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REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓ DOMIC ILIARIA 
D’AIGUA POTABLE 

 

 
 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Capítol 1. Objecte i naturalesa del servei d’aigües  
 
Article 1  
 
L'objecte d'aquest Reglament és la regulació del règim jurídic i de prestació del servei 
d'abastament domiciliari d'aigua potable en el terme municipal de l’Arboç, incloent-hi la 
determinació dels drets i obligacions del gestor i dels usuaris del servei. 
 
Article 2  
 
El servei de distribució domiciliària d'aigua potable és un servei públic de titularitat 
municipal. Les activitats inherents a aquest servei resten assumides per la corporació 
municipal com a pròpies; en conseqüència, correspon en tot cas a l'Ajuntament de 
l’Arboç: 
 
a) la determinació de la forma de prestació del servei dintre de les admeses 

per la legislació de règim local. 
 
b) la planificació, i en el seu cas l'execució i la gestió de la xarxa municipal de 

distribució  d'aigua potable. La reglamentació del Servei. 
 
d) la supervisió i control de l’activitat de l’empresa o organisme que pugui 

tenir atribuïda la gestió i explotació del servei. 
 
e) la vigilància de la salubritat i potabilitat de les aigües subministrades, 

directament o a través del gestor del servei. 
 
qualsevol altra funció que li vingui assignada per la legislació vigent, en la seva 

condició d’ens titular del servei. 
 
Capítol 2. Abast del Servei envers els usuaris 
 
Article 3  
 
El servei de distribució domiciliària d'aigua potable és un servei públic municipal, 
circumstància per la qual els veïns tindran dret a utilitzar-lo en els termes, condicions i 
amb les limitacions que es desprenen de l’article 70 i concordants. També gaudiran 
d'aquest dret, en idèntiques condicions, aquelles altres persones -físiques o jurídiques- 
que sol·licitin  
 
aquest servei envers instal·lacions, finques o immobles situats dins el terme municipal de 
l’Arboç. 
 
El servei municipal de distribució domiciliària d'aigua potable es prestarà dins dels límits 
del terme municipal de l’Arboç, amb l'extensió que permeti la xarxa existent. Aquesta 
haurà de garantir, en qualsevol cas, en els nuclis de població del municipi, qualificats com 
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a sòl urbà en el Pla General d’Ordenació Urbana, el subministrament domèstic i la 
dotació necessària per a indústries i activitats de poc consum d'aigua1. 
 
Els drets contemplats a l'apartat 1 s'exerciran dins dels límits i sota els requisits i les 
condicions establertes per aquest Reglament, en virtut del mateix, o en mèrits d’allò que 
puguin disposar altres normes de rang superior. 
 
Aquells que desitgin gaudir del servei municipal de distribució d'aigua potable ho hauran 
de sol·licitar expressament i hauran de subscriure amb el gestor del servei un contracte o 
pòlissa de subministrament o abonament. 
 
La pòlissa o contracte de subministrament o abonament resta configurada com un 
contracte d'adhesió regit per les condicions generals estipulades per l'Ajuntament en el 
marc de la legislació vigent. 

 Les condicions particulars que pugui contenir el contracte restaran automàticament sense 
efectes quan resultin incompatibles amb les condicions generals estipulades per la 
Corporació. 
 
Les condicions generals a què fa referència l'apartat anterior són les contemplades en 
aquest Reglament, i aquelles altres que l'Ajuntament pugui establir a través del 
procediment d'aprovació de les disposicions normatives reguladores dels serveis públics 
de titularitat municipal. 
 
Capítol 3. Concepte d’usuari 
 
Article 4   
 
1. Té la consideració d'usuari del Servei tota persona física o jurídica que hagi contractat i 
rebi, en el seu domicili o en un altre lloc fixat de mutu acord, el subministrament, adquirint 
per aquest fet la condició d'abonat. A aquests efectes, la qualitat d'usuari serà 
independent de la de propietari, arrendatari o ocupant, per qualsevol altre títol, de la finca, 
instal·lació o immoble de què es tracti. 
 
2. Els usuaris del Servei rebran, indistintament, la denominació d’abonat o usuari. 
 
Article 5  
 
L'usuari del Servei tindrà els drets i les obligacions dimanants d’aquest Reglament i de la 
resta de normes jurídiques que siguin d'aplicació. 
 
Capítol 4. Concepte de gestor del Servei  
 
Article 6   
 
1. Té la consideració de gestor del Servei la persona física o jurídica que, per encàrrec o 
disposició del propi Ajuntament en cas de gestió directa, o mitjançant l'oportú contracte 
de gestió de serveis públics en cas de gestió indirecta, sigui la responsable d'efectuar 
materialment la distribució als usuaris, dedicant la seva activitat a  la captació, tractament, 
transport i distribució de l’aigua potable. 
 
2. El servei municipal de distribució domiciliària d’aigua potable podrà ser prestat 
mitjançant qualsevol de les formes de gestió de serveis previstes a la legislació de règim 
local. En tot cas, el gestor del Servei i el seu personal rebran l'acreditació corresponent 
del municipi per a coneixement i garantia dels usuaris. 
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3. Sens perjudici d’allò que disposen els apartats 1 i 2, el servei de distribució domiciliària 
d’aigua potable es podrà garantir emprant les fórmules associatives previstes a la 
legislació de règim local, o mitjançant conveni o acord de delegació amb altres 
administracions públiques. 
 
Article 7  
 
El gestor del Servei tindrà els drets i obligacions que estableixin aquest Reglament i les 
restants normes d'aplicació, incloses les estipulacions derivades del contracte que tingui 
concertat amb l'Ajuntament, si és el cas. 
 
 

TÍTOL II. ELEMENTS MATERIALS DEL SERVEI 
 
Capítol 1. Abast de la xarxa de distribució 
 
Article 8  
 
Integren la xarxa de distribució domiciliària d'aigua potable, com a elements materials 
adscrits al Servei, les instal·lacions següents: 
 
a) instal·lacions subministradores 
 
b) instal·lacions receptores 
 
c) xarxa de distribució 
 
d) ramals d'escomesa 
 
e) claus de presa 
 
f) claus de registre 
 
claus de pas 
 
Llevat la clau de pas, la resta d’instal·lacions gaudiran de la condició de béns de 
servei públic. 
 
 
Capítol 2. Instal·lacions subministradores 
 
Article 9  
 
Són instal·lacions subministradores les captacions d'aigua i les instal·lacions elevadores 
de tota mena que faciliten el proveïment d'aigua per a la xarxa de distribució. 
 
Capítol 3. Instal·lacions receptores 
 
Article 10  
 
Són instal·lacions receptores els dipòsits d'emmagatzematge, que actuen com a 
elements de regulació i reserva de les necessitats d'aigua potable de la població. 
 
Capítol 4. Determinacions tècniques comunes  
 
Article 11  
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Les instal·lacions previstes a les lletres a), b) i c) de l'article 8 hauran de complir totes les 
determinacions tècniques que els són aplicablesi. Llevat que es disposi altrament, el 
manteniment d'aquestes instal·lacions anirà a càrrec del gestor del Servei. 
 
Capítol 5. Xarxa de distribució 
 
Article 12  
 
La xarxa de distribució és el conjunt de canonades i els seus elements de control i 
maniobra que, ubicats principalment o per regla general en terrenys de propietat 
municipal i en espais i vies d'ús públic, serveixen per a subministrar l'aigua potable fins a 
les escomeses dels diferents edificisii. 
 
Article 13  
 
La xarxa de distribució de nova implantació haurà de complir les determinacions,  envers 
distàncies entre canonades d'aigua i canalitzacions d'altres subministraments públics que 
discorren pel subsòl, establertes pel Decret 120/1992, de 28 d'abril, modificat pel Decret 
196/1992, de 4 d'agost (DOGC núm. 1606, de 12.6.1992, i DOGC núm. 1649, de 
25.9.1992). 
 
Així mateix, serà d'aplicació a tota la xarxa de distribució allò que disposen l’Ordre del 
Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya, de 5 de juliol de 1.993 i 
la Resolució d’aquest mateix departament, de 9 d’octubre de 1996, en relació al 
procediment de control aplicable a les xarxes de serveis públics que discorren pel subsòl 
(DOGC núm. 1782, d'11.8.1993 i DOGC núm. 2341, de 28.2.1997, respectivament). 
 
 
Capítol 6. Ramal d’escomesa 
 
Article 14   
 
El ramal d'escomesa és la conducció que enllaça la xarxa de distribució amb la 
instal·lació general interior de cada immoble.  
 
Article 15  
 
1. La instal·lació i el manteniment del ramal d'escomesa fins a la clau de registre (inclosa 
aquesta última) corresponen al gestor del Servei. Quan aquest gaudeixi de personalitat 
jurídica pròpia o tingui atribuïda, mitjançant contracte, la gestió del Servei, es farà càrrec 
del cost d'aquestes actuacions, llevat que s’hagi disposat o acordat altrament. 
 
2. El gestor del Servei s'atindrà a la normativa bàsica (en endavant, "Normativa Bàsica") 
per a les instal·lacions interiors de proveïment d'aigua, aprovada per Ordre del Ministeri 
d'Indústria de 9 de desembre de 1975 (BOE núm. 11, de 13.1.1976, i BOE. núm. 37, de 
12.2.1976) i per Resolució de 7 de juny de 1988, per la qual s'aprova la instrucció sobre 
especificacions a complir pels tubs de material plàstic per al seu ús en sistemes de 
distribució d'aigua (DOGC núm. 1070, de 18.11.1988). 
3. Tot i el que preveu l'apartat 1, el propietari de l'immoble que sol·liciti la prestació del 
servei, haurà d’executar al seu càrrec un orifici al mur de tancament de la seva finca, per 
tal que el gestor del servei, o l’instal·lador autoritzat contractat per l’abonat, hi pugui 
passar el ramal d'escomesa, atenint-se a la Normativa Bàsica. 
 
En aquest orifici, el tub restarà lliure i en condicions de dilatació, si bé l'orifici es rejuntarà 
per tal que quedi impermeabilitzat.  
 
Article 16  
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1. S’instal·larà un ramal d'escomesa independent per a cada immoble que sol·liciti el 
servei. 
2. L'ocupant de la planta baixa de l'immoble podrà sol·licitar del gestor del Servei, 
comptant amb la conformitat del propietari de la finca, la instal·lació al seu càrrec d'un 
ramal d'escomesa independent del general de l'immoble, si bé no es permetrà l'entrada 
de més de tres ramals (inclòs el general de la finca) per la mateixa paret, llevat que les 
dimensions del dit immoble facin aconsellable l’adopció d’una solució diferent. 
 
Article 17   
 
Les característiques de cada ramal d'escomesa les determinarà el gestor del Servei, 
en atenció a les especificacions de Normativa Bàsica, i les dades específiques de la 
pressió de l'aigua, el cabal subscrit, el consum previsible, la situació del local i els 
serveis als que haurà d'atendre.  
 
 
Capítol 7. Clau de presa 
 
Article 18   
 
La clau de presa és la que es troba sobre la xarxa de distribució i obre el pas a cada 
ramal d'escomesa. 
 
Article 19 
 
El gestor del Servei haurà d’instal·lar i fer el manteniment de la clau de presa i, alhora, 
serà l'únic facultat per a manipular-la, directament o a través d’una persona degudament 
autoritzada. El cost d'aquestes actuacions serà al seu càrrec, llevat que s'hagi acordat 
altrament. 
 
 
Capítol 8. Clau de registre 
 
Article 20   
 
La clau de registre és la que es troba sobre el ramal d'escomesa, generalment a la via 
pública i al llindar de l'edifici, o finca, atès pel servei. 
 
Aquesta clau marca el límit de titularitat i responsabilitat de la instal·lació. Fins a aquesta 
clau, el gestor del servei de distribució d’aigua és el titular i responsable de la instal·lació. 
A partir d’aquesta clau, el titular i responsable de les instal·lacions és l’abonat. Tot i així, el 
tram del ramal d’escomesa, entre la clau de registre i el(s) comptador(s) estarà tutelat pel 
gestor del servei, que podrà exigir a l’abonat que efectuï les reparacions pertinents, en 
cas de fuites d’aigua, amb la possibilitat d’exigir sancions, i, en casos extrems, el tall del 
subministrament. 
 
Article 21 
 
El gestor del Servei haurà d’instal·lar i fer el manteniment de la clau de registre i, alhora, 
serà l'únic facultat per a manipular-la, directament o a través de persona autoritzada. El 
cost d'aquestes actuacions serà al seu càrrec, llevat que s'hagi acordat altrament. 
 
 
Capítol 9. Clau de pas  
 
Article 22  
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La clau de pas és aquella situada al punt d'unió entre el ramal d'escomesa -després de la 
clau de registre- i el tub d'alimentació de la instal·lació interior general de l'immoble. 
S'ubicarà al costat del llindar de la porta de l'interior de l'immoble, en una cambra 
impermeabilitzada amb evacuació o desguàs a l'exterior o a una claveguera. 
 
Article 23    
 
1. La instal·lació i manteniment de la clau de pas i de la cambra per a allotjar-la anirà a 
càrrec del propietari de l'immoble o de l'abonat, els quals podran manipular-la en cas de 
necessitat per tallar el subministrament d'aigua a l'immoble, sota llur responsabilitat. 
 
2. Per a la instal·lació i manteniment de la clau de pas, el propietari o abonat podrà 
utilitzar els serveis de qualsevol instal·lador autoritzat, sense que el gestor del Servei li 
pugui determinar l’instal·lador. 
 
 

TÍTOL III. INSTAL·LACIONS INTERIORS 
 
Capítol únic. Règim de les instal·lacions interiors  
 
Article 24 
 
La clau de pas, el comptador (llevat que sigui de lloguer) i la instal·lació interior de l'edifici, 
seran propietat del titular de la finca. 
 
Article 25  
 
L'abonat haurà d'executar al seu càrrec la instal·lació interior de l'immoble, mitjançant 
instal·lador autoritzat i donant compliment a les determinacions aplicables de la 
Normativa Bàsica. Així mateix, l'abonat haurà de fer-se càrrec del manteniment i 
conservació de la instal·lació interior, a partir de la sortida de la clau de registre. 
 
Article 26 
 
El gestor del Servei informarà a l'abonat de les fuites en la instal·lació interior que l'afectin 
i que el gestor hagi detectat, per tal que aqueixes siguin subsanades per l’abonat amb la 
màxima celeritat possible. 
 
Article 27 
 
En el cas que el gestor detectés incompliments de les determinacions d'aquest 
Reglament en alguna instal·lació interior, ho comunicarà a l'abonat perquè procedeixi a 
corregir-los. Si aquests incompliments fossin susceptibles de generar perills o riscos 
sanitaris o tècnics per a la xarxa d'abastament o per a tercers, la comunicació serà per 
escrit i inclourà la fixació d'un termini suficient per a efectuar l'esmena. Transcorregut 
aquest termini sense haver-se esmenat l'incompliment, el gestor ho comunicarà a 
l'Ajuntament. La Corporació, si s’escau, dictarà les ordres que consideri oportunes per tal 
que els propietaris restableixin o preservin les condicions de seguretat, salubritat i ornat 
públic dels seus immobles, envers les instal·lacions interiors d’abastament d’aigua i el seu 
entorn. 
 
Article 28 
 
L'abonat podrà efectuar la instal·lació interior a través dels instal·ladors autoritzats pel 
Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya que lliurement 
triï, i podrà adquirir els materials on consideri més adient. Només se li podrà exigir que els 
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materials i les instal·lacions compleixin les determinacions de la Normativa Bàsica, de la 
normativa tècnic sanitària i d'aquesta ordenança. 
 
Article 29 
 
Sens perjudici d’allò que disposen l’article 69 i concordats, abans d'iniciar la prestació del 
servei el gestor tindrà dret a inspeccionar les instal·lacions interiors efectuades, podent-se 
negar a iniciar la prestació del servei en cas que no s'ajustin a la Normativa Bàsica i a 
aquest Reglament. L’abonat estarà obligat a facilitar les tasques inspectores del gestor 
del servei. 
 
Aquesta inspecció s'entén sens perjudici de les que legalment procedeixin per part de les 
diverses administracions públiques competents. 
 
Article 30 
 
Els comptadors i les instal·lacions interiors hauran de disposar dels oportuns sistemes 
d'evacuació d'aigua en cas de fuites, per tal d'evitar que l'aigua pugui danyar l'immoble o 
els materials o aparells ubicats al seu interior. Qualsevol dany que es produeixi per fuites 
a partir de la clau de pas, inclosa aquesta, serà de l’exclusiva responsabilitat de l'abonat o 
propietari de l'immoble, amb total indemnitat del gestor del servei i de l’Ajuntament. 
 
Article 31  
 
El gestor del Servei, a través de personal degudament autoritzat i identificat, podrà 
inspeccionar les instal·lacions generals interiors de l'abonat, el qual restarà obligat a 
permetre-li l'entrada, en hores diürnes, a les claus de pas, comptadors i instal·lacions 
generals interiors. 
 
Article 32  
 
Correspon a l'Ajuntament decidir sobre les sol·licituds de suspensió del subministrament 
que li sotmeti el gestor del Servei per inadequació de les instal·lacions interiors de 
l'abonat. 
 
Article 33  
 
Els tancaments dels armaris i cambres de comptadors hauran de poder-se operar amb 
claus universals. 
 
 

TÍTOL IV. SISTEMES DE MESURAMENT 
 
Capítol 1. Dels comptadors i llurs característiques  
 
Article 34  
 
El mesurament del subministrament d'aigua s'efectuarà sempre mitjançant comptador, 
llevat del que preveuen les disposicions transitòries d'aquest Reglament. 
 
Article 35  
 
Els comptadors hauran de ser sempre de model oficialment homologat i hauran d'estar 
precintats per l'organisme de l'administració competent per a verificar-los, d'acord amb les 
determinacions que conté la normativa següent: Reial Decret de 22 de febrer de 1907, 
amb les modificacions introduïdes mitjançant sengles Reials Decrets de 24 d'agost i 6 de 
desembre de 1910; Decret de 12 de juliol de 1945 (BOE núm. 197, de 16.7.1945); Reial 
Decret 1616/1985, d’11 de setembre (BOE núm. 219, de 12.9.1985); Reial Decret 
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597/1988, de 10 de juny (BOE núm. 142, de 14.6.1988); Ordre del Ministeri d’Obres 
Públiques i Urbanisme, de 28 de desembre de 1988 (BOE núm. 55, de 6.3.1989); i Ordre 
del mateix Ministeri, de 30 de desembre de 1988 (BOE núm. 25, de 30.1.1989). 
 
Article 36   
 
Els comptadors hauran d’adequar-se a la Directiva 75/33/CE, de 17 de desembre de 
1974 (DOCE núm. 14, de 20 de gener de 1975) i a la normativa esmentada a l’article 35. 
La determinació del tipus, diàmetre i emplaçament del comptador correspondrà al gestor 
del servei, d'acord amb la Normativa Bàsica i en atenció als tipus de domicilis a 
subministrar, així com als cabals punta horaris previstos en proveïments especials. 
 
Capítol 2. Adaptació dels comptadors al consum real  

 
Article 37  
 
1. Si el consum real no s'adeqüés al concertat entre el gestor del Servei i l'abonat, i no 
guardés la deguda relació amb el que correspon al rendiment normal del comptador, 
aquest serà substituït per un altre comptador amb el diàmetre adequat.  
 
2. Si l’abonat no porta a terme la substitució del comptador en temps i forma, aquesta 
serà realitzada pel gestor del Servei. Tanmateix, si l’abonat li impedeix o obstaculitza 
l’actuació de llurs empleats, el gestor del Servei podrà instar la suspensió del 
subministrament, d’acord amb el procediment previst en aquest Reglament. 
 
Capítol 3. Compra de comptadors 
 
Article 38   
 
L’abonat podrà adquirir  el comptador on consideri convenient, sempre que l’aparell 
reuneixi les característiques d'homologació reglamentàries. Alhora, l’abonat procedirà a la 
seva instal·lació, al seu càrrec, requerint, a aquests efectes, 
la col·laboració del gestor del Servei, o d'un instal·lador independent, degudament 
autoritzat. Si posteriorment es declarés aquell model de comptador exclòs dels models 
homologats, l'abonat haurà de procedir a canviar-lo al seu càrrec exclusiu. De no fer-ho 
en temps i forma, serà d’aplicació allò que preveu el segon paràgraf de l’article 37. 
 
Capítol 4. Manipulació, instal·lació i manteniment dels comptadors 
 
Article 39  
 
Els comptadors només podran ser manipulats pel gestor del Servei i per les empreses, 
degudament autoritzades, que rebin l’encàrrec de tenir cura del seu manteniment. 
 
Article 40  
 
La instal·lació interior i el comptador resten sota la custòdia, conservació i responsabilitat 
de l'abonat, el qual haurà de permetre-hi l'accés als empleats del gestor del Servei. 
 
Article 41  
 
Els comptadors es situaran a la planta baixa dels immobles, en un lloc accessible i 
proper, si és possible, a l’entrada de cada finca. 
 
En el cas d’habitatges unifamiliars, els comptadors s’instal·laran en un armari, a la façana, 
o a la tanca de la finca, que serà accessible des del carrer. 
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3.Els comptadors s’instal·laran en un armari d'obra, amb les dimensions i característiques  
establertes per la Normativa Bàsica, el qual serà dotat de tancament amb clau universal. 
Les modificacions que calgui efectuar en les dimensions de l'armari per canvi de 
comptador aniran a càrrec de l'abonat. 
 
Article 42  
 
1. L'abonat resta obligat a concertar un contracte de manteniment del comptador amb el 
gestor del Servei, i, en casos excepcionals degudament justificats, amb un instal·lador 
autoritzat de la seva lliure elecció, si bé, en aquest darrer supòsit, haurà de subministrar 
al gestor del Servei còpia del contracte esmentat.  
 
2. Les actuacions dels instal·ladors independents sobre el comptador hauran de ser 
prèviament notificades al gestor del Servei, perquè les supervisi si ho desitja. 
 
 
 
 
 
Article 43  
 
1. Si resultés que el comptador no funciona regularment, el gestor del Servei requerirà a 
l'abonat per a que procedeixi a reparar-lo o substituir-lo al seu càrrec, concedint-li un 
termini suficient a l'efecte i comunicant-ho a l'Ajuntament, en cas que no s'atengui al seu 
requeriment. 
 
2. Si l'abonat no estes d'acord amb el requeriment, qualsevol d'ambdues parts podrà 
exigir que es verifiqui el comptador pels serveis territorials del Departament d'Indústria de 
la Generalitat de Catalunya, anant les despeses de verificació a càrrec del gestor del 
Servei, si existeixen anomalies que ocasionen un excés de mesurament, i a càrrec de 
l'abonat en els supòsits restants. 
 
Article 44  
 
A petició de l'abonat que tingui un comptador general sobre una escomesa directa que el 
proveeixi exclusivament a ell, i sempre que sigui tècnicament possible, el gestor del 
Servei autoritzarà que s'hi empalmi un altre comptador, assignant-li una segona pòlissa, 
de la qual se’n derivarà una meritació independent dels conceptes esmentats als articles 
77, 78, i 79. Tot i així, el gestor del Servei no assumirà cap responsabilitat pel 
funcionament inadequat d'aparells, derivat d'una insuficiència de la presa d'aigua, ni 
tindrà cap dret l’abonat, per aquest motiu, a cap reducció o devolució envers les 
exaccions previstes a l’incís anterior. Tan les despeses d’instal·lació del segon comptador 
com les de solució de l'eventual funcionament inadequat seran a càrrec de l'abonat. 
 
Article 45  
 
El subministrament d’aigua a una pluralitat d’usuaris, en un mateix immoble o finca, a 
través d’un sol ramal d’escomesa amb comptador general i pòlissa única, s’autoritzarà 
amb caràcter excepcional, prèvia justificació, per part dels interessats, de circumstàncies 
rellevants d’ordre econòmic, tècnic, urbanístic o social, susceptibles d’acreditar la 
necessitat d’aquest sistema en defecte del sistema general, consistent en que cada 
usuari tingui assignat un comptador independent, sota la cobertura d’una pòlissa 
d’aquesta mateixa naturalesa. 
 
Quan, d’acord amb l’apartat anterior, un sol ramal d'escomesa amb comptador general 
subministri aigua a més d'un usuari en el mateix immoble, el propietari o comunitat de 
propietaris de la finca podran instal·lar-hi, al càrrec, una bateria de comptadors 
divisionaris per a atendre a la totalitat de possibles usuaris de l'immoble -malgrat que 
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inicialment no s’instal·lin més comptadors que els necessaris-, sens perjudici de mantenir 
el comptador general. 
 
Article 46  
 
Tan la bateria com els comptadors generals i divisionaris compliran les determinacions de 
la Normativa Bàsica. Sempre que sigui possible, la bateria s’instal·larà a la planta baixa 
de l'edifici. 
 
Article 47  
 
En cas d'existir discrepàncies entre el mesurament del comptador general i la suma dels 
corresponents als comptadors divisionaris existents, el gestor del servei facturarà el 
consum total que sigui més elevat, sens perjudici que, a efectes interns, la diferència es 
pugui prorratejar, quan sigui el cas, entre tots els abonats, en proporció als consums 
individuals que es dedueixin dels comptadors divisionaris. 
 
 

TÍTOL V. XARXA D'HIDRANTS I BOQUES D'INCENDI 
 
Capítol 1. Abast de la xarxa 
 
Article 48  
 
Amb motiu de reformes, millores i ampliacions de la xarxa d'abastament, el gestor del 
Servei preveurà la instal·lació d'hidrants, al seu càrrec si és el cas, en els llocs de la via 
pública determinats per l'Ajuntament, per a ús exclusiu del servei d'extinció d'incendis, 
així com boques de càrrega per a ús privatiu dels serveis públics de neteja viària, parcs i 
jardins i brigades municipals. 
 
Article 49  
 
La instal·lació consistirà en la construcció d'arquetes i la col·locació de les oportunes 
claus de presa i registre, i la instal·lació i connexió dels hidrants i boques de reg. La seva 
utilització serà de l’exclusiva responsabilitat municipal, si bé el gestor del Servei estarà 
obligat al seu manteniment. 
 
Capítol 2. Característiques tècniques de les instal ·lacions 

 
Article 50  
 
Els hidrants tindran una escomesa independent per a cadascun d'ells. En tot cas, el 
diàmetre de les escomeses i dels hidrants seran equivalents.  
 
La ubicació i característiques dels hidrants complirà la normativa vigent, tan estatal com 
autonòmica. Així mateix, les noves xarxes, i la remodelació de les existents, es 
dimensionaran de manera que es compleixi l’esmentada normativa en el que fa 
referència a cabals i pressió de sortida. 
 
El ramal que alimenta l'hidrant disposarà d’una vàlvula de comporta de diàmetre adient, 
que permetrà aïllar-lo. 
 
Article 51   
 
De la mateixa manera que els hidrants, la instal·lació de boques d’incendi equipades 
(BIE) als edificis, i les xarxes corresponents que les subministrin, hauran de complir la 
normativa vigent, tan estatal, com autonòmica. 
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Article 52  
 
Els hidrants que formin part d’una xarxa pròpia d’un edifici o establiment industrial 
compliran igualment les mateixes condicions mínimes que els hidrants de la xarxa 
pública. 
 
Les boques d’incendi s’ajustaran a les determinacions de l’apartat 7 de l’apèndix 1 del 
reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, aprovat mitjançant Reial Decret 
1942/1993, de 5 de novembre (BOE núm. 298, de 14.12.1993), en els termes i 
condicions que es desprenen de les disposicions transitòries primera i segona del dit 
reglament. 
 
Les xarxes de boques d'incendi (BIE) per als edificis disposaran d'una escomesa 
independent i d'una clau de registre, ubicada a la via pública. Les boques i aparells 
projectors d'aigua subministrada a través d'aquestes escomeses estaran segellats pel 
gestor del Servei, el qual podrà inspeccionar-les en qualsevol moment. 
 
Si el gestor del servei ho considera convenient, i no s’infringeix la Normativa vigent contra 
incendis, podrà exigir la instal·lació d’un comptador en les connexions per a xarxes de 
BIE. 
 
De la mateixa manera que pels hidrants, les noves xarxes de distribució d’aigua i la 
remodelació de les existents, es projectaran tenint en compte els cabals i pressions que 
cal garantir per a les instal·lacions de BIE, ja sia per subministrament directe o via dipòsit, 
d’acord amb la normativa vigent 
 
L’aigua que s’utilitzi en generadors de vapor, boques d’incendi i serveis auxiliars, podrà 
ser distinta a la destinada al consum públic, sempre i quan aquesta aigua es canalitzi a 
través d’una xarxa diferenciada, convenientment senyalitzada en tot el seu recorregut. 
 
 
Capítol 3. Obligacions dels abonats i limitacions q uant a l’ús de l’aigua i quant a la 

manipulació de les instal·lacions 

 
Article 53  
 
1. L'abonat en cap cas podrà utilitzar l'aigua subministrada per escomeses de boques 
d'incendi per a finalitats diferents de l'extinció d'incendis, en locals propis o de tercers. 
 
L'abonat només podrà maniobrar la clau de registre i trencar els precintes de les boques 
en cas de sinistre. En aquest supòsit, restarà obligat a comunicar per escrit al gestor del 
Servei, en un termini de 24 hores, el sinistre produït i el temps durant el qual s'han utilitzat 
les boques d'incendi. 
 
3. El manteniment i conservació del comptador de la connexió a una xarxa de BIE, si n’hi 
ha, serà responsabilitat de l’abonat i anirà al seu càrrec, i es realitzarà pel gestor del 
servei, tal com en la resta de comptadors. 
 
 
Capítol 4. Establiment i manteniment de les instal· lacions 
 
Article 54  
 
L’establiment  i manteniment de tota la instal·lació interior a partir de la clau de registre, i 
de les boques, serà realitzada per un instal·lador autoritzat, a càrrec i sota la 
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responsabilitat de l'abonat. La intervenció del gestor del Servei es limitarà a la col·locació 
dels precintes. 
 
Capítol 5. Obligacions específiques del gestor del Servei 
 
Article 55  
 
El gestor del Servei serà responsable de mantenir en tot moment la pressió, cabal i 
reserva d’aigua necessàries per a l'adequat funcionament dels hidrants i de les 
instal·lacions de boques d'incendi. També serà responsable de les conseqüències que es 
puguin derivar de l'incompliment d'aquest deure. 
 
Capítol 6. Comprovació del funcionament de les inst al·lacions 
 
Article 56  
 
L'abonat podrà provar el funcionament de les boques d'incendi un màxim de dues 
vegades l'any,  sempre que la reglamentació vigent en matèria de protecció contra 
incendis no estableixi una freqüència més gran. Per realitzar aquestes proves, ho 
comunicarà per escrit al gestor del Servei amb una antelació mínima de quatre dies 
hàbils, per tal que es pugui personar a aixecar el precinte i tornar-lo a instal·lar un cop 
efectuada la prova. 
 
En qualsevol cas, el sistema de boques d’incendi es sotmetrà, d’ofici o a instància de 
part, a les proves d'estanquitat i resistència mecànica adequades, en els termes i 
condicions assenyalats per la reglamentació tècnico-sanitària en matèria d’aigües de 
consum públic i per la reglamentació tècnica dictada en matèria de protecció contra 
incendis. 
 
 

TÍTOL VI. CONDICIÓ SANITÀRIA DE LES AIGÜES 
 
Capítol únic. Condicions tècnico-sanitàries de les aigües subministrades 

 
Article 57  
 
L'aigua subministrada pel servei de distribució domiciliària d'aigua potable, així com les 
instal·lacions corresponents, hauran de complir les determinacions de la reglamentació 
tècnico-sanitària per al proveïment i control de les aigües potables de consum públic, 
aprovada pel Reial Decret 1138/1990, de 14 de setembre (BOE núm. 226, de 20.9.1990), 
així com la resta de normes sanitàries que siguin d'aplicació. 
 
Article 58   
 
El gestor del Servei és responsable del compliment de la normativa sanitària en el cicle 
de captació, tractament i subministrament de l'aigua a tota la xarxa municipal de 
distribució, fins al punt de l'escomesa de l'abonatiii, a partir del qual la responsabilitat serà 
d'aquest. 
 
Article 59   
 
El gestor del Servei haurà d'establir les estacions intermitges de tractament que resultin 
necessàries per a assegurar la qualitat sanitària de l'aigua a tota la xarxa municipal de 
distribució. 
 
Article 60   
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El gestor del Servei haurà de practicar les proves periòdiques i mantenir la vigilància que 
requereix la legislació sanitària, per tal d'assegurar la potabilitat de l'aigua subministrada, 
efectuant les anotacions pertinents en els registres que corresponguiniv. 
 
Article 61   
 
Sens perjudici de les atribucions de les autoritats sanitàries, l'Ajuntament, com a titular del 
Servei, està facultat per a efectuar les proves que consideri convenients en qualsevol 
moment per comprovar la qualitat sanitària de l'aigua que és objecte de subministrament. 
 
Article 62  
 
Les instal·lacions particulars interiors dels abonats no podran estar connectades a cap 
altra xarxa, canonada ni proveïment, ni tan sols del mateix gestor del Servei. L'abonat 
haurà d’instal·lar els dispositius reglamentaris per impedir el retorn accidental d'aigua cap 
a la xarxa. 
 
Article 63  
 
Excepcionalment, el gestor del Servei podrà autoritzar, en instal·lacions industrials, la 
connexió de proveïments propis i del subministrament procedent del Servei sempre que 
es garanteixin les següents determinacions: 
 
que l'aigua no es destini en cap cas al consum humà. 
que s'estableixin mecanismes suficients per a garantir la impossibilitat del retorn 
de l'aigua a la xarxa. 
 
 

TÍTOL VII. CONTRACTACIÓ 
 
Capítol 1. Disposicions generals sobre la pòlissa d ’abonament 
 
Article 64  
 
No es procedirà a cap proveïment d'aigua potable a un usuari fins que aquest no hagi 
subscrit amb el gestor del Servei la corresponent pòlissa d'abonament o contracte de 
subministrament d'aigua potable. 
 
La pòlissa d’abonament (o contracte de subministrament) es regirà per les seves 
clàusules particulars i per les disposicions d'aquest Reglament i de les altres normes 
jurídiques aplicables, en els termes que es desprenen dels apartats 3, 4, 5 i 6 de l'article 
3. En qualsevol cas, les clàusules particulars no podran contradir, limitar, ni condicionar 
les disposicions d'aquest Reglament. 
 
 
Capítol 2. Sol·licitud del subministrament 
 
Article 65  
 
Per tal de concertar un contracte de subministrament, caldrà la formulació de l'oportuna 
sol·licitud de l'usuari davant del gestor del Servei, en la qual s'indicarà el nom o raó social 
del peticionari, el seu domicili particular i el domicili a efectes de notificacions en cas de 
ser diferent, l'immoble on es vol rebre el subministrament, el seu caràcter de propietari o 
arrendatari de l'esmentat immoble o el títol d’ocupació corresponent, l'ús al que es 
destinarà el subministrament i el cabal i pressió necessaris. 
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En el cas que l’usuari del servei no sigui el propietari de l'inmoble, haurà d’aportar amb la 
sol·licitud l’autorització escrita d’aquest. 
 
En el que fa referència a les instal·lacions vinculades a béns de les comunitats de 
propietaris, aquestes tindran la condició d’usuari i hauran de subscriure la pòlissa 
corresponent. 
 
