·lacions existents, evitant qualsevol mena de desperfectes i brutícia. 
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27.2.. L’Ajuntament, per acord de la Junta de Govern Local, podrà declarar 
determinats espais públics com a zones d’especial protecció en aquells casos en els 
quals les concentracions reiterades de persones en els mateixos hagin produït o 
puguin produir una molt greu pertorbació de la convivència ciutadana.  
 
27.3. Per a aquesta determinació, serà necessari que es presentin acumulativament 
les següents circumstàncies objectives: 
 

a) Ús abusiu de l’espai públic continuat en el temps, per la qual cosa no es tindran 
en compte les concentracions de persones de caràcter ocasional o puntual. 

b) El nombre elevat de persones concentrades en el mateix, en relació amb la 
densitat d’habitatges i veïns del lloc o espai públic del que es tracti. 

c) Informes municipals previs relatius a la vulneració reiterada dels nivells sonors 
permesos en el interiors dels habitatges, actes vandàlics produïts a la zona, 
costos econòmics invertits per l’Ajuntament per a la disposició de l’espai públic 
afectat al seu ús comú i general. 

 
27.4. Una vegada declarades aquestes zones, seran degudament senyalitzades, per la 
qual cosa s’impedirà la concentració de persones en les mateixes en l’horari de 
descans nocturn fixat en l’Ordenança. 
 
27.5. L’Ajuntament elaborarà informes públics de seguiment de la zona declarada com 
a d’especial protecció als efectes de mantenir o no les prohibicions de zones 
acordades, i hi podrà instal·lar dispositius de videovigilància, prèvia autorització de 
l’autoritat competent. 
 
Article 28. Prohibicions: 
 
28.1. És prohibit qualsevol acte que pugui danyar, enlletgir o embrutar la via o els 
espais d’ús públic, així com els elements que hi contenen; per la qual cosa, s’hauran 
de respectar les zones verdes, l’arbrat, les plantacions de tota mena i les instal·lacions 
complementàries com ara escultures, fonts, espais aquàtics, instal·lacions 
d’enllumenat i de joc, tanques, papereres i resta de mobiliari urbà, així com altres 
elements destinats a l’embelliment o la utilitat dels espais públics. 
 
28.2. És especialment prohibit a l’espai públic: 
 

a) Trepitjar els talussos, els parterres i les plantacions i maltractar les plantes i 
flors, llevat de les zones de gespa expressament autoritzades.  

b) Pujar als arbres, sacsejar-los, trencar les branques i fulles, i gravar o raspar 
l’escorça.  

c) Talar arbres de titularitat municipal o realitzar qualsevol actuació que condueixi 
a la mort de qualsevol arbre, a menys que l’administració municipal ho hagués 
encomanat o ordenat 

d) Utilitzar l’arbrat de la via pública per clavar-hi cartells.  
e) Abocar tota mena de líquids, encara que no siguin perjudicials, en les 

proximitats dels arbres i en els escocells de la via pública. 
f) Llençar escombraries, runes o residus en les proximitats dels arbres de 

titularitat municipal i en els escocells.  
g) Extreure molsa, matolls, pedres, sorra, plantes o productes anàlegs en les 

proximitats dels arbres i en els escocells. 
h) Malmenar o sostreure elements de la jardineria municipal. 
i) Causar qualsevol mena de dany a l’arbrat, les plantacions i la vegetació natural 

de titularitat pública local. 
j) Agafar flors, fruits o plantes municipals. 
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k) Caçar i matar ocells o altres animals i dur a terme activitats que perjudiquin la 
fauna. 

l) Llençar papers o deixalles fora de papereres o embrutar l’espai d’una altra 
manera.  

m) Encendre foc o mantenir-lo encès, llevat de les exempcions previstes 
legalment. 

n) Si es tracta d’un espai tancat sotmès a regulació d’obertura i tancament, 
romandre-hi fora de l’horari especialment autoritzat.  

o) Banyar-se, rentar-se en les fonts, els estanys o altres espais aquàtics no 
autoritzats expressament, així com rentar objectes i vehicles i llençar a l’interior 
d’aquests espais aquàtics qualsevol matèria líquida o sòlida.  

p) Arreplegar una quantitat excessiva d’aigua dels espais aquàtics per utilitzar-la 
en un ús privat, sempre que no estigui justificat per interrupció del 
subministrament o similar.  

q) Beure directament del tub brollador de les fonts, excepte en el cas que 
aquestes tinguin una instal·lació especial per fer-ho.  

r) Ocupar espais per fer àpats fora dels indicats degudament com a zones de 
pícnic. 

s) Circular a cavall i en qualsevol vehicle de motor per llocs destinats a vianants o 
pels parterres, així com saltar per sobre d’arbustos o altres instal·lacions.  

t) Abandonar deixalles i/o residus de qualsevol mena.  
u) Qualsevol altre acte o fet relacionat amb els anteriors. 

 
Article 29. Jardins particulars:  
 
29.1. Els jardins i les plantacions privades, així com els espais lliures i els terrenys no 
urbanitzats, constitueixen un element important de l’ecosistema urbà i, com a tal, les 
persones propietàries els han de mantenir en un estat correcte. 
 
29.2. Les persones propietàries d’habitatges amb jardí, les plantacions dels quals 
tinguin branques, arbustos, tanques vegetals o anàlogues, que surtin de la seva 
propietat, hauran de mantenir-les de manera que no causin molèsties a terceres 
persones o originin risc en la via pública. 
 
29.3. És totalment prohibida la tala de qualsevol arbre de característiques especials o 
peculiars en jardins particulars, sense l’autorització i/o comunicació, segons els casos,  
de l’Ajuntament, així com qualsevol actuació que condueixi a la mort de qualsevol 
arbre (poda excessiva o en períodes inadequats, eliminació d’arrels, utilització de 
productes químics, etc.), llevat dels casos autoritzats expressament d’acord amb la 
legislació sectorial específica. 
 
Article 30. Definició via pública:  
 
30.1. Es consideren com a via pública i, per tant, de responsabilitat municipal, els 
passeigs, les avingudes, els carrers, les places, les voreres, les zones terroses, els 
ponts, els túnels per a vianants i altres béns de propietat municipal destinats 
directament a l’ús comú general dels ciutadans i de les ciutadanes. 
 
Article  31. Retolació: 
 
31.1. Les vies públiques s’identificaran amb un nom, una lletra o un número diferent 
per a cadascuna d’elles, que ha de ser aprovat per l’Ajuntament. 
 
Article 32. Numeració: 
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32.1. La col·locació dels rètols i la numeració dels carrers i immobles es farà a càrrec 
del promotor de l’edifici, quan es tracti de nova construcció. A aquest efecte, quan el 
promotor proposi una numeració, aquesta serà acceptada o rebutjada per l’Ajuntament 
segons les normes internes o generals de numeració, visibilitat i neteja. 
 
32.2. La retolació de les vies públiques té el caràcter de servei públic i es podrà 
efectuar mitjançant una placa o similar, que es fixarà en un lloc ben visible, com a 
mínim a l’entrada i a la sortida de cada via pública. La denominació de les vies 
públiques es pot iniciar d’ofici o a petició dels particulars. Al moment de l’atorgament 
de la llicència d’obres s’indicarà al sol·licitant la numeració de l’edificació que haurà de 
fer constar a l’hora d’escripturar la propietat. La col·locació de la senyalització de la 
numeració serà requisit necessari per a l’obtenció de la llicència d’ocupació. 
 
Article 33. Conservació, reparació i substitució de ls béns de domini públic: 
 
33.1. Correspon a l’Ajuntament vetllar per l’estat de conservació dels béns de domini 
públic, així com portar-ne a terme la substitució i els treballs de reparació i 
conservació, sempre que siguin de titularitat municipal. Cap persona pot executar 
aquests treballs o qualsevol altres que comportin modificacions de la via pública o del 
seu mobiliari sense permís exprés o encàrrec de l’administració. 
 
33.2. Les persones o companyies de subministrament autoritzades a fer obres a la via 
pública o que siguin autoritzades a ocupar algun espai, han de portar a terme les 
reparacions escaients i han de reposar els elements afectats, seguint les indicacions i 
sota la supervisió dels serveis municipals escaients. 
 
Article 34. Retirada d’objectes de la via pública : 
 
34.1. La recollida de voluminosos en el terme municipal de l’Arboç es portarà a terme 
d’acord amb les periodicitats previstes en la Ordenança de recollida de residus. Fora 
de les dates i periodicitats previstes estarà prohibit deixar objectes a la via o espais 
públics.  
 
34.2. Els voluminosos s’hauran de guardar en espai particular seguint la normativa, o 
bé, portar-los a la deixalleria, o bé deixar-los a la via pública en cas de recollida en dia 
i horari fixat. 
 
34.3. Les autoritats municipals competents retiraran cautelarment els objectes de 
qualsevol mena abandonats, dipositats o instal·lats a la via pública sense la perceptiva 
llicència o autorització municipal, quan no sigui possible identificar o localitzar en el 
mateix moment la persona propietària o responsable. 
 
34.4. Els objectes retirats de la via pública per manca d’autorització, llevat dels 
vehicles i els residus sòlids, es mantindran en dipòsit durant un període d’un mes per 
tal que el seu titular pugui recuperar-los, sense perjudici de l’obligació de pagar les 
despeses de retirada i custòdia. 
 
Transcorregut aquest termini sense que el titular hagi comparegut a recuperar-los 
s’entén que hi renuncia a la seva titularitat fent cessió a favor de l’Ajuntament, el qual 
procedirà a la seva alienació, destrucció o utilització, segons s’escaigui. En el supòsit 
que no sigui possible identificar el propietari de l’objecte retirat es procedirà a efectuar 
un registre per part de la Policia Local.  
 
Article 35. Objectes perduts: 
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35.1. Qui trobi un/s objecte personal o de valor a la via pública del terme municipal de 
l’Arboç té l’obligació de dipositar-lo/s a les dependències dels Agents de l’autoritat, o 
bé directament a l’Ajuntament. 
 
35.2. L’Ajuntament està obligat a mantenir-lo/s en custòdia i lliurar-lo/s, prèvia 
acreditació, al propietari legítim. Si aquest no aparegués, la persona depositant podrà 
exercir els seus drets de reclamació de titularitat d’acord amb la normativa civil i 
després dels terminis corresponents. 
 
35.3. Els vehicles estacionats i abandonats a la via pública, així com els residus es 
regeixen per allò que disposa la normativa específica corresponent. 
 
Article 36. Instal·lacions d’elements de mobiliari urbà: 
 
36.1. És prohibit agafar o trencar senyals de trànsit, així com la comercialització del 
material d’actes vandàlics, com pilons, baranes, senyals, parts de semàfors, 
embornals, etc.  
 
36.2. Els titulars de les finques limítrofs amb la via pública tenen l’obligació d’admetre a 
la façana la instal·lació de fanals, senyals de circulació, papereres o altres elements de 
mobiliari urbà. Aquesta obligació és gratuïta, sense perjudici de la reparació o 
compensació dels desperfectes que la seva instal·lació produeixi. 
 
Article 37. Façanes, finestres i balcons: 
 
37.1. És prohibit: 

a) Espolsar tapissos, catifes, llençols i qualsevol roba o altra mena d’objecte d’ús 
domèstic en portes, balcons i finestres que donin a la via pública, en quantitats 
desproporcionades. 

b) Instal·lar antenes parabòliques i aparells d’aire condicionat que quedin a la 
vista de les façanes dels edificis, a fi d’evitar l’agressió al paisatge urbà i a 
l’entorn natural de la Vila, sense la llicència municipal corresponent; on es 
comprovarà el compliment de l’Ordenança reguladora de la instal·lació 
d’aparells d’aire condicionat, antenes, alarmes, tendals, rètols i altres elements 
assimilables a l’exterior dels immobles. 

c) Col·locar testos i/o jardineres en balcons i finestres, de manera que la seva 
vertical no caigui dins del balcó o reposi sobre l’ampit de la finestra, o bé no 
estiguin ben fermats o protegits en casos de pluja o vents forts. 

 
Art. 38.- Necessitat de prèvia llicència municipal:  
 
38.1. L'obertura de cates o rases a la via pública o altres espais de caràcter públic 
exigirà com a requisit previ l'obtenció de la preceptiva llicència municipal. 
 
38.2. Les llicències s'atorgaran sempre sense perjudici de tercers. 
 
38.3. L'atorgament de llicències serà competència de l'Alcaldia, llevat que la legislació 
sectorial especifiqui una altra cosa. 
 
Art. 39.- Responsabilitat del titular de la llicènc ia:  
 
39.1. El sol·licitant de la llicència serà el responsable d'informar-se degudament dels 
serveis que puguin existir en el tram afectat per la rasa o cata, ja siguin de propietat 
pública o privada, tals com abastament d'aigua, electricitat, gas, telèfon, etc. i en 
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conseqüència haurà de respondre de les avaries que es provoquin en els mateixos 
com a conseqüència de l'excavació. 
 
39.2. El titular de la llicència serà el responsable dels danys materials o humans que 
es puguin produir com a conseqüència directa o indirecta de l'obra. En aquest sentit, 
les obres s'hauran de mantenir perfectament senyalitzades, especialment a la nit, i 
hom hi col·locarà tanques de protecció, llums vermells i bandes reflectants. 
 
39.3. Si per l'obertura de la rasa o cata és necessari interrompre la circulació de 
vehicles, el titular de la llicència ho comunicarà a l'Alcaldia amb vint-i-quatre hores 
d’antelació com a mínim. El titular complirà totes les indicacions de l'Ajuntament sobre 
la forma i elements a emprar per tallar la circulació. A les sortides dels habitatges, 
passos de vianants, cantons de cruïlles, garatges, etc. i en tots aquells llocs que no es 
pugui interrompre el pas de persones i vehicles, es col·locaran planxes d'acer de 
suficient resistència que permetin el pas. 
 
Art. 40.- Zones de nova urbanització:  
 
40.1. En les zones i carrers de nova urbanització no es permetrà l'obertura de cates i 
rases en un termini de cinc anys, llevat de casos molt excepcionals que s'estudiaran 
individualment. 
 
Art. 41.- Fiança:  
 
41.1. Les fiances seran a tenor de les ordenances fiscals vigents, i s’acreditaran per a 
obtenir la llicència en el moment de sol·licitar-la.  
 
Art. 42.- Replanteig:  
 
42.1. Abans d'iniciar les obres es farà el replanteig que serà sotmès a l'aprovació dels 
serveis tècnics municipals. 
 
Art. 43.- Execució de les rases:  
 
43.1. Quan es tracti de paviments continus (asfàltics, formigó, etc.) l'obertura del 
paviment es farà tallant amb disc sobre la línia que configura la superfície de la rasa. 
Si es tracta de paviments en peces (llambordes, panots, llosetes, etc.) l'obertura es 
farà desmuntant el paviment de manera que s'afecti només la superfície estrictament 
necessària. 
 
43.2. Els productes de l'excavació seran immediatament retirats després de la seva 
extracció i no es podran deixar a la via pública, excepte que siguin d'una naturalesa 
apropiada per ser utilitzats en el replè de la cata o rasa. 
 
43.3. En la instal·lació de nous serveis s'hauran de respectar les distàncies mínimes 
següents o bé aquelles que s’indiquin en la legislació específica corresponent: 
 
 a) Conducció d'aigua : 20 cm. 
 b) Conducció de gas : 30 cm. 
 c) Telèfon i electricitat : 30 cm. 
 d) Clavegueram i desaigües : 30 cm. 
 
43.4. L'excavació de la rasa o cata es farà amb l'amplada mínima necessària perquè 
les terres s'aguantin, sense posar en perill els treballadors ni el trànsit, mobiliari urbà o 
immobles que hi pugui haver prop de la rasa. 
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Art. 44.- Reposició de paviments:  
 
44.1. Abans de tapar la rasa es comunicarà als serveis tècnics municipals a fi que 
puguin comprovar l'estat dels serveis que discorrin per la rasa i el dels treballs 
efectuats i indicar les mesures que, en el seu cas, calgui adoptar. 
 
44.2. S'omplirà la rasa amb material seleccionat, compactat al 90 per 100 pròctor. Els 
últims 20 cm., fins a 3 cm. del paviment acabat, s'ompliran amb formigó de 200 
Kg/cm2 de resistència característica. La capa de rodadura serà d'aglomerat asfàltic o 
formigó de 200 Kg/cm2, segons sigui el paviment de la resta de la calçada. 
 
44.3. Per la reposició de voreres, s'omplirà la rasa amb material seleccionat, 
compactat al 90 per 100 pròctor. En els últims centímetres es col·locarà un paviment 
de 10 cm. de formigó de 150 Kg/cm2 de resistència característica, deixant espai 
suficient per la col·locació del paviment acabat (panot, llosetes, etc.) 
 
44.4. Mentre durin els treballs de reposició, els tècnics municipals inspeccionaran 
l'obra tantes vegades com ho considerin convenient, i una vegada acabada, el 
contractista o el titular de la llicència els ho comunicarà perquè practiquin la inspecció 
final. Sense la conformitat dels Serveis Tècnics municipals a l'obra realitzada no es 
podrà procedir a la devolució de la fiança. 
 
44.5. La llicència municipal per l'obertura de la rasa haurà d'estar en poder del 
personal que realitzi l'obra i s'haurà d'exhibir a petició de l'inspector municipal d'obres o 
dels serveis tècnics. 
 
Art. 45.- Exposició de mercaderies:  
 
45.1. Prèvia llicència municipal que atorgarà l'Alcaldia, els titulars d'establiments 
comercials podran ocupar la part de les vies públiques que expressament es determini, 
davant la façana de l'establiment. 
 
45.2. En funció de les característiques de la via, l'amplada de la calçada, la intensitat 
del trànsit, tant rodat com de vianants, la llicència indicarà la superfície màxima. 
Aquestes determinacions també podran establir-se de forma general per carrers 
sencers o trams. En cap cas, l'amplada de l'espai a ocupar podrà ser superior a la de 
la façana de l'establiment. 
 
45.3. Els expositors tindran una altura màxima de dos metres i els titulars hauran de 
vetllar per la neteja posterior de l’espai. 
 
45.4. Queda expressament prohibit arrendar, subarrendar o cedir per qualsevol títol 
aquests espais de la via pública. 
 
45.5. L'atorgament d'aquestes llicències serà discrecional per part de l'Alcaldia, 
atenent al trastorn que l'ocupació pugui causar al trànsit de persones i vehicles, a 
raons d'higiene de les mercaderies que es pretengui exposar o altres anàlogues. 
 
Art. 46.- Col·locació de taules i cadires:  
 
46.1. Prèvia sol·licitud del particular i posterior llicència de l'Alcaldia, es podran ocupar 
els espais contigus a bars, restaurants i anàlegs amb taules i cadires, com annex de la 
sol·licitud de l'establiment el sol·licitant presentarà plànol al respecte. Només es podrà 
utilitzar com a terrassa, els metres que tenen de façana el local, com a norma general. 
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46.2. La llicència determinarà en cada cas la superfície màxima a ocupar, si aquesta 
ha de delimitar-se amb algun element de mobiliari urbà (jardineres, tanques, etc.) i el 
temps de vigència de la llicència. 
 
46.3. El titular de la llicència serà responsable de mantenir en tot moment la neteja de 
l'espai ocupat. 
 
46.4. Diàriament, quan es procedeixi al tancament de l'establiment, s'hauran de retirar 
les taules, cadires, para-sols i els altres elements que inclogui l’ocupació. En cas que 
només s’hagin de plegar per impossibilitat logística, es requerirà en la llicència informe 
previ dels Serveis Tècnics i deixar-los en lloc adequat. 
 
46.5. L'atorgament d'aquestes llicències serà discrecional per part de l'Alcaldia, en 
funció de les característiques de la via o espai públic on hagi de produir-se, per evitar 
que siguin causa de trastorns pel trànsit de persones o vehicles. 
 
46.6. Els establiments autoritzats per ocupar aquests espais públics no podran 
col·locar en cap cas altaveus a l'exterior del seu establiment per tal que la música 
pugui escoltar-se des de l'espai públic ocupat, excepte autorització municipal, tot això 
en seguiment del Mapa de capacitat acústica, aprovat per l’Ajuntament. 
 
46.7. En seguiment de les normes d’accessibilitat, seguretat, ornat públic com a 
competència municipal en la autorització de les terrasses a la via pública, en principi , 
només es podrà utilitzar com espai de terrassa ocupant la via pública, els metres que 
donin colindància en la façana del local.  
 
46.8. Per tal que puguin passar els vianants i sobre tot, deixar pas suficient per 
l’entrada als habitatges, caldrà de forma general, deixar tres metres des de la façana 
de l’edifici fins l’ocupació de les taules i cadires, o, en el seu cas, tres metres des de la 
línia final de les taules i cadires, fins el final de la vorera, sempre i quan, la fisonomia 
del carrer ho permeti. 
 
46.9. L’Administració municipal marcarà en la vorera, la indicació del límit de l’espai 
d’utilització de taules i cadires, en els casos de conflicte en el veïnat en la delimitació 
de l’espai. 
 
46.10. Els establiments netejaran les seves pròpies terrasses cada vegada que sigui 
necessari. 
 
46.11. Es controlarà especialment, per part del responsable de l’establiment, els  
sorolls i crits, produïts pels clients de les terrasses, respectant el descans i convivència 
dels veïns. 
 
Art. 47.- Bastides i materials de construcció: 
 
47.1. Les llicències d'obres, llevat que ho especifiquin expressament, no autoritzen per 
ocupar la via pública amb bastides, maquinària, materials de construcció, etc. 
 
47.2. Per ocupar la via pública amb bastides o materials de construcció caldrà obtenir 
prèvia llicència de l'Alcaldia que només la concedirà si és imprescindible per poder 
executar l'obra. 
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47.3. Els titulars de llicències d'ocupació de la via pública d'aquesta naturalesa hauran 
de senyalitzar i protegir amb tanques tots els elements que constitueixin l'ocupació. 
Durant la nit, restaran senyalitzats amb llums vermells. 
 
47.4. La llicència especificarà en cada cas les mesures de seguretat concretes que en 
cada supòsit s'hagin d'adoptar, així com la durada màxima de l'ocupació i les altres 
condicions que resultin necessàries. 
 
Art. 48.- Guals: 
 
48.1. Les entitats o particulars interessats en l'obtenció d'autoritzacions d'aprofitament 
de la via pública amb reserves d'espai per l'accés de vehicles als edificis o solars, 
mitjançant la corresponent senyalització de la prohibició d'estacionar, hauran de 
sol·licitar-ho a l’Alcaldia per mitjà d'escrit on detallaran l'extensió de l'aprofitament 
requerit. 
 
48.2. L'autorització s'atorgarà només per l'espai necessari per permetre el pas dels 
vehicles de què es tracti. Les entrades als pàrquings comunitaris hauran de sol·licitar 
obligatòriament la reserva d’espai a través del gual. 
 
48.3. Els titulars d'aquestes autoritzacions tenen l'obligació de proveir-se de la placa 
reglamentària per la senyalització de l'aprofitament. La placa serà subministrada per 
l'Ajuntament i en la mateixa hi constarà el número de registre de l'autorització. La placa 
haurà de ser instal·lada de forma permanent, delimitant-se la longitud de l'aprofitament 
mitjançant el pintat en color groc del caire de la vorera. 
 
48.4. Les persones que disposin de placa de guals, senyalització groga horitzontal o 
suplement o rebaix del voral sense haver obtingut l'autorització corresponent, seran 
incloses d'ofici en el padró de la taxa establerta a l’efecte i obligades a col·locar la 
placa corresponent, sense perjudici de la sanció que resulti procedent. 
 
48.5. Cas que el gual no pugui ser autoritzat per les característiques de la via pública, 
per impedir-ho les ordenances urbanístiques o per altres circumstàncies, s'obligarà a 
la seva supressió, sense perjudici de les sancions que procedeixin. 
 
48.6. Si les condicions de la vorera no permetessin el pas de vehicles sense que se’n 
ocasionés el trencament o deteriorament, l'Alcaldia podrà exigir al sol·licitant, com a 
condició de l'autorització, que practiqui el corresponent rebaix de la vorera en la forma 
que indiquin els serveis tècnics municipals. 
 
Art. 49.- Reserves d’espais per càrrega i descàrreg a: 
 
49.1. L'Alcaldia podrà assenyalar en els diferents sectors del municipi zones de 
càrrega i descàrrega on restarà prohibit l'estacionament durant l'horari que es 
consignarà en la placa fixada en el senyal corresponent. Aquests espais podran ser 
utilitzats per realitzar operacions de càrrega i descàrrega per tots els establiments de 
les immediacions, sense que ningú en tingui l'atribució exclusiva o preferent. 
 
Art. 50.- Altres formes d’ocupació dels espais públ ics: 
 
50.1. L'Alcaldia podrà autoritzar altres formes d'ocupació dels espais públics sempre 
que ho aconsellin raons d'interès públic. La llicència concretarà els termes i condicions 
de l'ocupació. 
 
Art. 51.- Conservació i neteja dels espais públics ocupats: 



 
 

1.1.  
 

C/Major, 26 43720-L’Arboç (Tarragona) • Telèfon 977.67.00.83 Fax 977.67.02.57 • E-Mail: aj.arboc@altanet.org 
 

 
 

 
51.1. La conservació i neteja de tots els espais públics ocupats en virtut de les 
llicències i autoritzacions regulades en aquest capítol estaran a càrrec dels seus 
titulars. 
 
Art. 52.- Prohibició d’ocupar espais públics sense llicència municipal:  
 
52.1. No es podrà ocupar cap espai públic per cap concepte sense prèvia llicència 
municipal, que en determinarà la durada, requisits i condicions. 
 
Art. 53.- Obligacions fiscals derivades de l’ocupac ió d’espais públics:  
 
53.1. Les ocupacions dels espais públics regulades en aquest capítol donaran lloc a 
l'aplicació dels tributs i preus públics fixats en les Ordenances Fiscals i Reglamenta-
cions de Preus Públics vigents. 
 
Article 54. Disposicions generals sobre l’entorn: 
 
54.1. Amb caràcter general, es prohibeix qualsevol activitat que ocasioni un 
deteriorament o perjudici al medi ambient de l’Arboç. 
 
54.2. Les persones propietàries de solars i terrenys i, subsidiàriament, les persones 
usuàries, tenen l’obligació de conservar-los en condicions adequades d’higiene, 
salubritat, seguretat i ornament públic, per la qual cosa hauran de mantenir-los lliures 
de deixalles, residus, herbes, etc. i hauran de realitzar les corresponents operacions 
de desratització, desinsectació i desinfestació tant dels immobles, com en els solars i 
terrenys, podent l’Ajuntament adoptar les mesures necessàries de caràcter obligatori. 
 
 
1.1.1. CAPITOL VI, CIRCULACIÓ EN VIES URBANES. 
 
Art. 55.- Normativa aplicable: 
 
55.1. Seran directament aplicables en tot el terme municipal, a més de les disposicions 
que conté aquest capítol, les normes del text articulat de la Llei sobre Trànsit, 
Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Vial, i altres  concordants. 
 
Art. 56.- Senyalització:  
 
56.1. Els senyals d'ordenació del trànsit instal·lats a les vies públiques, amb el format i 
característiques que estableixi el Catàleg Oficial de Senyals de Circulació i Marques 
Vials, són de general i obligada observança. 
 
56.2. Correspon a l'Alcaldia ordenar la col·locació i conservació de les indicacions, 
senyals i marques necessàries per donar compliment a la normativa reguladora del 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial. 
 
56.3. Es prohibeix la instal·lació, modificació o retirada de qualsevol senyal sense 
autorització expressa de l'Alcaldia. Tanmateix, en cas d'emergència, els agents de 
l'autoritat podran instal·lar senyals sense autorització prèvia. 
 
56.4. Els danys que voluntàriament es causin a les instal·lacions i senyals seran 
objecte d'indemnització, fins a la seva completa reposició pel seu autor, sense 
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perjudici de la multa que correspongui i de les responsabilitats criminals en què 
hagués pogut incórrer. 
 
56.5. Els danys que es produeixin involuntàriament en les instal·lacions i senyals 
seran, en tot cas, indemnitzats pel seu causant. 
 
56.6. L'ordre de prioritats entre els diferents tipus de senyals de circulació és el 
següent : 
 

1. Senyals i ordres dels Agents de la circulació. 
2. Senyalització circumstancial que modifiqui el règim normal d'utilització de la via. 
3. Semàfors. 
4. Senyals verticals de circulació. 
5. Marques vials. 

 
Art. 57.- Deures dels usuaris de les vies públiques : 
 
57.1. Els usuaris de la via estan obligats a comportar-se de manera que no dificultin  
indegudament la circulació ni ocasionin perill, perjudicis o molèsties innecessàries a 
les persones, o danys als béns.  
 
57.2. Concretament s'haurà de conduir amb la diligència i precaució necessàries per 
evitar qualsevol dany, propi o aliè, tenint cura de no posar en perill tant al mateix 
conductor com a la resta d'ocupants del vehicle i als altres usuaris de la via.  
 
Queda taxativament prohibit conduir de manera negligent o temerària. 
 
57.3. Es prohibeix llençar, dipositar o abandonar sobre la via objectes o matèries que 
puguin dificultar la lliure circulació, parada o estacionament, fer-les perilloses o 
deteriorar aquella o les seves instal·lacions, o produir en ella o en les seves rodalies 
efectes que modifiquin les condicions apropiades per circular, parar o estacionar. 
 
57.4. Qui hagués creat sobre la via algun obstacle o perill l'haurà de fer desaparèixer 
el més aviat possible, adoptant mentrestant les mesures necessàries perquè pugui ser 
advertit pels altres usuaris i perquè no es dificulti la circulació. 
 
57.5. Es prohibeix llençar a la via qualsevol objecte que pugui posar en perill la 
seguretat vial. 
 
57.6. Es prohibeix l'emissió de pertorbacions electromagnètiques, sorolls, gasos i 
altres contaminants en les vies objecte d'aquesta Ordenança. 
 
57.7. Es prohibeix carregar els vehicles de manera diferent a la que reglamentàriament 
es determini. 
 
Art. 58.- Circulació de vianants: 
 
58.1. Per travessar el carrer, els vianants procuraran fer-ho pel pas degudament 
senyalitzat al terra o pas zebra. 
 
Art. 59.- Circulació de vehicles:  
 
59.1. La velocitat màxima permesa, amb caràcter general, serà aquella que 
correspongui d’acord amb el Reial Decret Legislatiu 339/1990, o reglamentàriament 
s'estableixi. 
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59.2. Els conductors de vehicles estan obligats a moderar la marxa i, si fos necessari, 
aturar-la, quan ho ordenin els agents de l'autoritat, quan les circumstàncies ho 
aconsellin per qualsevol motiu, especialment la manca de visibilitat, desperfectes a la 
calçada, aglomeracions de qualsevol classe, zona de mercat, escoles, zona de cruïlles 
o estrenyiments i voreres molt estretes o inexistents. 
 
59.3. Els conductors de vehicles, en creuar els passos de vianants, pararan i no 
tornaran a iniciar la marxa fins que aquests hagin passat completament per davant del 
vehicle. En cas que no travessi cap vianant, caldrà reduir la marxa i extremar la 
precaució a fi d'evitar accidents. 
 