 
Article 66  
 
El gestor del Servei podrà negar-se a subscriure contractes de subministrament en els 
supòsits següents: 
 
quan el sol·licitant es negui a signar el contracte de subministrament d'acord amb les 
condicions d'aquest Reglament. 
 
quan les instal·lacions dels sol·licitant no reuneixin les prescripcions legals i tècniques que 
han de complir les instal·lacions receptores. En aquest supòsit, el gestor del Servei haurà 
de comunicar per escrit al sol·licitant les deficiències detectades. 
 
quan el sol·licitant o qualsevol altre membre de la mateixa unitat familiar o convivencial, 
hagin deixat de satisfer l'import de l'aigua consumida en virtut d'un altre contracte amb el 
gestor del Servei, mentra no satisfacin el deute pendent. Fora del supòsit anterior, aquest 
gestor no es podrà negar a subscriure el contracte amb un nou propietari, arrendatari o 
ocupant legítim d'un local o habitatge, emparant-se en el fet que existeixen rebuts de 
subministrament d'aigua pendents de pagament a càrrec de l'anterior abonat, els quals 
s’hauran de reclamar per la via corresponent. Tampoc podrà el gestor del Servei obligar 
al nou sol·licitant a subrogar-se en els deutes de l'antic abonat. 
 
quan el sol·licitant no presenti la documentació exigida per aquest Reglament, prèviament 
a la signatura del contracte. 
 
quan, dintre dels tres mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud, el sol·licitant o 
qualsevol altre membre de la mateixa unitat familiar o convivencial, s'hagin donat de baixa 
d'un previ contracte de subministrament vinculat al mateix local o habitatge, deixant 
deutes pendents, mentre no abonin al gestor del Servei aquests deutes i, alhora, els 
mínims de consums o quotes de servei corresponents al temps transcorregut des de la 
baixa fins a la nova alta. 
 
quan el sol·licitant hagi provocat a la resolució d'un contracte de subministrament durant 
l'any immediatament anterior, mentre no hagi abonat els deutes pendents. 
 
quan el subministrament sol·licitat sigui incompatible o pugui perjudicar l’abastament 
domèstic i la dotació necessària per a indústries i activitats de poc consum d’aigua en els 
nuclis de població del municipi. 
 
 
Capítol 3. Resolució de les sol·licituds 
 
Article 67 
 
Prèviament a la resolució de les sol·licituds, el gestor del Servei sol·licitarà a l’Ajuntament 
un informe vinculant, que es basarà en dades urbanístiques i d’altres llicències 
municipals. 
 
L’Ajuntament emetrà aquest informe en un termini màxim de deu dies hàbils des de la 
sol·licitud per part del gestor del Servei. En cas de no emetre l’informe dins d’aquest 
termini, s’entendrà que s’autoritza la sol·licitud. 
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Article 68   
 
1. El gestor del Servei haurà de comunicar la seva acceptació o negativa a la sol·licitud 
en el termini màxim de quinze dies hàbils des de la seva presentació, entenent-se que 
s'hi nega en cas de manca d'aquesta comunicació. 
 
2. Contra la negativa del gestor del Servei, el sol·licitant podrà interposar recurs ordinari 
davant l'Alcaldia. 
 
Article 69  
 
Un cop comunicada l'acceptació de la sol·licitud, i abans de procedir a la signatura del 
contracte, el sol·licitant facilitarà al gestor del Servei la documentació legalment o 
reglamentàriament exigida, que com a mínim consistirà en: 
 
l'acreditació de la propietat o títol d'ocupació del local o immoble que ha de rebre 
el subministrament. Cas que el sol·licitant no fos el propietari, caldrà aportar 
també l'autorització d’aquest últim. 
 
butlletí d’instal·lació, expedit per un instal·lador autoritzat i visat pels serveis 
territorials d'Indústria de la Generalitat de Catalunya. (Només en el cas 
d’habitatges plurifamiliars). 
 
si es tracta d'un habitatge, cèdula d'habitabilitatv, i llicència de primera utilització o 
ocupació si escau. 
 
si es tracta d'indústria o local comercial, llicència d'activitat o justificant de haver-la 
demanat. 
 
si es tracta de subministrament provisional per obres, llicència d'obres vigent. 
 
 
Capítol 4. Modalitats de subministrament 
 
Article 70  
 
En atenció a l'ús de l'aigua subministrada i, d'acord amb les disponibilitats de la xarxa i les 
previsions de l'article 3.2, els tipus o modalitats de subministraments que es podran 
contractar seran els següents: 
 

a) per a usos domèstics: aquells en què l'aigua s'utilitza en habitatges, instal·lacions i 
locals per a les aplicacions de les necessitats de la vida, de la higiene personal o 
per a la preparació d'aliments. 

 
b) per a usos comercials: aquells en què l'aigua s'utilitza en comerços i indústries 

només per a neteja i higiene, i no principalment per a l'obtenció o fabricació de 
productes. 

 
c) per a usos industrials: aquells en què l'aigua s'utilitza com a matèria primera, com 

a element en el procés de producció o de prestació d'un servei. 
 

d) per a hidrants, boques de càrrega i boques contra incendis. 
 

e) per a obres o connexions d'aigua temporals o provisionals. 
 

f) per a rec de parcs i jardins públics. 
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g) per a neteja viària. 
 

h) per a fonts públiques, ornamentals i monumentals. 
 

i)  per a piscines. 
 

j) per a altres usos especials. 
 
En principi, no s’autoritzarà la contractació per a usos agrícoles. Qualsevol abonament 
per a aquest ús haurà de ser expressament autoritzat per l’Ajuntament, previ informe 
tècnic favorable del gestor del Servei. 
 
La contractació d'un subministrament per a un ús no autoritza la utilització de l'aigua per a 
altres usos diferents, per a la qual cosa caldrà una nova sol·licitud i un contracte 
específic. 
 
Atès allò que disposa l’article 3.2, els subministraments diferents dels que contempla 
aquell precepte es realitzaran sempre i quan això no perjudiqui l’abastament domèstic i la 
dotació necessària per a indústries i activitats de poc consum d’aigua en els nuclis de 
població del municipi. Per aquest motiu, quan el servei ho exigeixi i, prèvia autorització de 
l’Ajuntament, el gestor del Servei podrà disminuir o suspendre, si és el cas, el 
subministrament per a usos diferents de l’abastament domèstic i la dotació necessària 
per a indústries i activitats de poc consum d’aigua en els nuclis de població, especialment 
quan aquestes mesures afectin instal·lacions o activitats que, per les seves 
característiques peculiars, tinguin l’obligació legal de proveir-se de mitjans de reserva. 
 
Les mesures restrictives contemplades a l’apartat 3 s’adoptaran, si es dóna el cas, amb 
total indemnitat de l’Ajuntament i del gestor del Servei.  
 
Article 71 
 
En els edificis que comprenguin més d'un habitatge o local, es concertaran contractes de 
subministrament individual amb cada propietari, arrendatari o ocupant que ho sol·liciti, 
llevat d’aquells supòsits excepcionals contemplats a l’article 45.2, en els quals podrà 
haver-hi un comptador general i un únic contracte, sens perjudici dels comptadors 
divisionaris que s’hi puguin instal·lar.  
En els contractes de subministrament individual, cada titular contractual assumirà les 
seves obligacions i ostentarà els seus drets envers el seu propi contracte, 
independentment de la resta de titulars de pòlisses d’abonament del mateix immoble. 
 
En el supòsit excepcional dels contractes vinculats a un comptador general, la titularitat 
de la pòlissa única recaurà  
 
 
Capítol 5. Vigència dels contractes de subministram ent 
 
Article 72   
 
Excepció feta dels subministraments provisionals, els contractes tindran vigència 
indefinida, llevat que ambdues parts hagin estipulat altrament de comú acord. 
El canvi de gestor del Servei portarà aparellada la subrogació del nou gestor en la posició 
contractual de l’anterior. 
 
Capítol 6. Modificació dels contractes 
 
Article 73  
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Durant la vigència del contracte, aquest s'entendrà modificat automàticament quan ho 
siguin les condicions generals a que fan 
referència els apartats 5 i 6 de l’article 3. També s'entendrà modificat de forma 
automàtica quan aquesta eventualitat vingui imposada per qualsevol altra disposició legal 
o reglamentària. Quant a les tarifes, impostos i demés exaccions, aquestes es 
consideraran modificades directament en l'import i condicions que estableixin les 
autoritats i organismes competents. 
 
 
Capítol 7. Cessió limitada dels contractes 
 
Article 74  
 
L’abonament al subministrament d'aigua és personal. L’abonat no podrà cedir els seus 
drets a tercers ni exonerar-se de les seves responsabilitats en relació al Servei. Tot i això, 
l'abonat que estigui al corrent de pagament del subministrament podrà transmetre la seva 
pòlissa, en idèntiques condicions, a un tercer que vagi a ocupar el mateix habitatge o 
local. En aquest cas, l'abonat ho comunicarà per escrit al gestor del Servei, personalment 
o mitjançant correu certificat amb avís de recepció, acompanyant el document on consti 
la conformitat expressa del nou ocupant del local i, alhora, els documents que aquest 
darrer ha d’aportar preceptivament, atès allò que disposa l’apartat tercer d’aquest article. 
Si la comunicació és personal, el gestor del Servei  haurà de lliurar a l’interessat un rebut 
o còpia segellada de la mateixa. 
 
Si la pòlissa subscrita per l'abonat anterior no conté cap condició contradictòria amb la 
forma en que hagi de continuar-se prestant el subministrament, seguirà vigent la pòlissa 
anterior fins a l'extensió de la nova. 
 
El gestor del Servei, quan rebi la comunicació, haurà d'estendre una nova pòlissa a nom 
del nou abonat, un cop li hagi estat lliurada la documentació esmentada a les lletres a) i c) 
necessàriament, i b), d) i e) quan escaigui, de l’article 66. 
 
El nou abonat signarà la pòlissa en el domicili del gestor del Servei, o en un altre punt 
establert prèviament. En aquest acte, el nou abonat haurà de satisfer les quantitats que 
legalment corresponguin, i a partir d'aquell moment l'anterior abonat podrà recuperar la 
seva fiança. Si la pòlissa contingués clàusules especials, caldrà la conformitat del gestor 
del Servei, a més de la del nou abonat, per a procedir a l'esmentat canvi. 
 
El gestor del servei podrà negar-se a autoritzar el traspàs de pòlisses quan els 
interessats incompleixin les obligacions especificades a través d’aquest article, o quan es 
doni qualssevol de les circumstàncies previstes a l’article 67. 
Per la seva banda, el gestor del Servei només podrà transferir els drets que derivin de la 
pòlissa a un tercer si imposa a aquest l'obligació de respectar les seves estipulacions i 
compta amb l'autorització expressa de l'Ajuntament. Un cop produït el canvi, el gestor del 
Servei ho haurà de comunicar per escrit a l'abonat. 
 
 
 
 
Article 75  
 
En produir-se la defunció del titular de la pòlissa d'abonament, podran subrogar-se en el 
contracte, per aquest ordre: el cònjuge; els descendents i persones sotmeses a la seva 
pàtria potestat o tutela; els ascendents i els germans. Aquestes persones hauran d’haver 
conviscut amb el difunt durant els dos anys anteriors a la seva mort, excepció feta del seu 
cònjuge  i de les persones sotmeses a la  seva pàtria potestat o tutela, als quals no els 
serà exigit aquest darrer requisit de convivència. També podrà subrogar-se l'hereu o 
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legatari si succeeix al causant en la propietat o ús de l'habitatge o local al qual es presti el 
subministrament. Les persones jurídiques només es subrogaran en cas de fusió, 
absorció, escissió, transformació o canvi de denominació social. 
 
El termini per instar la subrogació al gestor del Servei serà de quatre mesos des de la 
data de defunció del titular o del fet que la motivi. La subrogació es formalitzarà 
mitjançant nota estesa a la pròpia pòlissa i signada pel gestor del Servei i el nou 
abonat, restant subsistent la mateixa fiança. 
 
 
Capítol 8. Resolució del contracte de subministrame nt 
 
Article 76  
 
El contracte o pòlissa de subministrament portarà implícita la clàusula resolutòria tàcita 
prevista a l'article 1.124 del Codi civil. En conseqüència, l'incompliment per alguna  de les 
parts de llurs obligacions, serà motiu suficient perquè l'altre declari formalment resolt el 
contracte. Contra la declaració de resolució del contracte la part afectada podrà 
interposar les accions administratives i jurisdiccionals que consideri pertinents. 
 
La declaració de resolució del contracte portarà aparellada la supressió del 
subministrament d'aigua. 
 
Quan la resolució del contracte sigui instada pel gestor del Servei, caldrà observar les 
prescripcions següents: 
 
Acreditació d'un incompliment rellevant del contracte imputable a l'abonat. A aquests 
efectes, caldrà que, havent estat suspès el subministrament d’aigua en virtut d’allò que 
preveu el títol XI d’aquest Reglament, hagin passat més de tres mesos des de l’adopció 
d’aquesta mesura, sense que l’abonat o usuari hagi realitzat les gestions necessàries per 
tal de subsanar les circumstàncies o motius determinants de la dita suspensió. 
 
Audiència prèvia de l'abonat, per tal que aquest pugui presentar les al·legacions, 
documents i justificants que consideri pertinents en defensa dels seus drets i interessos 
legítims. 
 
Ratificació municipal de la resolució del contracte. 
 
Notificació, a l'abonat, de la resolució del contracte i de la seva ratificació per part de 
l'Ajuntament, amb indicació de la data i hora de supressió del subministrament -que no 
podrà ser anterior als set dies hàbils subsegüents a la de la recepció de la dita notificació-
. Aquesta comunicació haurà d'expressar ensems, el règim de recursos o accions de què 
siguin susceptibles els actes notificats. 
 
La resolució del contracte a iniciativa del gestor del Servei serà compatible amb el 
cobrament de les exaccions meritades per l'abonat a través del procediment administratiu 
de constrenyiment. També serà compatible amb la imposició, si escau, de les sancions 
previstes per aquest Reglament. 
 
La substanciació i resolució de l'expedient a iniciativa del gestor del Servei s'ajustarà a les 
normes reguladores del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 
 

TÍTOL VIII.- TARIFES I FIANÇAMENT 
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Capítol 1. Tarifes i fiançament 
 
Article 77  
 
En el moment de subscriure un contracte de subministrament, l'abonat haurà de satisfer: 
 
la tarifa de connexió a la xarxa 

 
la fiança del subministrament. 
 
La tarifa de connexió a la xarxa es meritarà, es pagarà i tindrà l'import que en cada cas 
hagi determinat o autoritzat l'Ajuntament.  
L'import de la tarifa de connexió serà lliurat pels abonats al gestor del Servei, el qual 
l'ingressarà a la caixa de la Corporació, llevat que les disposicions relatives a la forma de 
gestió del Servei no estipulin altrament. 
 
Article 78  
 
La fiança del subministrament –que serà lliurada al gestor del Servei-, té per objecte 
garantir el compliment, per part de l'abonat, de les seves obligacions i responsabilitats 
pecuniàries enfront al gestor del Servei i l'Ajuntament, per raó del subministrament 
d'aigua potable, en el moment de l'extinció del contracte. L’abonat no podrà exigir que 
s'apliqui el seu import al reintegrament dels seus descoberts durant la vigència de la 
pòlissa de subministrament. 
 
El gestor del Servei lliurarà a l'abonat l'oportú rebut de dipòsit de la fiança, i estarà obligat 
a retornar-li el seu import en extingir-se el contracte, contra la presentació i devolució del 
rebut de dipòsit, un cop deduït l'import que hagi estat executat i sempre que l'abonat 
estigui al corrent de pagament de les seves obligacions. 
 
L'import de la fiança serà determinat per l'Ajuntament en aprovar o autoritzar les tarifes 
del servei, podent-se establir diferents fiances en funció del tipus de subministrament i del 
cabal contractat. 
 
Article 79  
 
El servei de subministrament d'aigua potable meritarà, a més, els conceptes que tot 
seguit es faran avinents, els quals seran proposats pel gestor del Servei i requeriran 
l'autorització o aprovació prèvia de l'Ajuntament i la de les altres administracions 
competents quan sigui procedentvi. Els conceptes susceptibles de meritació abans 
esmentats seran els següents: 
 
Preu de l'aigua consumida, expressat en pessetes per metre cúbic i desglossat 
per conceptes i, si s'escau, per blocs de consum. 
 
quota de servei, com a disponibilitat de cabals en l'escomesa de l'immoble o local, 
expressada en una quantitat periòdica fixa en funció del cabal contractat o del diàmetre 
del comptador i del tipus de subministrament contractat. 
 
quota de manteniment, en concepte de conservació i manteniment del comptador, quan 
aquest sigui de propietat de l'abonat i tingui contractat el manteniment amb el gestor del 
servei, expressada en una quantitat fixa periòdica en funció del diàmetre del comptador. 
 
quota de servei d’incendis, pels abonats que disposin de connexió d’incendis per a una 
xarxa d'hidrants o BIE.  
 
l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que correspongui sobre cadascuna de les quantitats 
anteriors. 



 20 

 
els impostos i altres exaccions de dret públic que gravin el subministrament, consum o 
sanejament de l'aigua i que hagin estat legalment establerts. 
 
altres conceptes que en el futur s'estableixin d'acord amb la llei. 
 
 
Capítol 2. Condicions de facturació 
 
Article 80  
 
El gestor del Servei emetrà les factures individualitzades per a cada contracte de 
subministrament que tingui concertat. Cada factura es contindrà en un sol imprès o 
document i en ella caldrà especificar, a més de totes les indicacions exigides per la 
legislació fiscal, les dades següents: 
 
domicili de l'abonament. 
 
tarifa aplicada. 
 
lectures dels comptadors determinants del consum facturat (amb especificació del seu 
caràcter real o estimat) i les seves dates, les quals definiran el període de facturació. 
 
consums facturats, amb desglòs del mínim i dels blocs de consum, si s'escau. 
 
preus unitaris corresponents a cadascun dels blocs de consum, amb desglòs dels 
conceptes cobratoris. 
 
Desglòs del càlcul de l'import resultant del cost del subministrament, separat dels 
impostos i exaccions de dret públic. 
Import total del subministrament. 
 
LLoguers o quotes de manteniment de comptadors, si escau. 
Càlcul i import dels diferents impostos i exaccions de dret públic repercutibles, amb 
indicació de l'administració pública per a la qual es recapta cadascun d'ells. 

 
Indicació de la resolució administrativa aprovatòria de les tarifes del servei i del diari 
oficial on ha estat publicada. 
 
Quanties prèviament abonades a compte, si hi ha anul·lació de factures anteriors. 
 
Quantitat final a pagar 
 
Les dades necessàries per a la recuperació de l'IVA suportat. 
 
Telèfon de les oficines comercials del gestor del servei, nom i adreça on dirigir les 
reclamacions i lloc on es pot efectuar el pagament. 
 
Possibilitat de reclamar la facturació, en els termes i condicions de l’article 88, lletra f), 
sens perjudici d’exercir aquelles altres accions i recursos que es considerin pertinents. 
 
Les factures s'atindran al que disposa l'article 28.2 del Decret 320/1990, de 21 de 
desembre, pel qual s'aprova el Reglament d’infrastructures hidràuliques de Catalunya 
(DOGC núm. 1387, de 31.12.1990). 
 
Article 81  
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Els períodes de facturació per a contractes de subministrament per a usos domèstics 
seran trimestrals, llevat d'acord diferent entre l'abonat i el gestor del Servei. Per a la resta 
d'usos, el període de facturació també serà trimestral, encara que també s’admetran 
altres periodicitats per acord mutu entre l’abonat i el gestor del Servei. 
 
Quan la facturació d’un abonat durant dos trimestres seguits superi els 250 m3/mes de 
promig, el gestor del Servei podrà, unilateralment i prèvia comunicació a l’Ajuntament, 
passar la facturació a periodicitat mensual. 
 
Article 82   
 
Totes les factures seran notificades a l'abonat. En tot cas, les notificacions es 
consideraran practicades si, transcorreguts deu dies hàbils des del pagament de la 
factura, l’abonat no ha adreçat cap protesta, per escrit, al gestor del Servei o a 
l’Ajuntament,  envers la manca o defectes de la notificació. 
 
 
Capítol 3. Sistemes de pagament i regularització de  consums 
 
Article 83  
 
L'abonat podrà escollir lliurement el sistema de pagament de les factures entre els 
següents: 
 
per domiciliació bancària, transferència bancària o xec garantit. 

 
 
Així mateix, l'abonat podrà canviar lliurement el sistema de pagament durant la vigència 
del contracte, havent-ho de comunicar per escrit al gestor del Servei amb una antelació 
mínima d'un mes. 
 
El termini de pagament de les factures serà de quinze dies naturals des de la seva data 
d'emissió i notificació a l'abonat. 
 
El pagament de les factures no podrà ser objecte de bestreta, excepció feta de la quota 
de connexió i la fiança. Tanmateix, en el cas dels subministraments eventuals ó 
provisionals d’una durada previsible inferior a sis mesos, s’admetrà la liquidació i el 
cobrament previ i provisional dels consums estimats, practicant-se la dita liquidació en 
funció del cabal sol·licitat i del nombre d’hores d’utilització. 
 
Article 84   
 
Quan es detecti l'aturada o funcionament incorrecte de l'aparell de mesurament, la 
regularització del consum del període actual i, en el seu cas, dels anteriors, s'efectuarà 
amb sotmetiment a les regles següents: 
 
Tractant-se de consums estacionals, es considerarà que els consums han estat idèntics 
als dels mateixos períodes de l'any anterior. 
 
Tractant-se de consums per a usos agrícoles, jardins i altres usos especials que permetin 
la seva estimació o càlcul, s'estarà al resultat d'aquests. 
 
En qualsevol altre cas, s'aplicarà al nombre de dies que hagués durat l'anomalia, el 
consum més baix dels següents: 
 
 - la mitjana diària de consum dels tres períodes de facturació 

anteriors a l'inici de l'anomalia, sempre que en aquests hagi existit 
consum. 



 22 

 
 - la mitjana diària de consum del primer període de facturació 

després d'haver instal·lat el nou aparell de mesurament. 
 
A aquests efectes, es considerarà que l'anomalia s'inicia en el moment de l'última 
verificació o instal·lació del comptador espatllat, i en qualsevol cas no abans de sis mesos 
des de la detecció de l'anomalia, la qual haurà de ser notificada per escrit a l'abonat i 
constituirà la data final del període a regularitzar. 
 
Article 85  
 
Quan no es pogués efectuar la lectura del comptador per absència de l'abonat, i per tal 
d'evitar l'excessiva acumulació de consums a facturar, el gestor del Servei efectuarà una 
estimació, que coincidirà amb el consum en el mateix període de l'any anterior, quan es 
tracti de consums estacionals, i amb la mitjana dels tres períodes de facturació anteriors 
que haguessin registrat consum en els casos restants. 
 
Article 86  
 
1. Quan per error o anomalia s'haguessin facturat quantitats superiors a les procedents, 
l'excés percebut serà imputat pel gestor del Servei en la seva integritat a la factura 
següent i, si encara restés alguna quantitat pendent, a les successives. 
 
2. Si s'haguessin facturat quantitats inferiors a les procedents, la seva regularització tindrà 
lloc, per parts iguals, en tants períodes de facturació immediatament posteriors com 
aquells que haguessin estat objecte de regularització, llevat d'acord de les parts en un 
altre sentit. 
 
Capítol 4. Verificació de comptadors 
 
Article 87  
 
En qualsevol moment, el gestor del Servei o l'abonat podran sol·licitar que els Serveis 
d'Indústria de la Generalitat de Catalunya verifiquin l'aparell de mesurament, sigui qui 
sigui el seu propietari. Si ho sol·licita el gestor del Servei, cobrirà les despeses generades 
per la verificació. Si ho sol·licita l'abonat, s'adreçarà en aquest sentit al gestor del Servei, 
dipositant-li, al mateix temps les despeses de la verificació, que li seran reintegrades si el 
resultat de la verificació indica que l'aparell registra un excés de consum sobre el real. 
 
 

TÍTOL IX. DRETS I OBLIGACIONS DE L'ABONAT 
 
Capítol 1. Drets dels abonats 
 
Article 88  
 
L'abonat té els drets següents: 
 
Utilitzar l'aigua d'acord amb les determinacions del contracte de subministrament i les 
normes legals aplicables. 
 
Rebre el subministrament d'aigua amb les condicions higiènico-sanitàries i la pressió 
determinades en el contracte, en aquest Reglament o en la resta de normes aplicables. 

 
Subscriure un contracte de subministrament sotmès a les determinacions d'aquest 
Reglament i de la legislació vigent. 
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Obtenir del gestor del Servei, en el termini de deu dies hàbils, qualsevol informació sobre 
lectures, facturacions, comptadors, tarifes i altres aspectes relacionats amb el 
subministrament que tingui contractat, corresponents, com a màxim, als dos anys 
anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d'informació. 
 
Formular davant el gestor del Servei reclamacions contra ell o els seus empleats per 
qualsevol anomalia produïda en el servei. 

 
Recórrer davant l'Ajuntament contra les actuacions i resolucions del gestor del Servei 
sotmeses al present Reglament i al dret administratiu. A aquests efectes, l'abonat 
formularà per escrit la corresponent reclamació davant el gestor del Servei, el qual li 
haurà d'acusar rebut. Transcorregut un termini de deu dies sense que el gestor del Servei 
hagi resolt la reclamació, s'entendrà aquesta desestimada sense necessitat de sol·licitar 
certificat d'actes presumptes. Contra la desestimació expressa o presumpta de la 
reclamació per part del gestor del Servei, l'abonat podrà interposar recurs ordinari davant 
de l'Ajuntament en el termini d'un mes, corresponent a l'Alcalde la resolució d'aquest 
recurs. 

 
Abonar els consums d'acord amb les tarifes vigents legalment aprovades i en els termes 
convinguts amb el gestor del Servei. 
 
Obtenir informació de l'Ajuntament sobre la prestació del servei i la seva 

regulació. 
 
La resta de drets contemplats per aquest Reglament i per les restants normes d’aplicació. 
 
Capítol 2. Obligacions dels abonats 
 
Article 89   
 
L'abonat tindrà les obligacions següents: 
 
Pagar puntualment l'import del servei per l'aigua consumida, d'acord amb el contracte i les 
tarifes vigents, així com les regularitzacions derivades d'equivocació, frau o avaria 
imputable a l'abonat. 
 
Utilitzar l'aigua subministrada pels usos pactats al contracte i d'acord amb el diàmetre del 
comptador contractat. 
 
Permetre al personal del gestor del Servei, que s'acrediti adequadament com a tal, 
l'entrada a l'habitatge, local o immoble que rep el subministrament, en hores normals 
d'accés de persones, per tal de revisar o comprovar les instal·lacions, efectuar 
reparacions o realitzar lectures de comptadors. 

 
Complir les condicions i obligacions establertes al contracte de subministrament, en 
aquest Reglament i a la normativa aplicable. 
 
Comunicar al gestor del Servei qualsevol modificació de la seva instal·lació interior que 
pugui alterar sensiblement el consum. 
 
Respectar els precintes col·locats pel gestor del Servei o l'Ajuntament. 
 
Comunicar immediatament al gestor del Servei tots els fets que es puguin haver produït a 
conseqüència d'una avaria a la xarxa general de distribució. 
 
assegurar el manteniment i conservació de la pròpia escomesa, contractant amb un 
instal·lador autoritzat la correcció de les fuites i altres anomalies que es poguessin 



 24 

produir. A aquest efecte, el gestor del Servei comunicarà a l'abonat la detecció de 
qualsevol fuita de responsabilitat d'aquest de la qual tingui notícia. 
 
Substituir el comptador per un altre de diàmetre adequat, quan el consum real no es 
correspongui amb el contractat i no guardi la deguda relació amb el que correspon al 
rendiment normal del comptador. 
 
Instal·lar, mitjançant un instal·lador autoritzat, el comptador, així com una clau de sortida 
darrera d'aquest, la qual podrà ser maniobrada lliurement per a prevenir qualsevol 
eventualitat en la instal·lació interior. 
 
col·locar el comptador dins un armari d'obra amb clau universal, de les mides 
determinades per la Normativa Bàsica, així com modificar les dimensions de l'esmentat 
armari quan sigui necessari per canvi del comptador. 
aquelles altres que estableixi el contracte de subministrament, el present Reglament i les 
restants normes d'aplicació. 

 
 
 
 

Capítol 3. Prohibicions específiques 
 
Article 90   
 
Resta prohibit a l'abonat: 
 
establir o autoritzar derivaments en la seva instal·lació per a subministrar aigua a altres 
locals o habitatges no consignats al contracte. 
 
Revendre l'aigua, fins i tot als propietaris, llogaters o altres ocupants. 
 
Remunerar per qualsevol concepte als empleats del gestor del Servei. 
 
 

TÍTOL X. DRETS I OBLIGACIONS DEL GESTOR DEL SERVEI 
 
Capítol 1. Drets del gestor del Servei 
 
Article 91   
 
El gestor del Servei gaudirà dels drets següents: 
 
Prestar el servei d'acord amb aquest Reglament i, si és el cas, de conformitat amb el 
contracte de gestió de serveis públics que hagi subscrit amb la Corporació. 
 
Cobrar la fiança i els preus o tarifes per l'aigua consumida i altres serveis, degudament 
aprovats o autoritzats per l'Ajuntament i per les altres administracions competents si 
escau. 
 
Inspeccionar i revisar les instal·lacions generals interiors dels abonats. 
 
Suspendre el subministrament en els termes i condicions que es desprenen del Títol XI i 
altres preceptes d’aquest Reglament . 
 
Resoldre unilateralment els contractes de subministrament en els termes i condicions que 
es desprenen de l'article 76. 
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Requerir a l'abonat per a la substitució del comptador amb mal funcionament i pel canvi 
de comptador quan procedeixi segons aquest Reglament. 
 
La resta de drets contemplats per aquest Reglament i per la resta de normes i 
disposicions aplicables. 
 
Capítol 2. Obligacions del gestor del Servei 
 
Article 92   
 
El gestor del Servei tindrà les obligacions següents: 
 
Prestar el servei de subministrament d'acord amb les determinacions d'aquest Reglament 
i, si és el cas, del contracte de gestió del Servei que hagi subscrit amb l’Ajuntament. 

 
 

Executar, conservar i explotar les instal·lacions de la xarxa de distribució per tal de poder 
efectuar els subministraments contractats en les condicions establertes. 
 
Conservar i, si escau, millorar la qualitat de l'aigua, així com mantenir les seves 
condicions higiènico-sanitàries. 
 
Mantenir la pressió de subministrament necessària per abastar tota la població del 
municipi, fins a l'alçada que permetin les determinacions urbanístiques en les diferents 
àrees de la població i especialment la xarxa existent, donant compliment, alhora, a les 
determinacions d'aquest Reglament i a la normativa vigent, autonòmica o estatal, 
respecte a la pressió i capacitat mínima dels hidrants i les boques d'incendi. Tot i així, els 
edificis singulars podran tenir un tractament especial. 
 
Mantenir permanentment el subministrament d'aigua en les condicions indicades, llevat 
de força major. S'entén que constitueix força major la manca de disponibilitat d'aigua en 
la captació per motius no imputables al gestor del Servei. En cap cas tindrà la 
consideració de força major qualsevol causa que derivi de la inadequació de les 
instal·lacions del Servei a les seves finalitats o que procedeixi del propi funcionament o de 
l'actuació del gestor del Servei. 
 
No obstant aquesta obligació, el gestor del Servei podrà suspendre temporalment el 
subministrament a una part de la xarxa quan sigui necessari per efectuar millores o el 
manteniment preventiu de les instal·lacions, prèvia autorització de l'Ajuntament, que 
podrà denegar-la discrecionalment. Un cop obtinguda l'autorització municipal, el gestor 
del Servei haurà de comunicar-ho als abonats afectats amb una antelació mínima de 
quaranta-vuit hores al moment de la suspensió, llevat de supòsits d'urgència. 
 
Així Mateix, el gestor del Servei, amb l'autorització expressa de l'Ajuntament per raons 
d’escassetat d'aigua, podrà reduir, i fins i tot suspendre, el subministrament en els termes 
i condicions assenyalats a l’article 70, apartats 3 i 4. 
 
Col·laborar amb l'abonat en la solució dels problemes que pugui plantejar el 
subministrament. 
Facturar els consums i altres serveis d'acord amb les determinacions d'aquest reglament. 
Recaptar els tributs incorporats a la factura de l'aigua potable i lliurar el seu producte a les 
administracions competents, d'acord amb les previsions legals i reglamentàries 
aplicables. 
Portar adequadament els registres obligatoris establerts per la normativa tècnic 
sanitària. 
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Afavorir l’estalvi d’aigua, establint els mitjans  necessaris per tal de minimitzar-ne les 
pèrdues reals en les conduccions. 
 
En general, donar compliment a totes les obligacions establertes per aquest Reglament i 
per les disposicions que el despleguin o complementin. 
 
 

TÍTOL XI. SUSPENSIÓ INDIVIDUAL DEL SUBMINISTRAMENT vii  
 
Capítol 1. Causes de suspensió del servei 
 
Article 93 
 
El gestor del Servei podrà suspendre el subministrament d’aigua als abonats o usuaris en 

els supòsits següents: 

 
Si els abonats o usuaris no han satisfet l’import de la facturació del servei, sempre i quan 
el deute acumulat comprengui, almenys, el consum de dos períodes de facturacióviiiix; 
tanmateix, la suspensió individual no es practicarà en aquest supòsit quan es donin les 
circumstàncies previstes a l’article 94, punt 6. 

 
Per manca de pagament de les quantitats resultants de liquidacions fermes, en via 
administrativa, amb motiu de frau en els consums, o en cas provat de reincidència en 
el mateix. 
 
En tots aquells supòsits en què l’abonat hagi fet ús de l’aigua subministrada en forma o 
per a usos diferents als contractats. 
 
Quan l’abonat estableixi o permeti establir derivacions, en la seva instal·lació, per al 
subministrament d’aigua a altres locals, habitatges o immobles diferents als vinculats 
al subministrament contractat. 
 
Quan l’abonat no permeti l’entrada en el local vinculat al subministrament contractat, 
en hores hàbils o de relació normal amb l’exterior, al personal destacat pel gestor del 
Servei per tal de revisar les instal·lacions, essent precís en aquest cas que s’hagi fet 
constar la negativa davant testimonis o en presència d’algun agent de l’autoritat. 
 
Per negligència de l’abonat envers la instal·lació d’instruments correctors que produeix 
pertorbacions en la xarxa de subministrament, un cop transcorregut el termini fixat pel 
gestor del servei per tal de subsanar-les. 
 
Quan l’abonat o usuari infringeixi qualsevol altre deure contractual, incloses les 
condicions generals a que fa referència l’article 3.6, o no s’atingui a les condicions 
establertes a la pòlissa d’abonament que hagi subscrit.  
 
 
Capítol 2. Procediment de suspensió del servei 
 
Article 94 
 
En tots els supòsits, el procediment de suspensió del subministrament d’aigua serà el 
següent: 
 
El gestor del Servei actuarà, a tots els efectes, com a agent delegat de l’Administració 
municipal; en conseqüència, en tots els actes de comunicació que vagin adreçats als 
abonats, el gestor del Servei farà constar aquesta circumstància i, alhora, s’atindrà a la 
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normativa reguladora del règim jurídic bàsic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
El  gestor del Servei posarà els fets i circumstàncies determinants de la suspensió en 
coneixement de l’Ajuntament. Alhora, donarà trasllat a l’abonat d’aquests mateixos fets i 
circumstàncies. 
 
La comunicació adreçada a l’abonat li serà tramesa al seu   domicili i al de l’abonament, 

si són diferents. Aquesta comunicació es practicarà per qualsevol mitjà que permeti tenir 

constància de la seva recepció. 

 
La comunicació adreçada a l’abonat, a banda d’expressar els fets determinants de la 
suspensió del subministrament, farà avinent la possibilitat que tindrà aquell de presentar, 
davant el propi gestor, al·legacions, documents i justificants en defensa dels  seus drets i 
interessos legítims, en un termini màxim de deu dies hàbils, comptadors des de l’endemà 
d’haver rebut la dita comunicació. 
 
La comunicació esmentada al paràgraf anterior expressarà, alhora, l’adreça i horari de 
funcionament de les oficines del gestor del Servei, als efectes de presentació d’escrits i 
documents. 
 
Un cop transcorregut el termini esmentat a l’apartat  3, que serà comptador des de la 
darrera comunicació practicada, el gestor del Servei, a la vista de les al·legacions 
presentades, farà les comprovacions que consideri pertinents i formalitzarà, si escau, 
davant l’Ajuntament, una proposta motivada de suspensió del subministrament, referida 
als abonats o usuaris que no hagin justificat degudament la subsanació o  o concurrència 
d’alguna de les causes de suspensió previstes a l’article 93. 
 
La proposta de suspensió que es fonamenti en el que preveu l’article 93, lletra a), no 
podrà afectar aquells abonats o usuaris que, en virtut d’un informe favorable i previ dels 
serveis socials municipals, hagin acreditat manca o insuficiència greu de recursos 
econòmicsx. Aquest informe dels serveis socials serà sol·licitat d’ofici pel gestor del Servei 
quan, de les al·legacions fetes per l’abonat, es pugui deduir que l’interessat es troba 
incurs en alguna de les circumstàncies suara esmentades. En aquest supòsit, el gestor 
rebrà, si escau, de l’Ajuntament, les compensacions corresponents, sens perjudici d’allò 
que puguin establir el contracte de gestió de serveis subscrit amb la Corporació municipal 
o els acords adoptats per aquesta per tal de configurar els drets i obligacions del dit 
gestor. 
 
La petició motivada de suspensió del servei, presentada davant de l’Ajuntament pel 
gestor del Servei, anirà acompanyada d’una declaració responsable, subscrita pel propi 
gestor o per un representant o administrador seu amb poders suficients, fent avinent que 
han estat observades fidelment totes les garanties procedimentals que es desprenen 
d’aquesta ordenança. 
 
L’Ajuntament, prèvia comprovació dels fets si escau, dictarà la resolució que consideri 
procedent. 
 
L’autorització municipal per a la suspensió del subministrament domiciliari d’aigua 
potable, es considerarà atorgada per silenci, si durant els trenta dies hàbils subsegüents 
a la data de presentació de la petició, no li és notificada al gestor del servei la resolució 
expressa de la seva sol·licitud d’interrupció dels subministraments. 
 
Un cop obtinguda l’autorització municipal de suspensió del subministrament, el gestor del 
Servei ho notificarà als abonats o usuaris afectats. Aquesta notificació s’adreçarà al 
domicili de l’abonat o usuari i al de l’abonament, si és el cas, a través de qualsevol mitjà 
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que permeti tenir constància de la seva recepció. La notificació de la interrupció o 
suspensió del subministrament inclourà, almenys, les dades següents: 
Nom i adreça de l’abonat o usuari i nom i adreça de l’abonament. 
Data i hora aproximada en què es produirà la suspensió del subministrament, la qual no 
es podrà executar abans del transcurs de set dies hàbils, comptadors des de l’endemà 
d’haver estat practicada la notificació. A aquests efectes, també es consideraran inhàbils 
els dies en què l’article 95 prohibeix portar a terme suspensions individuals del 
subministrament. 
Detall de la raó o motiu originador de la suspensió del servei. 
Nom, adreça, telèfon i horari de les oficines del gestor del Servei en què poden subsanar-
se les causes que originen la suspensió del servei. 
Data de l’autorització municipal de suspensió del subministrament. Si aquesta ha estat 
atorgada per silenci, la data serà la del dia hàbil immediatament posterior al termini 
previst a l’apartat 9 anterior. 
Règim de recursos de què pot ser objecte la suspensió del servei, en via administrativa si 
és el cas, i en via contenciosa administrativa, sens perjudici de les accions i recursos que 
els abonats considerin procedents. 
Advertiment que la interposició d’accions o recursos contra la suspensió del 
subministrament no portarà aparellada, per ella mateixa, la paralització de la dita 
suspensió. 
 
 
Capítol 3. Temps hàbil per tal de procedir a la sus pensió del servei 

 
Article 95 
 
La suspensió individual del subministrament d’aigua no podrà realitzar-se en dia festiu o 
en dies en que, per qualsevol motiu, no existeixi servei complet, administratiu o tècnic, 
d’atenció al públic,  a efectes de la tramitació del restabliment del subministrament 
d’aigua. Tampoc podrà fer-se efectiva la suspensió durant la vigília de qualsevol dels dies 
esmentats a l’incís precedent. 
 
 
Capítol 4. Restabliment del servei 

 
Article 96 
 
El restabliment del servei es realitzarà el mateix dia o, en el seu defecte, l’endemà hàbil 
d’haver estat subsanades les causes originadores de la interrupció del subministrament. 
 
Article 97 
 
Les despeses que origini la suspensió aniran a càrrec del gestor del Servei, i les de 
reconnexió del subministrament –en cas d’interrupció justificada- a càrrec de l’abonat, 
essent la quantitat a satisfer per aquest el doble dels drets d’escomesa vigents per un 
cabal igual al contractat. En cap cas es podran percebre aquests drets si no ha estat 
executat de forma efectiva el tall de l’aigua. 
 
 
Capítol 5. Compatibilitat de procediments 
 
Article 98 
 
Les mesures previstes en aquest títol seran compatibles amb el cobrament de les 
factures o deutes pendents dels abonats a través del procediment administratiu de 
constrenyiment. 
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Capítol 6. Conseqüències resolutòries vinculades a la suspensió del 

subministrament 

 
Article 99 
 
Si durant els tres mesos subsegüents a la suspensió individual del subministrament 
d’aigua, l’abonat o usuari no ha pagat els deutes pendents, o no  ha remogut o subsanat 
qualsevol altra de les circumstàncies que varen donar lloc a la suspensió, es donarà per 
resolta la seva pòlissa d’abonament, de conformitat amb allò que disposa l’article 75. 
 
 

TÍTOL XII. RÈGIM SANCIONADOR xi 
 
Capítol 1. Objecte i abast del règim sancionador 
 
Article 100 
 
Aquest Títol té per objecte la regulació del règim sancionador de les infraccions 
administratives comeses pels abonats o usuaris del Servei municipal d'aigües, i per totes 
aquelles persones les accions o omissions de les quals afectin o incideixin en el servei o 
en les seves instal·lacions, sempre i quan els seus conductes puguin encabir-se en els 
il·lícits contemplats per aquest reglament. Tanmateix, el present règim sancionador 
només regirà en defecte o insuficiència de normativa especial o sectorial aplicablexii.  
 
 
Capítol 2. Infraccions administratives 
 
Article 101   
 
Constitueixen infracció administrativa les vulneracions del present Reglament 
contemplades a l’article 102, fins i tot quan les conductes expressades a cada tipus 
obeeixin a la mera negligència. 
 
Totes les infraccions contemplades per aquest Reglament tindran el tractament de lleus 
als efectes d'allò que disposa l'article 132 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (en 
endavant, "LPAC"). 
 
Article 102   
 
Constitueixen infracció administrativa del present Reglament les conductes següents: 
 
Provocar o donar lloc a retorns d'aigua cap a la xarxa pública de distribució, posant en 
perill el manteniment de les seves condicions de potabilitat. 

 
Realitzar qualsevol acció que generi contaminació de qualsevol tipus a la xarxa de 
distribució. 
 
Causar danys, mitjançant frau o negligència, als béns de domini públic afectes al Servei 
municipal d'aigües o realitzar actes d’ocupació d'aquests béns en idèntiques 
circumstàncies; i Això sens perjudici de l'obligació de reparar els danys i perjudicis i de 
restituir allò que hagués estat sostret. 
 
Abusar del subministrament contractat, consumint injustificadament cabals 
desproporcionats en relació a allò que sigui  habitual d’acord amb la pòlissa vigent. 
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Destinar l'aigua subministrada a usos diferents d'aquells per als quals es contractà el 
subministrament. 
 
Impedir l'entrada del personal del gestor del Servei quan aquest personal hagi 
comparegut, dins de l’horari hàbil, amb la finalitat d’efectuar tasques d'inspecció, 
verificació o de reparació dels comptadors i instal·lacions. 
 
Subministrar aigua a tercers, de forma habitual o en proporcions superiors a les pròpies 
d’una conducta de bon veïnatge, tan amb caràcter onerós com gratuït. 
 
Manipular sense causa justificada la clau de registre ubicada a la via pública, 
independentment de si aqueixa es troba precintada o no. 
 
Manipular les instal·lacions amb l'objecte d'alterar el mesurament registrat pels 
comptadors, o defraudar o eludir la medició de consums d’aigua, mitjançant la connexió 
directa i clandestina a la xarxa pública o a les instal·lacions d’un tercer, o a través de 
qualsevol altre procediment. 
 
Desatendre els requeriments de l'Ajuntament o del gestor del Servei per tal que es 
reparin o modifiquin les instal·lacions interiors dins del termini indicat pel propi 
requeriment. 
 
Efectuar descàrregues no autoritzades d'aigua a la via pública, procedents de la 
instal·lació interior general o particular. 
 
No reparar les fuites detectades a les instal·lacions pròpies. 
utilitzar aigües de les fonts públiques per a usos industrials, comercials, agrícoles o pel 
reg d’horts o jardins. 
 
Incomplir qualsevol altra obligació, deure o prohibició contemplada de forma clara i 
precisa per aquest Reglament, llevat que la conducta es pugui encabir en algun dels tipus 
anteriorment descrits. 
 
 
Capítol 3. Sancions i altres responsabilitats 
 
Article 103   
 
Les infraccions anteriors comportaran les sancions següents: 
 
Multa de fins a 25.000 pessetesxiii, llevat que es tracti del supòsit previst al paràgraf 
següent. 
 
Quan la infracció comesa sigui la prevista a la lletra c) de l’article 102, multa, l'import de la 
qual s'establirà entre el valor i el doble del valor del perjudici causat o d'allò usurpat, sens 
perjudici d'ésser obligat, l'infractor, a reparar els danys i els perjudicis i a restituir allò que 
hagués sostretxiv. 
 
Les responsabilitats administratives que es derivin del procediment sancionador seran 
compatibles amb l’exigència a l’infractor de la reposició de la situació alterada per ell al 
seu estat originari, així com amb la indemnització pels danys i perjudicis causats, els 
quals podran ser determinats o avaluats per la Corporació, havent-se, en aquest cas, de 
comunicar a l’infractor per a la seva satisfacció dins el termini que a l’efecte es determini i 
restant, de no fer-se així, expedita la via judicial corresponent, llevat que els danys i 
perjudicis s’haguessin produït en béns municipals d’ús o servei públic, en el qual cas 
aquestes responsabilitats es podran exigir per via administrativa.. 
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Quan el compliment de les obligacions previstes en aquest Reglament o en les normes 
aplicables al servei correspongui a vàries persones conjuntament, respondran aquestes 
de forma solidària de les infraccions que, en el seu cas, es puguin cometre i de les 
sancions que es puguin imposar. 
Seran responsables subsidiaris o solidaris per l’incompliment de les obligacions  
imposades en virtut de normes amb rang de llei que comportin el deure de prevenir la 
infracció administrativa comesa per altres, les persones físiques i jurídiques sobre les que 
recaigui aquest deure, quan així ho determinin les lleis reguladores dels diferents règims 
sancionadors que puguin ser d’aplicació a les matèries que són objecte del present 
reglament. 
 
 
Capítol 4. Graduació de sancions i règim concurrenc ial 
 
Article 104   
 
A l'hora de determinar la multa corresponent, la Corporació garantirà l'adequació deguda 
entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada, considerant-se 
especialment els criteris següents: 
 
L'existència d'intencionalitat o reiteració, així com el grau de participació en els fets, de 
l'infractor i el benefici obtingut per aquest amb motiu de l’il·lícit administratiu. 
 
La naturalesa dels perjudicis causats, atenent a la gravetat del dany derivat de la 
infracció, a l'alteració social causada, i al grau d'afectació que la dita infracció hagi tingut 
en la salut i seguretat de les persones. 
 
La reincidència, per comissió, en el termini d'un any, de més d'una infracció de la mateixa 
naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via administrativa. 

 
Quan els fets constitutius de la infracció hagin causat un grau d'afectació significatiu a la 
salut i seguretat de les persones, la sanció que correspongui s'aplicarà en el seu grau 
màxim. 
 
Quan de la comissió d’una de les infraccions previstes en aquest Reglament es derivi 
necessàriament la comissió d’una altra o d’altres, s’imposarà únicament la sanció més 
elevada de totes les que siguin susceptibles d’aplicació. 
 
En cap cas podran sancionar-se fets que ho hagin estat prèviament en seu penal o 
administrativa en aquells supòsits en que s’apreciï identitat del subjecte, dels fets i dels 
fonaments de la sanció imposada. Existirà identitat de fonaments quan siguin els 
mateixos els interessos públics protegits pels règims sancionadors concurrents. 
 
 
Capítol 5. Prescripció d’infraccions i sancions 
 
Article 105   
 
Totes les infraccions previstes en aquest Reglament prescriuran als sis mesos. Les 
sancions, sense distinció, prescriuran a l'any. 
 
El còmput de la prescripció s'efectuarà de conformitat amb allò que disposa l'article 132, 
apartats 2 i 3 de la LPAC. 
 

Capítol 6. Compatibilitat de procediments sancionad ors i no sancionadors 
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Article 106   
 
No tindran caràcter sancionador les suspensions del subministrament que autoritzi 
l'Ajuntament, ni els acords de resolució unilateral de pòlisses d’abonament adoptats 
d'acord amb allò que disposa el present Reglament. La imposició de sancions serà 
compatible amb l’adopció simultània de qualsevol d’aquestes mesures. 
 
Tampoc tindran caràcter sancionador els acords, resolucions i mesures en general que 
adopti l'Ajuntament amb la finalitat que els tercers responsables rescabalin a la 
Corporació dels danys i perjudicis causats al servei, restitueixin els béns sostrets o 
restableixin la situació física alterada. Tanmateix, totes aquestes responsabilitats es 
substanciaran i executaran per la via administrativa, inclosa la de constrenyiment. 
 
 
Capítol 7. Procediment sancionador i mesures cautel ars 
 
Article 107   
 
Els expedients sancionadors es tramitaran de conformitat amb aquest Reglament i en 
virtut del procediment sancionador que estableixi l’Ajuntament. En defecte d’aquest 
procediment propi, seran d’aplicació els procediments sancionadors de l’administració de 
la Generalitat de Catalunyaxv i, subsidiàriament, de l’administració de l’Estatxvi. En 
qualsevol cas, seran d’aplicació supletòria les previsions del Títol VI de la LPAC, tot 
garantint-se, alhora, l'observança, quan sigui el cas, dels principis constitucionals i de les 
regles aplicables a qualsevol manifestació de la potestat sancionadora de l’Administració 
incorporades al capítol II, del títol IX de la mateixa Lleixvii, i al capítol 6 del títol 2 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya, aprovat 
mitjançant Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Tot i així, quan sigui d'aplicació prevalent el règim d'infraccions i sancions contemplat a la 
legislació sectorial, seran d'aplicació les regles següents: 
 
Caldrà observar el procediment sancionador previst a la norma sectorial si aquesta així 
ho disposa amb caràcter imperatiu. 
 
Si no es dóna la circumstància prevista al paràgraf anterior, serà d'aplicació allò que 
disposa l'apartat 1. 

 
L'òrgan competent per tal de disposar la incoació dels expedients sancionadors podrà 
adoptar, de forma motivada, mesures cautelars de caràcter provisional que assegurin 
l'eficàcia de la resolució final que pugui recaure. En l'adopció d'aquestes mesures es 
tindran presents les pautes següents: 
 
L'existència d'elements de judici suficients que justifiquin la conveniència d'adoptar 
mesures provisionals. 
 
La idoneïtat i proporcionalitat de les mesures provisionals adoptades envers els fets i 
circumstàncies determinants de l'expedient sancionador. 
 
L'adopció, d'entre totes les mesures idònies possibles, d'aquella que sigui menys 
restrictiva de la llibertat  o patrimoni dels afectats. 
 
L'omissió de mesures provisionals que puguin causar perjudicis de reparació impossible o 
difícil, així com d'aquelles altres que portin aparellada la violació de drets emparats per les 
lleis. 
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Es podran adoptar, entre d'altres, mesures cautelars talls com la suspensió del 
subministrament i el precintatge de les escomeses, amb la finalitat de paralitzar els 
efectes de la infracció. 
 
Llevat de supòsits d'urgència qualificada, o quan no sigui incompatible amb la naturalesa 
o finalitat de les mesures cautelars de caràcter provisional a adoptar, aquestes 
s'imposaran prèvia audiència dels interessats si això no és susceptible de frustrar la 
finalitat de les dites mesures, essent executades aqueixes de conformitat amb allò que 
disposa el Capítol V del Títol VI de la LPAC. 
 
Article 108   
 
L'Alcalde serà l'òrgan competent per tal d'incoar els procediments sancionadors, adoptar 
mesures provisionals i imposar les sancions corresponents. 
 
La instrucció de l'expedient -que no podrà recaure en l'Alcalde ni en aquells que 
assumeixin les seves competències per substitució, delegació o desconcentració- podrà 
correspondre a un funcionari municipal, a un membre de la Corporació si escau, a 
funcionaris d’altres entitats locals en tasques d’assistència i, excepcionalment, a 
funcionaris de la Generalitat de Catalunya. 
 
Actuarà com a Secretari, quan s’escaigui, aquell que ho sigui de la Corporació, o 
qualsevol altre funcionari municipal degudament capacitat a proposta, si és el cas, del 
titular de la Secretaria. 
 
Si durant la substanciació de l’expedient sancionador s’aprecia la possible qualificació 
dels fets com a constitutius d’un delicte o falta d’estafa, apropiació indeguda o 
defraudació en el subministrament, atès allò que disposen els articles 255 i 623.4 del 
Codi penal, o bé s’aprecia la possible comissió de qualsevol altre delicte o falta, s’estarà a 
allò que preveu l’article 5 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment 
administratiu sancionador aplicable pels òrgans de l’administració de la Generalitat 
(DOGC núm.1827, de 29.11.1993). 
 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
1ª. Normativa supletòria  
 
En tot allò que no estigui previst en aquest Reglament seran d’aplicació supletòria: 
 
la legislació d’aigües 
quan sigui compatible, la normativa sobre verificacions elèctriques 
la legislació civilxviii 
 
2ª. Modificació de la legislació europea, estatal i  autonòmica 
 
Les referències o remissions que conté el present Reglament envers normes europees, 
estatals o autonòmiques, es consideraran substituïdes de forma automàtica per les noves 
disposicions que resultin de la modificació de qualsevol de les normes esmentades. 
 
3ª. Qualificació del municipi com a comunitat d’usu aris  
 
Atès allò que disposa l’article 83 de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’aigües, el municipi de 
Subirats gaudirà de la condició de comunitat d’usuaris, essent-li d’aplicació l’esmentada 
Llei en tot allò que sigui compatible amb el règim jurídic municipal i el principi d’autonomia 
local, sens perjudici que l’Ajuntament pugui pertànyer, alhora, a qualsevol de les 
comunitats a què fa referència l’article 81 de la mateixa Lleixix. 
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4ª. Règim del silenci administratiu  

Als efectes d’allò que disposa l’article 43 de la LPAC, les peticions o sol·licituds que no 
tinguin assenyalat un règim de silenci específic i determinat en aquest Reglament o en 
una norma de rang superior, es consideraran desestimades un cop transcorregut el 
termini legal o reglamentari de resolució. 
 
5ª. L’accés al domicili dels abonats o usuaris  

En els supòsits contemplats per aquest Reglament en què es prevegi l’accés, per part del 
personal municipal o del personal del gestor del Servei, als domicilis dels abonats o 
usuaris, en horari diürn, es considerarà com a període hàbil d’accés el comprés entre les 
9 i les 18 hores de tots els dies feiners, llevat que l’usuari n’autoritzi  un de diferentxx. 

 
L’horari previst a l’apartat anterior també serà d’aplicació quan el Reglament es refereixi a 
l’horari hàbil per a l’accés d’altres persones. 
 
Sens perjudici d’allò que disposen els apartats 1 i 2, en cas d’emergència es considerarà 
com a hàbil qualsevol hora, independentment de si el dia és feiner o no ho és. 
 
Quan l’execució forçosa dels actes administratius dictats en l’àmbit del Servei faci 
necessari l’accés a un domicili particular, caldrà obtenir el consentiment de l’afectat o, en 
el seu defecte, l’oportuna autorització judicial. Aquesta darrera es considerarà implícita en 
aquelles resolucions judicials que hagin declarat, en el seu cas, l’adequació a dret de 
l’acte a executar. 

 

6ª. Desconcentració de funcions en el gestor del Se rvei  

Les funcions administratives que el present Reglament atribueix al gestor del Servei, que 
són susceptibles de recurs ordinari, seran exercides per aquest –sigui quina sigui la 
naturalesa de la seva relació amb l’Ajuntament- en règim de desconcentració envers les 
competències de l’Alcaldia. En conseqüència, i als dits efectes, el gestor dependrà 
jeràrquicament de la Presidència de la Corporació.  
 
7ª. Ordres i circulars d’instruccions  

L’Alcalde, que dirigirà la policia del servei d’aigües, podrà dictar, a aquests efectes, bans, 
ordres i circulars d’instruccions. Quan es consideri convenient per raó dels destinataris o 
dels efectes que puguin produir-se, les ordres i circulars es publicaran en el tauler 
d’anuncis de la casa consistorial, en el butlletí oficial de la província i en el butlletí 
informatiu local, si n’hi ha.  
 
8ª. Serveis mínims en cas de vaga  

En relació al personal municipal que pugui estar adscrit al servei d’aigües, serà l’Alcalde 
l’òrgan competent per tal dictar el decret de serveis mínimsxxi.  

 

Quan sigui prestat per una entitat de dret privat, l’Ajuntament podrà disposar la 
intervenció del servei en cas de vaga, si no són respectats els serveis mínims establerts o 
no se n’estableix capxxii. 
 
9ª. Fiançament del subministrament 

Els abonats al servei hauran de dipositar la fiança prevista a l’article 77.1.b) l’import de la 
qual serà la xifra resultant de sumar l’import de les quotes de connexió i de servei. En tot 
cas, l’import de la fiança no podrà ser inferior a 15.000 pessetesxxiii.  

 



 35 

L’import contemplat a l’apartat anterior podrà ser actualitzat anualment, mitjançant Decret 
de l’Alcaldia, en proporció a la variació que hagi experimentat l’índex de preus al consum.  

 
Qualsevol modificació superior haurà de ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament. 

 
L’actualització o modificació de l’import dels dipòsits efectuats en concepte de fiança es 
farà efectiva mitjançant un rebut complementari de la facturació ordinària, el qual restarà 
sotmès a les mateixes condicions de pagament. 
 

10ª. Model de contracte de subministrament o pòlissa  d’abonament 

L’aprovació o modificació del model de contracte –qualificat indistintament de pòlissa 
d’abonament o contracte de subministrament- correspon a l’Alcaldia. Els contractes que 
el gestor del Servei formalitzi amb els usuaris hauran de contenir una referència a 
l’esmentada aprovació. 

 
En el moment de la signatura del contracte el gestor del Servei farà lliurament a l’usuari 
d’un exemplar d’aquest Reglament.  

 
El gestor del Servei trametrà a tots els usuaris el detall de les condicions generals que 
siguin objecte de modificació posterior. Aquesta tramesa es durà a terme durant els tres 
mesos següents a l’entrada en vigor de les dites modificacions. 

 
Sens perjudici d’allò que disposen els apartats anteriors, en els contractes es farà avinent 
el dret dels usuaris o obtenir en qualsevol moment, del gestor del Servei o del propi 
Ajuntament, un exemplar de la Reglamentació vigent del Servei d’aigües i de les 
condicions generals de prestació d’aquest Servei. 
 

12ª. Actuació del gestor del Servei com a instal·la dor autoritzat 

El gestor del Servei podrà actuar com a instal·lador, a requeriment voluntari dels abonats, 
emprant personal propi o aliè, degudament autoritzat pel Departament d’Indústria, 
Comerç i Turisme de la Generalitat. 

 

13ª. Subministrament en situacions d’emergència 

En cas de restriccions amb motiu de sequeres, catàstrofes o accidents greus que afectin 
les instal·lacions de captació, tractament o distribució d’aigua, el gestor del Servei 
adoptarà les mesures pertinents i adequades envers l’ús de l’aigua potable, informant, 
alhora, a l’Ajuntament dels motius o causes de l’actuació, de les mesures adoptades o a 
adoptar i de la durada prevista d’aquestes. I tot això, sens perjudici de les mesures que 
siguin procedents en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció civil, si és el 
cas. 

 
L’Ajuntament realitzarà un inventari de totes les captacions d’aigua, públiques i privades, 
existents en el terme municipal, tan si es tracta de pous, mines, fonts, com si es tracta de 
qualsevol altre tipus de captació. De donar-se algun dels supòsits a què fa referència 
l’article 51.1.k) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, 
l’Alcaldia podrà intervenir totes aquestes captacions –prèvia comprovació de la potabilitat 
de les aigües- per tal que el gestor del Servei pugui garantir el subministrament d’aigua al 
conjunt de la població, mentre no hagi estat superada la situació d’anormalitatxxiv.  
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Les mesures d’intervenció previstes a l’apartat anterior s’adoptaran prèvia audiència dels 
afectats, si ho permet la situació, i donaran lloc, si escau, al rescabalament dels danys i 
perjudicis ocasionats. 

 

14ª. Aigües ornamentals i lúdiques i fonts públique s 

Són aigües ornamentals totes aquelles que es troben dins el terme municipal de Subirats 
amb una funció decorativa. 

 
Són fonts públiques totes aquelles que es troben dins el terme municipal, en espais 
oberts de titularitat municipal, amb la finalitat que tots els veïns les puguin utilitzar 
gratuïtament per a l’ús domèstic particular, restant prohibit, envers les aigües procedents 
de les dites fonts, qualsevol altre ús. 

 
Es consideren lúdiques totes aquelles aigües que es destinen a activitats de lleure. 
El gestor del Servei ha de garantir la potabilitat de l’aigua de les fonts públiques. 

 
Queda prohibit ocasionar desperfectes en les fonts públiques, així com embrutar i obstruir 
les seves canonades. 
 

Les boques de sortida de l’aigua de les fonts públiques disposaran de mesures 
protectores amb la finalitat d’evitar el flux en contracorrent en cas de connexió de 
mànegues o altres instal·lacions anàlogues. El gestor del Servei realitzarà, d’acord amb la 
normativa vigent, anàlisis periòdiques de l’estat de les fonts públiques i de la qualitat 
sanitària de l’aigua que subministrin. Llevat que s’hagi disposat altrament, el gestor del 
Servei realitzarà totes aquestes actuacions al seu càrrec. 

 
El subministrament d’aigua per a finalitats lúdiques restarà sotmès a les limitacions 
contemplades per aquest Reglament; en qualsevol cas, el sol·licitant d’un 
subministrament d’aquesta naturalesa haurà de justificar, prèviament a la formalització de 
la pòlissa d’abonament, que disposa de les instal·lacions adequades i d’un sistema de 
depuració que permeti la reutilització de les aigües usades, susceptibles de ser 
aprofitades pel propi abonat. En qualsevol cas, per tal de poder reutilitzar les aigües 
depurades, l’interessat haurà d’estar, si escau, a allò que disposa l’article 101 de la Llei 
29/1985, d’1 d’agost, d’aigües. 

 

15ª. La instal·lació del Servei d’aigües a polígons  o unitats d’actuació de caràcter 
urbanístic 
 
Sens perjudici de les obligacions generals del gestor del Servei, el règim d’instal·lació del 
Servei d’aigües en polígons o unitats d’actuació de caràcter urbanístic, la recepció 
d’aquest per part del municipi, així com el règim de finançament de les despeses 
d’establiment d’aquest mateix Servei, vindran determinats per allò que pugui disposar la 
legislació vigent en relació a cadascun dels sistemes d’actuació contemplats per  la 
normativa urbanística. 
 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
1ª. Model provisional de pòlissa d’abonament 
 
1. Fins que l’alcaldia no hagi fet ús de la potestat que li confereix la disposició addicional 
11ª, el contracte de subministrament o pòlissa d’abonament respondrà al model següent: 
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“AJUNTAMENT DE L’ARBÓÇ “ 
Servei Municipal d’Abastament Domiciliari d’Aigua Potable Contractista subministrador-
gestor del servei:...........1 
 
Pòlissa núm.......... 
 
PÒLISSA DE SUBMINISTRAMENT 
 
Entre els signataris d’aquest document; d’una part en/na ..........., veí/veïna de .............., 
domiciliat/da al carrer/plaça ..........., núm. ....., pis ......., porta .........., telèfon ........, amb 
document nacional d’identitat núm. ..............(o passaport de ..........., amb núm. ............), 
què actua en nom ...(propi; o en representació que acredita de ......................, amb 
domicili a ................), que als fins del present contracte rebrà la denominació “d’abonat”; i 
de l’altra part, la persona o entitat que figura com a contractista subministrador i gestor 
del servei a l’encapçalament d’aquest contracte, que d’ara en endavant rebrà la 
denominació de “gestor del servei” o “subministrador” indistintament, 
 
HAN ESTAT CONVINGUTS ELS PACTES SEGÜENTS : 
 
1. El gestor del servei es compromet davant l’abonat a subministrar-li aigua potable, 

amb destinació a l’immoble les dades del qual són les que tot seguit es fan 
avinents: Finca situada al carrer/plaça ..................., núm. ......., pis ........, porta ......... 
d’aquest municipi,  propietat de ................... , envers la qual l’abonat ostenta la 
condició de ................... (propietari, usufructuari, llogater, etc.). 

 
2. Per al subministrament contractat s’utilitzarà un ramal de ....... mil·límetres (en 

endavant, mm.) de diàmetre, amb una canonada montant de l’abonat de ......... mm. 
de diàmetre, la qual alimentarà una instal·lació de les característiques 
següents:............................................. 

 
3. El present abonament es contracta per una dotació diària de .........litres d’aigua. 
 
4. El present contracte es subscriu amb caràcter indefinit. 
 
5. L’inici del subministrament es produirà en data ......... 
 
6. El tipus de subministrament contractat (article 70.1 del reglament del servei) és el 

següent: ............. 
 
7. D’acord amb l’article 83 del reglament del servei, l’abonat pagarà les facturacions 

de la forma següent:...... 
 
8. L’abonat es compromet a pagar el consum meritat, així com la resta de conceptes 

exaccionables, de conformitat amb allò que estableix l’ordenança del servei, i 
d’acord amb les tarifes vigents a cada moment. 

 
9. El subministrament es farà mitjançant comptador. 
 
10. L’abonat es compromet a preveure, al seu càrrec, les instal·lacions necessàries, 

dins la finca subministrada, per tal de poder fer front a les contingències de 
disminució de pressió de la xarxa de distribució, quan aqueixes es produeixin per 
causes no imputables al titular gestor del servei. 

 
11. El present contracte podrà ser resolt unilateralment -per causes justificades- per 

qualssevol de les parts, en els termes i condicions assenyalats al reglament del 
servei d’aigües. 
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12. El subministrament contractat podrà ser suspès unilateralment amb l’autorització 
de l’Ajuntament, per manca de pagament de la facturació girada amb motiu dels 
consums efectuats, o per qualsevol altra causa prevista al reglament del servei, en 
els termes i condicions contemplats pel propi reglament. 

 
13. En tot allò que no és previst en aquest contracte, seran d’aplicació les condicions 

reglamentàries i generals que preveu el reglament del servei municipal 
d’abastament domiciliari d’aigua potable, un exemplar del qual l’abonat reconeix 
haver-li estat lliurat.   

14. L’abonat tindrà dret a que, en qualsevol moment, el gestor del servei o 
l’Ajuntament, li lliurin el text de les modificacions de què pugui ser objecte el 
reglament del servei i les condicions generals aplicables als subministraments, 
sens perjudici que aquestes disposicions entrin en vigor i siguin exigibles un cop 
publicades oficialment. 

 
A ..............., a.......(data)............................ 
Pel gestor del servei                      L’abonat 
 
(Segell del gestor 
del servei) 
 
Signat:..............                      Signat:........... 
D.N.I Núm. ........... 
 

Aquest model de pòlissa d’abonament ha estat aprovat mitjançant la disposició transitòria 

segona del reglament del servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable (BOP 

núm. ...., de data ........). “ 

2. Amb les adaptacions que siguin pertinents, els documents de formalització de 

subministraments provisionals o a precari s’ajustaran al model anterior en tot allò que no 

resulti incompatible amb la naturalesa de l’operació. 

3ª. Règim transitori general 

 

 
DISPOSICIÓ FINAL  
 
1. El present Reglament entrarà en vigor als quinze dies d’haver estat publicat en el 

butlletí oficial de la província. 
 
 
Sens perjudici d’allò que preveu la disposició transitòria 1ª, aquest Reglament també 
serà aplicable als subministraments contractats amb anterioritat a la seva entrada en 
vigor, en els termes i condicions, si és el cas, de la disposició transitòria 3ª. 
 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
1ª. Model provisional de pòlissa d’abonament 
 
1. Fins que l’alcaldia no hagi fet ús de la potestat que li confereix la disposició addicional 
11ª, el contracte de subministrament o pòlissa d’abonament respondrà al model següent: 
 
“AJUNTAMENT DE L’ARBÓÇ “ 
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Servei Municipal d’Abastament Domiciliari d’Aigua Potable Contractista subministrador-
gestor del servei:...........1 
 
Pòlissa núm.......... 
 
PÒLISSA DE SUBMINISTRAMENT 
 
Entre els signataris d’aquest document; d’una part en/na ..........., veí/veïna de .............., 
domiciliat/da al carrer/plaça ..........., núm. ....., pis ......., porta .........., telèfon ........, amb 
document nacional d’identitat núm. ..............(o passaport de ..........., amb núm. ............), 
què actua en nom ...(propi; o en representació que acredita de ......................, amb 
domicili a ................), que als fins del present contracte rebrà la denominació “d’abonat”; i 
de l’altra part, la persona o entitat que figura com a contractista subministrador i gestor 
del servei a l’encapçalament d’aquest contracte, que d’ara en endavant rebrà la 
denominació de “gestor del servei” o “subministrador” indistintament, 
 
HAN ESTAT CONVINGUTS ELS PACTES SEGÜENTS : 
 
El gestor del servei es compromet davant l’abonat a subministrar-li aigua potable, amb 
destinació a l’immoble les dades del qual són les que tot seguit es fan avinents: Finca 
situada al carrer/plaça ..................., núm. ......., pis ........, porta ......... d’aquest municipi,  
propietat de ................... , envers la qual l’abonat ostenta la condició de ................... 
(propietari, usufructuari, llogater, etc.). 
 
Per al subministrament contractat s’utilitzarà un ramal de ....... mil·límetres (en endavant, 
mm.) de diàmetre, amb una canonada montant de l’abonat de ......... mm. de diàmetre, la 
qual alimentarà una instal·lació de les característiques 
següents:............................................. 
 
El present abonament es contracta per una dotació diària de .........litres d’aigua. 
 
El present contracte es subscriu amb caràcter indefinit. 
L’inici del subministrament es produirà en data ......... 
 
El tipus de subministrament contractat (article 70.1 del reglament del servei) és el 
següent: ............. 
D’acord amb l’article 83 del reglament del servei, l’abonat pagarà les facturacions de la 
forma següent:...... 
 
L’abonat es compromet a pagar el consum meritat, així com la resta de conceptes 
exaccionables, de conformitat amb allò que estableix l’ordenança del servei, i d’acord 
amb les tarifes vigents a cada moment. 
 
El subministrament es farà mitjançant comptador. 
 