59.4. Estan prohibits els avançaments dintre el nucli urbà i els vehicles circularan 
sempre per la seva dreta. 
 
59.5. Els canvis de direcció o de sentit de la marxa es faran sempre als llocs on sigui 
permès i l'amplària i visibilitat de la via pública ho permeti. En tot cas la maniobra es 
farà de forma ràpida i amb estricta observança de les normes sobre Trànsit, Circulació 
de Vehicles de Motor i Seguretat Vial. 
 
59.6. A les cruïlles, els conductors de vehicles actuaran amb prudència i amb estricta 
observança dels senyals i indicacions que hi hagi i, especialment, deixaran passar els  
vianants que travessin per la via que el conductor vulgui enfilar, respectant sempre la 
preferència dels vehicles que circulin per la seva dreta, i en general, totes aquelles 
normes de seguretat d'inexcusable observança. 
 
59.7. La parada i estacionament s'hauran d'efectuar de tal manera que el vehicle no 
obstaculitzi la circulació ni constitueixi un risc per la resta d'usuaris de la via, tenint 
especial cura de la seva col·locació i evitant que pugui posar-se en moviment en 
absència del conductor. 
 
59.8. Queda prohibit parar i estacionar en els següents llocs: 
 

a) En front de les entrades i sortides de vehicles en els immobles (guals 
degudament autoritzats per l'Ajuntament). 

b) Els passos de vianants degudament senyalitzat. 
c) Les cruïlles de vies públiques. 
d) On s'impedeixi la visibilitat dels senyals de trànsit. 
e) On s'origini obstrucció o entrebanc greu de la circulació. 
f) A les voreres, llevat que ho autoritzi el senyal corresponent. 

 
59.9. Queda prohibit estacionar en els llocs següents : 
 

a) En els llocs reservats per a les parades i els racionaments dels vehicles de 
transport públic de viatgers. 

b) En doble fila, a qualsevol lloc. 
c) A menys de cinc metres d'una cantonada, encreuament o bifurcació. 
d) En llocs destinats als contenidors d'escombreries o que dificultin la seva 

retirada per part del servei municipal corresponent. 
e) En general, sempre que així s'indiqui puntualment mitjançant la corresponent 

senyalització. 
f) Quan circumstancialment s'ordeni amb motiu del pas de comitives, caravanes, 

proves esportives, mercats, fires o per motiu de neteja o reparació de la via 
pública. 
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Art. 60. Immobilització de vehicles: 
 
60.1. El agents encarregats de la vigilància del trànsit podran procedir, en la forma que 
reglamentàriament es determini, a la immobilització del vehicle quan, com a 
conseqüència de l'incompliment dels preceptes de la Llei sobre Trànsit, Circulació de 
Vehicles de Motor i Seguretat Vial, de la seva utilització pogués derivar-se un risc greu 
per la circulació, les persones o els béns. Aquesta mesura s'aixecarà immediatament 
després que desapareguin les causes que l'han motivat.  
 
60.2. També es podrà immobilitzar el vehicle en els casos de negativa a efectuar les 
proves a les que es refereix el número 2 de l'art. 12 de la Llei sobre Trànsit, Circulació 
de Vehicles de Motor i Seguretat Vial. 
 
Art. 61.- Retirada de vehicles: 
 
61.1. L'Ajuntament procedirà, d'acord amb allò que reglamentàriament es determini, i 
si l'obligat a fer-ho no ho fes, a la retirada del vehicle de la via i al seu dipòsit en el lloc 
designat per l'autoritat municipal en els següents casos: 
 

a) Sempre que constitueixi perill o causi greus pertorbacions a la circulació o al 
funcionament d'algun servei públic . 

b) Quan pugui presumir-se racionalment el seu abandonament. 
c) Quan hagi estat immobilitzat per les seves deficiències. 
d) Quan immobilitzat un vehicle, en els casos en què l'infractor no acrediti la seva 

residència habitual en el territori espanyol i no dipositi l'import de la multa fixat 
provisionalment per l'agent, l'infractor persisteixi en la seva negativa a dipositar 
o garantir el pagament de l'import de la multa. 

 
En els casos que s’hagi activat el servei de grua i al final no calgui retirar el vehicle per 
compareixença del titular, es procedirà igualment a repercutir un 50 % del cost del 
servei de grua, amb l’acreditació corresponent en el butlletí de denúncia o en 
l’expedient. 
 
61.2. Llevats dels casos de subtracció o d'altres formes d'utilització del vehicle en 
contra de la voluntat del seu titular, degudament justificades, les despeses que s'origi-
nen com a conseqüència de la retirada a què es refereix el paràgraf anterior, seran a 
compte del titular, que haurà d'abonar-les o garantir el seu pagament com a requisit 
previ a la devolució del vehicle, sense perjudici del dret de recurs que té reconegut i de 
la possibilitat de repercutir-los sobre el responsable de l'accident, de l'abandonament o 
de la infracció que hagi donat lloc a la retirada. 
 
61.3. D'acord amb allò que disposa l'art. 38.4 del Reial Decret Legislatiu 339/1990 de 2 
de març, quan la Policia Local trobi a la via pública un vehicle estacionat de manera 
que impedeixi totalment la circulació, constitueixi un perill o la pertorbi greument, podrà 
prendre mesures que s'iniciaran necessàriament amb el requeriment al conductor, 
propietari o persona encarregada del vehicle, si s’hi trobava present, perquè posi fi a la 
situació irregular, i si aquest no hi és o no atén al requeriment, podrà ordenar el trasllat 
del vehicle a un altre indret de la via pública o al dipòsit corresponent, utilitzant la grua 
municipal o els serveis retribuïts de particulars. 
 
61.4. En relació a les mesures que contempla l'apartat anterior, podrà considerar-se 
que es pertorba greument la circulació en una zona urbana i que, per tant, estan 
justificades les mesures que s’hi preveuen en els casos següents : 
 
a) Quan un vehicle estigui estacionat en doble fila i sense el conductor. 
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b) Quan estigui estacionat davant l'entrada o sortida de vehicles d'un immoble durant 
les hores no autoritzades per utilitzar-les. 

c) Quan es trobi estacionat en un lloc prohibit, en una via de circulació ràpida o molt 
densa. 

d) Quan es trobi estacionat en llocs expressament senyalitzats com a reservats per 
càrrega i descàrrega durant les hores destinades a aquestes feines segons consti 
en el senyal corresponent. 

e) Quan es trobi estacionat en un dels espais reservats per als transports públics, 
sempre que aquests espais estiguin degudament senyalitzats i delimitats. 

f) Quan estigui estacionat en llocs expressament reservats als serveis d'urgència i 
seguretat. 

g) Quan el vehicle estacionat impedeixi el gir que autoritza el senyal corresponent. 
h) Quan estigui estacionat totalment o parcialment sobre una vorera o un passeig on 

no estigui permès estacionar. 
i) Quan estigui estacionat en una vorera o en un xamfrà, de manera que sobresurti 

de la línia de la vorera d'algun dels carrers adjacents i impedeixi el pas d'una fila de 
vehicles. 

j) Quan es trobi en un lloc que impedeixi la visió dels senyals de trànsit als altres 
usuaris de la via. 

k) Quan estigui estacionat en l'itinerari o en l'espai que hagi d'ocupar una comitiva, 
una desfilada, una processó, una cavalcada, una prova esportiva o qualsevol altra 
activitat, degudament autoritzada. 

l) Quan sigui necessària la reparació o neteja de la via pública. 
m) Quan es trobi en el lloc reservat al mercat setmanal, el dia corresponent, sempre 

que aquest lloc estigui degudament senyalitzat. 
 
61.5. La retirada del vehicle comportarà el seu trasllat a un altre indret, el més proper 
possible al lloc que ocupava abans, de tal manera que el vehicle quedi estacionat 
adequadament a la via pública o a un dipòsit municipal, i en qualsevol cas s'adoptaran 
les mesures necessàries per comunicar-ho al conductor tant aviat com es pugui. En el 
lloc d'on s'hagi retirat el vehicle s'hi fixarà un adhesiu que expliciti que el vehicle ha 
estat retirada per la Policia Local, amb indicació d'on cal adreçar-se per recuperar-lo. 
 
61.6. La retirada se suspendrà immediatament si el conductor o una persona 
autoritzada compareixen i prenen les mesures adients, al marge del possible expedient 
per comissió d’alguna infracció i l’oportuna sanció. 
 
61.7. Un cop traslladat el vehicle al dipòsit, o a un lloc adequat, el conductor, el 
propietari o el titular administratiu, sol·licitarà a la Policia Local la restitució, prèvia 
identificació i comprovacions relatives a la seva personalitat. 
 
61.8. És d’aplicació a aquests supòsits de retirada de vehicles de la via pública el que 
disposa l'art. 71.2 del Reial Decret Legislatiu 339/1990 de 2 de març pel que fa a les 
despeses originades, que es fixaran en la corresponent Ordenança Fiscal, i al seu 
pagament o aval com a requisit previ a la devolució del vehicle. 
 
Art. 62.- Facultats sancionadores: 
 
62.1. La facultat per sancionar les infraccions de normes de circulació comeses en vies 
urbanes, correspon a l'Alcaldia, llevat dels casos en què correspon a una altra 
Administració Pública segons la legislació sectorial específica. 
 
62.2. A les travessies, mentre no tinguin característiques exclusives de vies urbanes, 
la competència correspon a l’autoritat corresponent en funció de l’Administració 
Pública titular de la via. 
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CAPITOL VII. RÈGIM JURÍDIC DE LA TINENÇA D’ANIMALS . 
 
Article 63. Objecte i finalitats: 
 
63.1. L’objecte d’aquest apartat és regular la protecció i la tinença d’animals, en 
especial, les interrelacions entre les persones i els animals domèstics. 
 
63.2. Les finalitats són assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals, 
garantir una tinença responsable i reduir les pèrdues i abandonaments d’animals. 
 
Article 64. Dret de gaudir dels animals i deure de protegir-los: 
 
64.1. L’Ajuntament té el deure de protegir els animals d’acord amb la Constitució, 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la resta de normativa vigent. Tothom té el dret a 
gaudir dels animals i el deure de protegir-los d’acord amb l’ordenament jurídic. 
 
Article 65. Entitats de protecció i defensa dels an imals: 
 
65.1. Les entitats de protecció i defensa dels animals podran exercir les funcions que li 
siguin encomanades per la Corporació sobre la protecció i la tinença d’animals. 
 
Article 66. Responsabilitat de les persones posseïd ores i propietàries dels 
animals: 
 
66.1. La persona posseïdora d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat 
subsidiària del/de la propietari/ària, és responsable dels danys, perjudicis o molèsties 
que ocasioni a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i als espais 
públics i al medi natural en general. 
 
Article 67. Protecció dels animals domèstics i de c ompanyia: 
 
67.1. Les persones propietàries i posseïdores d’animals domèstics han de mantenir-los 
en bones condicions higièniques i sanitàries, de benestar i de seguretat.  
 
67.2. Els animals domèstics no poden tenir com allotjament habitual els vehicles, 
celoberts o balcons, però poden mantenir-se en aquests espais un màxim de quatre 
hores seguides, sempre que les condicions climàtiques no siguin adverses, no 
molestin a les persones i tinguin el mínim indispensable per la seva subsistència. 
 
67.3. És prohibit tancar els animals de companyia en els maleters dels vehicles.  
 
67.4 Tampoc no es poden deixar sols durant més de 12 hores, causar molèsties reals 
al veïnatge, o bé crear situacions en les que hi hagi altres indicis d’abandonament dels 
animals, tant a l’interior com a l’exterior de l’habitatge, encara que es trobin en 
terrasses, galeries, balcons, passadissos, escales, patis, garatges o similars.  
 
67.5. Quan per alguna causa justificada, un animal hagi d’estar subjecte en un lloc 
concret, durant un espai de temps determinat, es seguiran les normes següents: 
 

a) La subjecció es farà amb una cadena corredissa. Les cadenes fixes nomes 
s’utilitzaran quan hi hagi la impossibilitat d’instal·lar una cadena corredissa.  

b) La cadena corredissa ha d’anar sobre un cable horitzontal i ha de permetre que 
l’animal pugui jeure i arribar al seu aixopluc.  
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c) El collar i la cadena han de ser proporcionals a la talla i la força de l’animal, i no 
poden tenir un pes excessiu ni impossibilitar els moviments de l’animal. En cap 
cas la longitud de la cadena serà inferior a 3 m.  

d) Si s’ha d’emprar una cadena fixa, ha de tenir un dispositiu que eviti la torsió, el 
seu enrotllament i la immobilització de l’animal.  

e) El collar dels animals que es mantenen lligats no pot ser la mateixa cadena que 
els lliga ni un collar de forca o que els produeixi estrangulació.  

f) L’animal no pot estar lligat de manera permanent.  
g) En cas que l’animal produeixi molèsties de sorolls i higiene a la resta de 

vilatans, el titular serà requerit perquè adopti les mesures adients per a evitar 
dites molèsties.  

h) Evitar les deposicions i les miccions d’animals en aquell moment a la via 
pública, especialment en els parcs infantils o jardins d’ús per part dels infants. 
Les persones propietàries o posseïdores han de recollir les deposicions dels 
animals immediatament i col·locar-les de manera higiènicament acceptable 
dins les bosses adients i en els llocs que l’administració municipal destini 
expressament a aquest efecte. 

 
67.6. No estaran permeses les miccions dels animals en les façanes dels edificis ni en 
el mobiliari urbà. Les persones propietàries o posseïdores han de procedir 
immediatament a la neteja dels elements afectats, com per exemple amb una ampolla 
d’aigua. 
 
67.7. Els tècnics municipals podran sol·licitar la col·laboració dels particulars per a la 
realització de visites d’inspecció necessàries per a comprovar les condicions 
d’allotjament i tracte dels animals. En cas d’incompliment greu o persistent de les 
condicions establertes en els articles d’aquesta Ordenança, l’administració municipal 
podrà disposar de qualsevol mesura correctora i fins i tot, ordenar el trasllat dels 
animals al lloc o establiment més adequat, amb les despeses a càrrec del propietari. 
 
Article 68. Protecció de la Salut pública i de la t ranquil·litat i seguretat de les 
persones: 
 
68.1. Les persones propietàries i posseïdores d’animals domèstics i de companyia han 
de mantenir-los en bones condicions de seguretat per tal que no es produeixi cap 
situació de perill o molèstia per al veïnat, per a les persones que hi conviuen i per totes 
les persones en general.  
 
68.2. Les comunitats de veïns o propietaris poden preveure en els seus reglaments la 
possibilitat de tinença d’animals domèstics en els habitatges, així com establir les 
normes d’ús dels espais comuns i dels ascensors per als animals. 
 