L’abonat es compromet a preveure, al seu càrrec, les instal·lacions necessàries, dins la 
finca subministrada, per tal de poder fer front a les contingències de disminució de 
pressió de la xarxa de distribució, quan aqueixes es produeixin per causes no imputables 
al titular gestor del servei. 
 
El present contracte podrà ser resolt unilateralment -per causes justificades- per 
qualssevol de les parts, en els termes i condicions assenyalats al reglament del servei 
d’aigües. 
 
El subministrament contractat podrà ser suspès unilateralment amb l’autorització de 
l’Ajuntament, per manca de pagament de la facturació girada amb motiu dels consums 
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efectuats, o per qualsevol altra causa prevista al reglament del servei, en els termes i 
condicions contemplats pel propi reglament. 
 
En tot allò que no és previst en aquest contracte, seran d’aplicació les condicions 
reglamentàries i generals que preveu el reglament del servei municipal d’abastament 
domiciliari d’aigua potable, un exemplar del qual l’abonat reconeix haver-li estat lliurat.   
L’abonat tindrà dret a que, en qualsevol moment, el gestor del servei o l’Ajuntament, li 
lliurin el text de les modificacions de què pugui ser objecte el reglament del servei i les 
condicions generals aplicables als subministraments, sens perjudici que aquestes 
disposicions entrin en vigor i siguin exigibles un cop publicades oficialment. 
 
 
A ..............., a.......(data)............................ 
Pel gestor del servei                      L’abonat 
 
(Segell del gestor 
del servei) 
 
Signat:..............                      Signat:. .......... 
D.N.I Núm. ........... 
 

Aquest model de pòlissa d’abonament ha estat aprovat mitjançant la disposició transitòria 

segona del reglament del servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable (BOP 

núm. ...., de data ........). “ 

 

2. Amb les adaptacions que siguin pertinents, els documents de formalització de 

subministraments provisionals o a precari s’ajustaran al model anterior en tot allò que no 

resulti incompatible amb la naturalesa de l’operació. 

 

3ª. Règim transitori general 

 

.............................................1 

 
DISPOSICIÓ FINAL  
 
El present Reglament entrarà en vigor als quinze dies d’haver estat publicat en el butlletí 
oficial de la província. 
 
 
Sens perjudici d’allò que preveu la disposició transitòria 1ª, aquest Reglament també 
serà aplicable als subministraments contractats amb anterioritat a la seva entrada en 
vigor, en els termes i condicions, si és el cas, de la disposició transitòria 3ª. 
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La Sala Municipal és un bé públic, que per una banda ha de servir als vilatans i per 
altra s’ha de conservar en les condicions adients per desenvolupament de les activitats 
de caire públic o d’entitats. 
És per això que es creu necessari fixar les següents normes mínimes d’utilització: 
 
1. Es podrà cedir la Sala Municipal per a la realització d’actes particulars en hores en 

les quals no sigui utilitzat per entitats o per activitats que es desenvolupen 
periòdicament. 

2. Els usuaris particulars de la Sala Municipal hauran de satisfer les despeses que 
s’originin, llevat de les entitats sense ànims de lucre. 

3. Anirà a càrrec dels usuaris de la Sala Municipal la neteja prèvia i posterior a la seva 
utilització, tant de la pròpia Sala com dels serveis, havent de quedar la Sala 
degudament endreçat i net per el seu us posterior. 

4. Els usuaris de la Sala es faran responsables de tots els desperfectes que hi puguin 
produir-se mentre l’utilitzen. 

5. L’Autoritat municipal podrà exigir, quan així ho consideri convenient, a banda de la 
quota estipulada, un dipòsit en concepte d’una previsible major despesa (utilització 
de il·luminació especial a més a mes de l’instal·lada, etc) o en previsió de possibles 
desperfectes, segons el tipus d’acte pel que es demani. 

6. Cas de ser demanada per a actes que tinguin lloc al vespre o a la nit, l’hora 
d’acabament dels actes no podrà ser més tard de l’hora fixada pel tancament 
d’establiments d’hosteleria. 

7. Si la Sala es demana per l’organització d’algun acte per l’assistència al qual es cobri 
entrada, s’haurà d’indicar expressament en la sol·licitud aquest fet, així com l’import 
de l’entrada.  L’ocultació d’aquests extrems serà motiu suficient per revocar el 
permís d’utilització, a judici de l’autoritat municipal. 

8. Una vegada concedida l’autorització per l’Ajuntament, es demanaran les claus al 
responsable de l’Ajuntament, les quals s’hauran de tornar necessàriament dins de 
les tres hores següents a la realització de l’acte o al dia següent si fos un acte fet al 
vespre nit. 

9. La persona sol·licitant es considerarà responsable de la sala a tots els efectes 
davant l’Ajuntament. 

10.Sigui quin sigui el tipus d’acta pel que es demani, no es podrà fer foc, ni llençar 
aigua o altres líquids, ni utilitzar focs d’artifici, carretilles etc. 

     L’autoritat municipal podrà canviar aquestes normes o establir de noves, segons ho 
demanin les circumstàncies o l’ús o usos pels que es demani la Sala, o pel 
desenvolupament dels actes que s’hi realitzin. 
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REGLAMENT DE LES VORERES ZONA INDUSTRIAL DE SANTA L LÚCIA 

 
 

18.- VORERES ZONA INDUSTRIAL DE SANTA LLUCIA. 
 
Vist l'informe emès per l'Enginyer Municipal e.f. en data 11.5.94 el qual transcrit 
literalment diu: 
 
"1.- ANTECEDENTS 
 
L'INCASOL ha realitzat la urbanització de la zona de Santa LLùcia, i en concret de la 
part industrial. 
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Les voreres s'han deixat sense pavimentar, només amb la vorada posada i una capa 
de formigó. 
 
Segons conveni signat pels adquirents de les parcel·les industrials la pavimentació 
corresponent a tota l'amplada de la vorera que pertoca a la parcel·la i la seva 
col·locació, a realitzar amb llosa de formigó de 40 x 40 x 7 cm, anirà a càrrec de 
l'adjudicatari. 
 
2.-SITUACIO ACTUAL 
 
Actualment hi ha una sèrie de parcel·les on ja està construïda l'edificació industrial i es 
troben en fase d'haver de completar la vorera. Les lloses de formigó esmentades 
anteriorment, independentment de la seva idoneïtat tècnica, no hi caben. Es per això 
que es planteja el problema d'haver de donar una solució tècnica a la realització de les 
voreres. Una possibilitat seria realitzar les voreres amb panot gris de nou pastilles de 4 
cm de gruix repicat, no a l'estesa. Aquesta solució s'ha desestimat per les dificultats 
que  
 
suposa un control exhaustiu de què es realitzi correctament la col·locació, i pel cost de 
mà d'obra que suposaria. 
 
3.-PROPOSTA D'ACTUACIO 
 
El que es proposa es retornar a la solució inicial proposada al projecte pel INCASOL, i 
fer les voreres de formigó, amb les seves corresponents juntes de dilatació, i amb un 
acabat superficial "ratllat".  
 
Per tal de delimitar a quines zones s'hauria de realitzar aquest tipus de voreres, 
s'adjunta un croquis delimitant aquestes zones" 
 
Aquesta Comissió de Govern acorda per unanimitat ratificar-se en l'esmentat informe. 
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REGLAMENT VORERES-GUALS PER LA SORTIDA DE VEHICLES 

 
 
 
 
17.- GUALS PER A SORTIDA DE VEHICLES. 
 
Vist l'informe emès per l’Enginyer Municipal e.f. en data 11.5.94 el qual transcrit 
literalment diu: 
 
"1.-ANTECEDENTS 
 
Actualment la realització dels guals per a sortida de vehicles, no està regulada, amb la 
qual cosa es pot arribar a tenir una gran diversitat de solucions. 
 
2.-PROPOSTA D'ACTUACIO 
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El que es proposa és que tothom que sol·liciti un gual per a sortida de vehicles, l'hagi 
de fer segons el croquis adjunt pels següents motius: 
 
1.- Garantir una uniformitat dels guals. 
 
2.- Garantir que no es malmetran els serveis, donat que amb aquesta solució només 
s'intervé a la vorada. 
 
3.- Primar el pas dels vianants, ja que gairebé totes les voreres de l'Arboç són molt 
estretes." 
 
Aquesta Comissió de Govern acorda per unanimitat ratificar-se en l'esmentat informe. 
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REGLAMENT REGULADOR DE PARELLES DE FET 

 
 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El Parlament de Catalunya va aprovar en exercici de llurs competències, la Llei 
catalana 10/98 de 15 de juliol d’unions estables de parella. 
 
La llei d’unions estables, neix amb la pretensió de regular els drets i obligacions 
d’aquelles parelles que, havent optat per la convivència estable, també han optat 
lliurement per prescindir de les formalitats del matrimoni. 
 
L’Ajuntament de l’Arboç, proposa la regulació d’un registre administratiu de parelles de 
fet amb la finalitat de posar a disposició dels administrats una eina probatòria òptima 
per a la reclamació efectiva dels drets i obligacions que la Llei 10/98 els atorga. Així 
com acreditar el període  mínim de dos anys de convivència en els casos en que no 
s’hagi atorgat escriptura pública en els termes dels articles 2 i 21 de l’esmentada Llei.  
 
Es a dir, el Registre de Parelles de fet s’articula com una eina voluntària i gratuïta 
regulant la constància registral de les unions no familiars, completant així el buit legal 
que existeix sobre aquesta matèria. 
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Article 1. Naturalesa   
 
El Registre Municipal d’Unions Estables de Parella, té naturalesa administrativa, es 
regeix per aquest Reglament i per les normes que, amb caràcter complementari, es 
poguessin dictar. 
 
Article 2. Objecte 
 
Tenen accés a aquest registre les unions no matrimonials de convivència estable entre 
dues persones, siguin o no del mateix sexe. 
 
Article 3. Declaracions i actes inscribibles. 
 
Seran objecte d’inscripció: 
 

- Les declaracions de constitució, modificació, i extinció de les esmentades 
unions. 

- Els contractes reguladors de les relacions personals i patrimonials entre els 
seus membres i les declaracions que afectin de forma rellevant a la unió no 
matrimonial, sempre que no siguin susceptibles d’inscripció o anotació en 
altre instrument o registre públic o no siguin contràries a l’ordenament 
jurídic. 

- Les escriptures públiques atorgades per ambdós convivents de constitució. 
modificació o extinció dels règims de convivència.  

 
 
 
Article 4. Requisits de la inscripció. 
 
Les inscripcions es realitzaran prèvia sol·licitud conjunta dels membres de la unió no 
matrimonial, que hauran de complir els requisits següents 
 
4.1) Unions estables heterosexuals. 
 

- Que ambdós siguin majors d’edat. 
- Que no tinguin impediment per a contraure matrimoni entre si. 
- Que almenys un dels membres de la parella tingui veïnatge civil català. 
- Que almenys un dels membres de la parella estigui inscrit al padró 

d’habitants de l’Ajuntament de l’Arboç. 
- Que facin manifestació expressa d’acceptar la Llei 10 /98 de 15 de juliol. 
- Qualsevol altre requisit contemplat a la Llei. 

 
4.2) Unions estables homosexuals. 
 

- Que ambdós siguin majors d’edat. 
- Que cap dels membres de la parella formi parella estable amb una altra 

persona. 
- Que no siguin parents en línia recta per consanguinitat o adopció. 
- Que no siguin parents col·laterals per consanguinitat o adopció dintre del 

segon grau. 
- Almenys un dels membres de la parella ha de tenir veïnatge civil català. 
- Almenys un dels membres de la parella ha d’estar empadronat al Padró 

Municipal de l’Ajuntament de l’Arboç. 
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- Que facin manifestació expressa d’acceptar la normativa de la Llei 10/98 de 

15 de juliol. 
- Qualsevol altre requisit contemplat a l’esmentada Llei. 

 
4.3) Extinció de les unions de fet. 
 
Les causes d’extinció de la unió de fet previstes als articles 12 i 30 de la Llei 10/98, de 
15 de juliol, degudament acreditades davant el Registre Municipal d’unions estables de 
parelles de fet, motivaran l’anul·lació dels assentaments corresponents, a petició de 
qualsevol de les dues parts, o bé d’ofici donant audiència als dos membres de la 
parella. 
 
Article 5.- Contingut dels assentaments. 
 
Als assentaments figuraran les dades personals i les circumstàncies del lloc, temps 
manifestades pels compareixents, la constància  de les quals sigui rellevant per a la 
unió no matrimonial. 
 
Els assentaments es realitzaran en fulls mòbils, prèviament numerats, segellats i 
diligenciats, que s’enquadernaran posteriorment en un llibre principal, que contindrà 
els assentaments corresponents a un període mínim d’un any. Es podran crear els 
llibres auxiliars o complementaris que siguin adients per al millor funcionament del 
Registre.  
 
 
 
Article 6.- Custòdia del registre. 
 
El Registre Municipal d’unions estables de parelles de fet, restarà adscrit a Secretaria 
de l’Ajuntament.  
La seva custòdia i gestió correspondrà al Secretari-Interventor de l’Ajuntament o 
funcionari en qui delegui.  
En cap cas els llibres del Registre podran sortir de les dependències de la Secretaria –
Intervenció d’aquest Ajuntament, ni podran ésser consultades sense la corresponent 
autorització de l’Alcaldia. 
 
Article 7.- Publicitat del Registre. 
 
El Registre es públic per a qui justifiqui el seu interès en conèixer els assentaments. 
No obstant això qualsevol integrant de la unió no matrimonial pot demanar que les 
inscripcions siguin secretes. 
 
El dret d’accedir al Registre no comporta el dret d’obtenir fotocòpies. 
 
Es podran lliurar certificacions dels assentaments del Registre a instància dels 
membres de l’esmentada unió, dels seus ascendents, descendents, causahavents o 
per manament judicial. 
 
El tractament automatitzat de les dades del Registre, requerirà el consentiment de la 
persona afectada, i les actuacions de l’administració s’hauran d’ajustar a les disposicions 
de la Llei Orgànica 5/92, de 29 d’octubre. 
 
Article 8.- Assentaments i certificacions . 
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La realització de l’assentament al Registre Municipal serà gratuïta. 
 
L’expedició de certificacions restarà gravada per la taxa d’expedició de documents 
regulada a les ordenances fiscals d’aquest Ajuntament . 
 
Article 9.- Acreditació dels requisits d’inscripció . 
 
La inscripció de la declaració de constitució d’una unió estable de parella requerirà la 
prèvia aportació de la documentació necessària per acreditar els requisits establerts a 
l’article 4 del present reglament. 
 

a) Per a l’acreditació de la majoria d’edat : DNI original o còpia compulsada. 
b) Per a l’acreditació de la resta de requisits: declaració expressa i responsable 

de no trobar-se inclòs en cap de les causes impeditives de la inscripció, 
assenyalades a l’esmentat precepte. 

c) La residència es comprovarà d’ofici, incorporant a l’expedient l’oportuna 
certificació del padró d’habitants. 

 
 
 
Article 10.- Presentació de sol·licituds d’inscripc ió. 
 
 Per realitzar la inscripció caldrà la presentació, al Registre General Municipal, d’una 
sol·licitud prèvia en forma d’instància, amb tots els requisits establerts a l’Article 70 de la 
LRJPAC, a la qual s’adjuntarà: 
 
1.- Fotocòpia compulsada del DNI, passaport o NIE dels dos sol·licitants. 
2.- Declaració responsable de no trobar-se en cap de les causes impeditives de la 
inscripció assenyalades a l’article 4 de la present ordenança. En cas d’unions 
d’homosexuals i em compliment de l’article 21.1 de la Llei 10/98 de 15 de juliol, serà 
necessari escriptura pública, sense ésser necessari l’aportació de la resta de 
documentació referenciada en aquest punt. 

 
Els integrants de la parella, tenen dret a que la seva inscripció sigui secreta, per això 
podran adreçar-se directament al encarregat del Registre d’unions estables de parella, 
sense necessitat que la sol·licitud es presenti davant del Registre d’entrada 
 
Article 11.- Comprovació dels requisits . 
 
Un cop presentada la sol·licitud, l’encarregat del registre, examinarà la documentació, 
indicant, si és el cas, les deficiències detectades. La subsanació dels defectes s’articularà 
d’acord amb els terminis i formalitats establerts a l’Article 71 de la LRJPAC. 
 
Serà l’encarregat del registre el que comprovarà mitjançant el padró d’habitants que els 
sol·licitants estan empadronats en aquest municipi i ordenarà la incorporació d’una 
certificació acreditativa d’aquest extrem a l’expedient. 
 
Acreditat degudament el compliment dels requisits per a procedir a la inscripció, 
l’encarregat del registre fixarà dia i hora per tal que els interessats es ratifiquin 
conjuntament en la sol·licitud mitjançant un acta de compareixença. 
 
Restaran exempts d’aquest tràmit les unions estables de parella acreditades mitjançant 
escriptura pública. 
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L’encarregat del Registre, obrirà un expedient administratiu per a cada sol·licitud  
d’inscripció . 
 
Article 12.- Inscripció dels contractes i escriptur es públiques. 
 
Les inscripcions relatives als contractes reguladors de les relacions personals i 
patrimonials i altres aspectes comuns i les i les relatives a les escriptures públiques es 
realitzaran fent referència al document corresponent, del qual restarà a l’expedient una 
còpia compulsada. 
 
Aquestes inscripcions requeriran també acta de compareixença entre els dos membres 
de la parella. 
 
Article 13.- Extinció d’unions  
 
En el cas d’extinció d’una unió s’haurà de comunicar a l’encarregat del Registre 
mitjançant compareixença personal ja sigui d’un o dels dos membres de la parella. 
Els compareixents podran optar per sol·licitar la constància registral de la fi de la unió 
mitjançant assentament que acrediti aquesta circumstància o per la cancel·lació de 
l’assentament, que es materialitzarà en una diligència de cancel·lació a peu de pàgina. 
 
Article 14.- Inscripcions secretes. 
 
En cada llibre, existirà una separata destinada a la inscripció de les unions estables de 
parella, els integrants de les quals n’hagi demanat expressament el caràcter secret. El 
contingut dels assentaments serà idèntic al de les inscripcions del Registre Ordinari. 
 
Seran d’aplicació a les inscripcions secretes totes les normes recollides en aquest 
reglament, tret de les referents al dret d’informació i la presentació de les sol·licituds al 
Registre d’entrada de la Corporació. 
 
L’obtenció de certificacions d’aquest tipus d’inscripcions es limitarà als propis membres 
de la parella , als seus causahavents i a les ordres judicials.  
 
Article 15.-  
 
El Registre municipal acreditarà la constitució, extinció i la resta de declaracions relatives 
al Registre. 

 
DISPOSICIÓ FINAL: 

 
El present reglament entrarà en vigor al cap de 20 dies a comptar des de la publicació 
íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. Restarà vigent mentre el Ple de 
l’Ajuntament no n’acordi la derogació o modificació. 
 
DILIGÈNCIA.-  El Present Reglament va ser aprovat inicialment mitjançant acord de 
Ple de data 31 de maig de 2001 i va ser publicat al BOP de Tarragona 150 de 30 de 
juny de 2001 i al DOGC 3441 de 30 de juliol de 2001.  
 
Va ser aprovat definitivament i publicat el text íntegre al BOP de Tarragona 240 de 18 
d’octubre de 2001. 
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REGLAMENT RÉGIM INTERN DE LA RESIDÉNCIA FPM SANT AN TONI 

ABAT DE L’ARBOÇ   
 

 
 
 
 
 
 
REGLAMENT DE REGIM INTERN 
 
 
 
 
 
La Residència per a la tercera edat Sant Antoni Abat de la vila de l’Arboç és un 
establiment públic de Serveis Socials la finalitat del qual és l'acolliment residencial i en 
règim de centre de dia i a pensió complerta (nit inclosa), per a aquelles persones 
majors de 60 anys o menors d'aquesta edat quan ho aconsellin les seves 
circumstàncies psico-fisiques socials, que vulguin ingressar-hi lliurement i 
voluntàriament. 
La Residència té una estructura de uns baixos, na primera planta, que s'utilitza de 
manera indiferent per desenvolupar les funcions d’acolliment per les persones de la 
tercera edat. 
 
Es per això que es fan necessàries unes pautes de convivència, expressades en el 
present Reglament de règim intern, que permetin a tots els usuaris una vida quotidiana 
digna, plena confortable, amb la Residència. 
 
Article 1r. Admissió a la residència 
 
L'adjudicació de places d'aquest centre s'efectua per decisió del 
 
-Ple de la Fundació Municipal del Patronat Sant Antoni Abat. 
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La documentació que aportarà el nou resident serà: 
 
-DNI (fotocòpia) 
-Cartilla de la Seguretat social (fotocòpia) 
-Informe del metge de capçalera,i el de la Fundació  especificant l'estat de salut 
general, les malalties   que pateix i els tractaments prescrits (medicació, dietes, cures, 
rehabilitació, etc.) 
-Signatura del corresponent contracte d'ingrés segons la normativa vigent a la 
Residència. 
-Certifica d'ingressos totals anuals que es perceben. 
-Autorització bancària de domiciliació de pagaments mensuals. 
-Dades d'aquells familiars o persones als quals dirigir-se en cas de necessitat o  
incidència. Aquest seran responsables subsidiàriament de l’impagament de la quota  
per part del Residen. 
-Si és el cas, les dades de la companyia d'assegurances de sepeli (drets funera-   ris, 
contracte, tipus de pòlissa). 
 
Article 2n. Drets de l’usuari 
 
-No ser discriminat per raons de raça, sexe, edat, ideologia, creences, religió, 
condicions socials i econòmiques. 
-Gaudir i fer ús de tots els serveis i instal·lacions de què disposa a Residència. 
-Residir al Centre com a llar pròpia, entrant i sortint lliurement, sempre que es 
respectin els horaris establerts. 
-Continuar mantenint les activitats i relacions humanes amb familiars, amics i entitats. 
-Fer ús de les normes de disciplina de la Residència: rebre un tracte respectuós per 
part de residents i personal el Centre. 
-Ser respectat en la seva intimitat i en el secret de totes aquelles dades personals 
contingudes en els documents d'ordre intern. 
-Ser respectat en el dret al secret de les comunicacions (postals, telefòniques, 
telegràfiques, etc.). 
-Ser informat de les activitats que es realitzin a la Residència, per poder participar-hi 
lliurement. 
-Participar en les comissions, reunions o elaboracions d'activitats que s'organitzin. 
-Tenir coneixement i accedir a tots els trasllats que per motius mèdics o sanitaris siguin 
necessaris. 
 
Article 3r. Normes generals 
 
Tot resident té els deures de: 
-Tenir un tracte respectuós amb la resta d'usuaris i personal, ja que tots formen part de 
la mateixa comunitat. 
-Fer un ús adequat dels equipaments, instal·lacions, materials serveis de la 
Residència. 
-Tenir presents les indicacions donades pel personal i informar-lo de qualsevol 
anomalia o deteriorament observat. 
-Facilitar al personal autoritzat del Centre tota la informació o documentació que Ii sigui 
sol·licitada i que tingui alguna relació amb  la seva atenció personal o condicions 
d'estada. 
-Col·laborar en la mesura de les seves possibilitats en les activitats quotidianes i 
domèstiques del centre, amb el benentès que es tracta d'una teràpia ocupacional. 
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-Anar correctament vestit en els espais comuns i en el recinte exterior de la 
Residència. 
-Fumar només en aquells espais establerts. 
-Abonar mensualment la tarifa que s'hagi calculat segons els ingressos anuals. 
-Participar en les assemblees de residents i exercir les delegacions que s’hagin 
acceptat.  La Direcció es reserva el dret de canviar la distribució deIs usuaris en el 
menjador i les habitacions, sempre que ho requereixi el bon   funcionament del centre. 
-En cap cas es tornarà a la Residència en un estat d'embriaguesa o similar, que pugui 
alterar l'ordre intern.  
-No es podrà acceptar cap animal dins la Residència, ni en el seu entorn. 
 
 
 
Article 4t. Normes higièniques 
 
-Donada la importància d'una bona higiene personal, els residents tindran cura del seu 
compliment i rebran tota l'ajuda necessària per part del personal del centre. 
-La periodicitat mínima del bany o la dutxa serà d'un cop a la setmana, o els que 
calguin segons circumstàncies. 
-Es obligatori el canvi diari de roba interior. 
-És necessari el rentat de mans abans de cada àpat. 
-Per evidents raons de seguretat, no es permetrà, de cap manera, la tanca a les 
cambres de bany. 
-Els residents aportaran en ingressar un necesser contenint colònia, gel o sabó, pinta, 
raspall i pasta de dents que refaran periòdicament. En el cas dels homes, també 
màquina d'afaitar. 
 
Article 5è. Normes sanitàries 
 
-Els serveis mèdics del centre garanteixen l’assistència sanitària a tots els residents i 
la  coordinació amb els recursos aliens quan sigui necessari. 
-Tota medicació o tractament prescrits seran administrats pel personal del centre. No 
és permès d'automedicar-se o estar en possessió de medicaments, llevat 
d'autorització mèdica expressa. 
-Els residents estaran obligats a seguir el règim dietètic prescrit pel metge. 
 
Article 6è. Les habitacions 
 
-Sempre que sigui possible, els residents tindran cura de l'ordre  el bon estat de 
conservació de les habitacions i els armaris. 
-Per raons de seguretat, emergència o avaria, les habitacions no poden tancar-se amb 
clau. 
-No és permès guardar a les habitacions cap tipus de productes alimentaris 
comestibles o bebibles que puguin resultar insalubres o comportar un risc sanitari. 
-No és permès tenir o consumir begudes alcohòliques a les habitacions o a qualsevol 
lloc de la Residència. 
-No és permès de menjar al dormitori, excepte per prescripció facultativa. 
-Els residents poden tenir objectes de caràcter personal a l'habitació, sempre que no 
suposin una molèstia o un perill per a la resta d'usuaris (volum de transistors i televisió, 
estufes, fogons, neveres, estoretes elèctriques). 
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-El personal de la Residència pot revisar l'estat sanitari d'habitacions i armaris, sempre 
amb coneixement previ i presència de les persones afectades. 
-Tots els residents les condicions dels quals els ho permetin, durant el matí es faran el 
llit. 
- El centre no es fa responsable del deteriorament, pèrdua o subtracció dels objectes 
en mans dels usuaris. 
 
Article 7è. Roba 
 
-Els residents portaran en ingressar la roba personal necessària. 
-Tota la roba dels usuaris estarà marcada. 
-La Residència s'encarregarà del rentat i planxat de la roba  personal i del centre. 
La Residència facilitarà llençols, mantes i tovalloles, encara que  els residents que ho 
desitgin poden fer ús dels seus. 
 
Article 8è. Menjador 
 
Els menús seran únics, excepte en aquells casos de règims dietètics prescrits pel 
metge. 
-Quan els residents desitgin fer algun àpat fora de la Residència, es comunicarà al 
personal encarregat amb 24 hores d'antelació. 
 
Article 9è. Visites i sortides 
 
-Tots els residents podran ser visitats per familiars, amics coneguts, sempre que no 
interfereixin en els horaris de menjador descans. 
-Les visites podran accedir a les habitacions dels residents, si aquests els autoritzen, 
amb comunicació prèvia al personal de la Residència i al company d'habitació. 
-Tenint en compte la importància de la mobilitat personal, es recomana sortir 
diàriament, aprofitant el recinte del centre i les sortides organitzades. 
-Els usuaris podran entrar i sortir de la Residència quan ho desitgin durant el dia. 
-Quan l’absència sigui superior a un dia, s’informarà amb 24 hores d'antelació al 
personal director del centre, indicant el lloc on es dirigeix i el nom i adreça de la 
persona referent. 
-En casos d'absències forçoses, el resident té dret a la reserva de plaça. 
-En cas d'absència voluntària per un període de temps continuat 
superior a un mes, el Ple del Patronat Municipal podrà reservar- se l’adjudicació de 
plaça a  la persona en qüestió. 
-El centre no es fa responsable de les accions dels usuaris, ni tampoc de la seva 
integritat física fora de la Residència. 
 
Article 10è. Baixes 
 
La condició de resident es perdrà: 
 
- Per lliure voluntat de l'usuari d'abandonar el centre, sempre que aquest usuari sigui 
considerat en ple ús de facultats. 
- Per ingrés definitiu a un altre centre. 
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- En casos extrems d'incompliment reiterat de les normes reguladores de la 
Residència, el Ple del Patronat pot acordar la baixa corresponent. 
Qualsevol assumpte no reflectit en el present Reglament d'ordre interior, podrà ser 
resolt per la Direcció de la Residència i, en el seu cas, pel Ple del Patronat  de la 
Fundació Pública Municipal Sant Antoni Abat de l’Arboç. L’Arboç,29 d’octubre de 1996. 
Firmat i segellat. Alcalde-President, e Joan Català i Galimany. 
 
 
 
 

 
ORDENANÇA REGULADORA DELS CAMINS I VIES RURALS DEL TERME 

MUNICIPAL DE L’ARBOÇ 
 
 
 

 
CAPITOL  1 
 
Disposicions generals 
 
Article 1 
 
La present Ordenança municipal té per objecte la regulació de l’ús i la defensa de 
camins i vies rurals de les quals és titular l’Ajuntament de l’Arboç, d’acord amb el que 
preveuen l’article 140 de la Constitució espanyola, l’article 237 en relació amb el 66.2 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i legislació concordant. 
 
Article 2 
 
S’estableixen les categories de camins que regula el Pla General Municipal com a 
camins protegits i camins rurals. 
 
Article 3 
 
Usos 
a) Són usos ordinaris dels camins i vies rurals els de circulació de persones, ramats, 
animals de càrrega, vehicles de turisme i qualsevol vehicle de transport destinat a l’ús 
normal de les finques que tenen accés pels camins i vies rurals. 
b) Tots els altres usos s’entendran excepcionals, i més en concret els de maquinària 
de construcció, curses i proves esportives, maquinària destinada a prospeccions i 
instal·lacions mineres, circulació de materials qualificats com a perillosos, molestos o 
insalubres, i circulació de vehicles especials amb càrregues de productes forestals. 
 
CAPÍTOL 2 
 
Limitacions de la propietat 
 
Article 4 
 
Es fixen les següents zones de servituds dels camins i vies rurals: 
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a) Per als camins que el PGM anomena com a camins protegits: 6 metres 
b) Per als camins que el PGM anomena com a camins rurals: 4 metres. 
La zona de servitud serà a cada banda del camí i s’amidarà respecte de l’eix d’aquest. 
 
Article 5 
 
En la zona de servitud no es permet realitzar cap tipus d’obra. Les tanques i murs de 
contenció de les parcel·les agrícoles es construiran fora de la zona de servitud. 
Excepcionalment, quan la prestació d’un servei públic d’interès general així ho exigeixi 
i quedi suficientment demostrada la inexistència de solucions alternatives que no 
impliquin l’ocupació de la zona de servitud, l’Ajuntament podrà autoritzar la realització 
d’obres o instal·lacions, l’execució de les quals haurà d’adequar-se a les prescripcions 
que en cada cas s’assenyalin en la llicència municipal corresponent.  
 
Sempre que sigui possible, les instal·lacions, obres i serveis que s’instal·lin en la zona 
de servitud aniran soterrats, i sempre es procurarà que no impedeixin el pas de 
maquinària agrícola, i s’instal·laran a la part més allunyada possible de l’eix del camí. 
 
CAPÍTOL 3 
 
Autoritzacions 
 
Article 6 
 
Per executar qualsevol tipus d’obra o instal·lació en la zona de servitud, ja sigui fixa o 
provisional, serà necessària l’obtenció de la prèvia llicència municipal. 
 
Article 7 
 
Els usos excepcionals dels camins i vies rurals municipals requeriran la prèvia 
autorització municipal. Per a l’emissió de l’esmentada autorització, serà d’aplicació la 
normativa de procediment administratiu i de règim local aplicable, amb les següents 
especificitats: 
a) L’autorització l’haurà de sol·licitar qui pretengui fer l’ús excepcional. 
b) A la sol·licitud s’hauran d’especificar clarament els camins afectats i els seus trams, 
el tipus d’ús que se’n farà, la maquinària que hi transcorrerà i els dies previstos 
d’utilització. Aquesta sol·licitud s’haurà de presentar amb una antelació prèvia de 15 
dies a la data prevista d’ús excepcional. 
c) L’Ajuntament resoldrà la sol·licitud en el termini de 15 dies a comptar des de 
l’endemà de la seva presentació, excepte que se suspengui la tramitació de l’expedient 
per causa imputable a l’interessat. Transcorregut aquest termini, més el de la 
suspensió si s’escau, sense notificar la resolució, s’entendrà atorgada per silenci 
administratiu positiu. 
d) L’autorització podrà fixar les condicions que es considerin convenients, així com el 
dipòsit de fiances per garantir la reposició i reparació dels camins afectats, si s’escau. 
 
Article 8 
 
Les persones físiques o jurídiques sol·licitants de les autoritzacions, o subsidiàriament 
les que realitzin els usos excepcionals, respondran dels danys ocasionats en els 
camins i vies públiques. 
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CAPÍTOL 4 
Modificació xarxa viària  
 
Article 9 
 
No podran obrir-se nous camins, vies rurals, pistes forestals o qualsevol altre tipus de 
vialitat que no estigui expressament previst en el Pla general d’ordenació urbana de 
L’Arboç, en els plans especials que el desenvolupin o en els plans parcials, excepte si 
és d’iniciativa municipal, o bé si estan inclosos dintre dels plans d’actuació de 
l’administració competent. 
 
Article 10 
 
No es podrà modificar el perfil longitudinal i transversal dels camins ni el seu traçat 
sense la corresponent llicència municipal. Les modificacions no podran suposar en cap 
cas alteracions negatives de l’entorn natural de la zona afectada. 
 
 
CAPITOL 5 
Infraccions i sancions 
 
Article 11 
Infraccions lleus 
 
Es consideraran infraccions lleus les següents: 
a) Realitzar obres, instal·lacions o actuacions no permeses en les zones de servitud 
sense les corresponents autoritzacions i llicències municipals o incomplint les seves 
condicions, sempre que aquestes actuacions siguin legalitzables. 
b) Col·locar, llençar, abocar o abandonar en la zona de servitud objectes o material de 
qualsevol naturalesa. 
 
Article 12 
Infraccions greus 
 
Es consideraran infraccions greus les següents: 
a) Realitzar obres, instal·lacions o actuacions no permeses en els camins o les seves 
zones de servitud, sense les autoritzacions o llicències requerides, o incomplint les 
seves condicions, quan no sigui possible la seva legalització posterior. 
b) Deteriorar qualsevol element dels camins directament relacionat amb l’ordenació, 
orientació i seguretat de la circulació o modificar-ne intencionadament les 
característiques o ubicació. 
c) Destruir, deteriorar, alterar o modificar qualsevol obra o instal·lació dels camins o 
dels seus elements funcionals. 
d) Col·locar o abocar objectes o material de qualsevol naturalesa que afecti la 
plataforma dels camins. 
e) Efectuar encreuaments aeris o subterranis no permesos en els camins i les seves 
zones de servitud o fer-ne sense l’oportuna autorització o incomplint les seves 
condicions. 
f) Col·locar rètols informatius a la zona de servitud sense l’oportuna autorització 
municipal. 
 
 
Article 13 
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Infraccions molt greus 
 
Són infraccions molt greus: 
a) Sostreure, deteriorar o destruir qualsevol element del camí directament relacionat 
amb l’ordenació, orientació i seguretat de la circulació o modificar-ne intencionadament 
les característiques o la situació, quan s’impedeixi que l’element de què es tracti 
segueixi prestant la seva funció. 
b) Destruir, deteriorar, alterar o modificar qualsevol obra o instal·lació dels seus 
elements funcionals, quan les actuacions afectin la calçada o els vorals. 
c) Danyar o deteriorar circulant-hi amb pesos o càrregues que excedeixin els límits 
autoritzats. 
d) Les qualificades com a greus, quan s’apreciï reincidència. 
e) Fixar tota classe de publicitat a la zona de servitud sense l’oportuna autorització. 
 
Article 14 
Les infraccions tipificades en aquesta Ordenança seran sancionades tenint en compte 
els danys i perjudicis produïts, els risc creat i la intencionalitat del causant, amb les 
següents sancions: 
 
a) Infraccions lleus: fins al 25% de la quantitat màxima en què pot sancionar l’alcalde, 
segons la legislació vigent. 
b) Infraccions greus: fins al 75% de la quantitat màxima en què pot sancionar l’alcalde, 
segons la legislació vigent. 
c) Infraccions molt greus: fins al 100% de la quantitat màxima en què pot sancionar 
l’alcalde, segons la legislació vigent. 
 
 
Reglament del Procediment Sancionador 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Els ens locals –especialment els municipis– poden exercir la potestat sancionadora 
que els reconeix l’ordenament jurídic mitjançant la imposició de sancions, d’acord amb 
la llei i, si s’escau, en aplicació del que puguin disposar les ordenances i els 
reglaments aprovats per les mateixes entitats locals. 
 
En aquest ordre de coses, el problema sorgeix en analitzar l’abast que ha de tenir a 
escala local la reserva de llei en matèria sancionadora, la qual s’esmenta amb caràcter 
general a l’article 25.1 de la CE. Una interpretació rigorosa d’aquest precepte (així com 
de l’article 129.1 de la LRJPAC), impediria als ens locals imposar sancions en tots els 
supòsits (que no en són pocs) en què la infracció no hagués estat configurada com a 
tal (de forma específica) a través d’una norma amb rang de llei, de manera que no 
seria possible configurar ex novo d’infraccions a través d’ordenances a l’empara de 
l’habilitació genèrica de l’article 221.3 de la LMC. Aquesta concepció –força restrictiva– 
pel que fa a la projecció de la reserva en l’àmbit local, es pot trobar, per exemple, a la 
STC 61/1990, de 29 de març, i a la STS (Secció 7a) de 10 de febrer de 1997 
(Aranzadi, 1.407). No obstant això, de les STC 2/1987, de 21 de gener; 3/1988, de 21 
d’abril, i 219/1989, de 21 de desembre; així com de la STS (Secció 4a) de 20 de maig 
de 1996 (Aranzadi, 4.459), es desprèn una noció diferent de la reserva de llei que, en 
el que ens interessa, faria possible configurar, a través de les ordenances, un règim 
d’infraccions i sancions que fos d’aplicació supletòria, en defecte dels règims 
sancionadors específics i detallats, establerts per normes amb rang de llei (estatals i 
autonòmiques). 
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Aquest règim sancionador supletori, instituït mitjançant ordenances, quedaria emparat 
pel que preveu l’article 221.3 de la LMC, precepte que té una estructura formal que 
permet considerar implícita la norma en virtut de la qual, en defecte d’un règim 
sancionador més específic (establert mitjançant llei) es podria considerar infracció 
administrativa qualsevol contravenció de les ordenances locals, amb una multa 
màxima en aquests casos de cent-cinquanta euros amb vint-i-cinc cèntims.1 L’article 
221.3 de la LMC vindria a configurar, aleshores, un tipus genèric, així com la 
naturalesa i els límits de les sancions susceptibles d’imposició, per la qual cosa el 
règim sancionador supletori o residual establert mitjançant ordenances no faria més 
que completar, adaptar, especificar o graduar (article 129.3 de la LRJPAC) el que 
preveu l’article 221.3 de la LMC. 
 
La tesi sostinguda a través dels paràgrafs anteriors es refermaria encara més si es 
tingués present l’essència democràtica de les normes reglamentàries locals, les quals 
no són més que un exemple d’autodisposició de la mateixa comunitat a través dels 
seus representants, relació aquesta que és, justament, el que pretén salvaguardar el 
principi de reserva de llei. Des d’aquesta perspectiva, té sentit que la potestat 
reglamentària estatal o autonòmica en matèria de sancions es trobi força condicionada 
per la Llei, si més no tenint present que els reglaments estatals i autonòmics no són 
expressió directa de la voluntat dels representants del poble; però per la mateixa raó 
les limitacions de la potestat sancionadora local derivades de l’article 25.1 de la CE 
s’haurien de reduir a la mínima expressió.  
En un altre ordre de coses hem de posar en relleu que, d’acord amb el que es pot 
inferir dels articles 134.1 de la LRJPAC i 116 del ROAS, i salvant, en qualsevol cas, els 
principis constitucionals aplicables en aquest nivell, així com les normes de 
procediment d’abast general, la prelació de fonts que cal observar serà la següent: 
 

– Títol IX de la LRJPAC, llevat que es tracti de matèries excloses d’aquesta 
regulació per la mateixa LRJPAC, cas en el qual caldrà estar al que disposi la 
legislació directament aplicable. 

 
– Procediment sancionador específic –si es dóna el cas– establert amb caràcter 

imperatiu per normes estatals o autonòmiques. 
 
– Procediment sancionador previst al D 278/1993, de 9 de novembre, en matèries 

competència de la Generalitat, quan l’ens local les hagi assumit per delegació 
d’aquella.  

 
– Si no hi ha un procediment específic imposat amb caràcter imperatiu, el 

procediment sancionador regulat mitjançant ordenança local, independentment 
de si la normativa substantiva a aplicar és estatal o autonòmica. 

 
– Si hi manquen els procediments anteriors, el procediment sancionador que 

preveu el RD 1398/1993, de 4 d’agost, si es tracta d’una matèria de 
competència normativa plena de l’Estat, i el procediment sancionador que 
preveu el D 278/1993, de 9 de novembre, quan es tracti de matèries la regulació 
total o parcial de les quals sigui competència de la Generalitat.  

 
 
CAPÍTOL I. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació 
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1.1. L’objecte d’aquesta Ordenança és la regulació del procediment que ha de seguir 
l’Ajuntament de l’Arboç en l’exercici de les potestats sancionadores que legalment li 
corresponguin, llevat dels supòsits següents:  
 
a) L’exercici de la potestat disciplinària respecte del personal al servei de l’Ajuntament i 
envers les persones físiques o jurídiques vinculades a l’Ajuntament per una relació 
contractual. 
 
b) Els procediments sancionadors respecte de matèries de competència de l’Estat o de 
la Generalitat de Catalunya l’exercici de les quals hagi estat objecte de delegació, cas 
en què serà d’aplicació la normativa estatal o autonòmica, segons escaigui. 
 
c) Les matèries envers les quals la normativa estatal o autonòmica hagi establert 
l’observança d’un procediment sancionador específic o determinat. 
 
1.2. Aquesta Ordenança s’atén a les previsions que conté l’article 221 de la Llei 
8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i als principis que 
estableix el títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com a les 
disposicions del capítol VI del títol II del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
CAPÍTOL II. DISPOSICIONS GENERALS  
 
Article 2. Òrgans competents 
 
2.1. L’alcalde és l’òrgan competent per incoar els procediments sancionadors, adoptar 
mesures provisionals i imposar les sancions corresponents. 
 
2.2. La instrucció de l’expedient –que no pot recaure en l’alcalde ni en els qui 
n’assumeixin les competències per substitució o desconcentració– pot correspondre: 
 
a) A funcionaris de la mateixa corporació. 
 
b) Als membres de la corporació, si s’escau. 
 
c) A funcionaris d’altres corporacions locals en funcions d’assistència. 
 
d) Excepcionalment, a funcionaris de la Generalitat de Catalunya. 
 
2.3. Quan la competència per imposar la sanció estigui atribuïda a una altra 
administració pública, l’alcalde serà l’òrgan competent per formular la proposta de 
resolució i trametre-la a l’autoritat que correspongui, un cop tramitat l’oportú expedient 
per part de l’administració municipal. 
 
Article 3. Col·laboració i responsabilitat de la tr amitació 
 
3.1. En els termes que estableix l’article 4 de la LRJPAC, els òrgans i les 
dependències administratives de qualsevol de les administracions públiques facilitaran 
a l’instructor la documentació necessària, així com els mitjans personals i materials 
que requereixi el desenvolupament de l’activitat. 
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3.2. L’instructor de l’expedient sancionador és responsable de la tramitació del 
procediment, així com del compliment dels terminis que estableix la present 
Ordenança. 

 
Article 4. Prescripció 
 
4.1. La prescripció de les infraccions i sancions es regeix pel que disposen les lleis que 
les regulen. Si aquestes no fixen els terminis de prescripció, són d’aplicació els que 
preveu l’article 132, apartat primer, de la LRJPAC. 
 
Transcorreguts dos mesos des de la data en què s’hagi iniciat el procediment sense 
que la incoació hagi estat notificada a l’infractor, es procedirà a l’arxiu de les 
actuacions, i se li comunicarà aquest tràmit, sens perjudici d’exigir la reposició de la 
situació, per ell alterada, al seu estat originari, així com la indemnització dels danys i 
perjudicis causats, que podran ser determinats per l’òrgan competent, cas en el qual 
es comunicarà a l’infractor perquè procedeixi a la seva satisfacció.  
 
Article 5. Mesures cautelars 

 
5.1. L’òrgan competent, per tal de disposar la incoació dels expedients sancionadors, 
pot adoptar, de forma motivada, mesures cautelars de caràcter provisional que 
assegurin l’eficàcia de la resolució final que pugui recaure. En l’adopció d’aquestes 
mesures es tindran presents les pautes següents: 
 
a) L’existència d’elements de judici suficients que justifiquin la conveniència d’adoptar 
mesures provisionals. 
 
b) La idoneïtat i proporcionalitat de les mesures provisionals adoptades pel que fa als 
fets i les circumstàncies determinants de l’expedient sancionador. 
 
c) L’adopció, d’entre totes les mesures idònies possibles, d’aquelles que siguin menys 
restrictives de la llibertat o patrimoni dels afectats. 
 
d) L’omissió de mesures provisionals que puguin causar perjudicis d’impossible o difícil 
reparació, així com d’aquelles altres que portin aparellada la violació de drets emparats 
per les lleis. 
 
5.2. Les mesures de caràcter provisional poden consistir en la suspensió temporal 
d’activitats i la prestació de fiances, així com en la retirada de productes o suspensió 
temporal de serveis per raons de sanitat, higiene o seguretat, i en totes aquelles altres 
que es prevegin en normes específiques. 
 
5.3. Llevat de supòsits d’urgència qualificada o quan pugui resultar frustrada la seva 
finalitat, aquestes mesures, degudament justificades, s’imposaran amb l’audiència 
prèvia dels interessats, i s’executaran de conformitat amb el que disposa el capítol V 
del títol VI de la LRJPAC. 
 
5.4. L’execució de les mesures de caràcter provisional que, si s’escau, s’adoptin, es 
compensaran, sempre que això sigui possible, amb la sanció imposada. 
 
5.5. Les mesures cautelars de caràcter provisional seran susceptibles de les accions i 
els recursos que preveu l’ordenament jurídic. 
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Article 6. Imposició de sancions  
 
6.1. A l’hora de determinar la sanció corresponent, la corporació garantirà l’adequació 
deguda entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada, i es 
consideraran especialment els criteris següents: 
 
a) L’existència d’intencionalitat o reiteració, així com el grau de participació en els fets 
de l’infractor i el benefici obtingut per aquest amb motiu de l’il·lícit administratiu. 
 
b) La naturalesa dels perjudicis causats, atenent a la gravetat del dany derivat de la 
infracció, a  
l’alteració social causada i al grau d’afectació que la dita infracció hagi tingut. 
 
c) La reincidència, per comissió, en el termini d’un any de més d’una infracció de la 
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via 
administrativa. 
 
6.2. En l’establiment de sancions pecuniàries, la comissió de les infraccions no 
resultarà més beneficiosa a l’infractor que el compliment de les normes infringides. 
 
6.3. Quan de la comissió d’una infracció se’n derivi necessàriament la comissió d’una 
altra o altres, s’imposarà únicament la sanció més elevada de totes les que siguin 
susceptibles d’aplicació. 

 
Article 7. Apreciació de delicte o falta  

 
7.1. En cap cas no es poden sancionar fets que hagin estat prèviament sancionats en 
l’àmbit penal o administratiu en aquells supòsits en què s’apreciï identitat del subjecte, 
dels fets i dels fonaments de la sanció imposada. Existirà identitat de fonaments quan 
siguin els mateixos els interessos públics protegits pels diferents règims sancionadors. 
En aplicació d’aquest principi, l’administració municipal s’atindrà a les regles següents: 
 
a) Si al llarg de la tramitació del procediment sancionador s’aprecia que determinats 
fets poden ser constitutius de delicte o falta penal, l’instructor ho notificarà 
immediatament a l’alcalde, el qual passarà el tant de culpa al ministeri fiscal. 
 
b) Si, com a conseqüència de l’actuació que preveu la regla anterior, l’autoritat judicial 
incoa el procediment penal que correspongui i s’aprecia una identitat de subjecte, de 
fets i de fonaments amb el procediment sancionador que es tramita a l’Ajuntament, 
aquest darrer serà immediatament suspès, fins que hi hagi un pronunciament definitiu 
de la jurisdicció penal. No obstant això, es podran mantenir les mesures cautelars 
adoptades i se’n podran adoptar de noves, si això és necessari, i es comunicaran tant 
les unes com les altres a l’autoritat judicial que instrueixi el procediment penal. 
 
c) També se suspendrà la tramitació del procediment sancionador si es té noticia de 
l’existència d’un procediment penal amb el qual s’apreciï identitat de subjecte, de fets i 
de fonaments, amb la comprovació prèvia d’aquesta existència. 
 
d) En el cas que es dicti una resolució judicial ferma que apreciï l’existència de delicte 
o falta, sempre que hi hagi identitat de subjecte, de fets i de fonaments, l’instructor 
proposarà i l’alcalde resoldrà el sobreseïment de l’expedient sancionador. 
 
e) En qualsevol cas, els fets declarats provats per una resolució judicial ferma vinculen 
els òrgans municipals respecte dels procediments sancionadors que tramitin. 
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f) Quan una infracció amb la qual s’apreciï identitat de subjecte, de fets i de fonaments, 
ja hagi estat objecte de sanció administrativa ferma, l’instructor proposarà i l’alcalde 
resoldrà el sobreseïment de l’expedient sancionador tramitat per l’Ajuntament. 
 
g) Si en qualsevol moment de la tramitació de l’expedient es té notícia que s’està 
tramitant un altre expedient sancionador administratiu per infraccions amb les quals 
s’aprecia identitat de subjecte, de fets i de fonaments, l’instructor proposarà a l’alcalde 
l’adopció de les actuacions que pertoquin per als supòsits de conflictes de 
competències. 
 
h) Quan la tramitació del procediment es paralitzi com a conseqüència de l’examen 
dels fets per l’òrgan judicial o per una altra administració pública, quedarà també en 
suspens el termini de caducitat del mateix expedient sancionador. 
 
i) També l’òrgan competent pot ajornar la resolució del procediment si resulta 
acreditada la tramitació d’un procediment pels mateixos fets davant els òrgans 
comunitaris europeus. La suspensió s’aixecarà quan aquells hagin dictat resolució 
ferma. 
 
j) Si els òrgans comunitaris han imposat una sanció, caldrà que l’òrgan competent per 
resoldre la tingui en compte a efectes de graduar la que, si s’escau, s’hagi d’imposar, i 
pot compensar-la, sens perjudici de declarar la comissió de la infracció. 
 
CAPÍTOL III. PROCEDIMENT ORDINARI 
 
SECCIÓ 1a. Iniciació del procediment 
 
Article 8. Formes d’iniciació   
 
El procediment sancionador s’iniciarà per resolució de l’alcalde, bé sigui d’ofici o com a 
conseqüència d’ordre superior, per petició raonada d’altres òrgans o per denúncia 
presentada per qualsevol persona. 
 
Article 9. Període d’informació prèvia  

 
L’alcalde pot disposar l’obertura d’un període d’informació prèvia, per tal d’esbrinar la 
realitat i abast dels fets denunciats i la determinació de les persones que apareguin 
com a presumptes responsables. 
 
Article 10. Presa de mostres  

 
Si hi ha presa de mostres, les diligències adreçades a l’esbrinament dels fets finalitzen 
després que s’hagi practicat l’anàlisi inicial. La sol·licitud de la pràctica d’anàlisi 
contradictòria, com també, si escau, l’acord pel qual es decideix la pràctica d’anàlisi 
diriment, determinen la suspensió dels terminis de caducitat fins al moment en què 
l’Administració tingui coneixement dels resultats. 
 
Article 11. Iniciació  
 
11.1. La resolució d’iniciació de l’expedient sancionador es formalitzarà amb el 
contingut mínim següent: 
 
a) Identificació de la persona o persones presumptament responsables. 
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b) Exposició succinta dels fets que motiven la incoació del procediment, la seva 
possible qualificació i les sancions que hi puguin correspondre, sens perjudici del que 
resulti de la instrucció. 
 
c) Identificació de l’instructor del procediment i, si s’escau, del secretari, amb indicació 
expressa del seu règim de recusació. 
 
d) Mesures de caràcter provisional que hagi establert l’òrgan competent per iniciar el 
procediment, sens perjudici de les que puguin adoptar-se al llarg del mateix d’acord 
amb el que disposa l’article d’aquesta Ordenança. 
 
11.2. La iniciació de l’expedient sancionador es comunicarà a l’instructor, amb trasllat 
de les actuacions que hi ha en aquest respecte, i serà notificada en la forma escaient 
als interessats, a l’inculpat i al denunciant. 
 
SECCIÓ 2a. Instrucció del procediment 
 
Article 12. Instrucció i plec de càrrecs  
 
12.1. L’instructor practicarà d’ofici totes les actuacions que consideri necessàries per a 
la determinació dels fets produïts i dels seus responsables, i formularà, a la vista de les 
actuacions practicades, el plec de càrrecs corresponent. 
 
12.2. Quan de les actuacions practicades resulti la presumpta comissió d’altres 
infraccions no incloses en els fets que serviren de base per a la resolució d’incoació de 
l’expedient, o la presumpta responsabilitat de persones diferents d’aquelles contra les 
quals s’adreça inicialment l’expedient sancionador, l’instructor ho comunicarà a l’òrgan 
que l’incoà, el qual resoldrà el que sigui procedent. 
 
12.3. En qualsevol moment del procediment, abans de la formulació de la proposta de 
resolució, l’instructor pot proposar a l’alcalde, i aquest decidir per pròpia iniciativa, 
l’adopció de mesures provisionals, així com l’ampliació o l’aixecament de les 
adoptades prèviament. 
 
12.4. El plec de càrrecs, que serà individualitzat per a cada persona a la qual s’imputi 
la comissió d’una o diverses infraccions, contindrà les determinacions següents: 
 
a) Persona o entitat contra la qual s’adreça. 
 
b) Fets imputats. 
 
c) Infracció o infraccions de les quals els fets puguin ser constitutius, amb indicació de 
les normes que les tipifiquen. 
 
d) Sancions que són aplicables a les infraccions indicades. 
 
e) Autoritat competent per imposar les sancions, amb indicació de la norma que li 
atribueix la competència. 
 
f) Indicació i valoració dels danys, si escau, i perjudicis ocasionats. 
 
12.5. Si de les actuacions practicades resulta acreditada la inexistència d’infracció o de 
responsabilitat, l’instructor proposarà a l’alcalde l’arxivament de les actuacions per 
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sobreseïment. Quan la inexistència de responsabilitat afecti només alguna o algunes 
de les diverses persones contra les quals s’adreça el procediment, el sobreseïment es 
disposarà només respecte d’elles, i continuarà el procediment quant a la resta. 
 
12.6. La resolució per la qual es disposi el sobreseïment es notificarà a tots els 
interessats en el procediment i al denunciant. 
 
12.7. El plec de càrrecs es notificarà als interessats, i se’ls concedirà un termini no 
inferior a deu dies ni superior a quinze, comptadors des de l’endemà d’haver rebut la 
notificació, per tal que presentin les al·legacions, els documents i els justificants i 
proposin, alhora, les proves de què es pretenguin valer. Per a la defensa dels seus 
drets i interessos legítims, i a càrrec dels mateixos interessats, aquests podran actuar 
assessorats de qui considerin convenient. 
 
Article 13. Renúncia de l’infractor  
 
13.1. Si l’inculpat reconeix voluntàriament la seva responsabilitat, es podrà resoldre el 
procediment, amb la imposició de la sanció que correspongui. 
 
Quan la sanció tingui caràcter pecuniari, el pagament voluntari per part de l’inculpat, en 
qualsevol moment anterior a la resolució, podrà implicar igualment la finalització del 
procediment, sens perjudici de la possibilitat d’interposar els recursos que siguin 
procedents. En ambdós casos, s’imposarà a l’infractor la sanció que correspongui en 
el seu grau mínim, llevat del supòsit que el compliment de la sanció resulti més 
beneficiós per a l’infractor que el compliment de la norma infringida, supòsit en què no 
operarà la regla anterior. 
 
Article 14. Pràctica de la prova  
 
14.1. L’instructor resoldrà sobre l’admissió de les proves proposades per l’interessat i 
ordenarà la pràctica de les que consideri procedents, les despeses de les quals seran 
sufragades per qui les proposi. 
 
14.2. L’instructor només podrà declarar improcedents aquelles proves que, per la seva 
relació amb els fets, no puguin alterar la resolució final a favor del presumpte 
responsable. La declaració d’improcedència de la prova haurà de ser motivada i no és 
procedent la interposició de recurs contra aquesta. 
 
Article 15. Proposta de resolució 
 
15.1. Un cop transcorregut el termini que preveu l’article 12.7 i practicades, si escau, 
les proves que corresponguin, l’instructor formularà la proposta de resolució que, en tot 
cas, contindrà: 
 
a) Un resum de les actuacions practicades, amb indicació de les mesures provisionals 
que s’hagin adoptat . 
 
b) Els fets que resultin provats, amb la valoració de les proves practicades. 
 
c) La infracció o infraccions de les quals els fets siguin constitutius, amb indicació de la 
norma jurídica que les tipifica. 
 
d) La persona o persones responsables de cadascuna de les infraccions. 
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e) La sanció o sancions concretes que l’instructor proposa en relació amb cadascuna 
de les infraccions i responsables, amb indicació del precepte jurídic que les estableix. 
 
f) Si escau, la declaració dels danys i perjudicis produïts i les disposicions per a la seva 
reparació. 
 
15.2. En els apartats que corresponguin dintre dels anteriors es farà menció de les 
al·legacions formulades pels interessats i la valoració al parer de l’instructor. 
 
15.3. Alternativament a la proposta de resolució, en el cas que s’apreciïn en aquest 
moment procedimental les circumstàncies a què es refereix l’article 12.5, l’instructor 
elevarà a l’alcalde la proposta de sobreseïment. 
 
Article 16. Tràmit d’audiència i elevació de la pro posta de resolució  
 
16.1. La proposta de resolució es notificarà als interessats, i se’ls concedirà un termini 
de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació, per tal que 
pugin formular davant l’instructor de l’expedient les al·legacions que considerin 
pertinents. 
 
16.2. Un cop finalitzat el termini anterior, l’instructor elevarà l’expedient, amb la 
proposta de resolució i la valoració de les al·legacions formulades, a l’òrgan competent 
per resoldre. 
 
SECCIÓ 3a. Resolució de l’expedient 
 
Article 17. Resolució 
 
17.1. L’òrgan competent dictarà la resolució que correspongui, que serà motivada, i 
decidirà sobre totes les qüestions que plantegin els interessats i les que derivin de 
l’expedient. 
 
17.2. La resolució no es pot basar en fets diferents dels fixats a la proposta de 
resolució, sens perjudici que s’efectuï una valoració jurídica diferent. 
 
17.3. La resolució inclourà, en tot cas, les determinacions següents: 
 
a) Els fets comesos. 
 
b) La persona o persones responsables. 
 
c) La valoració de les proves practicades. 
 
d) Les infraccions comeses. 
 
e) Les sancions concretes que s’imposen o la declaració segons la qual no hi ha 
infracció o responsabilitat. 
 
f) Si escau, les disposicions pertinents sobre l’exigència de reposició de la situació 
alterada i sobre el rescabalament dels danys i perjudicis a la corporació, amb 
determinació del seu import. En el cas que l’infractor hagi causat danys o perjudicis a 
un tercer, la resolució es limitarà a indicar al particular la jurisdicció oportuna per 
accionar.13 
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g) La data o el termini de compliment de la sanció i, si s’escau, el termini de reposició 
de la situació alterada o de la satisfacció del rescabalament dels danys i perjudicis. 
 
17.4. La resolució es notificarà als interessats amb la indicació que finalitza la via 
administrativa i contra ella es podrà interposar únicament el recurs contenciós 
administratiu. 
 
Article 18. Efectes de la resolució 
 
La resolució serà immediatament executiva, un cop notificada, sens perjudici que se 
n’acordi la suspensió, quan escaigui. 
 
 
CAPÍTOL IV. PROCEDIMENT ABREUJAT  
 
Article 19. Instrucció del procediment  
 
19.1. En el supòsit que l’òrgan competent per iniciar el procediment consideri que hi 
haurà elements de judici suficients per qualificar la infracció com a lleu, o quan 
consideri que a la presumpta infracció comesa li correspondrà una sanció inferior a 
100.000 pessetes, per instruir l’expedient sancionador es podrà seguir el procediment 
abreujat regulat en aquest capítol. 
 
19.2. L’acord d’iniciació, que ha de reunir els requisits que preveu l’article 11.1 
d’aquesta Ordenança i ha d’advertir el caràcter simplificat del procediment, es 
notificarà als inculpats amb la indicació que disposen d’un termini de 10 dies per 
aportar totes les al·legacions, tots els documents o les informacions que estimin 
convenients i, alhora, per proposar prova i concretar els mitjans de què es pretenguin 
valer als efectes esmentats. 
 
19.3. L’instructor practicarà d’ofici totes les actuacions que consideri necessàries per a 
la determinació dels fets i la identificació de les persones responsables. Si com a 
conseqüència de la instrucció del procediment resulta modificada la determinació 
inicial dels fets, de la seva possible qualificació, de les sancions imposables o de les 
responsabilitats susceptibles de sanció, es notificarà a l’inculpat o inculpats en la 
proposta de resolució. 
 
19.4. Rebudes les al·legacions o transcorregut el termini que assenyala l’apartat 2 
d’aquest article, l’òrgan instructor resoldrà sobre l’obertura del període de prova, 
practicarà les que estimi escaients i s’ajustarà al que disposa l’article 137, apartat 
quart, de la LRJPAC. 
 
19.5. Instruït el procediment i practicades, si escau, les proves que correspongui, 
l’instructor formularà la proposta de resolució, que haurà de contenir les 
determinacions que estableix l’article 15.1 d’aquesta Ordenança.  
 
19.6. La proposta de resolució es notificarà als interessats i se’ls atorgarà un termini de 
10 dies hàbils per tal que puguin formular davant l’instructor de l’expedient les 
al·legacions que considerin pertinents. 
 
Es pot prescindir del tràmit d’audiència quan no figurin en el procediment ni siguin 
tinguts en consideració altres fets ni altres al·legacions ni proves que les adduïdes pels 
interessats. 
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Article 20. Resolució del procediment abreujat 
 
20.1. Finalitzat el termini a què es refereix l’article anterior, l’instructor elevarà 
l’expedient, amb la proposta de resolució i la valoració de les al·legacions formulades a 
l’Alcaldia per a la seva resolució. El procediment haurà de resoldre’s en el termini 
màxim de quatre mesos des que es va iniciar. 
 
20.2. Els dubtes i buits legals que sorgeixin en el procés d’aquest procediment abreujat 
es resoldran aplicant les normes del procediment ordinari que no siguin incompatibles 
amb les que conté aquest capítol IV. 
 
CAPÍTOL V. ALTRES FORMES D’ACABAMENT  
 
Article 21. Acabament per sobreseïment 
 
21.1. A més de poder acabar mitjançant resolució sancionadora, l’expedient també pot 
acabar per resolució que disposi el sobreseïment, en els casos següents: 
 
a) Quan resulti acreditada la inexistència dels fets o de la infracció. 
 
b) En cas d’inexistència de responsabilitat. 
 
c) Quan hagi prescrit la infracció. 
 
d) Quan hagi caducat l’expedient. 
 
21.2. S’entendrà que l’expedient ha caducat quan transcorri el termini de 30 dies des 
del venciment del termini per dictar resolució expressa, sempre que aquesta no s’hagi 
dictat i això no sigui per causa imputable a l’interessat, o per suspensió del 
procediment en els supòsits que preveu aquesta Ordenança. 
 
21.3. El termini per dictar resolució expressa serà el que disposi la legislació sectorial 
aplicable i, si hi manca, el de sis mesos des de la incoació, o el de quatre mesos en el 
supòsit que preveu l’article 20. 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL  
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança que, per sistemàtica legislativa, incorporen 
aspectes de la legislació estatal i autonòmica directament al procediment sancionador 
local, s’entén que són automàticament modificats en el moment en què es produeixi 
l’entrada en vigor de la dita legislació.  
 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Queden derogades totes les disposicions municipals de rang igual o inferior que 
s’oposin al contingut d’aquesta Ordenança. 
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DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança entra en vigor transcorregut un mes des de la seva publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província i regirà de forma indefinida fins que quedi derogada o 
modificada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL TERME MUNICIPAL DE L ’ARBOÇ 
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1.1.- OBJECTE DEL MAPA ACÚSTIC 
 
L’objecte del present estudi és elaborar un mapa de capacitat acústica del terme 
municipal de l’Arboç, d’acord amb la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica, i amb el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen 
els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat acústica. 
 
Amb el present estudi es pretén establir un marc normatiu que permeti regular les 
actuacions de prevenció, inspecció i control del soroll originat per les activitats 
comercials i industrials del terme municipal, així com també del trànsit i les relacions 
de veïnatge. 
 
1.2.- ANTECEDENTS 
 
La Resolució del Consell de les Comunitats Europees de 17 de maig de 1977, relativa 
a la prossecució i execució d’una política i d’un programa d’acció de les Comunitats 
Europees en matèria de medi ambient, definia el soroll com un “conjunt de sons que 
adquireixen per a l’home un caràcter afectiu desagradable i més o menys inadmissible 
a causa, sobretot, de les molèsties, el cansament, la pertorbació i, en el seu cas, el 
mal que produeix”.   
 
Per la seva banda, la Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 
de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, defineix el soroll ambiental 
com el so exterior no desitjat o nociu generat per les activitats humanes, inclòs el soroll 
emès pels mitjans de transport, pel trànsit rodat, ferroviari i aeri i per emplaçaments 
d’activitats industrials. 
 
Aquesta i altres definicions possibles, venen a resumir-se en el concepte ampli i 
subjectiu que suposa el soroll com a un so molest o no desitjat. Aquest és el criteri 
més generalitzat i dins del qual es poden incloure la resta de definicions. També s’ha 
definit com un “so excessiu o intempestiu o, de forma més precisa, com a tot so 
susceptible de produir efectes fisiològics o psicològics sobre una persona o grup de 
persones”. 
 
En l’actualitat, el soroll ambiental és considerat un problema greu que afecta la qualitat de 
vida i la salut d’un gran nombre de persones. L’exposició a nivells elevats de soroll pot 
provocar alteracions de major o menor importància, tant físiques com psíquiques, en les 
persones i afectar, per tant,  el seu comportament privat i social, la comunicació amb els 
altres, el rendiment laboral, el son, etc. 
 
El nivell sonor existent a qualsevol punt és el resultat de sumar les diferents fonts 
emissores que l’afecten. Tot i que qualsevol persona, animal o cosa pot ser una font 
de soroll, en la majoria dels casos aquest és conseqüència de l'activitat humana, ja 
sigui social, econòmica o cultural: trànsit de vehicles, obres, activitat industrial, bars, 
espectacles, mercats, etc. Els estudis realitzats arreu sobre el soroll ambiental a zones 
urbanes demostren que el trànsit de vehicles n'és la font principal. 
 
El control ambiental del soroll al medi urbà comporta el coneixement previ dels nivells 
d’immissió sonora i la identificació de les fonts de soroll més importants. L’avaluació 
dels resultats obtinguts i de les característiques del municipi permet formular les 
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propostes d’actuació dirigides a disminuir el nombre i la intensitat de les mateixes i 
reduir el seu impacte sobre els ciutadans. 
 
El control del soroll ambiental al medi urbà comporta diverses tasques, com són el 
coneixement de la percepció del soroll pels ciutadans del municipi, la realització d’un 
mapa de sorolls, la formulació d'uns objectius a aconseguir, la proposta de mesures 
correctores, l'aplicació d'aquestes mesures i la comprovació de la seva efectivitat. Un 
mapa de sorolls és una de les principals eines en l’avaluació  i la predicció del soroll 
ambiental. 
 
Un mapa de sorolls viari d'una ciutat és una representació gràfica, sobre el plànol, dels 
nivells sonors als diferents carrers de la mateixa. Aquests nivells es determinen a partir 
d’un nombre representatiu de mesures, puntuals i en continu, realitzades a diferents 
punts distribuïts regularment pel casc urbà. L’avaluació dels valors obtinguts i de les 
característiques de la zona estudiada permet identificar les fonts de soroll més 
importants i formular les propostes d’actuació dirigides a disminuir el nombre i la 
intensitat de les mateixes i/o reduir el seu impacte sobre els ciutadans. 
 
Al municipi de l’Arboç, l’IES Rovira i Virgili va realitzar l’any 1999 un estudi anomenat 
“Cadastre acústic de l’Arboç”. No s’ha realitzat cap altre estudi dels nivells de soroll 
ambiental existents i tampoc es disposa d’una normativa específica que reguli aquest 
tipus de contaminació.  
 
La Llei 16/2002 regula les zones que han de contemplar els mapes de capacitat 
acústica en l'àmbit municipal i els seus objectius de qualitat acústica. Aquesta 
zonificació és primordial atès que els objectius de qualitat acústica a assolir es 
determinen a partir d'aquesta. Així s’assenyala que els ajuntaments han d'elaborar un 
mapa de capacitat acústica amb els nivells d'immissió dels emissors acústics a què és 
aplicable la Llei de protecció contra la contaminació acústica que estiguin inclosos a 
les zones urbanes, els nuclis de població i, si escau, les zones del medi natural, a 
l'efecte de determinar la capacitat acústica del territori mitjançant l'establiment de les 
zones de sensibilitat acústica en l'àmbit del municipi respectiu. 
 
També esmenta la Llei 16/2002 que els criteris per a l'elaboració dels mapes de 
capacitat acústica s'han d'establir en disposicions que despleguin la Llei esmentada, 
tal com s’ha fet amb el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els 
criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica 
 
L’objectiu del present treball és determinar els nivells d’immissió sonora als diferents 
carrers del municipi i establir-ne les fonts principals. Els resultats d’aquest mapa de 
sorolls permetran l’elaboració d’una ordenança municipal que estableixi els criteris a 
seguir per tal de combatre i preveure la contaminació acústica del municipi i determinar 
la zonificació acústica del mateix. 
 
 
1.3.- NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 
Normativa europea: 
 
- Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny de 2002, 

sobre avaluació i gestió del soroll ambiental.  

 
Normativa estatal : 
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- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.  
 
- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 
ambiental. 
 
Normativa catalana:  
 
- Llei 16/2002, de 28 de juny, de Protecció contra la contaminació acústica. 
 
- Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració 
dels mapes de capacitat acústica. 
 
Metodologia per al mostreig:  
 
- Norma ISO/CD 1996-1. “Acoustics – Description, assessment and measurement of 
environmental noise – Part 1: Basic quantities and assessment procedures”. 2003. 
- Norma ISO/CD 1996-2. “Acoustics – Description, assessment and measurement of 
environmental noise – Part 2: Determination of environmental noise levels”. Juliol 2000. 
- Norma DIN-18005, de protecció contra el soroll en àrees urbanes.  
 