68.3. En particular, s’estableixen les prohibicions següents: 
 

a) L’entrada d’animals en tota mena de locals destinats a la fabricació, 
emmagatzematge, transport, manipulació o venda d’aliments i a les piscines 
públiques, llevat dels gossos pigall i els de seguretat.  

b) Pertorbar la vida del veïnat amb crits, cants, sons o altres tipus de sorolls dels 
animals domèstics, tant si es troben a l’interior de l’habitatge com si estan en 
terrasses, terrats, galeries, balcons, passadissos, escales, patis o similars, 
especialment entre les 22 i les 8 hores.  

c) Obtenir llicència de “Nucli Zoològic”, d’acord amb la legislació d’animals de 
Catalunya, en els nuclis urbanitzats de l’Arboç, quan el seu emplaçament no 
estigui prou allunyat del nucli i dels diferents barris urbans. Sota el control dels 
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equips tècnics de l’Ajuntament, serà obligatori que les instal·lacions no 
representin cap molèstia per als habitatges mes propers.  

d) A la via i als espais públics, tot incloent-hi també les parts comunes dels 
immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i espais d’us públic, en 
general, els animals domèstics que ho requereixin han de complir els requisits 
següents: 

a) · Estar proveïts de la identificació amb microxip.  
b) · Dur el document identificatiu.  
c) · Anar lligats per mitjà d’un collar i una corretja o cadena que no ocasioni 

lesions a l’animal.  
d) · Portar una placa identificativa o qualsevol altre mitja adaptat al collar de 

l’animal on consti el nom de l’animal i les dades de la persona propietària o 
posseïdora.  

e) · L’ús del morrió podrà ser ordenat per l’autoritat municipal quan les 
circumstancies ho aconsellin i mentre durin aquestes.  

f) · En balcons, terrasses i similars s’hauran de prendre les mesures necessàries 
per evitar que quan hi romangui un gos pugui afectar amb les seves 
deposicions i orina els pisos inferiors o la via publica.  

g) · Les persones propietàries d’establiments públics de restauració podran 
prohibir, segons el seu criteri, l’entrada i la permanència d’animals de 
companyia en els seus establiments, llevat dels gossos pigall i els de seguretat. 
S’haurà de col·locar a l’entrada de l’establiment i en un lloc visible el cartell de 
la prohibició.  

e) Es prohibeix l’ús d’animals en baralles i en espectacles o altres activitats si els 
poden ocasionar sofriment o poden ser objecte de burles o tractaments 
antinaturals, o bé si poden ferir la sensibilitat de les persones que els 
contemplen, com ara baralles de gossos, baralles de galls, matances 
públiques d’animals 

 
68.4. Els certàmens, les activitats esportives amb participació d’animals i d’altres 
concentracions d’animals vius han de complir la normativa vigent, en especial la 
relativa a condicions higienico-sanitàries, de protecció i seguretat dels animals. 
 
Article 69. Obligacions de les persones propietàrie s o posseïdores d’animals de 
companyia: 
 
69.1. Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia estan 
obligades a les mesures següents: 
 

a) Identificar-los amb un microxip homologat en relació amb els animals 
domèstics que la legislació catalana així ho obligui, i tenir la cartilla sanitària 
veterinària corresponent.  

b) Inscriure’l en el registre censal Municipal dins del termini de trenta dies, 
comptant des de la data de naixement o d’adquisició de l’animal.  

c) Comunicar al Registre del cens municipal d’animals, la cessió, el canvi de 
residencia de l’animal, defunció o qualsevol altra modificació de les dades que 
figurin en el cens en el termini de 10 dies.  

 
Article 70. Centres d’acollida d’animals de company ia: 
 
70.1. L’Ajuntament entregarà els animals de companyia perduts i/o abandonats en 
centres d’acollida municipals o privats, repercutint les despeses generades al 
propietari o posseïdor de l’animal domèstic. 
 
Article 71. Animals de companyia abandonats i perdu ts: 
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71.1. Es considerarà abandonat un animal de companyia quan no dugui la identificació 
establerta legalment per localitzar la persona propietària i no vagi acompanyat per cap 
persona. 
 
71.2. L’Ajuntament de l’Arboç es farà càrrec dels animals abandonats o perduts que es 
trobin dins del terme municipal fins que siguin recuperats, cedits o, si s’escau, 
sacrificats segons el que estableix la normativa sectorial vigent. Les despeses que 
s’originin se’n farà càrrec el propietari de l’animal. 
 
71.3. El termini per recuperar un animal sense identificació és de vint dies. L’animal 
s’ha de lliurar amb la identificació corresponent i amb el pagament previ de totes les 
despeses originades. 
 
71.4. Si l’animal porta identificació, l’ajuntament ha de notificarà a la persona 
propietària o posseïdora que té un termini de vint dies per recuperar-lo i abonar 
prèviament totes les despeses originades. Transcorregut aquest termini, si la persona 
propietària o posseïdora no ha recollit l’animal, aquest es considerarà  abandonat i pot 
ser cedit, acollit temporalment o adoptat, efectes que hauran sigut advertits en la 
notificació esmentada. 
 
Article 72. Presència d’animals a la via i als espa is públics: 
 
72.1. Les persones propietàries o posseïdores d’animals han d’evitar en tot moment 
que aquests causin danys o embrutin tant les vies com els espais públics, així com les 
façanes dels edificis.  
 
72.2. En especial, està prohibit el següent: 
 

a) Rentar animals a la via o espais públics.  
b) Donar menjar als animals a la via o espais públics excepte els punts de 

colònies registrades (personal autoritzat) o bé sense la pertinent autorització de 
l’ajuntament. 

c) L’accés d’animals a l’interior de les instal·lacions i edificis públics, especialment 
a les àrees de jocs infantils i zones de plantació; sense afectar als gossos pigall 
i de seguretat. 

d) L’ensinistrament de gossos per a les activitats d’atac, defensa, guarda i 
similars.  

e) Les deposicions i les miccions d’animals en els parcs infantils o jardins d’ús 
habitual per part dels infants.  

f) Les miccions dels animals en les façanes dels edificis i en el mobiliari urbà.  
g) En cas d’incompliment del que disposa el paràgraf anterior, els Agents de 

l’autoritat requeriran la persona propietària o posseïdora de l’animal perquè 
procedeixi a la neteja dels elements afectats. 

 
Art. 73 Control de poblacions d’animals: 
 
73.1 L’ajuntament podrà fer controls específics de poblacions d’animals considerats 
perjudicials o nocius, sempre que no es tracti d’exemplars d’espècies protegides. 
 
Article 74. Animals salvatges en captivitat potenci alment perillosos: 
 
74.1. És prohibida la tinença d’animals salvatges en captivitat potencialment perillosos: 
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• · Els rèptils com cocodrils, caimans i ofidis verinosos i la resta de tots els que 
superin els 2 quilograms de pes.  

• · Els artròpodes i peixos, la inoculació de verí dels quals necessiti 
l’hospitalització de la persona o animal agressor. 

• · Els mamífers que superin els 10 quilograms en l’estat adult.  
• · Els animals que legalment es determinin com a animals salvatges en 

captivitat potencialment perillosos.  
 
Art. 75 Animals de l’espècie canina potencialment p erillosos: 
 
75.1 Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos : 
 

A) Els que pertanyen a una de les races següents o llurs encreuaments: 
 

Akita Inu 
Terrier de Staffordshire america 
Bullmastiff 
Doberman 
Dog argentí 
Dog de burdeus 
Fila brasiler 
Masti napolità 
Pit bull terrier 
Presa canari 
Rotweiler 
Bull terrier de Staffordshire 
Tosa inu o japones 
Qualsevol altre que es pugui determinar legalment 

 
B) Gossos que han estat ensinistrats per l’atac i la defensa. 

 
C) Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o altres gossos. 

 
75.2. Les persones propietàries o posseïdores de gossos que hagin causat lesions a 
persones o altres animals, estan obligades a facilitar les dades de l’animal agressor i 
les seves pròpies a la persona agredida. 
 
75.3. Els centres sanitaris i veterinaris tenen l’obligació de notificar els casos 
d’agressions de gossos a persones o altres animals dels quals tinguin coneixement, al 
Departament de Medi Ambient de Catalunya. 
 

1.2. Art. 76 Llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos: 
 
76.1 Per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos és necessària 
l’obtenció de la corresponent llicència municipal. 
 
76.2 L’obtenció o renovació de la llicència administrativa per a la tinença  i conducció 
de gossos potencialment perillosos requereix que l’interessat compleixi els requisits 
següents: 
 

a) Ser major d’edat 
b) No haver estat condemnat per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra 

la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, 
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associació amb banda armada o narcotràfic, així com no estar privat per 
resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos. 

c) No haver  estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb qualsevol  
de les sancions accessòries de les previstes a l’apartat 3 de l’article 13 de la  
Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídic de animales 
potencialmente peligrosos. 

d) Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per la tinença d’animals 
potencialment perillosos. 

e) Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil, per a danys a tercers, 
amb una cobertura no inferior a 150.253,03 euros. És imprescindible que a 
la pòlissa hi figuri la identificació de l’animal. Anualment, coincidint amb la 
renovació de la pòlissa, s’haurà de lliurant-ne una còpia a l’Ajuntament de 
l’Arboç per tal de què es pugui comprovar la seva vigència.  

 
76.3 El compliment dels requisits que s’estableixen en l’apartat anterior s’acreditarà 
mitjançant la següent documentació: 
 

a) document nacional d’identitat (original i còpia) 
b) declaració conforme no ha estat sancionat per infraccions greus o molt 

greus amb alguna de les sancions accessòries de les previstes a l’art. 13.3 
de la llei 50/1999, de 23 de desembre (original) 

c) Certificat de capacitat física i aptitud psicològica expedit pels centres de 
reconeixement autoritzats (original). Aquests certificats, a efectes d’eficàcia 
procedimental, tenen un termini de vigència d’1 any, a comptar des de la 
data d’expedició. 

 
76.4 La llicència administrativa per a la tinença de gossos potencialment perillosos 
censats en el municipi de l’Arboç l’atorgarà o renovarà, a petició de l’interessat, 
l’Ajuntament de l’Arboç mitjançant Decret de l’Alcaldia. 
 
Igualment, tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós  
requereix la llicència atorgada per l’ajuntament. 
 
76.5. La llicència té un període de validesa de cinc anys, i es podrà renovar per 
períodes successius de la mateixa durada. No obstant, la llicència perd la vigència en 
el moment en què el titular deixi de complir qualsevol dels requisits que estableix 
l’apartat 1 d’aquest article.  
 
El titular ha de comunicar  a l’Alcaldia qualsevol variació de les dades que figuren en la 
llicència en el termini de 15 dies comptats des de la data en què es produeixi. 
 
76.6 La intervenció, mesura cautelar o suspensió que afecti la llicència administrativa 
en vigor, acordada en via judicial o administrativa, són causa per denegar l’expedició 
d’una altra de nova o la renovació fins que aquelles s’hagin aixecat. 
 
77. Mesures de seguretat: 
 
77.1 La presència d’animals potencialment perillosos en les vies públiques, a les parts 
comunes dels immobles, col·lectius, en els transports públics i en els llocs i espais d’ús 
públic exigeix que la persona que els condueixi o controli porti a sobre la llicència 
administrativa a què es refereix l’art. 75 d’aquesta ordenança, així com una certificació 
acreditativa de la inscripció de l’animal al registre municipal d’animals potencialment 
perillosos. 
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77.2 Els animals de l’espècie canina potencialment perillosos, en llocs o espais 
públics, han de dur obligatòriament un morrió apropiat per la tipologia racial de 
l’animal. Tanmateix  han de ser conduïts i controlats amb una cadena o corretja no 
extensible de menys de 2 metres i no es pot dur més d’un d’aquests gossos per 
persona. 
 
77.3 Els animals potencialment perillosos que estan en una finca, casa de pagès, 
xalet, parcel·la, terrassa, pati o qualsevol altre lloc delimitat, han d’estar lligats, tret que 
es disposi d’un habitacle amb la superfície, l’altura i el tancament adequat, per protegir 
a les persones o els animals que accedeixin o s’apropin a aquests llocs. 
 
77.4 Els criadors, ensinistradors i comerciants d’animals potencialment perillosos han 
de disposar d’instal·lacions i mitjans adequats per a la tinença. 
 
77.5 El titular ha de comunicar la sostracció o pèrdua de l’animal al responsable del 
registre municipal d’animals potencialment perillosos en el termini màxim de 48 hores 
des de que es tingui coneixement d’aquests fets. 
 
Article 78. Mesures cautelars: 
 
78.1. Mitjançant l’autoritat municipal competent, l’Ajuntament pot decomissar gossos 
potencialment perillosos en el mateix moment que existeixin indicis d’infracció de les 
disposicions d’aquest títol o de la legislació aplicable. 
 
Article 79. Ensinistrament: 
 
79.1. Queda prohibit l’ensinistrament d’animals dirigit exclusivament a augmentar i 
reforçar la seva agressivitat per a lluites i atacs en contra d’allò establert amb la 
normativa sectorial. 
 
79.2. L’ensinistrament per la guarda i defensa haurà d’efectuar-se per ensinistradors  
que estiguin en possessió d’un certificat de capacitació homologat administrativament. 
 
Article 80. Identificació dels animals potencialmen t perillosos espècie canina: 
 
80.1. Tots els animals potencialment perillosos de l’espècie canina han d’estar 
identificats mitjançant un microxip. 
 
 
CAPÍTOL VIII. SOROLLS.  
 
Article 81. Contaminació acústica: 
 
81.1. Té la consideració de contaminació acústica l’existència, a l’ambient exterior i/o 
interior, de sorolls i/o vibracions produïts per diferents emissors que ultrapassin els 
límits establerts pel que fa a les ordenances municipals ambientals o la normativa 
corresponent, produint molèsties o risc per a les persones, els béns, el 
desenvolupament de les activitats o el medi ambient, d’acord amb la normativa vigent. 
 
Article 82. Obligacions: 
 
82.1. Tots els ciutadans/es tenen l’obligació de respectar el descans dels veïns/nes i 
d’evitar la producció de sorolls que alterin la normal convivència, independentment de 
l’hora del dia.  
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82.2. És prohibit: 
 

a) Realitzar qualsevol acció que provoqui una elevació dels nivells sonors per 
sobre dels límits establerts de manera específica per cada cas en concret.  

b) L’emissió de qualsevol soroll que alteri la tranquil·litat veïnal, excepte quan 
provingui d’activitats populars o festives autoritzades per l’Ajuntament.  

 
Article 83. Veïnatge: 
 
83.1. Per tal d’establir una bona qualitat de vida dins de l’habitatge, s’haurà de 
mantenir un comportament dintre dels valors que exigeix la convivència ciutadana i el 
respecte vers les altres persones, per la qual cosa, la producció de sorolls s’haurà de 
mantenir dins dels límits admissibles, sense poder ultrapassar els establerts a la 
legislació vigent.  
 
83.2. Caldrà evitar molestar el veïnat amb sorolls innecessaris encara que es trobin 
per sota dels nivells establerts i siguin difícilment mesurables, com els tancaments de 
porta bruscos, cops, crits, salts, balls, cants, música alta i similars, especialment en les 
hores de descans nocturn.  
 
83.3. És prohibida qualsevol activitat pertorbadora del descans aliè en l’interior dels 
habitatges, com reparacions domèstiques. 
 
Article 84. Actes a la via pública: 
 
84.1. Queda prohibida l’emissió de qualsevol soroll que alteri la tranquil·litat veïnal, 
excepte per aquelles activitats que, en la respectiva llicència municipal, tinguin 
autoritzat un horari diferent i quan provinguin d’activitats populars o festives 
autoritzades, les quals hauran de disposar de l’autorització municipal corresponent.  
 
84.2. L’ús de ràdios, televisions, equips i instruments musicals, megàfons de 
propaganda o publicitat i similars en la via pública només es podrà fer amb autorització 
municipal.  
 
Article 85. Establiments i activitats: 
 
85.1. Tota activitat, ja sigui comercial, industrial o de qualsevol mena, que es 
desenvolupi en el terme municipal de l’Arboç, haurà d’adoptar les mesures oportunes 
per adequar la producció de contaminació sonora als límits establerts a la normativa 
corresponent, en especial a les zones residencials i entre les 21 i les 8 hores. 
 
85.2. El funcionament de l’activitat no ha de comportar un augment dels nivells de 
sorolls tant exteriors com interiors establerts per a la zona o ambient acústic on es 
desenvolupi. 
 
85.3. Els titulars dels establiments d’activitats de pública concurrència seran 
directament responsables del comportament sorollós dels seus clients, tant si aquests 
són dins el local com a l’accés o en les zones exteriors immediates.  
 
85.4. Es recomana la instal·lació d’una placa a l’exterior dels establiments musicals, on 
es demani respecte al descans veïnal. 
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85.5. Quan per ells mateixos no puguin evitar aquestes conductes, hauran d’avisar els 
cossos o les forces de seguretat per mantenir l’ordre i la convivència ciutadana, 
col·laborant amb els agents de l’autoritat en cada moment. 
 