 
1.4.- CONCEPTES BÀSICS 
 
EMISSOR ACÚSTIC: Qualsevol infrastructura, instal·lació, maquinària, activitat o 
comportament que generi soroll i vibracions. 
 
QUALITAT ACÚSTICA : Grau d’adequació de les característiques d’un espai a les 
activitats que s’hi desenvolupen, avaluat en funció dels seus nivells d’immissió i 
emissió acústiques i de la seva importància cultural. 
 
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA (O ÀREA ACÚSTICA):  Part del territori que 
presenta una mateixa percepció acústica. 
 
NIVELL D’AVALUACIÓ  (LAr): Nivell de pressió acústica avaluat per un període de 
temps especificat, que s’obté a partir de mesuraments i, si s’escau, d’ajustaments, en 
funció del caràcter tonal o impulsiu del so. 
 
NIVELL D’IMMISSIÓ : Nivell acústic mitjà existent durant un període de temps 
determinat, mesurat en un lloc determinat. 
 
VALOR LÍMIT D’IMMISSIÓ:  Nivell d’immissió màxim permès dins un període de 
temps determinat en un indret determinat. 
 
IMMISSIÓ A L’AMBIENT EXTERIOR : Contaminació produïda pel soroll i les 
vibracions que provenen d’un o diversos emissors acústics situats al medi exterior del 
centre receptor. 
 
IMMISSIÓ A L’AMBIENT INTERIOR:  Contaminació produïda pel soroll i les vibracions 
que provenen d’un o diversos emissors acústics situats al mateix edifici o en edificis 
contigus al receptor. 
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VALOR D’ATENCIÓ : Nivell d’immissió superior al valor límit d’immissió, aplicable a les 
infrastructures de transport viari, ferroviari, marítim i aeri, a les vies urbanes i les 
activitats existents en el moment d’entrada en vigor de la  Llei de Protecció contra la 
contaminació acústica, a partir del qual la Llei estableix l’elaboració de plans específics 
de mesures per a minimitzar l’impacte acústic. 
 
NIVELL D’EMISSIÓ:  Nivell acústic produït per un emissor acústic, mesurat a una 
distància determinada. 
 
VALOR LÍMIT D’EMISSIÓ:  Nivell d’emissió màxim permès durant un període de 
temps determinat. 
 
SOROLL AMBIENTAL:  El so exterior no desitjat o nociu generat per les activitats 
humanes, inclòs el soroll emès pels mitjans de transport, pel trànsit rodat, ferroviari, 
marítim i aeri i pels emplaçaments d'activitats com les descrites a la Llei 16/2002, de 
protecció contra la contaminació acústica. 
 
FONTS PUNTUALS DE SOROLL : Qualsevol activitat industrial, comercial, de serveis 
o de lleure i les derivades de les relacions de veïnat que generi soroll i vibracions. 
 
FONTS LINEALS DE SOROLL:  Qualsevol infrastructura de transport viari, ferroviari, 
marítim i aeri que generi soroll i vibracions.  
 
MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA : Instrument que assigna els nivells d’immissió fixats 
com a objectius de qualitat en un territori determinat. 
 
MAPA ESTRATÈGIC DE SOROLL : Mapa dissenyat per a avaluar globalment 
l’exposició al soroll produït per diferents fonts de soroll en una zona determinada. 
 
NIVELL SONOR EQUIVALENT  (LAFeq): Paràmetre que permet referir un soroll variable 
en un determinat interval de temps al nivell de pressió sonora equivalent al d'un soroll 
continu. La determinació d’aquest paràmetre es fa mitjançant sonòmetres integradors, 
anomenats així perquè integren les variacions o fluctuacions d’energia sonora i 
calculen com a resultat el nivell de soroll equivalent. 
 
INDICADOR DE NIVELL DE SOROLL DIA-VESPRE-NIT  (Lden): Indicador de soroll 
associat a la molèstia global. 
 
ÍNDEX DEL SOROLL DE TRÀNSIT (TNI): Descriptor del soroll de trànsit. Aquest índex 
tracta de valorar l’increment de molèstia produït per la variació del nivell sonor amb el 
temps. 
 
 
1.5.- METODOLOGIA 
 
L'elaboració del mapa de capacitat acústica s'ha de  realitzar d'acord amb les 
fases següents: 
 

a) Identificació dels emissors acústics del territori. 
b) Determinació del nivell de soroll ambiental. 
c) Zonificació acústica del territori. 
d) Concreció del mapa de capacitat acústica. 

 
Identificació dels emissors acústics del territori  
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La fase d'identificació dels emissors acústics del territori consisteix en localitzar i 
reconèixer els potencials emissors acústics i la seva àrea d'afectació.  
 
Les activitats significatives per l'afectació de soroll industrial, comercial, de serveis o de 
lleure s'hauran de senyalar com a fonts puntuals de soroll. 
 
Així mateix, les vies urbanes significatives en relació amb l'afectació de soroll, les 
travesseres urbanes, les rondes, els carrers d'ús intensiu comercials, industrials i de 
serveis, els carrers de vianants i els carrers de trànsit restringit, s'identificaran com a 
fonts lineals de soroll. 
 
També les infrastructures de transport viari, marítim i ferroviari, existents en l'àmbit 
urbà, s'identificaran com a fonts lineals de soroll. 
 
En el present estudi, s’han tingut en compte els emissors acústics del territori, alhora 
d’establir els punts on s’han realitzat les mesures de soroll en el treball de camp 
efectuat. Per això s’ha tingut en compte l’emplaçament del sòl industrial, comerços, 
així com les principals vies de circulació dels diferents mitjans de transport que tenen 
lloc en el terme municipal.  
 
Determinació del nivell de soroll ambiental  
 
La fase de determinació del nivell de soroll ambiental es pot fer, indistintament, pel 
mètode de mesures de nivell de soroll o mitjançant models de càlcul per simulació, 
com els aconsellats per la Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell 
de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental. 
 
Les mesures de nivell de soroll s’han de realitzar d'acord amb els principis exposats a 
les normes ISO 1996/2: 1998 i ISO 1996/1: 2003 i s'han de tenir en compte les guies 
de bones pràctiques per a l'elaboració de mapes de soroll de la Unió Europea.  
 
La fase de mesures de nivell de soroll ambiental consisteix en la realització de 
mesures de nivell de soroll, en nombre suficient i representatiu, que permeti conèixer 
els emissors acústics existents, els sectors exposats al soroll i l'àrea d'afectació, per 
determinar els intervals de nivell de soroll, i delimitar les zones de sensibilitat acústica, 
d'acord amb les següents prescripcions: 
 
a) Les mesures de nivell de soroll poden ser de curta o llarga durada. Les mesures de 
curta durada han d'incloure períodes d’almenys 10 minuts, i els de llarga durada 
hauran d'incloure, com a mínim, períodes de 24 hores.  
 
b) Els intervals de temps contemplaran per a les activitats el seu funcionament 
temporal i per a les vies urbanes, les variacions de trànsit, hores punta i hores amb 
calma.  
 
Els municipis que disposin de mapes de soroll, poden determinar els nivells de soroll 
ambiental, sobre la base de la representativitat de les mesures realitzades. 
 
En cas d’adoptar models de càlcul per simulació, es determinen els nivells de soroll 
ambiental i la seva àrea d'afectació contemplant, com a mínim, les variables següents: 
 
a) Les dades de potència acústica generada i les dades geomètriques de la zona 
d'estudi, per a les fonts puntuals. 
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b) Les dades de trànsit de les vies urbanes, sobre la base del número de vehicles per 
determinar les condicions del trànsit i les tipologies de les vies urbanes significatives 
en relació amb el soroll a partir de les dades geomètriques de la zona d'estudi, per a 
les fonts lineals. 
 
c) Els comptatges de vehicles seran de curta o llarga durada. Els intervals de temps 
contemplaran les variacions del trànsit, hores punta i hores amb calma. Els 
comptatges de trànsit de curta durada han d'incloure com a mínim períodes de 10 
minuts i els de llarga durada han d'incloure com a mínim 24 hores.  
 
Zonificació acústica del territori  
 
Un cop finalitzada la determinació del soroll ambiental, es proposarà la protecció 
sonora que es vol aconseguir per a les diferents zones de sensibilitat acústica del 
terme municipal. Els criteris generals per determinar la zonificació acústica del territori 
es fixen a l'annex 1 del  Decret 245/2005. 
 
La fase de zonificació acústica del territori consisteix en l'agrupació de les parts del 
territori amb la mateixa capacitat acústica, d'acord amb la determinació del nivell de 
soroll ambiental realitzada o d'acord amb els objectius de qualitat acústica assolibles. 
 
La zonificació acústica del territori ha d'incloure les zones de sensibilitat acústica alta 
(A), de sensibilitat acústica moderada (B) i de sensibilitat acústica baixa (C). 
 
També s'han d'incloure les zones declarades d'especial protecció de la qualitat 
acústica (ZEPQA), les zones de règim especial (ZARE), i les zones de soroll que es 
defineixin i altres àrees de sensibilitat acústica que assoleixin uns objectius de qualitat 
que atorguin més protecció al territori. 
 
La zonificació acústica del territori a l'entorn de les infrastructures de transport viari i  
ferroviari s'atribueixen com a zona de sensibilitat acústica moderada si la determinació 
dels nivells de soroll realitzats, per mesures o per models de càlcul, no sobrepassen 
els nivells d'immissió de la zona de sensibilitat acústica alta o moderada. Si la 
determinació dels nivells de soroll no sobrepassa els nivells d'immissió de la zona de 
sensibilitat acústica moderada s'atribueix com a zona de sensibilitat acústica baixa. 
 
Concreció del mapa de capacitat acústica  
 
A la fase de concreció del mapa de capacitat acústica es representen sobre plànol a 
escala 1:5000, les zones de sensibilitat definides en l’apartat anterior. A cada zona de 
sensibilitat acústica del mapa se li atribuirà un valor límit d'immissió i un valor d'atenció 
pel que fa al soroll que prové de les vies urbanes i un valor límit d'immissió pel que fa 
al soroll que prové d’activitats i el veïnatge, d'acord amb la Llei 16/2002, de 28 de juny, 
de protecció contra la contaminació acústica. 
 
El mapa de capacitat acústica, a més de les zones de sensibilitat acústica atribuïdes i 
els valors límit d'immissió i els valors d'atenció atribuïts a cada zona de sensibilitat 
acústica ha d'incloure la informació següent: 
 
a) Els nivells d'immissió de soroll determinats per mesures o per models de càlcul. Si 
es fa servir un model de càlcul es descriuen les seves especificacions tècniques i la 
versió utilitzada, i en cas d’haver realitzat mesures in situ s'indicarà el nombre de 
mesures representatives. 
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b) L'afectació dels sectors exposats al soroll mitjançant la determinació de la superfície 
de les zones de sensibilitat acústica establerta en el mapa de capacitat acústica. 
L'afectació també pot contemplar la població exposada. 
 
1.6.-  TREBALL DE CAMP  
 
Per a la realització de les mesures del treball de camp, en el cadastre acústic i en les 
mesures realitzades en l’actualitat, s’ha utilitzat la següent instrumentació: 
 
- 1 sonòmetre integrador Brüel & Kjaer model 2236, equipat amb micròfon Brüel & 

Kjaer i pantalla antivent.  

 
- 1 sonòmetre integrador Brüel & Kjaer model 2226, equipat amb micròfon Brüel & Kjaer i 
pantalla antivent.  
 
- Calibrador de nivell de so Brüel & Kjaer model 4231 
 
- 1 sonòmetre integrador CESVA SC-15c, equipat amb micròfon i pantalla antivent, i el 
calibrador de nivell de so corresponent.  
 
- Trípodes 
 
Aquests sonòmetres compleixen les normes de la Comissió Electrotècnica 
Internacional IEC 60651 i IEC 60804. El calibrador compleix la norma IEC 60942. 
 
 
 
Criteris aplicats  
 
Els criteris aplicats en la realització de les mesures han estat els següents: 
 
- El nivell sonor equivalent (LAFeq) com a patró. 
 
- Aplicació de la corba de ponderació A; el dB(A) com a unitat de mesura. 
 
- Utilització de la constant de temps “fast” (125 ms). 
 
- Temps d’integració de 10 minuts, tant per les mesures puntuals com per les mesures 
de 24 hores. 
 
- Realització del mostreig d’acord amb la metodologia indicada a les Normes ISO 
1996-1 i 2 i a la resta de normativa aplicable. 
 
- El model definit a la Norma DIN-18005, per a l’elaboració del mapa. 
 
A cadascuna de les mesures s’han determinat el LAFeq i els diversos paràmetres 
estadístics que permeten els equips utilitzats (LAF10, LAF50 LAF90, LAFmàx i LAFmín). Aquests 
paràmetres corresponen als nivells que han estat ultrapassats durant un percentatge 
determinat del temps de mesurament i als nivells màxim i mínim del període 
d’integració. 
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S’ha utilitzat la corba de ponderació A perquè és el filtre que millor ajusta el soroll que 
arriba a l’equip de mesura a la percepció humana del soroll, atenuant les baixes 
freqüències. Per aquest motiu, els nivells sonors s’han obtingut en dBA. 
 
Com que la majoria dels sorolls presenten fluctuacions de nivell, el resultat serà 
diferent segons la velocitat de resposta del detector. Aquesta ve donada per la 
constant de temps, que s’anomena lenta (“slow”), ràpida (“fast”) o d’impuls segons el 
temps de resposta sigui d’un segon, 125 milisegons o 35 milisegons, respectivament. 
En el present estudi, la constant de temps utilitzada ha estat la ràpida. 
 
Les mesures a peu de carrer s’han realitzat amb el  micròfon  situat  a 1,5 m del terra  i 
a 2 m de qualsevol paret. Als punts on no ha estat possible mesurar en aquestes 
condicions, com poden ser carrers amb voreres molt estretes, s’ha instal·lat l’equip a 
una distància mínima de 0,5 m de la paret dels edificis. Les mesures en continu es 
realitzaran instal·lant l’equip de mostreig a un balcó o terrassa de l’habitatge a l’alçada 
d’un primer pis, a uns 4 m sobre el nivell del carrer. S’ha fet una fotografia de 
cadascun dels punts de mostreig. 
 
Determinació dels punts de mostreig  
 
Per determinar l’evolució del nivell sonor durant tot el dia, es poden realitzar mesures 
en continu durant 24 hores. Les mesures de 24 hores, en temps d’integració de 15 
minuts, permeten estudiar els períodes horaris (diürn i nocturn), determinar el nivells 
nocturns existents i calcular l’índex  Lden (indicador de soroll associat a la molèstia global 
(matí-vespre-nit) de la immissió sonora). 
 
Inicialment s’han tingut en compte les mesures de 24 hores del cadastre acústic de 
l’any 1999. Si es creu necessari, se seleccionaran diversos punts, distribuïts per tot el 
municipi, a carrers de diferents tipologies. Les mesures seran realitzades a nivell d’un 
primer pis i instal·lant els equips al balcó o terrassa de l’habitatge, a uns 4 m d’altura 
respecte del carrer. La localització dels punts de mostreig s’exposarà en el plànol 
corresponent. 
 
La poca variació que presenten els nivells de soroll durant el període comprès, 
aproximadament, entre les 8:00 i les 21:00 hores, amb oscil·lacions normalment 
inferiors als 5 dBA, fa que qualsevol mesura realitzada dins d’aquest horari i durant un 
període de 10 o 15 minuts sigui plenament representativa del nivell de soroll ambiental 
existent durant el dia. Per aquest motiu, la determinació dels nivells sonors dels 
diferents carrers d’un municipi al  període diürn, es poden realitzar en base a mesures 
de 10 o 15 minuts de durada dins l’esmentat interval horari.  
 
No obstant, en aquest cas el mostreig s’ha realitzat de dilluns a divendres, i en cada 
punt s’han realitzat tres mesures d’uns 10 minuts. Una en horari de matí, entre les 7:00 
i les 14:00 hores, una mesura en horari de tarda entre 14:00 i 23:00 hores, i una 
mesura en horari nocturn, entre 23:00 i 7:00 hores. 
 
La determinació dels punts de mostreig s’ha fet a partir del coneixement del territori i 
els seus emissors acústics. L’equip tècnic ha determinat finalment sobre el terreny, el 
lloc concret on fer cada mesura. En total, s’han escollit 27 punts en tot el terme 
municipal. Al plànol corresponent es mostra la seva localització. 
 
Els punts s’han escollit de tal manera que es poguessin obtenir dades de la totalitat de 
les vies i que cadascun d'ells fos representatiu del tram de carrer al qual pertany. És a 
dir, un tram on la densitat de trànsit sigui constant en tota la seva longitud i on les 



 79 

                                                                                                                                                            
diverses característiques del carrer no variïn, com és el cas del pendent, tipus i estat 
del paviment, alçada de les edificacions, nombre de carrils de circulació, etc.  
 
S’ha dissenyat una fitxa de recull de dades, a complimentar en cada mesura 
realitzada, segons el model de la figura que s’exposa en el full següent. Aquesta fitxa 
recull, a més dels valors mesurats i les dades de trànsit, informació relativa a les 
característiques del punt de mesura com: la distància del sonòmetre a la façana, 
l’alçada dels edificis, pendent del carrer, nombre de carrils i sentit de circulació, carrils 
d’aparcament, tipus de paviment i pas d’autobusos. També inclou un apartat destinat a 
recollir qualsevol detall o incidència remarcable que calgui tenir en compte en 
l’avaluació dels resultats, com pot ser l’existència de fonts de soroll com activitats 
industrials o comercials, proximitat a escoles, etc. 
 
Així mateix, s’ha comptat el nombre de vehicles que han circulat davant l'equip de 
mesura durant el temps de mostreig, distingint-ne la tipologia entre els vehicles 
pesants (pes superior a 3.500 kg), els vehicles lleugers (pes inferior a 3.500 kg) i les 
motos. 
 
També s’ha realitzat una fotografia de cadascun dels punts de mostreig, que 
s’adjunten a l’annex corresponent. 
 
A continuació es pot observar  la taula amb els resultats de les mesures efectuades: 
 
 
PUNT    ADREÇA L AFeq    LAFeq   LAFeq 

                                  (dBA)    (dBA)   (dBA)   INTERVALS 

MATÍ   TARDA  NIT     (dBA)  

 
A Rotonda N-340 a Vilafranca 73,2 70,6 65,3 65-75 

B Av. Cristaleria 69,5 68,3 53,1 50-70 

C Av. Herois 1808 76,4 77,5 64,7 60-80 

D Rotonda Cooperativa a Banyeres63,5 55,8 54,7 50-65 

E Av. Penedès 62,1 60,5 51,7 50-65 

F Carrer San Lorenzo 53,6 55,0 45,9 45-55 

G Av. Generalitat 55,5 60,0 55,6 55-60 

H Santa Júlia / Abat Freixes 51,5 56,3 41,6 40-60 

I Carrer Major 48,0 56,7 40,7 40-60 

J Rambla Gener 53,6 63,9 40,0 40-65 

K Carrer Muralla 52,2 58,5 44,3 40-60 

L Carrer Vives i Manyé 50,3 47,3 45,4 45-55 

LL Carrer Masdovelles 55,5 50,6 40,7 40-60 

M Carrer Mossèn Cinto Verdaguer 62,9 61,5 43,6 40-65 

N Carrer Fassina 57,2 54,1 44,1 40-60 

O Carrer Lluís Companys 49,9 48,6 46,6 45-50 

P Estació Renfe 61,4 54,6 65,8 50-70 

Q Santa Llúcia / Av. Barcelona 55,8 57,2 52,2 50-60 

R Sant Jordi / Av. Tarragona 42,5 57,4 55,0 40-60 
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1 La Llacuneta 51,9 49,5 40,7 40-55 

2 Masia Papiol 35,6 51,1 48,2 35-55 

3 Camp Joliu 45,9 56,5 54,4 45-60 

4 Puigmoltó 61,6 61,7 54,3 50-65 

5 Estació Petrocat N-340 68,5 65,2 58,4 55-70 

6 Av. Foix (polígon El Foix) 68,0 66,7 47,2 45-70 

7 Carrer Tallers (polígon El Foix) 50,2 61,7 48,1 45-65 

8 Carrer La Forja (polígon El Foix) 55,1 66,5 45,0 45-70 
 
 
1.7.-  AVALUACIÓ DELS RESULTATS 
 
Segons la Llei 16/2002, de Protecció contra la contaminació acústica, els nivells 
d’avaluació de la immissió sonora a l’ambient exterior produïda pels mitjans de 
transport (trànsit de vehicles de motor, ferrocarrils i àmbit portuari), per les activitats i 
pel veïnat són els que es recullen a la següent taula. 
 
 
ZONA DE    Valor límit d’immisió   Valor d’atenció 

SENSIBILITAT     L Ar en dBA     L Ar en dBA  

   Dia  Nit    Dia  Nit  
 
 
A, alta   60  50   65  60 
 
B, moderada  65  55   68  63 
 
C, baixa  70  60   75  70 
 

 

Un cop realitzat el treball de camp, es pot considerar que en general els nivells 
acústics del terme municipal de l’Arboç són acceptables, amb un impacte ambiental 
acústic global a la població que es podria qualificar com a moderat. 
 
No obstant, hi ha alguns punts conflictius, com és el cas de la zona propera a la N-340, 
i sobretot el tram de l’avinguda dels herois de 1808, on els valors mesurats són 
superiors als valors d’atenció que fixa la normativa d’aplicació per a les zones de 
sensibilitat baixa, degut a l’elevat pas de vehicles durant tot el dia per la carretera N-
340. 
 
Els nivells enregistrats als diversos punts de mostreig s’han representat gràficament 
els valors de LAFeq (nivell sonor equivalent). En properes mesures també es podran 
representar els nivells LAF10 (nivell sonor sobrepassat un 10% del temps de mesura), 
LAF50 (nivell sonor sobrepassat el 50% del temps de mesura) i LAF90 (nivell sonor 
sobrepassat el 90% del temps de mesura, que es pot equiparar al soroll de fons).  
 
Es pot observar que els nivells sonors es mantenen més o menys constants, amb 
oscil·lacions inferiors als 5 dBA, entre les 7:00 i 23:00 hores, aproximadament. Així 
doncs qualsevol mesura puntual realitzada entre les 7:00 i les 23:00 hores es pot 
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comprovar que és representativa dels nivells sonors existents durant tot el període 
diürn. 
 
Durant el període diürn en general els nivells al nucli urbà se situen entre 50 i 65 dBA, 
mentre que al període nocturn la franja es troba entre els 40 i els 50 dBA. No obstant, 
els valors són més elevats prop de la zona d’influència de la N-340, i sobretot en 
l’avinguda dels Herois, amb uns valors durant tot el dia entre els 65 i els 75 dBA.  
 
En gairebé totes les mesures existeixen diferències sensibles entre el període diürn i el 
nocturn, essent el nivell LAFeq  més o menys constant en el període comprés entre les 
7:00 i les 23:00 hores. 
 
La diferència més clara entre els dos grups de mesures es troba en el comportament 
dels nivells durant la nit. En la majoria de carrers el nivell baixa sensiblement a partir 
de les 22:00 hores, oscil·lant fins a arribar al nivell mínim entre les 2:00 i les 4:30 hores 
aproximadament i posteriorment els nivells pugen en general de forma brusca.  
 
Prop de la carretera N-340, els nivells són més constants durant tot el dia, disminuint 
suaument fins a assolir els valors mínims en el període comprés entre les 2:00 i 4:00 
hores, i tornant després a augmentar gradualment  fins a les 7:00 hores.  
 
Aquest fet indica que els diferents punts on s’han realitzat mesures comparteixen una 
o varies fonts de soroll, i durant la nit es fa més palesa aquesta situació. Els punts 
propers a la N-340 es troben en la zona d’influència de la carretera, i el soroll 
procedent d’aquesta infrastructura és en general la causa de la similitud de perfils 
durant tot el dia. En canvi, l’altre grup, localitzat a la part més interior del nucli urbà, 
comparteix els nivells generats per l’activitat a l’entorn de les activitats comercials i 
industrials i pel veïnat.  
 
A continuació s’analitzen en general els resultats obtinguts als diferents punts de 
mesura efectuats en horari diürn: 
 
- Nivell acústic inferior a 50 dBA: Es tracta en tots els casos de carrers molt tranquils, 
on la circulació de vehicles és molt reduïda i, en tot cas, es produeix a velocitat molt 
lenta. En general no hi ha circulat cap vehicle durant el període de la mesura. 
 
- Nivell acústic entre 50 i 55 dBA:  Correspon a carrers amb molt poc trànsit i on els 
vehicles circulen a poca velocitat. En general hi han circulat alguns vehicles durant la 
mesura, en altres hi ha lladrucs llunyans de gossos, o poden ser zones on arriba el soroll 
de fons de la carretera N-340. 
 
- Nivell acústic entre 55 i 60 dBA: Correspon a carrers de zones amb comerços o 
industries, o amb una circulació de varis vehicles durant la mesura. També es pot tractar 
de carrers estrets del nucli urbà, on s’hi donen més reflexions dels sorolls produïts.   
 
- Nivell acústic entre 60 i 70 dBA: Corresponen valors d’aquest ordre a les vies importants 
del nucli urbà, amb comerços i indústries, i circulació de vianants i vehicles preferentment 
lleugers.  
 
- Nivell acústic per sobre de 70 dBA: Es troben dins d’aquest interval les zones situades 
prop de la carretera N-340, amb una important intensitat de trànsit, tant lleuger com 
pesant,  i a velocitat moderada o alta.   
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Per altra banda, la Llei de Protecció contra la contaminació acústica indica que s’ha 
d’aplicar una correcció d’entre 3 i 5 dBA als nivells mesurats per tal de sostreure 
l’efecte de les reflexions sobre la mesura. 
 
Per a tots els punts de mesura s’han determinat els nivells d’avaluació (LAr) a partir del 
nivell mesurat a peu de carrer (LAFeq), pel que es podrà aplicar, si és el cas, la correcció 
de sostreure 3 dBA per eliminar l’efecte de les reflexions a les façanes, tenint en 
compte només el so incident. Així doncs, els LAr correspondran als nivells acústics a 
les façanes dels edificis dels diferents punts de mostreig.  
 
 
 
 
 
 
1.8. CONCLUSIONS 
 
Es pot concloure que les condicions acústiques del terme municipal de l’Arboç són 
molt bones, essent la principal font de soroll ambiental el trànsit de vehicles, sobretot a 
l’entorn de la carretera N-340. En determinades àrees existeixen altres fonts de soroll 
com poden ser activitats industrials situades generalment a les zones per aquest ús, o 
l’activitat veïnal i els gossos. 
 
Prenent com a referència els valors límit d’immissió  LAr que estableix la Llei de 
Protecció contra la contaminació acústica, i les condicions acústiques en els punts on 
s’han fet les mesures de soroll, es pot considerar que: 
 
- La majoria dels carrers del nucli urbà de l’Arboç i la resta de nuclis disseminats del 
terme municipal corresponen a zones de sensibilitat acústica alta, zona A, amb valors 
que no superen els 60 dBA de dia i els 50 dBA durant la nit. 
 
- Únicament la carretera N-340 i la seva zona d’afecció, en especial l’avinguda dels 
Herois de 1808, i el tram de carretera cap a Banyeres es trobarien dins les zones de 
sensibilitat acústica baixa, zona C, amb valors que arriben als 75 dBA de dia i 65 dBA 
durant la nit.  
 
- Alguns dels principals carrers del nucli urbà, com són l’avinguda de la Cristallera, 
avinguda Generalitat, o avinguda del Penedès, corresponen a zones de sensibilitat 
acústica moderada, zona B, amb valors entre els 60-65 dBA de dia i els 50-55 dBA 
durant la nit. 
 
- La zona d’afecció de l’estació de RENFE i les vies que passen pel terme municipal es 
poden considerar com una zona de soroll, degut al pas de trens tant en horari diürn 
com nocturn. 
 
- El polígon industrial El Foix, tot i ser una zona d’ús industrial, presenta en l’actualitat 
valors acceptables, sobretot en horari nocturn, atès que encara hi ha un percentatge 
important del sòl en què encara no s’hi han desenvolupat activitats industrials.   
 
Respecte el període diürn, prenent com a referència els 65 dBA com a nivell que no és 
aconsellable superar durant el període diürn, es conclou que el 81,5 % dels punts tenen 
valors mesurats acceptables (< 65 dBA) i el 18,5 % restant assoleix valors que cal 
millorar. 
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Aplicant els criteris establerts a la Llei de Protecció contra la contaminació acústica de 
la Generalitat, es pot concloure que del total dels 27 punts on s’han fet mesures de 10 
minuts, un 61,1% té nivells d’avaluació inferiors als 60 dBA (compatibles amb Zona A), el 
18,5% té nivells entre 60 i 65 dBA (compatibles amb Zona B) i el 13,0 % està entre 65 i 
70 dBA (compatibles amb Zona C). Únicament el 7,4% sobrepassa els 75 dBA, en 
l’avinguda Herois de 1808 i la rotonda de la N-340 a Vilafranca. 
 
Els nivells d’avaluació del període nocturn es corresponen pràcticament amb els del 
període diürn. Durant el període comprès entre la 1:00 i les 4:00 hores, els nivells 
sonors milloren considerablement respecte a la resta del període nocturn.  
 
Prenent com a referència els 55 dBA com a nivell que no és aconsellable superar durant 
el període nocturn, es conclou que el 81,5 % dels punts tenen valors mesurats 
acceptables (< 55 dBA) i el 18,5 % restant assoleix valors que caldria millorar. 
 
 
1.9.-  PROPOSTA D’ACTUACIONS 
 
Un cop analitzat l’estudi dels nivells de soroll al terme municipal de l’Arboç, s’ha 
comprovat que els nivells d’immissió sonora són en general acceptables. Les 
actuacions de l’Ajuntament hauran d’anar encaminades a preservar aquest nivells i  
intentar mantenir els actuals nivells sonors. 
 
De l’elaboració del present mapa de capacitat acústica, i definides les zonificacions 
sonores del terme municipal, es recomana elaborar una ordenança municipal que reguli 
els sorolls i l’aprovació per part d’aquesta Corporació del Mapa de Capacitat Acústica del 
municipi. 
 
Elaboració de l’ordenança municipal de soroll  
 
La Llei de Protecció de la contaminació acústica de la Generalitat de Catalunya estableix 
que els ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants han d’aprovar les 
ordenances reguladores de la contaminació per soroll i vibracions d’acord amb aquesta 
Llei, en el termini de 3 anys a comptar de la data d’entrada en vigor de la mateixa. 
Aquestes ordenances han de regular, en especial, els aspectes següents: 
 
- Les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies. 
- Els treballs a la via pública, especialment els relatius a l’arranjament de calçades i 
voreres. 
- Les activitats pròpies de les relacions de veïnatge, com el funcionament d’aparells 
electrodomèstics de qualsevol classe, l’ús d’instruments musicals i el comportament 
d’animals domèstics. 
- Les instal·lacions d’aire condicionat, ventilació o refrigeració 
- Les activitats de lleure, d’espectacles i recreatives 
- Els sistemes d’avís acústic 
- Els treballs de neteja de la via pública i de recollida de residus municipals 
- La circulació de vehicles de motor, especialment ciclomotors i motocicletes 
- La divisió del municipi en zones acústiques i l’establiment de valors límit d’immissió per 
a les mateixes 
 
Elaboració del mapa de capacitat acústica  
 
La Llei de Protecció contra la contaminació acústica de la Generalitat de Catalunya 
determina en l’article 9 que els Ajuntaments  han d’elaborar un Mapa de Capacitat 
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Acústica on es recullin els diferents nivells de protecció sonora aplicables a les zones 
urbanes, els nuclis de població i, si s’escau, les zones del medi natural del municipi 
respectiu.   
 
Aquesta eina permetrà millorar les condicions acústiques de la població ja que delimita 
el territori en diferents zones de sensibilitat acústica en funció d’uns objectius de 
qualitat, per tal que els aspectes relatius al soroll siguin tinguts en compte a l’hora de 
planificar el creixement i els usos i les activitats. 
 
Proposta de mesures correctores  
 
En general, la reducció del nivell sonor en qualsevol punt es pot aconseguir de diferents 
formes. Es pot actuar sobre la font acústica que genera el soroll, o sobre el canal de 
transmissió, o també actuant sobre el receptor. 
 
Actuacions sobre la font:  
 
L’actuació sobre la font acústica passa per aïllar aquesta o reduir-ne l’emissió. Això es pot 
aconseguir aplicant-hi mesures correctores: 
- Control del soroll emès pels vehicles privats (turismes, motos i camions) que circulen pel 
municipi.  
- Manteniment del bon estat del paviment i aplicació de paviments sonoreductors a les 
vies amb més trànsit.  
- Manteniment dels marcs i tapes de clavegueram municipal, vigilant que estiguin ben 
ajustades, ja que sinó cada vegada que passa un vehicle pel seu damunt augmentent 
considerablement el nivell sonor del carrer.  
- Planificació del trànsit. Quan s’hagin d’abordar noves planificacions del trànsit, fer-ho 
tenint en compte que el nivell sonor és una funció logarítmica i que l’augment o 
disminució del nivell sonor no es produeix de forma lineal. És a dir, que s’intenti no 
augmentar la densitat de vehicles a les vies tranquil·les, ja que s’incrementarien 
considerablement els nivells de soroll. En canvi, un increment de la densitat de trànsit en 
les vies més sorolloses no afectaria pràcticament el seu nivell sonor. 
- Reducció de les emissions sonores produïdes per la circulació i l’activitat dels 
vehicles de neteja viària i de recollida d’escombraries. Fer controls periòdics del nivell 
sonor d’aquest vehicles. 
- Insonorització d’activitats. En els casos que el soroll ambiental és generat per algun 
tipus d’activitat, la seva reducció es pot aconseguir aïllant la font amb els elements 
adequats o bé efectuant-li les modificacions necessàries per tal que l’emissió sigui menor.  
 
Actuacions sobre el canal de transmissió:   
 
L’actuació sobre el canal de transmissió es pot fer posant elements que absorbeixin o 
reflecteixin les ones sonores, com és el cas de les barreres acústiques que es col·loquen 
al voltant d’algunes infrastructures. 
 
Actuacions sobre el receptor:  
 
L’actuació sobre el receptor consistirà en aïllar-lo de la font. Algunes mesures a aplicar 
per aconseguir-ho són l’aïllament de finestres, i en general, vigilar el compliment de la 
normativa d’aplicació, en especial la Norma Bàsica de l’Edificació NBA-CA-81, 
modificada successivament per les NBA-CA-82 i NBA-CA-88 en allò referit al soroll per 
als habitatges de nova construcció. 
 
Altres:  
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Altres formes de combatre el soroll passen per sensibilitzar els ciutadans, realitzant 
campanyes de sensibilització ciutadana, elaborant estudis de la percepció del soroll 
pels ciutadans, i iniciant campanyes formatives a les escoles induint a conductes 
menys sorolloses.  
 
En el cas concret de l’Arboç, en l’Avinguda dels Herois de 1808 els nivells sonors són 
superiors als llindars acceptables, pel que es produeix una pèrdua permanent de la 
qualitat ambiental de les persones que hi viuen. L’afecció dels nivells sonors és més 
notable durant la nit, i també durant els caps de setmana, i en especial a l’estiu pel fet 
que amb les finestres obertes els nivells sonors dins els habitatges no és acceptable.  
 
L’única mesura a aplicar en aquests casos per reduir el nivell sonor serà disminuir el 
pas de vehicles, desviant el trànsit a les afores del nucli, com s’ha fet en tants d’altres 
nuclis urbans on hi passa una infrastructura viària important.    
 
Respecte altres vies de comunicació, en augmentar el número de vehicles també 
augmenta el nivell sonor. En general els nivells mesurats són acceptables, tot i que per 
tal de reduir-los, es podria actuar sobre el ferm dels vials. Hi ha el cas del carrer 
mossèn Cinto Verdaguer, que presenta un ferm molt deficient i per això els seus nivells 
sonors són superiors a altres carrers amb un trànsit similar.  
 
Aquesta mesura d’asfaltar adequadament alguns vials permet reduir sensiblement els 
nivells, i ateses les característiques del casc antic de l’Arboç, amb amplades reduïdes 
que afavoreixen la reverberació en tot el carrer, es recomana especialment. Per altra 
banda, la millor actuació consisteix en reduir el pas de vehicles, aspecte que s’està 
aconseguint amb la peatonalització d’alguns vials com és el cas del carrer Major i que 
també es preveu en carrers del voltant. 
 
En la majoria dels carrers de les zones residencials s’han mesurat a peu de carrer 
valors per sota de 60 dBA, i cal tenir en compte que, des dels primers pisos els nivells 
sonors són 2 o 3 dBA inferiors, pel que l’objectiu en aquestes zones ha de ser 
mantenir aquests nivells.  
 
1.10.- PROPOSTA DE MAPA ACÚSTIC  
 
Un cop analitzada la informació recollida, avaluats els resultats de les mesures de 
camp, i tenint en compte l’establert per la Llei 16/2002 i la normativa d’aplicació, es 
proposa un mapa de capacitat acústica del terme municipal de l’Arboç, per a la seva 
aprovació per part d’aquesta Corporació. 
 
Zonificació acústica  
 
Una de les eines contemplades a la Llei de Protecció contra la contaminació acústica 
de la Generalitat de Catalunya per aconseguir millorar les condicions acústiques de la 
població és la delimitació del territori en zones de sensibilitat acústica en funció d’uns 
objectius de qualitat, per tal que els aspectes relatius al soroll siguin tinguts en compte 
a l’hora de planificar les activitats.  
 
Els ajuntaments han d’elaborar un Mapa de Capacitat Acústica on es recullin els 
diferents nivells de protecció sonora aplicables a les zones urbanes, els nuclis de 
població i, si s’escau, les zones del medi natural del municipi respectiu. Als efectes de 
la Llei, el territori es delimita en les zones de sensibilitat acústica següents: 
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Zona de sensibilitat acústica alta (A): comprèn els sectors del territori que requereixen 
una protecció alta contra el soroll. 
 
Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn els sectors del territori que 
admeten una percepció mitjana de soroll. 
 
Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els sectors del territori que 
requereixen una percepció elevada de soroll. 
 
Les zones de sensibilitat acústica resten subjectes a revisió periòdica, que s’ha de fer 
com a màxim cada deu anys, des de la data de llur aprovació. 
 
Els nivells d’avaluació de la immissió sonora a l’ambient exterior produïda pels  mitjans 
de transport (trànsit de vehicles de motor, ferrocarrils i àmbit portuari), per les activitats 
i pel veïnat que estableix la Llei per a les diferents zones acústiques són els següents: 
 
ZONA DE    Valor límit d’immisió   Valor d’atenció 

SENSIBILITAT     L Ar en dBA     L Ar en dBA  

   Dia  Nit    Dia  Nit  
 
 
A, alta   60  50   65  60 
 
B, moderada  65  55   68  63 
 
C, baixa  70  60   75  70 
 

 

A més d’aquestes tres zones de sensibilitat acústica, la Llei contempla la possibilitat 
d’establir el que anomena Zones de soroll, i que defineix com aquells sectors del 
territori afectats per la presència d’infrastructures de transport viari, ferroviari, marítim i 
aeri. La Zona de Soroll comprèn el territori de l’entorn del focus emissor i és delimitada 
per la corba isòfona on es mesuren els valors límits d’immissió corresponents a la 
zona de sensibilitat acústica on hi ha situada la infrastructura. En aquestes zones 
s’han d’aplicar una sèrie de normes específiques, que s’especifiquen a la mateixa Llei, 
de cara a minimitzar l’impacte acústic sobre els receptors. 
 
També es poden declarar Zones d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA) 
les àrees en què per les singularitats característiques es considera convenient de 
conservar una qualitat acústica d’interès especial. Això es pot aplicar a àrees que no 
estiguin compreses en una Zona de Soroll i on el valor límit d’immissió no sobrepassi 
els 50 dBA entre les 8 i les 21 hores i els 40 dBA entre les 21 i les 8 hores. En 
aquestes zones el valor límit d’immissió es considera el valor del soroll de fons més 6 
dBA. 
 
L’Ajuntament ha de prendre les mesures que corresponguin per aconseguir que els 
nivells de soroll ambiental de les diferents zones siguin iguals o inferiors al valor guia. 
Així mateix, les millores en els nivells de soroll ambiental d’una determinada zona 
acústica, com a conseqüència de l’aplicació de mesures correctores, l’aplicació de les 
millores tècniques disponibles o de qualsevol altra actuació, poden comportar la 
requalificació acústica de la mateixa. 
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En base als resultats obtinguts en la realització d’aquest Mapa de Sorolls i a partir dels 
criteris exposats a la Llei de Protecció contra la contaminació acústica, s’ha elaborat 
una proposta de Mapa de Capacitat Acústica per al terme municipal de l’Arboç. 
 
Metodologia  
 
L’eina bàsica per dur a terme la zonificació ha estat les mesures realitzades al 
municipi. Tota la informació que conté s’ha analitzat conjuntament amb les dades de 
planejament urbanístic i altra informació complementària per tal de determinar les 
condicions actuals i futures de cada sector del municipi, així com els usos que hi 
predominen. A partir de les conclusions extretes, s’ha assignat una zona acústica a 
cada tram de carrer i d’espai públic. 
 
Cal remarcar que s’han zonificat únicament les àrees actualment urbanitzades.  Les 
zones pendents d’actuació municipal s’hauran de zonificar tan bon punt estiguin 
definits els seus usos i la seva estructura urbanística.  
 
De forma general, els trams de carrers i espais públics amb nivells acústics diürns 
inferiors a 60 dBA s’han considerat com a Zona A. Com a Zona B ho han estat aquells 
amb nivells acústics diürns entre 60 i 65 dBA, i com a zona C les que s’han donat 
valors superiors. Tanmateix, alguns punts han estat assignats a la zona acústica 
anterior o posterior per tal d’homogeneïtzar els criteris de qualitat acústica en vies o 
trams de característiques similars o d’una mateixa àrea.  
 
Així doncs, s’ha considerat Zona C, la carretera N-340 i la carretera a Banyeres, així 
com tots els carrers del polígon industrial El Foix.  
 
Un cop assignades les zones acústiques, aquestes s’han representat gràficament en 
un plànol mitjançant un codi de colors, en suport informàtic.  La representació s’ha fet 
mitjançant el programa AutoCAD, sobre el plànol del municipi digitalitzat, d’acord amb 
l’assenyalat a l’annex 2 del Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els 
criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica.  
 

Zona de sensibilitat acústica alta (A): color verd. 
 
Zona de sensibilitat acústica moderada (B): color groc. 
 
Zona de sensibilitat acústica baixa (C): color vermell. 

 
Els valors assignats per cada zona són uns valors guia d’immissió, que s’hauran de 
prendre com a valors de referència a mantenir o tendir, mitjançant la planificació 
territorial i les mesures correctores oportunes que es puguin aplicar. 
 
Cal recordar la importància d’aprovar una ordenança municipal que reguli els sorolls al 
terme municipal de l’Arboç, que tingui en compte el mapa de capacitat acústica que 
hagi aprovat aquesta Corporació. Així mateix, es recorda que caldrà actualitzar el 
mapa de capacitat acústica, d’acord amb la normativa d’aplicació i amb la realitat del 
terme municipal i el seu creixement. 
 
L’Arboç, gener de 2006, L’Enginyer Industrial, Manel Espachs i Pagès. Signat. 
 
 
ANNEX 1. CRITERIS GENERALS PER DETERMINAR LA ZONIFI CACIÓ 
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A continuació s’assenyalen els criteris generals per determinar la zonificació del mapa 
de capacitat acústica, d’acord amb el que assenyala l’Annex 1 del Decret 245/2005, de 
8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat 
acústica. 
 
Zona de sensibilitat acústica alta (A) 
 
Es defineixen com a zones de sensibilitat acústica alta aquelles zones que, d'acord 
amb la determinació del nivell de soroll ambiental, no superen els valors límit 
d'immissió establerts de la zona de sensibilitat acústica alta o que, tot i sobrepassar-
los, l'ajuntament els consideri com a un objectiu de qualitat assolible. 
 
Es poden incloure en les zones de sensibilitat acústica alta les àrees i els usos 
següents o altres que siguin similars:  
 

1. Àrees amb predomini de sòl d'ús residencial on al rang de la immissió 
mesurada li corresponen els objectius de qualitat de la zona de sensibilitat 
acústica alta. 
2. Patis interiors d'illa no afectats pel trànsit. 
3. Àrees sanitàries. 
4. Espais d'interès natural. 
5. Centres docents. 
6. Hospitals. 
7. Geriàtrics. 
8. Centres de dia. 
9. Guarderies. 
10. Balnearis. 
11. Biblioteques. 
12. Auditoris. 
13. Museus. 
14. Teatres. 

 
El perímetre de les zones, àrees i edificacions es representarà en el mapa amb una 
ratlla de color verd. 
 
Zones de sensibilitat acústica moderada (B)  
 
El mapa de capacitat acústica defineix com a zones de sensibilitat acústica moderada 
aquelles zones que, d'acord amb la determinació del nivell de soroll ambiental, no 
superen els valors límit d'immissió establerts de la zona de sensibilitat acústica 
moderada o que, tot i sobrepassar-los, l'ajuntament els consideri com a un objectiu de 
qualitat assolible. 
 
Es poden incloure en les zones de sensibilitat acústica moderada les àrees i els usos 
següents o altres que siguin similars: 
 

1. Àrees amb predomini de sòl d'ús residencial on al rang de la immissió 
mesurada li corresponguin els objectius de qualitat de la zona de sensibilitat 
acústica moderada. 
2. Les infraestructures de transport existents seran zones de sensibilitat 
acústica moderada quan el seu rang d'immissió acústica mesurada no 
sobrepassi els valors d'una zona de sensibilitat moderada  
3. Àrees on conviuen residències i activitats. 
4. Àrees on hi ha activitats recreatives i espectacles. 
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5. Sector terciari no classificat com a zona de sensibilitat acústica alta. 

 
El perímetre de les zones, àrees i edificacions i infrastructures dins aquestes zones es 
representarà en el mapa amb una ratlla de color groc. 
 
Zones de sensibilitat acústica baixa (C)  
 
El mapa de capacitat acústica defineix com a zones de sensibilitat acústica baixa 
aquelles zones que, d'acord amb la determinació del nivell de soroll ambiental, no 
superen els valors límit d'immissió establerts de la zona de sensibilitat acústica baixa o 
que, tot i sobrepassar-los, l'ajuntament els consideri com a un objectiu de qualitat a 
assolir. 
 
Es poden incloure en les zones de sensibilitat acústica baixa les següents àrees i 
usos, o d’altres que siguin similars:  
 

1. Àrees amb predomini de sòl d'ús industrial. 
2. Àrees residencials properes a infrastructures de transport o altres 
equipaments, on al rang de la immissió mesurada li corresponguin els objectius 
de qualitat de la zona de sensibilitat acústica baixa. 
3. Les infrastructures de transport existents seran zones de sensibilitat acústica 
baixa quan el seu rang d'immissió acústica mesurada sobrepassi els valors 
d'una zona de sensibilitat baixa. 

 
El perímetre de les zones, àrees i edificacions i infraestructures es representarà en el 
mapa amb una ratlla de color vermell. 
 
El pas d'una zona a una altra ha de ser progressiu, és a dir, d'una zona de sensibilitat 
acústica baixa s'ha de passar per una zona de sensibilitat acústica moderada per 
arribar a una zona de sensibilitat acústica alta, d'acord a com decaiguin els nivells de 
soroll. 
 
Zona de soroll  
 
El mapa de capacitat acústica definirà els sectors del territori afectats per la presència 
d'infrastructures de transport viari, ferroviari, marítim i aeri. 
 
La zona de soroll comprendrà el territori de l'entorn del focus emissor i es delimitarà 
per la corba isòfona, que són els punts del territori on es mesuren els valors límits 
d'immissió que estableixen els annexos 1 i 2 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, 
corresponents a la zona de sensibilitat acústica on hi ha situada la infrastructura. 
 
Zona d'especial protecció de la qualitat acústica ( ZEPQA) 
 
El mapa de capacitat acústica definirà com a zona d'especial protecció de la qualitat 
acústica aquelles àrees que per les seves singularitats característiques es considera 
convenient conservar una qualitat acústica d'interès especial, d'acord amb l’establert 
en la Llei 16/2002, de 28 de juny. 
 
Es poden incloure en aquesta zona les àrees següents i altres de similars: 
 

1. Àmbits singulars d'espais d'interès natural. 
2. Àmbits singulars d'espais de protecció especial de la natura. 
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3. Àmbits singulars d'espais urbans que gaudeixin d'una molt alta qualitat 
acústica. 

 
El perímetre de les zones, àrees i edificacions i i nfrastructures es representarà 
en el mapa amb una ratlla de color taronja clar. 
 
Zones acústiques de règim especial (ZARE)  
 
El mapa de capacitat acústica defineix com a zones acústiques de règim especial 
aquelles àrees en què es produeixi una elevada contaminació acústica a causa de la 
presència de nombroses activitats, de la naturalesa que siguin, i del soroll produït al 
voltant, d'acord amb l'establert a la Llei 16/2002, de 28 de juny. 
 
Es poden incloure en aquesta zona les àrees següents i altres de similars: 
 

1. Àmbits d'ús intensiu de serveis. 
2. Àmbits d'ús intensiu comercial. 

 
El perímetre de les zones, àrees i edificacions i infrastructures es representa amb una 
ratlla de color lila. 
 
Publicada l’aprovació definitiva en el BOP núm. 107, de data 10.05.06 – Exp. Núm.: 
125/07 
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“” BASES TELEASSISTÈNCIA  
 
 
 
 
 
 
 
Poden ser beneficiaris d’aquest servei: 
 
Persones que visquin soles i que degut als problemes de salut que pateixen poden 
trobar-se en una situació de risc sanitari 
Persones amb problemes de salut que, tot i viure amb algun familiar, durant bona part 
del dia estan soles o bé el cuidador no pot fer front amb garanties a una situació 
d’emergència sanitària 
Persones que tot i no tenir problemes de salut es troben en situació de risc per superar 
l’edat de 80 anys. 
Altres situacions en les quals es valori la conveniència d’aplicar aquest recurs 
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No poden ser beneficiaris: 
 
Persones que degut al deteriorament del seu estat cognitiu no podran fer un ús 
adequat del servei 
Persones amb el suficient suport familiar per rebre una resposta adequada en cas 
d’emergència sanitària (que convisqui contínuament amb algun familiar que pot fer 
front correctament a una situació d’aquest tipus) 
Persones menors de 80 anys i amb manca de patologies que evidenciïn un risc 
sanitari. 
 
A més es tindrà en compte la situació econòmica (ingressos, estalvis i despeses) dels 
sol·licitants per valorar si la persones pot tenir el recurs gratuïtament, n’ha de pagar la 
meitat del cost o bé l’ha d’assumir de forma privada. 
 

BAREMS 
 
Subvenció 100%  6 punts 

Subvenció  50%  4-5 punts 
Subvenció    0%  0 a 3 punts 
 
Ingressos:  
 

Menys 450 €/mes  ------------- 3 punts 
Entre 451 i 600 €/mes -------- 2 punts  
Entre 601 i 750 €/mes -------- 1 punt 
Més de 750 €/mes ------------- 0 punts  

 
 
Estalvis: 
 

menys de 9.000 € -------------- 3 punts 
entre 9.000 i 12.000 € --------- 2 punts 
entre 12.001 i 15.000 € -------- 1 punt 
més de 15.000 € ----------------- 0 punts 

 
 
Es restaran dels ingressos de la unitat familiar les despeses següents: 
 

hipoteca 
lloguer 
auxiliar de la llar o altres despeses derivades de la manca d’autonomia 
de la persona 

 
 
SOL·LICITUD PER L’AJUT DEL TELEASSISTÈNCIA DOMICILI ARI DEL MUNICIPI 

DE L’ARBOÇ  
 

Dades personals del sol·licitant 
 
NOM: ............................... COGNOMS .................................................................... 
ADREÇA: .................................................................................................................. 
TEL: .......................   DATA DE NAIXAMENT .............................  EDAT: ......... 
SEXE: ................. 
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Relació de les persones de la unitat familiar 
 
PARENTIU NOM I COGNOMS DATA NAIXEMENT 
 
 

  

 
 

  

 
 
Servei/professional que fa la primera acollida:  
............................................................. 
 
Signatura de la persona sol·licitant 
 
L’Arboç,                de                        de  2005 
 

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL 
  
 
El Sr./la Sra.  
_____________________________________________________________________, 
metge/metgessa, membre de l'Il·lustre Col·legi Ofic ial de Metges 
d______________________, col·legiat/ada número ____ ___, havent visitat en 
consulta ambulatòria el Sr./la Sra. 
___________________________________________________, a petició seva 
emeto el següent informe: 
 

(POSEU SÍ O NO ALS REQUADRES) 
 
ESTAT DE SALUT               
� Pateix psicopaties o trastorns mentals que poden dificultar la convivència.   
�  Pateix demència senil lleu / severa.                  
�  Pateix malalties cròniques en estat avançat d'evolució, que són: 
_______________ ________________________________ 
� Pateix malalties que l'invaliden, seqüeles de malalties degeneratives o 

neurològiques que li impedeixin valer-se en les activitats de la vida diària, que 
són: _____________ ________________________________  

���� Pateix immobilitat prolongada que li dificulta o i mpedeix de deambular.                                           
���� Pateix ceguesa que li dificulta l’adaptació.                                            
� Presenta sordesa que li dificulta l'adaptació.          
�  Pateix caigudes repetides  
�  Pateix vertígen                  
�  Pateix obesitat                  
               
 
    Continència                              Mobilitat  
           
                               
����Elimina correctament.             ����Es mou tot sol. 
�Controla, però necessita ajuda.    �Necessita ajuda. 
�Incontinència esporàdica.       �No pot pujar  escales. 
�No controla la micció.     �No pot llevar-se tot sol. 
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�No controla.      �Va en cadira de rodes.            
 
 DIAGNÒSTIC       
 
__________________________________________________________________ 
       
  
OBSERVACIONS                                                               
       
__________________________________________________________________  
 
 
_________________, _____ d ______________ de 200__.                                                                                                                                            
Signatura    
 

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL 
  
 
El Sr./la Sra.  
_____________________________________________________________________, 
metge/metgessa, membre de l'Il·lustre Col·legi Ofic ial de Metges 
d______________________, col·legiat/ada número ____ ___, havent visitat en 
consulta ambulatòria el Sr./la Sra. 
___________________________________________________, a petició seva 
emeto el següent informe: 
 
                                  (POSEU SÍ O NO ALS REQUADRES) 
 
ESTAT DE SALUT               
� Pateix psicopaties o trastorns mentals que poden dificultar la convivència.   
�  Pateix demència senil lleu / severa.                  
�  Pateix malalties cròniques en estat avançat d'evolució, que són: 
_______________ ________________________________ 
� Pateix malalties que l'invaliden, seqüeles de malalties degeneratives o 

neurològiques que li impedeixin valer-se en les activitats de la vida diària, que 
són: _____________ ________________________________  

���� Pateix immobilitat prolongada que li dificulta o imp edeix de deambular.                                           
���� Pateix ceguesa que li dificulta l’adaptació.                                            
� Presenta sordesa que li dificulta l'adaptació.          
� Pateix caigudes repetides  
� Pateix vertígen                  
� Pateix obesitat                  
� Pateix hipertensió 
� Pateix dislipemia 
� Pateix diabetis 
 
             
Mobilitat  
                                        
�Es mou tot sol.   �Necessita ajuda 
�No pot pujar  escales. �No pot llevar-se tot sol. 
�Va en cadira de rodes.           
 
 DIAGNÒSTIC       
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_______________________________________________________________________
_ 
       
  
  
OBSERVACIONS                                                               
       
_______________________________________________________________________
_  
 
 
_________________, _____ d ______________ de 200__.      “”                                                                                                
Signatura   “” 
 
 
Publicades al BOP núm. 122 de data 28/05/05 
 
 

 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ D’APARELLS D’AIRE 

CONDICIONAT, ANTENES, ALARMES, TENDALS, RÈTOLS I AL TRES 
ELEMENTS ASSIMILABLES A L’EXTERIOR DELS IMMOBLES. 

 
 
 

TÍTOL PRELIMINAR  . DISPOSICIONS GENERALS  
 
Article 1.- Àmbit d’aplicació  
 
L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança es el terme municipal de l’Arboç.  
 
Article 2.- Objecte   
 
L’objecte de regulació es la col·locació d’aparells de climatització d’aire condicionat, 
de ventilació, antenes, alarmes, tendals, rètols i altres elements assimilables a les 
façanes dels edificis i en llocs visibles des de la via pública, patis de ventilació, patis 
d’illa i cobertes, i zones enjardinades, a l’efecte de preservar les condicions 
estètiques del immobles, i evitar la volada d’elements sobre la via pública i evitar 
molèsties.  
 
 

TITOL I . APARELLS D’AIRE CONDICIONAT  
 
Capítol primer. Instal·lació d’aparells d’aire cond icionat i similars   
 
Article 3.- Ubicació  
 
1.- Els aparells de climatització, en general, no podran emplaçar-se en les façanes 
principals dels edificis ni en altres llocs visibles des de la via pública.  
No obstant això podran emplaçar-se a la façana si s’integren en la composició 
arquitectònica d’aquesta i no són visibles directament des de la via pública, complint 
a més les següents condicions:  
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a) En plantes baixes els equips han de disposar d'una protecció visual. No podran 
ultrapassar la línia de façana i es procurarà harmonitzar-los amb els elements que la 
composen (reixes, gelosies, rètols o altres elements). En aquest cas, la sortida de 
l’aire haurà d’estar sempre per damunt de 2,5 m de la rasant de la voravia.  
b) En la resta de plantes es podrà fer la instal·lació d'equips sempre que no ultrapassin la 
línia de façana en espai públic en més de 20 cm. i en el cas que hi hagi balcons, es 
situaran dins dels mateixos i a la part de baix amb la finalitat de minimitzar l'impacte 
visual. Si és necessari es col·locarà una protecció per impedir la seva visibilitat des de la 
via pública. 
 
2.- No podran col·locar-se aparells de climatització en els patis de llum i de ventilació 
de les edificacions plurifamiliars.  
 
3.- Podran col·locar-se aparells de climatització en les parts de l’edificació següents:  
a) A la façana que dona al pati d’illa, sempre que s’instal·lin damunt del terra dels 
balcons o elements volats que componen la façana, sempre que contemplin les 
mesures correctores suficients.  
b) A la coberta de l’immoble o en els terrats del pati d’illa.  
c) També podran col·locar-se en els jardins de les zones residencials amb edificació 
aïllada, adossats a la construcció principal, sempre que els serveis tècnics municipals 
prèviament informin favorablement l’emplaçament.  
 
Article 4.- Nivell sonor  
 
1.- Els aparells de climatització i de ventilació no podran originar en cap cas nivells 
de soroll superiors als que s’assenyalin en les ordenances municipals que siguin 
d’aplicació.  
 
2.- En horari diürn de les 8h. del matí fins a les 22 h. el nivell exterior d’emissió serà de 
45 dB(A) com a màxim, mesurat en el punt més afectat en les zones d’alta sensibilitat 
acústica. Si el nivell de fons supera aquest límit es considerarà com a valor límit els 3 
dB(A) per sobre el nivell del só ambient. 
En horari nocturn, de les 22 h. de la nit fins les 8 h. el nivell exterior d’emissió serà de 
40 dB(A) com a màxim, mesurat en el punt més afectat. I en tot cas, qualsevol 
mecanisme integrant d’un equip d’aire condicionat, susceptible de produir sorolls, 
haurà d’aïllar-se acústicament de manera que el soroll produït no ultrapassi els 3 dB(A) 
per sobre el nivell de só ambiental mesurat en el punt més afectat. Aquesta mesura es 
realitzarà en les condicions més desfavorables. 
El soroll de fons es l’existent en absència del soroll pertorbador, i serà preceptiu 
determinar aquest valor abans d’iniciar les mesures. 
 
Article 5.- Altres condicions  
 
1.- Els aparells que expulsin aire i es trobin a una distància inferior a 3 metres d’una 
obertura d’una finca veïna, hauran d’adoptar les mesures necessàries per a evitar la 
incidència directa de l’aire expulsat.  
 
2.- La sortida d’aire dels compressors i en el seu cas la procedent de renovació dels 
locals, es podrà conduir a la via pública, però en tot cas la sortida haurà de estar com 
a mínim a 2,5 metres per sobre el nivell de la vorera. En tot cas sempre haurà de 
quedar per sobre del nivell de la porta d’accés i s’haurà d’instal·lar un difusor a fi de 
canalitzar l’aire. 
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3.- Serà obligatori canalitzar l’aigua de condensació dels aparells de climatització a 
claveguera o dipòsits recollidors per evitar l’evacuació directa d’aquesta a la via 
pública.  
 
4.- S’adoptaran les mesures correctores necessàries perquè els grups de 
climatització i les seves canalitzacions no transmetin vibracions a la resta de 
l’immoble, disposant dels elements anti-vibratoris adequats per tal d’evitar qualsevol 
molèstia als veïns.  
Els aparells compressors no podran instal·lar-se adossats directament a les parets 
mitgeres, forjats o altres elements estructurals de les edificacions. En tot cas haurà 
d’existir una distància mínima a aquests elements de 10 cm, i deixar-los aïllats per 
vibracions en qualsevol cas i per sorolls sempre que calgui. 
 
5.- Els conductes que passin per patis de llum o patis d’illa s’hauran d’aïllar pel que fa a 
acústica i vibracions. Si passen a través de parets haurà d'anar proveïts d’elements amb 
suficient eficàcia per evitar qualsevol tipus de vibracions. 
 
6.- Els equips de refrigeració instal·lats en terrats no podrà provocar sorolls ni vibracions 
als habitatges colindants. Aquests equips, quan es tracti de grans instal·lacions s’haurà 
de col·locar pantalles o tancar amb un recinte insonoritzat. En la resta d’equips, aquesta 
condició es determinarà en funció del nivell de soroll. 
 
 
Capítol segon. Documentació per a la llicència muni cipal  
 
Article 6.- Llicència  
 
Serà necessària l’obtenció d’una llicència municipal prèvia per a instal·lar aparells 
d’aire condicionat i altres instal·lacions similars.  
El procediment d’atorgament de les llicències s’ajustarà al que preveu la legislació de 
règim local.  
 
Article 7.- Sol·licitud i documentació  
 
La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació següent:  
a) Instància segons model oficial.  
b) Descripció de l’element a instal·lar (potència elèctrica, kcal, dimensions, nivell 
sonor de l’aparell, desguàs, etc.)  
c) Croquis o plànol d’emplaçament proposat de l’aparell exterior a instal·lar, o 
fotografies de l’emplaçament proposat si es creu necessari per part dels serveis 
tècnics municipals, que podran realitzar una inspecció si ho creuen oportú.  
d) Autoliquidació de la taxa que correspongui, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent.  
En cas d’aparells d’aire condicionat de potència elèctrica superior a 10 KW, caldrà 
tramitar l’expedient corresponent segons el que assenyali l’ordenança municipal que 
regula les activitats i instal·lacions, i en tot cas caldrà aportar un certificat tècnic que 
acrediti el compliment de la normativa sectorial d’aplicació. 
 
Article 8.- Projectes d’obres i activitats 
 
En els projectes de noves edificacions i rehabilitacions importants, s’haurà de 
preveure un espai suficient en la coberta per la ubicació dels aparells de climatització 
i altres instal·lacions similars, i també les seves canalitzacions (subministrament 
elèctric, líquid refrigerant, desguàs, etc.), de conformitat amb el que disposa aquesta 
ordenança.  
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En la documentació per a expedients d’activitats, caldrà especificar si el local o 
activitat disposa d’aparells d’aire condicionat, indicant el seu emplaçament i 
característiques dels aparells. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOL II . ANTENES  
 
Capítol primer. Instal·lació d’antenes i similars   
 
Article 9.- Ubicació  
 
1.- El lloc adient per a la col·locació d'antenes, serà als terrats o espais situats a les 
cobertes dels edificis o construccions, sempre que es preservin les condicions 
estètiques i ornamentals d'aquests i del seu entorn en general. Les antenes, tant 
parabòliques com d’altres tipologies, en general, no podran emplaçar-se en les 
façanes principals dels edificis ni en altres llocs visibles des de la via pública.  
No obstant això podran emplaçar-se a la façana si s’integren en la composició 
arquitectònica d’aquesta i no són visibles directament des de la via pública, excepte 
en planta baixa, sempre que no ultrapassin la línia de façana i es procurarà 
harmonitzar-los amb els elements que la composen (reixes, gelosies, rètols o altres 
elements), i en el cas que hi hagi balcons, es situaran dins dels mateixos i a la part 
de baix amb la finalitat de minimitzar l'impacte visual. 
 
2.- Podran col·locar-se antenes en les parts de l’edificació següents:  
a) A la façana que dona al pati d’illa, sempre que s’instal·lin damunt del terra dels 
balcons o elements volats que componen la façana, sempre que contemplin les 
mesures correctores suficients.  
b) A la coberta de l’immoble o en els terrats del pati d’illa.  
c) En els patis de llum i de ventilació de les edificacions, previ acord de la comunitat 
de propietaris de l’immoble.  
També podran col·locar-se en els jardins de les zones residencials amb edificació 
aïllada, adossats a la construcció principal.  
 
Article 10.- Altres condicions  
 
1.- Qualsevol element d’una antena es trobarà a una distància superior a 3 metres de 
les obertures dels habitatges o les finques veïnes.  
 
2.- A l’exterior del volum edificat dels immobles únicament s’admetrà la instal·lació 
d’una antena o equip terminal (parabòlica, convencional per a la captació d’ones 
electromagnètiques o altres) per cada edifici i per cada funció no susceptible 
tecnològicament d’integració amb d’altres en una mateixa antena. 
 
3.- L’autorització per a la instal·lació de més d'una antena per a aquesta funció, en un 
mateix edifici, serà discrecional a l'Administració municipal, i es basarà en les previsibles 
efectes de contaminació visual que es puguin produir 
 
4.- Les antenes per a radioafeccionats que no quedin amagades de ser vistes des de 
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qualsevol via pública o espai de caràcter públic o comunitari, només es podran autoritzar 
a les cobertes dels edificis, únicament en aquells supòsits en què l’impacte visual sigui 
admissible. 
 
5.- Amb caràcter general, no s’autoritzarà la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil en 
edificis protegits. Tampoc s'autoritzaran aquelles antenes de telefonia mòbil en edificis 
quan no resultin compatibles amb l'entorn per provocar un impacte visual no admissible. 
En tot cas, caldrà complir la normativa sectorial que reguli aquest tipus d’instal·lacions, i 
tanmateix caldrà haver aprovat prèviament un pla d’implantació de desenvolupament del 
conjunt de tota la xarxa al terme municipal.  
 
 
Capítol segon. Documentació per a la llicència muni cipal   
 
Article 11.- Llicència  
 
Serà necessària l’obtenció d’una llicència municipal prèvia per a instal·lar antenes 
parabòliques i altres instal·lacions similars.  
El procediment d’atorgament de les llicències s’ajustarà al que preveu la legislació de 
règim local.  
 
Article 12.- Sol·licitud i documentació  
 
La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació següent:  
a) Instància segons model oficial.  
b) Descripció de l’element a instal·lar (tipus, materials, color, dimensions, etc.)  
c) Croquis o plànol amb la ubicació proposada de l’antena a instal·lar, o fotografies 
de l’emplaçament proposat si es creu necessari per part dels serveis tècnics 
municipals, que podran realitzar una inspecció si ho creuen oportú. 
d) Autoliquidació de la taxa que correspongui, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent.  
En cas d’antenes de telefonia mòbil i instal·lacions de radiocomunicació, caldrà tramitar 
l’expedient corresponent segons el que assenyali l’ordenança municipal que regula les 
activitats i instal·lacions, i en tot cas en les sol·licituds de llicencia per instal·lació 
d’antenes de telefonia mòbil, es requerirà la prèvia aprovació d’un pla d’implantació de 
desenvolupament del conjunt de tota la xarxa al terme municipal.  
 
Article 13.- Projectes d’obres i activitats 
 
En els projectes de noves edificacions i rehabilitacions importants, s’haurà de preveure 
un espai suficient en la coberta per la ubicació de les antenes i altres instal·lacions 
assimilables, i també per als seus accessoris, conduccions i instal·lacions de la seva 
connexió a les diferents entitats en que es componguí l’immoble, tan si són habitatges 
com locals, de conformitat amb la normativa sectorial d’aplicació a les infrastructures 
comunes, i el que disposa aquesta ordenança.  
En la documentació per a expedients d’activitats, caldrà especificar si el local o 
activitat disposa d’antenes o instal·lacions de telecomunicacions o similars. 
 
 

TITOL III . ALARMES  
 
Capítol primer. Instal·lació d’alarmes i similars   
 
Article 14.- Ubicació  
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Les instal·lacions d’alarmes i similars, en general, es podran emplaçar en les façanes 
principals dels edificis, sempre que s’integrin en la composició arquitectònica 
d’aquesta, no ultrapassin la línia de façana en espai públic en més de 20 cm, i es 
procuri harmonitzar-les amb els elements que la composen (reixes, gelosies, rètols o 
altres elements).  
 
Article 15.- Altres condicions  
 
1.- Les instal·lacions d’alarma no podran originar en cap cas nivells de soroll 
superiors als que s’assenyalin en les ordenances municipals que siguin d’aplicació al 
funcionament d’aquest tipus de sistemes.  
 
2.- Es prohibirà fer sonar sense causa justificada qualsevol sistema d’avís, alarma o 
senyalització d’emergència. 
 
3.- La durada màxima del funcionament de les alarmes i similars serà de tres minuts. 
 
4.- Les alarmes i dispositius instal·lats en establiments comercials o industrials 
hauran de ser comunicades a l’Ajuntament, amb indicació del domicili del propietari o 
persona responsable, així com el sistema o procediment per aturar-les en cas de 
posada en marxa de forma fortuïta.  
 
5.- La connexió telefònica d’una alarma amb la policia local requerirà en tot cas 
d’autorització expressa de l’Ajuntament. 
 
 
Capítol segon. Documentació per a la llicència muni cipal   
 
Article 16.- Llicència  
 
Serà necessària l’obtenció d’una llicència municipal prèvia per a instal·lar alarmes i 
altres instal·lacions similars.  
El procediment d’atorgament de les llicències s’ajustarà al que preveu la legislació de 
règim local.  
 
Article 17.- Sol·licitud i documentació  
 
1.- La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació següent:  
a) Instància segons model oficial.  
b) Descripció de l’alarma a instal·lar (característiques, tipus, dimensions, etc.)  
c) Croquis o plànol amb la ubicació proposada de l’alarma a instal·lar, o fotografies 
de l’emplaçament proposat si es creu necessari per part dels serveis tècnics 
municipals, que podran realitzar una inspecció si ho creuen oportú. 
d) Autoliquidació de la taxa que correspongui, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent.  
e) certificat de l’empresa instal·ladora que acrediti que l’alarma a instal·lar es troba 
oficialment homologada. 
f) Nom, adreça i telèfon d’almenys dues persones vinculades a l’establiment o 
habitatge, que siguin responsables d’atendre el requeriment de la policia local en 
relació a qualsevol incidència o anomalia respecte el funcionament de l’alarma. 
 