85.6. L’horari de tancament de les terrasses i dels vetlladors serà com a màxim el 
següent: 

 
Horari general: 
De dilluns a dijous fins a les 00:00 hores.  
Divendres, dissabtes i vigílies de festius fins la 01:00 hores. 
Diumenges i festius fins les 00:00 hores. 
 
Horari juliol i agost: 
De dilluns a dijous fins les 00:00 hores 
Els divendres fins la 01:00 hores. 
Els dissabtes i vigílies de festius fins les 2:00 hores. 
Els diumenges i festius fins les 00:00 hores. 
 
Horaris especials: 
- Revetlla de Sant Joan: 02:30 hores. 
- Festa Major: 
 · Els divendres, dissabtes i diumenges fins les 3:30 hores.  
 · Els dilluns i dimarts fins les 2:00 hores.” 

 
 
 
Article 86. Càrrega i descàrrega de mercaderies i t reballs a la via pública: 
 
86.1. Al nucli urbà de l’Arboç, estaran prohibides les activitats de càrrega i descàrrega 
de mercaderies, manipulació de caixes, contenidors, materials de construcció i 
objectes similars a la via pública o espai obert, que produeixin sorolls 
desproporcionats, i en concret entre les 22 i les 7 hores, llevat de casos excepcionals 
amb sol·licitud prèvia a l’Ajuntament.  
 
86.2. Les persianes metàl·liques i portes d’accés a les zones de càrrega i descàrrega 
es trobaran en perfecte estat de manteniment per a evitar la transmissió de sorolls.  
 
86.3. Les carretes i carros de transport de mercaderies a les activitats es 
condicionaran per evitar la transmissió de sorolls als habitatges confrontants. 
 
86.4. Els treballs que s’executin a la via pública no es podran fer entre les 20 i les 8 
hores del dia següent, a excepció d’obres que es facin per raons de perill o 
emergència o perquè no es poden executar durant el període diürn. El treball nocturn 
haurà de ser expressament autoritzat per l’Ajuntament, qui determinarà els seus 
horaris. 
 
Article 87. Contaminació acústica de vehicles: 
 
87.1. Els vehicles que circulin pel terme municipal hauran d’estar equipats amb un 
silenciador homologat permanentment en funcionament i en bon estat, en els casos de 
motors de vehicles que superin el límit de soroll permès legalment, i els obligats per la 
legislació vigent. 
 
87.2. És prohibit: 
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a) Forçar les marxes dels vehicles de motor produint sorolls molestos, i tocar el 
clàxon innecessàriament. 

b) Produir sorolls per les acceleracions brusques i estridents, forcar el motor al 
circular en pendents, així com els sorolls originats per l’excés de volum dels 
equips de música en la via publica.  

c) Donar voltes innecessàries amb els vehicles per les illes d’habitatges i molestar 
el veïnat. 

 
Article 88. Sistemes d’alarma i d’emergència: 
 
88.1. Resta prohibit d’usar els sistemes acústics d’alarma o d’emergència sense causa 
justificada. Tots els titulars responsables d’empreses, comerços, domicilis o vehicles 
que tinguin instal·lat un sistema d’alarma, tenen l’obligació de mantenir-lo en perfecte 
estat de funcionament i de desconnectar-lo en el supòsit que la seva activació 
respongui a una falsa alarma. 
 
88.2. Quan els sistemes d’alarma acústica s’activin de manera injustificada, provocant 
molèsties al veïnat, i no sigui possible la localització del responsable, els agents de 
l’autoritat, podran procedir a la desactivació o, en el cas de vehicles, al seu trasllat a un 
lloc adequat. Les despeses originades per aquestes operacions aniran a càrrec del 
titular de la instal·lació o el vehicle. 
 
88.3. Per a la instal·lació d’avisadors acústics ubicats en locals, habitatges, etc, caldrà 
fer la corresponent comunicació a l’Ajuntament. 
 
88.4. S’autoritzen les proves i assaigs dels sistemes d’alarma entre les 10 i les 18 
hores, que s’efectuaran en el moment d’instal·lar l’alarma, i després una vegada al 
mes amb un interval màxim de 5 minuts, prèvia comunicació a la Policia Local.      
 
 
CAPÍTOL IX. NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS.  
 
Article 89. Obligacions generals: 
 
89.1. Totes les persones que romanen al terme municipal de l’Arboç tenen l’obligació 
d’evitar i prevenir l’embrutiment del municipi en general, en termes de contaminació 
ambiental. 
 
89.2. Els serveis municipals i els Agents de l’autoritat han d’exigir, en tot moment, el 
compliment de les obligacions dels particulars en matèria de neteja, tot requerint la 
immediata reparació en els termes de l’Ordenança de recollida de residus de l’Arboç. 
 
89.3. Els serveis municipals i els/les ciutadans/nes seran responsables de mantenir els 
espais públics del terme municipal de l’Arboç en condicions de neteja i salubritat. 
 
Article 90. Prohibicions: 
 
90.1. En general, es prohibeix llençar o abandonar a la via pública tota mena de 
productes, sigui quin sigui l’estat físic, o portar a terme actuacions que tinguin l’efecte 
d’embrutar, deslluir, degradar o contaminar els béns i/o espais públics. 
 
90.2. En particular, en la via pública es prohibeixen els actes següents: 
 

a) Escopir o fer necessitats fisiològiques.  
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b) Llençar xiclets o closques d’aliments sobre el paviment o el terra, deixar-los al 
mobiliari o altres elements de la via publica, llevat de les papereres.  

c) Llençar burilles de cigars, cigarretes o similars.  
d) Llençar qualsevol deixalla, tant des de terra com des de vehicles aturats o en 

marxa.  
e) Utilitzar trituradors domèstics que evacuïn els productes a la xarxa pública de 

sanejament.  
f) Dipositar residus de naturalesa líquida a l’interior de les papereres o dels 

contenidors.  
g) Abandonar mobles, estris i similars a la via publica i als espais oberts sense 

edificar, tant públics com privats. 
h) Netejar i reparar vehicles i maquinària a la via pública, així com efectuar canvis 

d’olis o altres líquids, llevat d’actuacions puntuals d’emergència acreditades 
degudament, i en tot cas s’haurà de procedir a la neteja de zona afectada.  

i) Dipositar els residus municipals, tant domiciliaris com comercials, en 
contenidors o cubells diferents dels expressament designats en cada cas, i 
d’acord amb la Ordenança de recollida de residus. 

j) Pintar o manipular les papereres o qualsevol tipus de contenidor, així com 
qualsevol altra acció que ocasioni danys. 

k) Cremar papereres o qualsevol tipus de contenidor.  
l) Desplaçar qualsevol tipus de contenidor del lloc designat pels serveis de neteja 

i utilitzar els mateixos per a ús privat.  
m) És obligatori recollir les deposicions dels gossos per part dels seus propietaris 

o persones responsables dels mateixos. 
 
Article 91. Recollida de vehicles abandonats i fora  d’ús : 
 
91.1. És prohibit l’abandonament de vehicles en la via pública, estiguin fora d’ús o no, i 
serà responsabilitat de les persones propietàries la recollida i el tractament de les 
seves restes.  
 
91.2. L’assumpció del caràcter residual implica que l’Ajuntament pot adquirir facultats 
de disposició sobre els vehicles objecte d’abandonament en els casos següents: 
 
i) Quan el vehicle, per la seva aparença, faci presumir que es troba en situació 
d’abandonament segons el parer dels serveis municipals competents, i es compleixin 
els terminis i les disposicions legals establertes, un mes a la via pública i dos mesos en 
cas de trobar-se en dipòsit o garatges de custòdia pública. 
 
ii) Quan la persona propietària del vehicle fora d’ús el declari residual, fet que implica 
la renúncia a favor de l’ajuntament. 
 
Article 92. Recollida de residus i enderrocs proced ents de reparacions 
domiciliaries: 
 
92.1. El dipòsit i la recollida de terres, runes, enderrocs i altres residus de la 
construcció procedents de reparacions domiciliaries s’ha d’efectuar per mitjà de 
contenidors metàl·lics o de sacs degudament autoritzats.  
 
92.2. La col·locació de contenidors i sacs de runes a la via publica ha de ser 
autoritzada per l’Ajuntament, mitjançant la corresponent llicència. En cas 
d’incompliment de l’obligació de retirar els contenidors i sacs de la via pública, 
l’Ajuntament procedirà subsidiàriament a la retirada, amb càrrec de la persona 
responsable del contenidor o sac.  
 



 
 

1.1.  
 

C/Major, 26 43720-L’Arboç (Tarragona) • Telèfon 977.67.00.83 Fax 977.67.02.57 • E-Mail: aj.arboc@altanet.org 
 

 
 

92.3. Quan els contenidors o sacs siguin retirats de la via pública, la zona on eren 
situats haurà de quedar neta i lliure de tot tipus de runa o residu. Les persones 
promotores de l’obra, titulars de la llicència d’obres i transportistes, solidàriament, 
estan obligades a procedir a la neteja immediata del tram de la via pública que sigui. 
 
 
CAPÍTOL X. CONTAMINACIO VISUAL.  
 
Article 93. Grafits, pintades i altres expressions gràfiques: 
 
93.1. És prohibit realitzar qualsevol tipus de grafits, pintades o qualsevol altre 
expressió gràfica, ja es tracti de dibuixos, escrits i/o gargots, fets amb qualsevol 
matèria (tinta, pintura, etc) en façanes dels immobles, tanques de parcs, jardins, solars 
i/o obres, rètols dels carrers, senyals de trànsit, monuments, edificis públics i, en 
general, sobre elements del paisatge urbà i de les instal·lacions i equipaments, 
mobiliari urbà i vies públiques en general. En cap cas, i en particular, es podran 
realitzar pintades o “grafitis” sobre monuments i edificis públics i/o catalogats. 
 
93.2. Si es vol fer un “grafiti” o expressió gràfica en un bé de tipus privat que es trobi 
visible a la via pública, serà necessària l’autorització expressa de l’Ajuntament. 
 
93.3. L’Ajuntament podrà de forma subsidiària, i amb el consentiment previ de les 
persones titulars dels béns privats afectats, netejar o reparar els danys efectuats per 
qualsevol tipus d’expressió gràfica, amb càrrec a la persona denunciada. 
 
93.4. Cas que el bé sigui de titularitat municipal, podrà l’Ajuntament rescabalar-se de 
les despeses que la neteja origini, sense perjudici de les sancions corresponents. 
 
93.5. Si amb motiu d’una activitat lúdica o esportiva autoritzada, es produeix un 
deslluïment per pintada a qualsevol lloc de la via pública, els organitzadors dels actes 
seran responsables restant obligats a restablir l’estat original del bé en concret. 
 
93.6. Els Agents de la Policia Local, en els supòsits anteriors, podran retirar o 
intervenir els materials o mitjans emprats quan es realitzi sense l’autorització municipal 
corresponent 
 
Article 94. Pancartes, cartells i qualsevol altra f orma de propaganda i publicitat: 
 
94.1. La col·locació de cartells, pancartes, banderoles, adhesius o qualsevol altra 
forma de propaganda, amb fins publicitaris o no, haurà d’efectuar-se únicament en els 
llocs expressament autoritzats o habilitats amb aquest efecte per l’Ajuntament, sense 
que en cap cas s’ocultin els elements arquitectònics amb interès significatiu.  
 
94.2. És prohibit expressament: 
 

a) Col·locar publicitat sobre la part exterior dels vidres dels vehicles, quan la 
referida publicitat sigui aliena a la persona propietària i en altres supòsits 
autoritzats legalment. 

b) Esquinçar, arrancar, escampar o llençar a la via publica tota classe de cartells, 
anuncis, pancartes, volants o similars.  

c) Col·locar sense autorització de l’Ajuntament cartells, pancartes, adhesius o 
qualsevol altre forma de propaganda o publicitat, en edificis i instal·lacions 
municipals, en els elements del paisatge com ara els arbres i similars, en el 
mobiliari urbà i en general en tots aquells elements que situats a la via i/o 
espais públics, estiguin destinats a prestar serveis específics a la ciutadania.  
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94.3. L’Ajuntament podrà autoritzar, a sol·licitud d’associacions o entitats reconegudes 
i legalment registrades, la col·locació de pancartes, cartells o qualsevol altra forma de 
propaganda o publicitat, relacionades amb activitats i esdeveniments de caràcter 
puntual. En aquest cas els elements utilitzats hauran de ser de fàcil retirada i, en cap 
cas embrutaran o faran malbé la superfície o l’espai que ocupin, i s’haurà de tenir 
especial cura de retirar les cordes lligades a arbres i altres elements.  
 
94.4. L’Ajuntament en els casos recollits en els apartats anteriors, podrà adoptar la 
mesura cautelar de retirada dels elements de propaganda o publicitat quan es realitzi 
sense l’autorització municipal corresponent. 
 
94.5. Igualment, serà necessària l’autorització expressa de l’Ajuntament, a més del 
permís de la persona titular del bé esmentat quan, el cartell o la pancarta s’instal·li en 
un bé privat si vola sobre la via pública. 
 
94.6. La col·locació de pancartes i/o banderoles, no ocultarà els elements 
arquitectònics amb interès significatiu. Les actuacions o intervencions sobre béns 
culturals d’interès nacional o béns catalogats seran sancionats de conformitat amb la 
Llei de Patrimoni Cultural. 
 
94.7. La realització de publicitat dinàmica, manual, repartiment domiciliari de publicitat, 
la publicitat mitjançant l’ús de vehicles, la publicitat oral i la publicitat telemàtica, es 
regularà pel que determina la legislació catalana aplicable. 
 
94.8. Queden excloses de l’àmbit d’aplicació de les normes de publicitat, la publicitat 
electoral en aquells aspectes que es regulen per la legislació electoral.  
 
 
CAPÍTOL XI. FUMS. 
 
Article 95. Contaminació atmosfèrica: 
 
95.1. Té la consideració de contaminació atmosfèrica la presència d’algunes 
substàncies o formes d’energia a l’atmosfera a nivells mes elevats dels normals, 
suficients per produir una acció nociva a la salut de les persones, als recursos 
biològics o als ecosistemes o béns materials. 
 
95.2. Tota activitat que es desenvolupi en el terme municipal de l’Arboç serà sotmesa 
a la normativa vigent pel que fa a les emissions i immissions de productes 
contaminants a l’atmosfera. 
 
95.3. Resta prohibit de realitzar qualsevol emissió a l’atmosfera que sobrepassi els 
límits contaminants establerts per la normativa vigent o que produeixi efectes nocius a 
la salut de les persones.  
 
Article 96. Emissions contaminants: 
 
96.1. És prohibit de realitzar qualsevol emissió a l’atmosfera que sobrepassi els límits 
contaminants establerts per la normativa vigent o que sigui susceptible de produir 
efectes nocius a la salut de les persones.  
 
96.2. L’autoritat municipal, a través dels seus agents, promourà les actuacions 
necessàries per prevenir la contaminació atmosfèrica. 
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Article 97. Contaminació de vehicles: 
 
97.1. Les persones propietàries o conductores de vehicles de motor seran 
responsables de mantenir les seves emissions contaminants dins dels límits que 
indiquen les normes establertes a aquest efecte i queda totalment prohibit ultrapassar 
aquest límits.  
 
97.2. Queda prohibit l’aparcament de vehicles de gran tonatge, els límits dels quals 
vindran determinats per la normativa específica, d’acord amb la normativa de tràfic; o 
tractors, al nucli urbà del municipi, quedant exclosos els vehicles de transport de 
persones que podran circular-hi lliurement sempre i quan segueixin la legislació vigent 
en matèria de transport de persones. Aquesta normativa no s’aplicarà als Polígons 
Industrials i altres zones del municipi que es determinin, on s’hi podran circular i 
estacionar.  
 
97.3. En el cas de precisar descarregar mercaderies amb vehicles de gran tonatge 
serà precisa l’autorització prèvia per part de l’Ajuntament, d’acord amb la legislació 
específica. 
 
 
CAPÍTL XII. PUDORS.  
 
Article 98. Disposicions generals: 
 
98.1. Es prohibeix d’una manera general qualsevol acció o omissió que generi 
l’emissió d’olors molestes, nocives i/o perjudicials per a les persones i el medi ambient.  
 
98.2. No es podran llençar a l’exterior fums, bafs i gasos, vapors o aire en quantitats 
desproporcionades amb substàncies en suspensió o temperatura diferent de la de 
l’ambient, per les façanes o patis de tot tipus. S’exceptuen les instal·lacions de 
refrigeració d’acord amb la seva normativa. 
 
98.3. En el cas de realitzar-se operacions susceptibles de desprendre bafs o 
emanacions molestes o pudents, hauran de fer-se en locals condicionats per tal que 
no passin a l’exterior. Els fums, bafs, vapors i altres efluents contaminants, qualsevol 
que en sigui l’origen, s’hauran d’evacuar a l’exterior mitjançant conductes o 
xemeneies. 
 
Article 99. Barbacoes: 
 
99.1. Només es podran fer barbacoes dintre de les àrees recreatives i d’acampada 
expressament autoritzades per aquesta finalitat, així com en parcel·les de les 
urbanitzacions, sempre que siguin d’obra i disposin de mesures adequades de 
precaució i prevenció d’espurnes que puguin originar possibles incendis. 
 
99.2. En el nucli urbà, l’evacuació de fums de parrilles, barbacoes i similars no podrà 
realitzar-se lliurement a través de patis, terrasses, galeries o balcons, si no es té la 
corresponent llicència o bé no causin molèsties al veïnat.  
 
La norma municipal que recull la totalitat de les disposicions sobre el tema assenyala 
que l’evacuació de fums ha de fer-se a través d’una xemeneia adequada i 
independent, la qual tindrà una sortida superior en 1 metre sobre l’alçada de l’edifici 
propi o colindant. Es prohibeix l’abocament de cendres incandescents als contenidors 
de recollida de residus. 
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99.3. Només es podran fer barbacoes dintre de les àrees recreatives i d’acampada, 
expressament autoritzades per aquesta finalitat, així com en parcel·les de les 
urbanitzacions, sempre que siguin d’obra i disposin de mesures adequades per la 
correcta evacuació de fums, vapors i olors, i de precaució i prevenció d’espurnes que 
puguin originar possibles incendis. 
 
 
CAPITOL XIII. RESIDUS COMERCIALS.  
 
Article 100. Recollida: 
 
100.1. Les persones titulars de les indústries i comerços tenen l’obligació de fer-se 
càrrec de la gestió dels residus.  En cas que les persones titulars de les indústries i els 
comerços no es facin càrrec de la gestió dels seus residus, l’Ajuntament podrà actuar 
de forma subsidiària, amb càrrec als titulars de totes les despeses causades, sens 
perjudici de la imposició de les sancions corresponents, i sempre en consonància amb 
la Ordenança de recollida de residus. 
 
 
CAPITOL XIV. CONTAMINACIO DE LES AIGÜES.  
 
Article 101. Disposicions generals: 
 
101.1. L’objectiu és protegir la qualitat ambiental i sanitària de les aigües superficials i 
subterrànies, com també la xarxa de clavegueram, les estacions depuradores i altres 
instal·lacions del sistema de sanejament, tant en la seva integritat estructural com en 
el seu funcionament, i d’acord amb la normativa sectorial. 
 
101.2. Totes les edificacions i els establiments de nova construcció o que resultin 
obligats per la normativa sectorial aplicable, han d’abocar les aigües residuals a la 
xarxa de clavegueram, mitjançant connexió i autorització.  
 
Article 102. Abocaments prohibits: 
 
102.1. És prohibit abocar a la xarxa municipal de clavegueram, a la xarxa ciutadana 
d’evacuació i sanejament d’aigües residuals i a la llera pública tota classe de matèries 
o productes que siguin perjudicials pel medi ambient.  
 
102.2. És prohibit en particular, l’abocament tant de pintures, vernissos, dissolvents, 
olis minerals i de cuina cremats, així com de barreges aquoses de materials de la 
construcció, com ciment, guix, vorada, etc.  
 
102.3. Les relacions esmentades són enumeratives i no exhaustives. Les matèries i 
productes seran dipositats en els punts expressament establerts.   
 
 
CAPÍTOL XV.  CONTAMINACIÓ LUMÍNICA.  
 
Article  103. Definició: 
 
103.1. S’entén per contaminació lumínica l’emissió del flux lluminós de fonts artificials 
nocturnes en intensitats, direccions o rangs espectrals innecessaris per a la realització 
de les seves activitats previstes en la zona que s’han instal·lat els llums, d’acord amb 
la normativa sectorial. 
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Article 104. Disposicions generals: 
 
104.1. L’Ajuntament començarà a fomentar el diàleg amb les empreses i particulars 
perquè en la il·luminació de recintes privats exteriors, façanes i rètols publicitaris 
s’atenguin, en la mesura que sigui possible, les normes de reducció de la contaminació 
lumínica nocturna (segons Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, o norma que la substitueixi), els 
criteris d’eficiència del consum energètic i l’estètica urbana d’integració a les façanes i 
als seus elements arquitectònics. 
 
104.2. La Corporació municipal vetllarà perquè en la mesura de les seves possibilitats: 
 

a) Els enllumenats distribueixin la llum de manera més efectiva i eficient i utilitzin 
la quantitat mínima de llum per satisfer els criteris d’enllumenament. 

b) Els llums utilitzats siguin tancats o apantallats. 
c) Els enllumenats exteriors que s’instal·lin preferentment tinguin acreditada llur 

qualitat per a evitar la contaminació lumínica i estalviar energia. 
d) Els components dels enllumenats s’ajustin adequadament a les 

característiques dels usos i de la zona enllumenada i emetin preferentment en 
la zona de l’espectre visible de longitud d’ona llarga. 

e) Els enllumenats estiguin connectats només quan calgui, mitjançant cèl·lules 
fotoelèctriques o temporitzadors, si s’escau. 

f) Els enllumenats es mantinguin apagats, quan no siguin necessaris. 
g) Les instal·lacions i els aparells d’enllumenament siguin sotmesos al 

manteniment adequat per a la conservació permanent de llurs característiques. 
 
 
CAPÍTOL XVI. DISCIPLINA ADMINISTRATIVA.  
 
Article 105. Disposicions generals: 
 
105.1. Els serveis municipals corresponents han de vetllar pel manteniment de l’ordre 
públic i pel compliment del que disposa la present Ordenança, per la qual cosa, totes 
les activitats regulades en aquesta Ordenança queden subjectes a l’acció inspectora 
de l’Ajuntament.  
 
105.2. Aquesta activitat inspectora es podrà dur a terme, en qualsevol moment, sense 
perjudici de les accions específiques de control de les activitats i de la revisió de les 
autoritzacions i de les llicències municipals. 
 
 
CAPITOL XVII. REGIM SANCIONADOR.  
 
Article 106. Potestat administrativa: 
 
106.1. En aplicació del que estableix l’article 139 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim local, l’Ajuntament de l’Arboç, per a la ordenació de 
les relacions de convivència d’interès local i de l’ús dels serveis, equipaments, 
infraestructures, instal·lacions i espais públics; estableix, en defecte de normativa 
sectorial específica aplicable, ja sigui estatal, autonòmica o local, els tipus de les 
infraccions i d’imposició de sancions per al incompliment dels deures, prohibicions o 
limitacions continguts en aquesta Ordenança, d’acord amb els criteris establerts en la 
legislació aplicable. 
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106.2. Les sancions per infracció de les normes contingudes en la present Ordenança,  
s’aplicaran de conformitat amb els principis recollits en la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim jurídic de les Administracions públiques i procediment 
administratiu comú, i segons allò disposat en el Títol XI de la Llei 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Règim Local. 
 
Article 107. Definició i classificació de les infra ccions: 
 
107.1. Constitueixen infracció administrativa els fets o les conductes, per acció o 
omissió, que impliquin el incompliment o la vulneració, total o parcial, de les 
disposicions i prohibicions que s’estableixin en aquesta Ordenança. Les infraccions 
d’aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus o molt greus. 
 
Article 108. Tipificació general de les infraccions : 
 
108.1. La tipificació general d’infraccions s’estableix sens perjudici de les tipificacions 
especifiques que, en relació amb les accions o omissions contràries a aquesta 
Ordenança, es regulen en la corresponent legislació sectorial aplicable. 
 
Article 109. Graduació general de les sancions: 
 
109.1. Les sancions tipificades en aquesta Ordenança que no tinguin regulació de la 
seva graduació en la normativa sectorial aplicable, es graduaran tenint en compte el 
seu caràcter de molt greu, greu o lleu, d’acord amb les previsions contemplades en la 
relació d’infraccions de la present Ordenança, i d’acord amb les previsions 
contemplades en la present Ordenança en la relació d’infraccions. 
 
Article 110. Sancions generals: 
 
110.1. D’acord amb els límits màxims de l’article 141 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, les sancions corresponents, amb caràcter 
general, per les infraccions comeses a aquesta Ordenança seran les següents: 
 

A) Sanció principal: 
 

a) Per la comissió d’una infracció lleu: multa de 50,00 a multa de 300,00 
euros. 

b) Per la comissió d’una infracció greu: multa de 300,01 euros a 600,00 euros. 
c) Per la comissió d’una infracció molt greu: multa de 600,01 euros a 1.500,00 

euros. 
 

B) Les sancions generals s’estableixen sense perjudici de les sancions 
específiques que es regulen en la corresponent legislació sectorial 
aplicable. 

 
Article 111. Atribució de competències sancionadore s: 
 
111.1. La competència per sancionar les infraccions contingudes en aquesta 
Ordenança correspon a l’Alcalde - President. 
 
111.2. L’atribució de competències que es refereixen a l’apartat anterior no afecta 
l’exercici de la potestat sancionadora que pugui correspondre a altres Administracions 
per raó de les competències que tinguin atribuïdes, ni al Ple de la Corporació. 
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111.3. La potestat per acordar les sancions accessòries establertes en aquesta Llei 
correspondrà a qui l’ostenti per imposar les de caràcter principal de què derivin 
aquelles. 
  
Article 112. Acumulació de sancions: 
 
112.1. Incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les quals 
hi hagi relació de causa - efecte, s’imposarà nomes la sanció que resulti més elevada. 
 
112.2. Quan no es doni la relació de causa - efecte a la qual es refereix el paràgraf 
anterior, a les persones responsables de dues o més infraccions se’ls imposaran les 
sancions corresponents a cadascuna de les infraccions comeses. 
 
Article 113. Responsabilitats generals: 
 
113.1. Les accions o omissions que contravinguin allò que regula aquesta Ordenança 
generaran responsabilitat de naturalesa administrativa, sens perjudici de la que pugui 
ser exigible en via penal o civil, respectant sempre el principi non bis in ídem. 
 
Article 114. Reparació dels danys i execució subsid iària: 
 
114.1. Amb independència de les sancions corresponents que es puguin imposar a les 
persones responsables de les infraccions d’aquesta Ordenança, l’autoritat municipal 
exigirà a aquestes la reparació dels danys causats. 
 
Article 115. Reconeixement voluntari de responsabil itat: 
 
115.1. Les persones responsables de les infraccions regulades en aquesta Ordenança 
podran reconèixer la seva responsabilitat en qualsevol moment de la tramitació de 
l’expedient administratiu sancionador. 
 
Article 116. Treballs voluntaris per la comunitat i  tasques socioeducatives: 
 
116.1. El reconeixement de la responsabilitat, quan vagi acompanyat de l’oferiment de 
dur a terme accions educatives, possibilitarà, quan legalment sigui possible, i amb 
finalitats de generar conductes cíviques, reparar, en la mesura que pugui, els danys 
ocasionats a la resta de la ciutadania com a conseqüència d’una conducta incívica, 
que el instructor del corresponent expedient sancionador proposi a l’òrgan competent 
per a la seva resolució, la substitució de la corresponent sanció econòmica per la 
realització de treballs voluntaris per a la comunitat o de tasques socioeducatives en 
general. 
 
Article 117. Criteris per a la graduació de la sanc ió: 
 
117.1. Per a la determinació de les sancions previstes en aquesta Ordenança, es 
tindrà en consideració el principi de proporcionalitat i, en tot cas, els següents criteris 
de graduació: 
 

• · La intensitat de la pertorbació ocasionada a la tranquil·litat o al pacífic exercici 
dels drets d’altres persones o activitats. 

• · La intensitat de la pertorbació causada a la seguretat, salubritat o adorns 
públics. 

• · La intensitat de la pertorbació ocasionada en l’ús d’un servei o d’un espai 
públic per part de les persones amb dret a utilitzar-los. 
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• · La intensitat de la pertorbació ocasionada en el normal funcionament d’un 
servei públic de l’Ajuntament. 

• · La intensitat dels danys ocasionats als equipaments, infraestructures, 
instal·lacions o elements d’un servei o d’un espai públic. 

• · La comissió de dues faltes lleus en el termini d’un any des de que es va 
sancionar la primera d’elles per resolució ferma en via administrativa. 

  
Article 118. Intervencions específiques: 
 
118.1. En els supòsits recollits als articles anteriors, els agents de l’autoritat retiraran i 
intervindran cautelarment les begudes, els envasos o els altres elements afectats per 
la infracció comesa. 
  
Article 119. Responsabilitat de les infraccions: 
 
119.1. Només podran ser sancionades per fets que puguin constituir infraccions a allò 
disposat en aquesta Ordenança, les persones físiques i jurídiques que resultin 
responsables de la comissió de les infraccions. 
 
119.2. En cas que una vegada practicades les diligències preliminars oportunes, 
destinades a individualitzar la responsabilitat dels infractors, no fos possible determinar 
el grau de participació dels diversos subjectes que intervinguin en la comissió de la 
infracció, la seva responsabilitat serà solidària. 
 
119.3. La responsabilitat civil serà exigible dels pares o mares, o persones que resultin 
legalment responsables dels menors d’edat, pels danys i perjudicis que es derivin de 
les accions dels mateixos. En tot cas, els pares, mares, o persones que resultin 
legalment responsables, rebran comunicació de les infraccions comeses pels menors 
d’edat al seu càrrec. Així mateix, també es podrà donar trasllat d’aquesta comunicació, 
a l’òrgan competent en menors de la Generalitat de Catalunya. 
 
Article 120. Fets constatats per agents de l’autori tat:  
 
120.1. En els procediments sancionadors que s’instrueixin en aplicació d’aquesta 
Ordenança, els fets constatats pels agents de l’autoritat tenen valor probatori i 
presumpció de veracitat, sense perjudici de les proves en sentit contrari que puguin 
aportar els interessats. 
 
120.2. Dels fets constatats pels agents de l’autoritat que puguin integrar una infracció 
de la qual la competència vingui atribuïda per llei a altres administracions -estatal o 
autonòmica- es procedirà a aixecar atestat o denúncia dels fets que seran remesos a 
l’autoritat competent. 
  
Article 121. Destinació i substitució de les sancio ns:  
 
121.1. Les sancions econòmiques imposades per la comissió d’infraccions greus i lleus 
podran ser suspeses: 
 

a) Si l’infractor accepta la realització de treballs o activitats en benefici de la 
comunitat establerts per l’Ajuntament, en proporció a la sanció. 

b) Si l’infractor participa en els cursos que l’Ajuntament determini i que es 
poguessin impartir sobre la prevenció del consum d’alcohol i coneixement dels 
seus efectes sobre la salut, així com sobre prevenció dels efectes vandàlics a fi 
de propiciar la convivència ciutadana.  



 
 

1.1.  
 

C/Major, 26 43720-L’Arboç (Tarragona) • Telèfon 977.67.00.83 Fax 977.67.02.57 • E-Mail: aj.arboc@altanet.org 
 

 
 

  
Article 122. Procediment de suspensió i relleu de l es sancions: 
  
122.1. L’òrgan competent per incoar i resoldre els expedients de suspensió de les 
sancions, així com per decidir l’acabament de la suspensió, serà la mateixa que va 
imposar la sanció. 
 
122.2. El procediment s’incoarà quan l’infractor manifesti, mitjançant la corresponent 
sol·licitud, la seva voluntat de realitzar treballs o activitats en benefici de la comunitat o 
la seva participació en cursos de conformitat amb allò establert a l’article anterior. 
 
122.3. Si es resol favorablement la suspensió per l’òrgan competent, quedarà 
automàticament suspès el termini de prescripció de la sanció pel temps previst de 
durada dels treballs, activitats o cursos. 
 
122.4. Durant el temps de suspensió, l’òrgan competent podrà efectuar el seguiment 
que consideri oportú sobre les assistències i resultats en les tasques corresponents. 
 
122.5. Quan de la informació reunida es dedueixi que l’infractor va seguir 
satisfactòriament els cursos establerts o els treballs o activitats en benefici de la 
comunitat, en els termes que reglamentàriament s’estableixin, l’òrgan competent 
acordarà l’aixecament total o parcial de la sanció o sancions imposades. 
 
122.6. L’incompliment total o parcial de les mesures substitutòries o la comissió d’una 
nova infracció de les tipificades en aquesta Ordenança, determinaran que l’òrgan 
competent resolgui a continuació, l’expedient d’execució de la sanció. 
 
Article 123.- Pagament de les sancions:  
 
123.1. Les sancions podran fer-se efectives des del mateix moment de recepció de 
butlletí de denúncia o acta d’inspecció o, en el seu defecte, en la notificació posterior 
de la denúncia per l’instructor de l’expedient, personant-se a la Caixa Municipal o 
Bancs i Caixes col·laboradores on s’expedirà la corresponent carta de pagament, amb 
una bonificació del 30% sobre la quantia corresponent, sense perjudici de la 
possibilitat d’interposició dels recursos o de realitzar les al·legacions que s’estimin 
pertinents. 
 
123.2. La bonificació assenyalada serà aplicada al pagament que tingui lloc abans que 
es dicti resolució de l’expedient sancionador. 
 
123.3. L’abonament de l’import de la multa implica la terminació del procediment, una 
vegada conclòs el termini de tràmit per formular al·legacions, sense que aquestes 
s’hagin realitzat, sense perjudici de la possibilitat d’interposar els recursos 
corresponents. 
  
Article 124. Infraccions. Tipologia: 
 
124.1. Les infraccions pels fets previstos en la present Ordenança es classificaran en 
molt greus, greus i lleus. 
 
Article 125. Tipificació general de les infraccions  molt greus: 
 
125.1. Tindran la consideració de molt greus les infraccions següents: 
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1º Les que rebin expressament aquesta qualificació en aquesta Ordenança o en la 
legislació sectorial aplicable, i que es realitzin de forma conscient i deliberada, produint 
un dany molt greu, així com la reincidència en la comissió d’infraccions greus. 
 
2º Les que siguin concurrents amb altres infraccions sanitàries o ambientals, molt 
greus, o hagin servit per facilitar o encobrir la comissió. 
 
3º L’incompliment reiterat dels requeriments específics formulats per l’Ajuntament i la 
negativa o resistència a la tasca inspectora i de control de l’administració en el 
compliment de les seves funcions, així com el subministrament a aquesta d’informació 
o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error de manera explicita o 
implícita. 
 
4º La coacció, amenaça, represàlia, injúria, desacatament o qualsevol altra pressió 
exercida sobre les autoritats o els agents municipals. 
 
5º Les que suposen una pertorbació rellevant de la convivència que afecti, de manera 
molt greu, immediata i directa, la tranquil·litat o l’exercici de drets legítims d’altres 
persones, o el normal desenvolupament d’activitats de tota classe, en els termes 
regulats en aquesta Ordenança, o a la salubritat o adorn públics; i/o quan això es derivi 
de la concentració de persones en la via pública entre les 22 i les 8 hores. 
 
6º Les que suposen impediment de l’ús d’un servei o espai públic per una altra o unes 
altres persones amb dret a la seva utilització de manera reiterada, abusiva o violenta, i 
els impediments o obstruccions molt greus i rellevants al normal funcionament d’un 
servei públic. 
 
7º Els actes d’ocupació i deteriorament molt greu, rellevant i reiterats d’equipaments, 
infraestructures, instal·lacions o elements d’un servei públic, siguin mobles o 
immobles, derivats d’alteracions de la seguretat ciutadana, així com maltractar o 
danyar, per acció o omissió, les instal·lacions, els objectes o els béns. 
 
8º L’incompliment de decrets, ordres i senyalitzacions relatives a espais d’especial 
protecció, o a requeriments formulats per les autoritats municipals o els seus agents en 
directa aplicació d’allò disposat en aquesta Ordenança.  
 
9º Fer foc i realitzar activitats pirotècniques a la via i espais públics, especialment a les 
zones arbrades, sense la corresponent autorització.  
 
A la vegada es penalitza no comptar, obligatòriament, amb una assegurança de 
responsabilitat civil que cobreixi els riscos per danys a terceres persones i als béns 
públics i privats.  
 
10º El consum, la venda o la tinença de drogues estupefaents o substàncies 
psicotròpiques  il·legals per la legislació vigent i amb molt greu perjudici per a la salut. 
 
11º La promoció pública de totes les substàncies que puguin generar dependència i 
siguin nocives per la salut, la distribució gratuïta de mostres, així com totes aquelles 
activitats de publicitat o promoció en general que incompleixin les exigències prescrites 
legalment.  
 
12º Les següents infraccions que incompleixen de forma molt greu respecte la 
legislació d’animals: 
 

a) La tinença d’animals salvatges en captivitat potencialment perillosos: 
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a) · Els rèptils com cocodrils, caimans i ofidis verinosos i la resta de tots els que 
superin els 2 quilograms de pes.  

b) · Els artròpodes i peixos, la inoculació de verí dels quals necessiti 
l’hospitalització de la persona o animal agressor. 

c) · Els mamífers que superin els 10 quilograms en l’estat adult.  
d) · Els animals que legalment es determinin com a animals salvatges en 

captivitat potencialment perillosos.  
b) Abandonar un animal potencialment perillós. S’entén per animal abandonat, 

tant aquell que vagui preceptivament identificat, com els que no portin cap 
identificació, sempre que no vagin acompanyats de cap persona. 

c) Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència. 
d) Ensinistrar animals per activar la seva agressivitat o per finalitats prohibides. 
e) Maltractar o agredir físicament els animals si els comporta conseqüències molt 

greus per a la salut 
f) Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies que els puguin 

comportar danys greus 
g) Organitzar baralles de gossos, de galls o d’altres animals i també participar-hi 

en aquests tipus d’actes. 
h) Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions 

inadequades des del punt de vista higiènico-sanitari i de benestar, i sempre que 
els perjudicis als animals siguin molt greus. 

 
13º Caçar i matar ocells o altres animals i dur a terme activitats que perjudiquin la 
fauna general, tret de les zones legalment autoritzades, i de forma reiterada. 
 
14º La tala de qualsevol arbre de característiques especials o singulars en jardins 
particulars sense l’autorització expressa de l’Ajuntament, així com qualsevol actuació 
que condueixi a la mort de qualsevol arbre (poda excessiva o en períodes inadequats, 
eliminació d’arrels, utilització de productes químics, etc.), sense autorització, i abocar 
tota mena de líquids que siguin perjudicials en les proximitats dels arbres i en els 
escocells, amb efectes nocius per a la salut i higiene. 
 
15º No conservar els terrenys en condicions adequades d’higiene, salubritat, seguretat 
i ornament públic, de manera que no s’han mantingut lliures de deixalles, residus, 
herbes, etc. i no s’han realitzat les corresponents operacions de desratització, 
desinsectació i desinfestació tant dels immobles, com en els solars i terrenys.  
 
16º Abandonar deixalles o residus de tot tipus, creant perjudici a la salut i la higiene. 
 
17º Exercir qualsevol mena d’activitat sense la corresponent llicència o autorització 
municipal en qualsevol dels béns de domini públic que inclou aquest títol, així com la 
utilització amb finalitats particulars de qualsevol porció o element d’aquests espais. 
 
18º L’estacionament de remolcs, tant de cotxe com de camió, a carrers de tot el 
municipi, a excepció dels Polígons industrials i altres zones del municipi. 
 
19º Col·locar o dipositar contenidors i sacs de runes a la via publica, sense autorització 
de l’Ajuntament i sense efectuar-los per mitjà de contenidors metàl·lics o de sacs 
degudament autoritzats.  
 
20º Descarregar mercaderies amb vehicles de gran tonatge sense una autorització 
prèvia per part de l’Ajuntament. 
 
21º Abocar les aigües residuals a la xarxa de clavegueram, mitjançant connexió i 
autorització, sense dany a la salut; i abocar a la xarxa municipal de clavegueram, a la 
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xarxa ciutadana d’evacuació i sanejament d’aigües residuals i a la llera pública tota 
classe de matèries o productes procedents d’usos industrials, sanitaris, comercials, de 
la construcció o de qualsevol altre ús, sense danys a la salut. D’igual manera, es 
penalitzarà l’abocament tant de pintures, vernissos, dissolvents, olis minerals i de 
cuina cremats, així com de barreges aquoses de materials de la construcció, com 
ciment, guix, vorada, etc.  
 
 
Article 126. Tipificació general de les infraccions  greus: 
 
126.1. Constitueixen infraccions greus: 
 
1º Les que rebin expressament aquesta qualificació en aquesta Ordenança o en la 
legislació sectorial aplicable i la reincidència en la comissió d’infraccions lleus. 
 
2º Les que siguin concurrents amb altres infraccions sanitàries greus, o hagin servit 
per facilitar-les o encobrir-les.  
 
3º Les que es produeixen per manca de controls i precaucions exigibles en l’activitat, 
servei o instal·lació de què es tracti i l’incompliment dels requeriments específics que 
formuli l’Ajuntament, sempre que es produeixi per primera vegada. 
 
4º L’obstrucció a la tasca dels inspectors o agents de l’autoritat, quan no consti com a 
infracció molt greu, i sigui de caràcter puntual. 
 
5º Les concentracions de persones en la via pública que afectin negativament a la 
convivència ciutadana i no puguin ser incloses en l’apartat corresponent a les faltes 
molt greus. 
 
6º La mera obstrucció o impediment al normal funcionament dels serveis públics de 
forma esporàdica o ocasional. 
  
7º La realització d’actes que ocasionin destrosses o desperfectes al mobiliari o 
equipaments urbans que impedeixin el seu normal ús, fent-los inservibles per al 
mateix, i quan no tinguin el caràcter de molt greus; igualment, actes que ocasionin 
destrosses o desperfectes a elements d’adorn públic, de manera que desvirtuïn la 
seva normal contemplació i configuració.  
 
8º La pràctica de juguesques que impliquin apostes amb diners o béns i utilitzar la via i 
els espais públics com a circuits de curses amb vehicles amb o sense motor, sense 
autorització prèvia de l’Ajuntament. 
 
9º Realitzar activitats relacionades amb la manipulació de productes pirotècnics, sense 
el preceptiu permís de l’administració; o bé, sense comptar amb una assegurança de 
responsabilitat civil que cobreixi els riscos per danys a terceres persones i als béns 
públics i privats.  
 
10º El consum, la venda i el subministrament de begudes alcohòliques, llevat dels 
espais expressament reservats per aquesta finalitat, com terrasses, o en dies 
determinats, com la Fira, festes patronals o similars; així com el consum, la venda i/o 
subministrament a menors de 18 anys de begudes alcohòliques, i/o la venda o el 
subministrament a menors de 18 anys de coles i altres substàncies i productes 
industrials no ingeribles de venda autoritzada que puguin produir efectes nocius o 
tòxics per a la salut.  
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11º Exercir la prostitució a la via pública, així com l’ús d’aquests serveis per part de 
particulars. 
 
12º Les següents infraccions que incompleixen de forma greu respecte la legislació 
d’animals: 
 

a) La tinença d’animals domèstics sense mantenir-los en bones condicions 
higièniques i sanitàries, de benestar i de seguretat, per tal que no es produeixi 
cap situació de perill o molèstia per al veïnat, o per a les persones que hi 
conviuen. 

b) Constituir “Nuclis Zoològics”, d’acord amb la definició de la legislació d’animals 
de Catalunya, en els nuclis urbanitzats de l’Arboç, quan el seu emplaçament no 
estigui prou allunyat del nucli i dels diferents barris urbans, i representin 
molèsties per als habitatges més propers.  

c) No complir amb les prescripcions que es detallen a continuació a les vies 
públiques, a les parts comunes dels immobles, col·lectius, en els transports 
públics i en els llocs i espais d’ús públic en general, respecte els animals 
potencialment perillosos: 

a) · Han d’anar lligats amb cadena o corretja, no extensible.  
b) · La cadena o corretja ha de tenir menys de 2 metres.  
c) · Han d’anar proveïts del corresponent morrió homologat i adequat per a la 

seva raça, sense que en cap cas puguin ser conduits per menors de 16 anys, 
ni es puguin portar més d’un gos potencialment perillós per persona.  

d) Maltractar o agredir físicament els animals si els comporta conseqüències 
greus per a la salut. 

e) Fer matances públiques d’animals. 
f) Subministrar substàncies a un animal que li causin alteracions greus de la salut 

o del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent. 
g) No donar als animals l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut. 
h) Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap 

risc per a l’animal d’ús comú, així com els arbres i les plantes de qualsevol 
tipus de places, jardins i via pública en general. 

i) Abandonar animals morts a la via pública. 
 
13º Circular a cavall i en qualsevol vehicle de motor per llocs destinats a vianants o 
pels parterres, així com saltar per sobre d’arbustos o altres instal·lacions. 
 
14º Talar arbres de titularitat municipal o realitzar qualsevol actuació que condueixi a la 
mort de qualsevol arbre. 
 
15º Realitzar qualsevol tipus de grafits, pintades o qualsevol altre expressió gràfica, ja 
es tracti de dibuixos, escrits i/o gargots, fets amb qualsevol matèria (tinta, pintura, etc) 
en façanes dels immobles, tanques de parcs, jardins, solars i/o obres, rètols dels 
carrers, senyals de trànsit, monuments, edificis públics i, en general, sobre elements 
del paisatge urbà i de les instal·lacions i equipaments, mobiliari urbà i vies públiques 
en general, el qual tingui característiques històriques, artístiques o culturals especials. 
 
16º Llençar escombraries, residus de tot tipus, runes o altres residus de la construcció 
en les proximitats dels arbres i en els escocells, i utilitzar l’arbrat per clavar-hi cartells, 
així com causar qualsevol mena de dany a l’arbrat, les plantacions i la vegetació 
natural. 
 
17º No complir ni respectar els horaris d’obertura i tancament dels espais i zones d’ús 
públic; i si es tracta d’un espai tancat sotmès a regulació d’obertura i tancament, 
romandre-hi fora de l’horari especialment autoritzat.  
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18º Agafar o trencar senyals de trànsit vertical, així com la comercialització del material 
d’actes vandàlics, com pilons, baranes, senyals, parts de semàfors, embornals, etc.  
 
19º Col·locar cartells, pancartes, banderoles, adhesius o qualsevol altra forma de 
propaganda, amb fins publicitaris o no, sense que s’efectuï en els llocs expressament 
autoritzats o habilitats amb aquest efecte per l’Ajuntament, ocultant els elements 
arquitectònics amb interès significatiu.  
 
20º Realitzar qualsevol emissió a l’atmosfera que sobrepassi els límits contaminants 
establerts per la normativa vigent o que sigui susceptible de produir efectes nocius a la 
salut de les persones.  
 
21º Mantenir els titulars de vehicles les emissions contaminants dins dels límits que 
indiquen les normes establertes a aquest efecte i ultrapassant aquest límits.  
 
22º Fer barbacoes fora de les àrees recreatives i d’acampada expressament 
autoritzades per aquesta finalitat, així com en parcel·les de les urbanitzacions, sempre 
que no siguin d’obra o no disposin de mesures adequades de precaució i prevenció 
d’espurnes que puguin originar possibles incendis. 
 
23º La producció de sorolls que no es mantinguin dins dels límits admissibles, 
ultrapassant els establerts a la legislació vigent. 
 
24º L’ús de ràdios, televisions, equips i instruments musicals, megàfons de 
propaganda o publicitat i similars en la via pública, sense autorització municipal.  
 
25º Pintar o manipular les papereres o qualsevol tipus de contenidor, així com 
qualsevol altre acció que ocasioni danys; igualment cremar papereres o qualsevol 
tipus de contenidor.  
 
26º No fer-se càrrec de la gestió dels residus per part de les persones titulars de les 
indústries i comerços. 
 
27º Instal·lar antenes parabòliques i aparells d’aire condicionat que quedin a la vista de 
les façanes dels edificis, sense la preceptiva llicència municipal, a fi d’evitar l’agressió 
al paisatge urbà i a l’entorn natural de la vila.  
 
28º Utilitzar les instal·lacions d’enllumenat públic com a suport d’instal·lacions 
provisionals, així com qualsevol connexió a l’enllumenat públic sense la autorització 
corresponent.  
 
Article 127. Tipificació general de les infraccions  lleus: 
 
127.1. Constitueixen infraccions lleus: 
 
1º Les comeses per simple negligència, sempre que l’alteració o el risc per al medi 
ambient o la salut pública siguin d’escassa entitat; i aquelles altres que mereixin la 
qualificació de lleus o que no sigui procedent la seva qualificació com a infraccions 
greus o molt greus. 
 
2º Les simples irregularitats en l’observació de les normes contingudes en aquesta 
Ordenança i en la legislació sectorial que no tinguin transcendència directa per al medi 
ambient ni per a la salut pública. 
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3º La manca d’un mínim de precaució i diligència en l’exercici d’activitats. 
 
4º Obstruir l’accés als portals veïnals o a l’entrada de garatges públics o privats que 
tenen la corresponent placa de gual de manera que s’impedeixi la seva normal 
utilització. 
 
5º Timbrar indiscriminadament als portals d’edificis de manera que s’impedeixi el 
descans nocturn.  
 
6º La manca de respecte o la insolidaritat envers altres persones. 
 
7º La realització d’actes que ocasionin destrosses o desperfectes al mobiliari o 
equipaments urbans però que no impedeixin el seu ús, i la utilització del mobiliari urbà 
per a usos diferents a la seva finalitat, així com realitzar-hi necessitats fisiològiques o 
bé escopir a la via pública. 
 
8º No respectar cada espai a l’esport destinat per a poder desenvolupar el mateix o de 
similars característiques i respectar la senyalització existent a cada emplaçament; així 
com trepitjar els talussos, els parterres, les plantacions i les zones enjardinades; i 
maltractar, atemptar o agafar les plantes i flors, jardineres i flora urbana, llevat de les 
zones de gespa expressament autoritzades.  
 
9º Pegar puntades de peu a residus o elements sòlids existents en via pública de 
manera que produeixin notable afecció acústica.  
 
10º L’expedició de tabac o begudes alcohòliques mitjançant màquines automàtiques 
fora de llocs tancats. 
 
11º L’exercici i la propagació de la mendicitat en les vies i espais públics, especialment 
en relació a la mendicitat exercida per menors. 
 
12º Les següents infraccions que incompleixen de forma lleu respecte la legislació 
d’animals: 
 

a) Tenir com allotjament habitual a animals en vehicles, celoberts o balcons, 
excedint de quatre hores seguides el seu allotjament, sempre que les 
condicions climàtiques no siguin adverses i no molestin a les persones. 

b) Tancar els animals de companyia en els maleters dels vehicles i en l’interior 
dels mateixos vehicles per més d’una hora. 

c) Deixar sols durant més de 12 hores animals, causant molèsties reals al veïnat, 
o bé crear situacions en les que hi hagi altres indicis d’abandonament dels 
animals, tant al interior com a l’exterior de l’habitatge, encara que es trobin en 
terrasses, galeries, balcons, passadissos, escales, patis, garatges o similars. 

d) Permetre miccions dels animals en les façanes dels edificis i en el mobiliari 
urbà. 

e) No complir amb les normes de la Ordenança en casos que un animal hagi 
d’estar subjecte en un lloc concret, durant un espai de temps determinat. 

f) Permetre o realitzar l’entrada d’animals en tota mena de locals destinats a la 
fabricació, emmagatzematge, transport, manipulació o venda d’aliments i a les 
piscines públiques, llevat dels gossos pigall i els de seguretat. 

g) Pertorbar la vida del veïnat amb crits, cants, sons o altres tipus de sorolls dels 
animals domèstics, tant si es troben a l’interior de l’habitatge com si estan en 
terrasses, terrats, galeries, balcons, passadissos, escales, patis o similars, 
especialment entre les 22 i les 8 hores.  
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h) No complir amb les obligacions de registre, higiene i seguretat vers els animals 
previstes en la present Ordenança. 

i) Tenir en possessió un gos, un gat una fura o altres animals que s’han de 
registrar obligatòriament, sense tenir-los inscrits en el Registre general 
d’animals de companyia. 

j) No dur identificats els gats, els gossos i les fures i els altres animals que 
s’hagin d’identificar d’acord amb la normativa sectorial. 

k) Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista del 
seu benestar, si no els comporta un risc greu per a la salut. 

l) No evitar la fugida d’animals, i dur-los sense lligar o sense corretja. 
m) Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius. 
n) Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions lleus de la salut 

o del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent. 
o) No donar als animals l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut, si 

això no els causa perjudicis greus. 
p) No comunicar, la persona propietària o posseïdora, la desaparició d’un animal 

de companyia. 
q) No recollir les deposicions dels gossos per part dels seus propietaris o 

persones responsables dels mateixos. 
 
13º Jugar a pilota i anar amb patins, monopatí, bicicleta o similars, sempre que suposi 
perill, manca de respecte o molèsties a les altres persones o deteriorament dels béns, 
tant públics com privats.  
 
14º Situar o deixar a la via pública objectes particulars, encara que es trobin adossats 
a establiments que pertanyin a les persones propietàries dels esmentats objectes, 
sense la llicència o autorització municipal corresponent.  
 
15º Extreure molsa, matolls, pedres, sorra, plantes o productes anàlegs en les 
proximitats dels arbres i en els escocells, de manera puntual i esporàdica; i abocar tota 
mena de líquids, encara que no siguin perjudicials, en les proximitats dels arbres i en 
els escocells, de manera puntual i esporàdica.  
 
16º Netejar i reparar vehicles i maquinària a la via pública, així com efectuar canvis 
d’olis o altres líquids, llevat d’actuacions puntuals d’emergència acreditades 
degudament, i en tot cas s’haurà de procedir a la neteja de zona afectada.  
 
17º Llençar xiclets o closques d’aliments sobre el paviment o el terra, deixar-los al 
mobiliari o altres elements de la via pública, llevat de les papereres; llençar burilles de 
cigars, cigarretes o similars, així com llençar qualsevol deixalla, tant des de terra com 
des de vehicles aturats o en marxa.  
 
18º Banyar-se, rentar-se en les fonts, els estanys o altres espais aquàtics no 
autoritzats expressament, així com rentar objectes i vehicles i llençar al interior 
d’aquests espais aquàtics qualsevol matèria líquida o sòlida. Igualment, arreplegar una 
quantitat excessiva d’aigua dels espais aquàtics per utilitzar-la en un ús privat, sempre 
que no estigui justificat per interrupció del subministrament o similar.  
 
19º Beure directament del tub brollador de les fonts, excepte en el cas que aquestes 
tinguin una instal·lació especial per fer-ho.  
 
20º Ocupar espais per fer àpats fora dels indicats degudament com a zones de picnic. 
 
21º Abandonar deixalles i/o residus de qualsevol mena, de forma puntual, o bé llençar 
papers o deixalles fora de papereres i embrutar l’espai de qualsevol altra manera.  
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22º Causar molèsties a terceres persones o originin risc en la via pública, les persones 
propietàries d’habitatges amb jardí, les plantacions dels quals tinguin branques, 
arbustos, tanques vegetals o anàlogues, que surtin de la seva propietat. 
 
23º Espolsar tapissos, catifes, llençols i qualsevol roba o altra mena d’objecte d’ús 
domèstic en portes, balcons i finestres que donin a la via pública, en els casos que 
provoquin molèsties a veïns o vianants. 
 
24º Penjar vestits, roba bruta o rentada o altres objectes que agredeixin l’estètica 
urbana del municipi a llocs visibles des de la via pública.  
 
25º Regar les plantes col·locades a l’exterior dels edificis (finestres, balcons,etc.), i en 
tot moment quan aquesta operació produeixi abocaments i esquitxades sobre la via 
pública i els seus elements i també perjudiquin a altres veïns de manera 
desproporcionada. 
 
26º Col·locar publicitat sobre la part exterior dels vidres dels vehicles, quan la referida 
publicitat sigui aliena a la persona propietària, i no tingui l’autorització corresponent. 
 
27º Esquinçar, arrancar, escampar o llençar a la via publica tota classe de cartells, 
anuncis, pancartes, volants o similars.  
 
28º Col·locar sense autorització de l’Ajuntament cartells, pancartes, adhesius o 
qualsevol altre forma de propaganda o publicitat, en edificis i instal·lacions municipals, 
en els elements del paisatge com ara els arbres i similars, en el mobiliari urbà i en 
general en tots aquells elements que situats a la via i/o espais públics, estiguin 
destinats a prestar serveis específics a la ciutadania.  
 
29º L’emissió d’olors molestes, nocives i/o perjudicials per a les persones i el medi 
ambient de forma lleu. 
 
30º Llençar a l’exterior fums, bafs i gasos, vapors o aire amb substàncies en suspensió 
o temperatura diferent de la de l’ambient, en quantitats desproporcionades per les 
façanes o patis de tot tipus.  
 
31º Realitzar qualsevol acció que provoqui una elevació dels nivells sonors per sobre 
dels límits establerts de manera específica per cada cas en concret.  
 
32º L’emissió de qualsevol soroll que alteri la tranquil·litat veïnal, excepte quan 
provingui d’activitats populars o festives autoritzades per l’Ajuntament, d’acord amb els 
límits màxims expressats en el Mapa de Capacitat Acústica del terme municipal. 
 
33º Molestar el veïnat amb sorolls innecessaris encara que es trobin per sota dels 
nivells establerts i siguin difícilment mesurables, com els tancaments de porta bruscos, 
cops, crits, salts, balls, cants, música alta i similars, especialment en les hores de 
descans nocturn.  
 
34º Realitzar qualsevol activitat pertorbadora del descans aliè en el interior dels 
habitatges. 
 
35º L’emissió de qualsevol soroll que alteri la tranquil·litat veïnal, excepte per aquelles 
activitats que, en la respectiva llicència municipal, tinguin autoritzat un horari diferent i 
quan provinguin d’activitats populars o festives autoritzades, les quals hauran de 
disposar de l’autorització municipal corresponent.  
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36º Realitzar activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació de caixes, 
contenidors, materials de construcció i objectes similars a la via pública o espai obert, 
llevat de casos excepcionals amb sol·licitud prèvia a l’Ajuntament.  
 
37º Forçar les marxes dels vehicles de motor produint sorolls molestos i produir sorolls 
per les acceleracions brusques i estridents, clàxons innecessaris, forçar el motor al 
circular en pendents, així com els sorolls originats per l’excés de volum dels equips de 
música en la via pública, així com donar voltes innecessàries amb els vehicles per les 
illes d’habitatges i molestar el veïnat en l’horari de descans nocturn. 
 
38º Dipositar els residus municipals d’origen domèstic en contenidors diferents dels 
expressament designats en cada cas, i desplaçar qualsevol tipus de contenidor del lloc 
designat pels serveis de neteja i utilitzar els mateixos per a ús privat.  
 
39º No procedir a la neteja immediata del tram de la via pública que s’hagi embrutat,  
les persones promotores de l’obra, titulars de la llicencia d’obres i transportistes, 
solidàriament, quan retirin sacs o contenidors de la via pública, respecte la zona on 
eren situats, la qual no quedi neta i lliure de tot tipus de runa o residu. 
 
40º Utilitzar trituradors domèstics que evacuïn els productes a la xarxa publica de 
sanejament; dipositar residus de naturalesa líquida al interior de les papereres o dels 
contenidors, i abandonar mobles, estris i similars a la via publica i als espais oberts 
sense edificar, tant públics com privats. 
 
41º No complir, ni respectar l’horari de tancament de les terrasses i vetlladors. 
 
127.2 Les infraccions previstes en l’article 127.1.12º, apartats d) i q) seran castigades 
dins de d’interval de sancions per la seva banda més alta, de 150,00 € a 300,00 €. 
 
Article 128. Procediment sancionador. 
 
128.1. Per imposar les sancions corresponents a les infraccions tipificades en aquesta 
ordenança cal seguir el procediment sancionador  establert en el Reglament del 
procediment sancionador municipal. 
 
 
 
 
Disposicions Addicionals:  
 
Primera.  L’òrgan competent per imposar sancions en matèria de protecció d’animals 
correspon: 
 

- A l’Alcalde en el cas de que es tracti d’una infracció lleu. 
- Al Director dels serveis territorials del Departament competent en 

matèria de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya en el cas 
d’infraccions greus. 

- Al Conseller del Departament competent en matèria de Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya en el cas d’infraccions molt 
greus. 

 
En el cas d’infraccions greus o molt greus, l’Ajuntament instruirà el corresponent 
expedint i un cop finalitzada la seva instrucció, el trametrà a l’òrgan competent per la 
seva resolució. 
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Segona.  L’Alcaldia queda facultada per dictar quantes instruccions resultin precises 
per a la correcta interpretació i en el seu cas per al desenvolupament i aplicació 
d’aquesta Ordenança. 
 
Tercera.  Les mesures previstes en l’article 48 de la present Ordenança respecte els 
Guals, s’entendran sense perjudici dels preceptes específics al respecte de 
l’Ordenança d’utilització del domini públic. 
 
Quarta. Allò establert per aquesta Ordenança s’estén sens perjudici de les 
intervencions que corresponguin fer a altres organismes de les administracions en 
l’àmbit de les seves respectives competències, i en el marc de les normatives 
sectorials específiques. 
 
 
Disposició Derogatòria: 
 
Primera.  Queda derogada la Ordenança de Policia i Bon Govern aprovada en data 29 
d’octubre de 1993 i modificada en sessió plenària de dates 4 de febrer de 1993 i 24 de 
juliol de 2012. 
 
 
Disposició Final: 
 
Primera.  La present Ordenança entrarà en vigor als 15 dies de la publicació íntegra 
del seu text definitiu al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. 
 
Segona.- Amb la present Ordenança, s’aproven els annexos codificats d’infraccions i 
sancions amb els supòsits i les quanties reflectides en ells per a la seva aplicació sota 
criteris de proporcionalitat, igualtat, tipicitat i celeritat. 
 
 
 
 
L’Arboç, 27 de gener de 2017 
 
 
 
 
 
 