2.- L’Ajuntament podrà denegar la llicència municipal en cas que els aparells s’activin 
amb excessiva freqüència, i puguin ocasionar molèsties al veïnat, ja sigui per les 
condicions tècniques del sistema o per les circumstàncies objectives de 
l’emplaçament. 
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Article 18.- Projectes d’obres i activitats 
 
En la documentació per a expedients d’activitats, caldrà especificar si el local o 
activitat disposa d’alarma sonora de robatori i d’alarma d’incendis. 
 
 

TITOL IV . TENDALS  
 
Capítol primer. Instal·lació de tendals i similars   
 
Article 19.- Ubicació  
 
Les instal·lacions de tendals i similars, en general, es podran emplaçar en les 
façanes principals dels edificis, sempre que s’integrin en la composició arquitectònica 
d’aquesta, i un cop recollits no ultrapassin la línia de façana en més de 20 cm, i es 
procuri harmonitzar-les amb els elements que la composen (reixes, gelosies, rètols o 
altres elements).  
 
Article 20.- Altres condicions  
 
1.- Els tendals fixos no s'admeten. Únicament s’admetran de tipus retràctil, i seran 
recollits quan no sigui necessari el seu ús. 
 
2.- La tonalitat cromàtica permesa serà la mateixa que la que s’estableixi pels acabats 
de façana, segons la clau urbanística en què es trobi la instal·lació.  
 
3.- Els tendals en planta baixa, sense peus drets que descansin en la via pública, 
s'admetran amb subjecció a les següents regles particulars:  
a) Les barres tensores i altres elements de la instal·lació se situaran a una altura 
mínima sobre el nivell de la voravia o espai públic, de 2,20 m. sense que cap punt del 
tendal, serrells o laterals s'aixequin a menys de 2 m.  
b) El seu vol no podrà ser superior en cap punt a l'amplada de la voravia menys 50 cm. 
amb un màxim d'1,50 m.  
 
4.- Es podran autoritzar discrecionalment tendals en planta baixa i peus de suport que 
descansen a la via pública, amb subjecció a les següents prescripcions i regles:  
a) La petició de llicència per aquestes instal·lacions contindrà una completa informació 
referent a les circumstàncies de l'entorn, del mobiliari urbà existent en la voravia, 
arbreda, jardineria i tota classe de dades que la puguin condicionar fins i tot les 
instal·lacions del mateix tipus existents en front a l'illa on s'emplaci la finca.  
b) Haurà de justificar-se la necessitat de la seva instal·lació en funció de l'activitat que 
es desenvolupi en el local al que pertany.  
c) Se situaran inscrits o circumscrits al buit arquitectònic del local, estant el seu sortint 
limitat per la distància mínima de 80 cm. que ha de quedar entre la vorera de la voravia 
i el tendal. No obstant podran imposar-se sortints menors en funció de les 
circumstàncies expressades a l'apartat a) anterior.  
d) Els pilars de suport hauran de tenir un diàmetre o costat màxim, segons el cas, de 
10 cm., i hauran situar-se de manera que no dificulti el trànsit de vianants i rodat ni hi 
representin perill.  
e) L'alçada sobre el terra de les barres tensores i altres elements de la instal·lació se 
situaran a una alçada mínima sobre el nivell de la voravia de 2,50 m. sense que cap 
punt del tendal, serrells o laterals s'aixequin a menys de 2,20 m. sobre l'esmentat 
nivell.  
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f) Serà objecte d'especial valoració de la forma, els materials i els colors del tendal i 
dels seus suports, en especial quan en la mateixa finca o en altres situades en el 
mateix front d'illa existeixin instal·lacions del mateix tipus.  
 
5.- Els tendals en planta pis dels edificis, s'admetran amb subjecció amb criteris 
similars als assenyalats, essent el sortint autoritzat el màxim permès per la normativa 
urbanística, per als cossos sortints, en aquestes plantes. No s'autoritzaran tendals 
sobre cossos sortints o sobre buits de façana que tinguin publicitat en les seves 
baranes i ampits, o sobre els mateixos.  
 
6.- Els tendals en la via pública, emplaçats directament en les voravies i espais públics, 
amb destinació a vetlladors i terrasses de bars, restaurants i establiments similars, 
compliran les condicions fixades per als tendals i similars en planta baixa. La llicència per 
aquest tipus d'instal·lació publicitària, s'atorgarà pel mateix procediment i subjecte a les 
mateixes condicions, que l'atorgada per a l'ocupació de la via pública per a la instal·lació 
principal,  i per al seu atorgament serà necessari disposar de la llicència d'activitats 
corresponent, quan aquesta sigui necessària. 
 
7.- En els carrers peatonals es compliran les prescripcions anteriors, i en tot cas, es 
tindrà en compte que l’ús dels tendals no dificulti la circulació de vianants, així com la 
circulació de vehicles en els horaris permesos per a càrrega i descàrrega dels 
establiments comercials.   
 
 
Capítol segon. Documentació per a la llicència muni cipal   
 
Article 21.- Llicència  
 
Serà necessària l’obtenció d’una llicència municipal prèvia per a instal·lar tendals, 
marquesines i altres instal·lacions similars.  
El procediment d’atorgament de les llicències s’ajustarà al que preveu la legislació de 
règim local.  
 
Article 22.- Sol·licitud i documentació  
 
La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació següent:  
a) Instància segons model oficial.  
b) Descripció de l’element a instal·lar (tipus, materials, color, dimensions, etc.)  
c) Croquis o plànol d’emplaçament proposat del tendal a col·locar, o fotografies de 
l’emplaçament proposat si es creu necessari per part dels serveis tècnics municipals, 
que podran realitzar una inspecció si ho creuen oportú. 
d) Autoliquidació de la taxa que correspongui, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent.  
 
Article 23.- Projectes d’obres i activitats 
 
En la documentació per a expedients d’activitats, caldrà especificar si el local o 
activitat disposarà de tendals o marquesines. 
 
 

TITOL V . RÈTOLS 
 
Capítol primer. Instal·lació de rètols i similars   
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Article 24.- Ubicació  
 
Les instal·lacions de rètols, anuncis i similars, en general, es podran emplaçar 
únicament en la planta baixa de les façanes principals dels edificis, sempre que 
s’integrin en la composició arquitectònica d’aquesta, i no ultrapassin la línia de façana 
en espai públic en més de 20 cm, dins del forat arquitectònic i es procuri harmonitzar-
les amb els elements que la composen (reixes, gelosies, rètols o altres elements).  
 
Article 25.- Altres condicions  
 
1.- Els rètols es col·locaran de forma que cap dels seus punts es situï per sota de 2,50 
m de la rasant de la vorera, i en general no superaran els 70 cm d’altura. Si estan 
situats dins dels forats de la façana, sense sobresortir del pla delimitat per aquesta.  

 
2.- Els rètols tipus banderola, perpendiculars a la façana, només seran admesos en 
serveis públics, tal com farmàcies, hospitals, policia i similars. 
 
3.- La llicència per a rètols i instal·lacions publicitàries similars, s'atorgarà sempre que 
els serveis tècnics municipals considerin que l’element no provoca un impacte negatiu 
en l’entorn. Per al seu atorgament serà necessari disposar de la llicència d'activitats 
corresponent, quan aquesta sigui necessària. 
 
4.- Únicament en casos excepcionals es permetrà la col·locació de rètols en plantes 
pis d’edificis, sempre que sigui per una causa justificada i per l’interès de la població, 
sense ultrapassar la línia de façana i es procuri harmonitzar-los amb els elements 
que la composen (reixes, gelosies, rètols o altres elements), i en el cas que hi hagi 
balcons, es situaran en els mateixos i minimitzant qualsevol impacte visual negatiu 
en l’entorn. 
 
5.- Tal com estableix la normativa ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn, en horari de nit, a partir de les 22 hores, no podrà funcionar cap rètol 
lluminós de caràcter comercial o publicitari. En tot cas, caldrà complir l’establert a la Llei 
6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn, i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei 6/2001, o la normativa que la substitueixi. 
 
6.- Tal com assenyala la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, els 
establiments comercials han de retolar, com a mínim, en llengua catalana. 
 
 
Capítol segon. Documentació per a la llicència muni cipal   
 
Article 26.- Llicència  
 
Serà necessària l’obtenció d’una llicència municipal prèvia per a instal·lar rètols i 
altres instal·lacions similars.  
El procediment d’atorgament de les llicències s’ajustarà al que preveu la legislació de 
règim local.  
 
Article 27.- Sol·licitud i documentació  
 
La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació següent:  
a) Instància segons model oficial.  
b) Descripció de l’element a instal·lar (tipus, materials, color, dimensions, etc.)  
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c) Croquis o plànol amb la ubicació proposada del rètol a col·locar, o fotografies de 
l’emplaçament proposat si es creu necessari per part dels serveis tècnics municipals, 
que podran realitzar una inspecció si ho creuen oportú 
d) Autoliquidació de la taxa que correspongui, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent.  
 
Article 28.- Projectes d’obres i activitats 
 
En la documentació per a expedients d’activitats, caldrà especificar si el local o 
activitat disposarà de rètol publicitari o similar. 
 
 

TITOL VI . RÈGIM SANCIONADOR  
 
Article 29.- Incompliments  
 
Quan es realitza una instal·lació sense llicència o sense ajustar-se a les condicions 
que s’assenyalen a la llicencia, l’alcalde disposarà la suspensió immediata dels 
treballs d’instal·lació. En el termini de 15 dies comptats des de la notificació de la 
suspensió, l’interessat haurà de sol·licitar l’oportuna llicència o, si s’escau, ajustar la 
instal·lació a les condicions assenyalades.  
En el cas que la instal·lació no s’adeqüi a aquesta ordenança, l’alcalde requerirà les 
persones responsables perquè en el termini de 15 dies, procedeixin a la retirada de 
la instal·lació i a la reposició de l’immoble a l’estat anterior.  
Transcorregut el termini expressat sense haver sol·licitat la llicència corresponent, o 
sense haver-se ajustat la instal·lació a les condicions assenyalades, o sense haver 
retirat la instal·lació, l’Ajuntament acordarà el precinte de l’aparell, la retirada 
d’aquesta i la reposició de l’immoble a l’estat anterior a càrrec de l’interessat. També 
es podrà disposar la instrucció d'expedient sancionador per a imposició de les multes 
que procedeixen, les quals en els termes de la Llei de Procediment Administratiu 
podran tenir el caràcter de coercitives.  
 
Article 30.- Sancions  
 
L’incompliment dels preceptes d’aquesta ordenança serà sancionat amb multa dins 
de les quantitats autoritzades per les lleis.  
 
Article 31.- Responsables  
 
La responsabilitat del compliment d’aquesta ordenança correspon al titular de la 
instal·lació i a l’instal·lador que l’hagi realitzat.  
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA  
 
Els aparells de climatització, antenes, alarmes, tendals, rètols i altres elements 
similars ja col·locats en l’actualitat i que no s’ajustin a l’establert en la present 
ordenança, hauran d’adequar-se en el termini màxim de cinc anys, comptats de 
l’endemà de l’aprovació d’aquesta ordenança, regularitzant la seva situació 
mitjançant la sol·licitud de la corresponent llicència municipal. 
No obstant, serà obligatori regularitzar la situació dels aparells i instal·lacions en aquells 
edificis, locals o establiments en els que es facin obres de reforma de façana o interiors, 
modificacions de la instal·lació o canvi d'equips. En aquests casos el termini d’execució 
serà el de la llicència d'obres. 
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També serà objecte d'un tractament especial en quan a termini aquells aparells d’aire 
condicionat que s'hagin comprovat molèsties per sorolls i vibracions.  
 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop l’Ajuntament l’hagi aprovada 
definitivament, s’hagi publicat  el seu text complert al Butlletí oficial de la província. 
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ORDENANÇA MUNICIPAL DEL MERCAT AMBULANT DE L’ARBOÇ.  

 
 
 

CAPITOL I – DISPOSICIONS GENERALS 
 
Art.1.-  Aquesta Ordenança regula amb caràcter general les activitats comercials que 
constitueixen el mercat de venda ambulant de l’Arboç que, amb freqüència setmanal, 
tindrà lloc a les vies públiques del municipi especialment habilitades a aquest efecte. 
 
Es prohibeix a tot el Municipi la venda ambulant o no sedentària que no s’hagi previst 
expressament en aquest Reglament, tret que per casos puntuals existeixi una 
autorització expressa de l’Ajuntament. 
 
Art. 2.-  La consideració de mercat ambulant objecte d’aquesta Ordenança es defineix 
com agrupació de llocs de venda en via pública de caràcter periòdic i/o esporàdic, 
autoritzats per l’Ajuntament per a la venda de mercaderies al públic. 
 
Art.3.-  La ubicació concreta del mercat ambulant serà definida per la Junta de Govern 
Local de l’Ajuntament de l’Arboç, si bé aquest es desenvoluparà al carrer Major i al seu 
entorn. 
 
Art.4.-  El mercat ambulant tindrà lloc tots els dimarts de l’any. La Junta de Govern 
Local de l’Ajuntament podrà variar la data de celebració quan concorrin causes 
justificades. 
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CAPITOL II – ATORGAMENT DE LLICÈNCIES 
 
Art. 5.-  L'Ajuntament estableix el nombre total màxim de parades de venda, la 
distribució, superfície i els criteris d'adjudicació de les parades, tenint en compte les 
disponibilitats d'espai físic de les zones que preveu l'article 3r. També es podran 
establir percentatges de parades destinades a la comercialització de diferents 
productes, amb la finalitat d'assegurar una oferta comercial variada i racional.  
 
Art. 6.-  Els comerciants interessats a obtenir la preceptiva llicència municipal per 
exercir la venda no sedentària en el mercat setmanal ambulant han de presentar una 
sol·licitud a l'Ajuntament en la qual s'han d'especificar amb claredat les dades 
següents:  
 
Nom i cognoms o raó social, i si és el cas, persona que el pot substituir. 
Fotografia del titular de la llicència i també de la persona suplent de tamany carnet.  
Adreça.  
Document Nacional d’Identitat. 
Número d'Identificació Fiscal. 
Longitud i amplada de la part de la via pública que es pretén ocupar. 
Classe d'articles o de mercaderies que es pretén comercialitzar. 
Números de telèfon on es pot localitzar ràpidament, amb indicació dels horaris de 
contacte més adients 
 
La sol·licitud s'ha d'acompanyar una còpia dels documents següents: 
 
Domicialització bancària per cobrar el rebut trimestral. 
Escriptura de constitució de societat, en el cas de persones jurídiques.  
Documentació fiscal que habiliti l'activitat mercantil. 
Justificant d'alta en el règim de la Seguretat Social que correspongui i al corrent de 
pagament de l'any en curs, o bé compromís de donar-se d'alta en el cas d'obtenir la 
llicència municipal.  
Declaració, per part de la persona que fa la sol·licitud, en la qual assumeix la 
responsabilitat civil que demana l'activitat, mitjançant la subscripció d'un pòlissa 
d'assegurança o altres mitjans.  
 
Les persones estrangeres han de presentar els justificants de les autoritzacions de 
residència i de treball corresponents.  
 
En presentar les sol·licituds, les persones interessades han d'exhibir els documents 
originals a fi i efecte que es pugui comprovar l'autenticitat.  
 
Art. 7.-  L'autorització municipal als venedors ambulants en llocs fixos, s'estendrà des 
de la data de concessió de la llicencia fins el dia 31 de desembre de cada any, tot i que  
s’admet la renovació tàcita mentre el titular de la llicència no expressi el contrari i 
compleixi amb les  obligacions descrites en el present reglament.  
 
Art. 8.-  L'autorització municipal serà personal i no es podrà cedir o subarrendar a 
tercers. L’incompliment d’aquesta prescripció provocarà l’anul·lació de la llicència.  
 
Art. 9.-  Existirà una relació o llista d'espera en la qual s'inscriuran totes les persones 
interessades a obtenir una llicència per exercir la venda no sedentària i que no es 
pugui concedir per manca de llocs disponibles. L'adjudicació dels llocs es fa seguint 
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l'ordre de prioritat següent: primer, els veïns de l’Arboç o bé els que realitzin algun 
tipus d’activitat econòmica a l’Arboç, i segon, per ordre cronològic de les sol·licituds; 
tanmateix, en ambdós supòsits, s'han de respectar les limitacions que s'hagin pogut 
establir pel que fa als tipus de productes que es poden comercialitzar en les diferents 
parades.  
 
Art. 10.-  La relació o llista de les sol·licituds que no hagin estat ateses es renovarà 
cada any i s'utilitzarà per cobrir les vacants que es puguin produir durant aquest 
període.  
 
Art. 11.-  Els titulars de les botigues o establiments comercials permanents situats a la 
zona del mercat tenen un dret preferent, en el cas d'existir vacant, per accedir a una 
llicència municipal relativa a un lloc de venda emplaçat davant del seu establiment. 
Aquest lloc ha de ser de dimensions similars al de la majoria de parades del mercat. 
Els titulars d'aquests establiments resten també subjectes a l'obligació de satisfer les 
taxes que s'estableixin.  
 
Art.12.-  Una vegada s'hagi concedit la llicència corresponent al comerciant, se li lliura 
un carnet o credencial amb la seva fotografia, nom i cognoms o raó social, el número 
de lloc adjudicat, la zona del mercat destinada, els metres quadrats a ocupar i els 
productes concrets que pot comercialitzar.  
 
El carnet o la credencial ha d'estar sempre en poder de la persona interessada i s'ha 
d'exhibir al públic, de manera visible i permanent, a la parada de venda.  
 
 
CAPITOL III – TITULARITAT, TRANSMISSIBILITAT I CANV I DEL LLOC DE VENDA  
 
Art. 13.-  La llicència municipal per exercir la venda ambulant o no sedentària és 
personal, però en nom del comerciant titular poden exercir l'activitat el seu cònjuge, la 
seva parella estable i els seus fills i les seves parelles. També els empleats que 
estiguin donats d'alta a la seguretat social per compte del titular. La identitat del 
venedor substitut s'ha de comunicar prèviament a l'Ajuntament i presentar fotografia.  
 
Art. 14.-  Les peticions de concessió de llicència, i també les de traspassos i 
modificacions per a tots els mercats setmanals, les resol l’Alcaldia. Les llicències:  
 
Són personals i intransferibles, amb les consideracions que s'estableixen a l'article 15 
d'aquest Reglament.  
Tenen un període de vigència anual, de l'1 de gener fins al 31 de desembre. 
Ningú no pot ser titular de més d'un lloc de venda al mateix mercat. 
 
Art 15.  -Transmissibilitat de les llicències.  
 
La llicència és intransferible, amb les excepcions que es concreten a continuació:  
 
Per actes entre vius entre cònjuges (o unions estables de parella) o entre pares i fills, 
sempre i quan s'acrediti la situació de jubilació o d'invalidesa permanent del titular 
autoritzat.  
 
Per actes per causa de mort, en el cas de defunció del titular autoritzat de la parada, i 
sempre que ho sol·liciti la persona legalment successora dins del termini màxim de dos 
mesos a partir de la defunció.  
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La sol·licitud de transmissió de la llicència s'ha de fer mitjançant una instància explicant 
els fets i l'han de signar el cedent i el cessionari. En cas de defunció la sol·licitud l'ha 
de presentar un successor legal, amb renúncia escrita i expressa de tots els altres 
possibles successors. A la petició cal adjuntar-hi tota la documentació que preveu 
l'article 6 i, a més, la que acrediti el grau de parentesc o de relació existent i, en el seu 
cas, la condició de successor legal. 
 
En cas de malaltia temporal del titular no hi pot haver transmissió de la llicència, sinó 
només una possible substitució que ha de ser degudament autoritzada pel titular. La 
malaltia s'ha de justificar mitjançant el corresponent informe de baixa i, si és necessari, 
la justificació s'ha de renovar trimestralment.  
 
Si el titular de la llicència és una persona jurídica, la transmissió no es pot fer. 
 
Art. 16.-  Les associacions de venedors que s'han de constituir legalment representen 
els venedors i col·laboren amb l'Ajuntament en tot allò que estigui relacionat amb el 
mercat, per tal d'aconseguir una més bona organització i un control més eficaç. Abans 
de prendre decisions de transcendència general que afectin els venedors, cal que es 
tingui en compte l'opinió d'aquestes associacions d'acord amb la seva representativitat, 
però la decisió final és competència de l'Ajuntament. Així mateix, l'Ajuntament pot 
establir convenis amb les diverses associacions, especialment pel que fa a la 
recaptació de les taxes que s'estableixin, al control i al correcte funcionament del 
mercat.  
 
 
CAPITOL IV - DRETS I OBLIGACIONS DELS TITULARS DELS  LLOCS DE VENDA  

 
Art.17.- Els beneficiaris de les llicències de venda ambulant estan obligats a complir 
les instruccions d'organització i funcionament que els siguin indicades pel personal 
autoritzat de l'Ajuntament, i en tot cas per la policia Local.  
 
Prèvia delegació l'Ajuntament podrà establir persones alienes a la Corporació amb 
autorització suficient per ajudar al desenvolupament i assentament del Mercat.  
 
Art.18.- Les llicències donen dret als seus titulars a la reserva dels llocs de venda 
determinats per l'Ajuntament.  
 
Els venedors han d'instal·lar les seves parades o llocs de venda, que han de ser 
desmuntables o transportables, amb els seus propis mitjans i amb les degudes 
condicions de seguretat, higiene i protecció exigides per la normativa específica vigent.  
 
Art. 19.-  El venedor autoritzat està obligat a ocupar estrictament l'espai que tingui 
assignat, que serà sempre el mateix, sense que pugi ocupar cap altre lloc ni envair els 
espais destinats a passos, passadissos, altres parades, accessos als locals comercials 
o industrials, als habitatges i als edificis d'ús públic. Les parades han de guardar 
l'alineació anterior i posterior corresponent.  
 
No obstant això, l'Ajuntament pot modificar l'espai concret assignat als paradistes, de 
forma temporal o definitiva, quan existeixin raons objectives que ho aconsellin 
(execució d'obres, modificació dels usos dels vials públics, celebració d'actes 
especials, etc.), sense que aquests canvis donin dret a tenir cap indemnització.  
 



 110 

                                                                                                                                                            
Art. 20.-  Els venedors no podran penjar a les marquesines o veles de les parades, ni 
puntals, ni mercaderies ni productes que puguin representar algun perill pels vianants, 
o els puguin obstaculitzar el pas.  
 
No serà autoritzada l'exhibició de mercaderies directament sobre el terra o paviment i 
la seva alçada respecte del nivell de terra no serà inferior als 80 centímetres, tret dels 
casos d'articles que, per les seves característiques especials, se'n puguin exceptuar.  
 
Art. 21.-  Resta expressament prohibit el desplaçament d'elements del mobiliari públic 
urbà, amb independència del motiu que determini aquesta conducta.  
 
Art. 22.-  Tots els productes que estiguin a la venda hauran de tenir degudament 
assenyalats els seus preus.  
 
Art. 23.  Es prohibeix que els venedors produeixin tota mena de sorolls molestos i facin 
publicitat mitjançant qualsevol tipus d'aparell amplificador, així com fer propaganda o 
publicitat abusiva que atempti contra els drets d'altres comerciants. S'exceptuen els 
venedors de discos, cassettes, CD o similars, als quals es permet la reproducció 
sonora dels productes que tinguin a la venda, així com aquelles parades que, per la 
seva excepcionalitat, puguin ser autoritzades per l'Ajuntament, sempre que el volum 
no sigui excessiu ni molest i compleixi les limitacions que s'estableixen 
reglamentàriament.  
 
Art. 24.-  La no ocupació de les parades sense causa justificada durant tres dimarts 
seguits o cinc d'alterns dintre de cada semestre podrà donar lloc a l'extinció de la 
llicència i en conseqüència, l’Ajuntament podrà adjudicar-la a un nou sol·licitant llevat 
que, sigui justificat prèviament per vacances.  
 
Així mateix, si algun titular de llicència ocasionalment no pot ocupar el seu lloc de 
parada, previ avís a l’Ajuntament, aquest espai el podran ocupar els paradistes que ho 
sol·licitin durant el període d’absència previst. En tot cas, si no ha mediat avís del 
paradista titular i si a les 8:30 h del matí no ha ocupat la parada, l’Ajuntament podrà 
autoritzar la seva ocupació provisionalment per aquell únic dia a un altra paradista en 
funció de la llista d’espera. 
 
L’autorització de l’ocupació provisional d’una parada l’haurà d’efectuar l’alcalde o bé, el 
regidor en qui delegui.    
 
 

CAPITOL V – SOBRE EL MUNTATGE, DESMUNTATGE I LA NET EJA DEL 
MERCAT 

 
Art. 25.-  L'horari apte per a l'ocupació de les parades serà de les 7 del mati fins a les 3 
de la tarda. Les operacions de muntatge de les instal·lacions es realitzaran únicament 
entre les 7 i les 9 hores, i les de desmuntatge, entre les 13:00 i les 15:00 hores.  
 
Art. 26.-  Els vehicles no podran romandre en l'espai destinat a mercat més temps de 
l'estrictament necessari per a la càrrega i descàrrega de les mercaderies. Un cop feta 
la instal·lació, s'aparcaran correctament als llocs destinats a l'efecte. Se n'exceptuen 
els vehicles que formen un sol cos amb la parada de venda els quals tenen a tots els 
efectes la condició de parada ambulant i aquells que l’Ajuntament hagi autoritzat 
expressament per causes justificades.  
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Art. 27.-  Els venedors estan obligats a complir les normes de la policia urbana i a no 
causar molèsties al veïnat, i han de mantenir net al llarg de totes les hores de durada 
del mercat el recinte de la seva pròpia parada. Per això, totes les parades disposaran 
obligatòriament d'un suport per col·locar-hi les bosses d'escombraries on hi aniran 
dipositant de forma controlada al llarg de tot el matí les deixalles que puguin anar 
generant.  
 
Art. 28.-  Un cop finalitzat el mercat, els venedors hauran de deixar l'espai ocupat i el 
seu entorn immediat completament nets, no podent quedar-hi papers i cartrons 
abandonats, caixes de cartró, fusta o plàstic, embalatges o d'altres deixalles (bosses 
de plàstic, blisters, penjarobes, film, etc.). En qualsevol cas, la prohibició de llençar i 
deixar residus a terra que afecta els venedors es fa extensiva també als propis usuaris 
del mercat en tot l'espai que aquest ocupa, incloent les zones d'aparcament i qualsevol 
altre espai de la via pública.  
 
Com a criteri general de l'activitat del mercat, els venedors procuraran sempre 
prevenir, minimitzar i reduir tant com els sigui possible la generació de residus i, com a 
posseïdors finals d'aquells que no hagin pogut evitar, esdevindran els responsables de 
llur correcta gestió i els lliuraran convenientment separats per materials per a la seva 
reutilització, reciclatge o valorització. Així, els residus finalment generats es dipositaran 
en bosses en el lloc de la parada per la seva recollida.  
 
En el cas de les parades de fruita i verdura es posarà especial atenció en no embrutar 
el terra amb els seus productes. 
 
Per norma general, les caixes de cartró s'hauran de deixar ben plegades en la parada 
corresponent. 
 
 
CAPITOL VI – CONDICIONS ESPECIALS DELS LLOCS DE VEN DA DE PRODUCTES 

D'ALIMENTACIÓ  
 
Art. 29.-  Les parades de venda de productes alimentaris es sotmeten als requisits 
especials següents:  
 
Tot el personal al servei de les parades ha de tenir la formació adequada que estableix 
la normativa vigent.  
No s'autoritza la venda de productes alimentaris que no compleixen els requisits a què 
es refereix la normativa comercial i sanitària vigent en cada moment. 
Els embolcalls han de ser sempre nous. 
Les superfícies que estiguin en contacte amb els aliments estaran en bon estat i 
hauran de permetre fàcilment la seva neteja i desinfecció. Per tant, caldrà que siguin 
de materials resistents, llisos, impermeables i no tòxics. Caldrà disposar del material 
adequat per a la neteja i desinfecció de l'equip i de les eines de treball, aixi com per a 
la neteja dels aliments.  
Caldrà disposar de les instal·lacions o dispositius necessaris per al manteniment i la 
vigilància de les condicions adequades de la temperatura dels productes alimentaris. 
Tots els productes alimentaris es col·locaran de tal manera que es previngui qualsevol 
risc de contaminació. 
Els productes sense envasar es col·locaran de manera que quedin fora de l'abast del 
públic i, si no és possible, serà obligatori l'ús de cartells que prohibeixin manipular-los 
o tocar-los.  
Les instal·lacions elèctriques s'han d'adaptar a la normativa vigent.  
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CAPITOL VII – RÈGIM TRIBUTARI 
 
Art. 30.-  La quantia de les taxes i la forma de pagament per a l'atorgament de 
llicències per exercir la venda ambulant en el lloc assignat, i també per a l'ocupació del 
domini públic inherent a l'activitat sigui de forma permanent o bé ocasional serà 
l’establerta en l’Ordenança Fiscal núm. 21 annex segon, aprovada per acord del Ple 
ordinari de data 27 d’abril de 2006 i publicada al BOP de Tarragona número 112 de 
data 16 de maig de 2006. 
 
La manca de pagament de les taxes determinarà l'extinció de la llicència. 
 
Les tarifes de la taxa seran les que figuren als epígrafs corresponents, essent 
aquestes compatibles entre sí 
 
 

CAPITOL VIII - INFRACCIONS I SANCIONS 
 
Art. 31.-  L'incompliment de les disposicions que conté aquest Reglament constitueix 
una infracció que es classifica en lleu, greu o molt greu.  
 
Es consideren infraccions lleus:  
No tenir la llicència i altres documents que emparen l'exercici de la venda ambulant a 
disposició del personal del mercat, i/o no tenir col·locada en lloc visible i permanent la 
corresponent autorització.  
Tenir les instal·lacions i elements materials dels llocs de venda en mal estat. 
Emetre sorolls molestos per al públic en general.  
Qualsevol altra contravenció d'aquest Reglament que no es prevegi expressament 
com a infracció greu o molt greu.  
 
Es consideren infraccions greus:  
Muntar abans de l'hora establerta en aquesta Ordenança, o no desmuntar ni retirar les 
instal·lacions després de l'horari fixat així com el desplaçament o modificació de 
mobiliari urbà.  
Modificar la configuració, grandària, o ocupació dels llocs, sense ajustar-se a les 
condicions de la llicència.  
Vendre fora dels perímetres autoritzats o bé amb transgressió dels dies i horaris 
establerts. Igualment, envair passos, passadissos i accessos a locals, indústries o 
habitatges.  
No ocupar la parada sense previ avís, excepte en cas de força major. Ocupar un espai 
diferent de l'autoritzat i/o ocupar-se de la parada una altra persona sense que hagi 
estat degudament autoritzada.  
Defraudar en la quantitat i qualitat dels generes venuts.  
Fer cas omís als preceptes recollits en l'article 29 relatius a la reducció dels residus i a 
la correcta gestió dels que no es puguin evitar.  
Incomplir les normes del Reglament sobre parades de venda de productes alimentaris, 
sens perjudici de la possibilitat que la conducta es sancioni amb més intensitat, si així 
ho preveu la normativa legal sectorial aplicable.  
La reincidència en la comissió d'infraccions lleus en un mateix període de sis mesos.  
 
Es consideren infraccions molt greus:  
La comissió d'actes greus que alteren l'ordre intern del mercat, provocar baralles o 
discussions, i/o l'incompliment de les ordres que dicta l'autoritat competent.  
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El traspàs, arrendament, sotsarrendament o concessió del lloc de venda sense 
comptar amb la deguda autorització municipal, i la transmissió de la llicència sense 
complir els requisits d'aquest Reglament.  
La instal·lació de llocs de venda sense llicència i/o la manca de pagament dels drets i 
taxes corresponents.  
La reincidència d'infraccions greus dins del mateix període de dos anys.  
 
Art 32.-  La imposició de sancions per la comissió d'infraccions lleus es realitza de la 
manera següent:  
 
a) Es notifica la resolució d'inici del procediment i la proposta de resolució, 
simultàniament al presumpte responsable.  
 
b) Es concedeix un termini de deu dies per a formular al·legacions i proposar proves al 
presumpte responsable.  
 
c) Sense fer cap més altre tràmit, l'expedient s'eleva a l'òrgan competent perquè el 
resolgui.  
 
En tots els casos d'infracció, és necessària la instrucció d'expedient sancionador que 
es tramitarà d'acord amb allò que preveu l’Ordenança Municipal del Procediment 
Sancionador aprovada en data 25 de març de 2004 i publicada al BOPT núm. 136, de 
data 12 de juny de 2004. 
 
Art. 33.-  Com a conseqüència de les infraccions a les quals es refereix aquest capítol 
es poden imposar les sancions següents:  
 
- Per a infraccions lleus:  
Advertiment  
Multa fins a 50€ 
 
 
- Per a infraccions greus:  
Multa fins a 100€  
Suspensió temporal de l'activitat per un termini màxim de dues setmanes.  
 
Ambdues sancions poden imposar-se conjuntament.  
 
- Per a infraccions molt greus:  
Multa fins a 150€ 
Suspensió temporal de l'activitat per un termini d'entre un a sis mesos.  
Extinció de l'autorització per exercir la venda.  
 
La sanció de multa pot imposar-se conjuntament amb la de suspensió o d'extinció. 
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA  
 
En atorgar-se les primeres llicències anuals de venda després de l'entrada en vigor 
d'aquest Reglament, es donarà preferència als venedors ambulants que, amb 
anterioritat a l'aprovació i a l'entrada en vigor del Reglament, ja ocupaven un lloc de 
venda i que reuneixen les condicions que s'exigeixen a l'article 6. Es procurarà 
respectar, en la mesura que sigui possible, la ubicació concreta de la qual havien 
gaudit.  



 114 

                                                                                                                                                            
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquest Reglament entra en vigor quan hagi transcorregut el termini de quinze dies des 
de la publicació completa del seu text en el Butlletí Oficial de la Província.  
 
 
 

 
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA D’APARCAMENTS. 

 
 
 
ÍNDEX: 
 
Capítol I: Disposicions preliminars. 
Capítol II: Conceptes i Classificació. 
Capítol III: Condicions Tècniques. 
Secció 1a: Places d’aparcament. 
Secció 2a: Alçades. 
Secció 3a: Accessos de vianants. 
Secció 4a: Accessos de vehicles. 
Secció 5a: Rampes. 
Secció 6a: Pavimentació. 
Secció 7a: Il·luminació i senyalització. 
Secció 8a: Condicions de protecció contra incendis. 
Secció 9a: Instal·lació elèctrica. 
Secció 10a: Ventilació. 
Secció 11a: Condicions higiènico-sanitàries 
Secció 12a: Trasters 
Capítol IV: Permís municipal i llicència ambiental. 
Capítol V: Règim sancionador 
 
Disposició transitòria. 
 
Disposició derogatòria. 
 
Disposició final. 
 
Annex I: Comportament al foc dels elements constructius i materials 
Annex II: Instal·lacions de protecció contra incendis  
 
 
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS PRELIMINARS 
 
Article 1 
 
L’objecte de la present Ordenança és la regulació dels aparcaments pel que fa a les 
seves característiques tècniques, higiènico-sanitàres, ambientals, i de 
condicionament en la mesura que constitueixin una activitat, d’acord amb el que 
s’estableix en la present ordenança. 
 
Els espais i locals que, malgrat ser inclosos en els conceptes expressats en aquesta 
Ordenança, no puguin allotjar més de 4 vehicles automòbils, segons la regla de 
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càlcul prevista a l’article 5.3, no es consideraran activitat als efectes d’aquesta 
ordenança. 
 
Queden exclosos de l’aplicació d’aquesta ordenança, sense perjudici de l’aplicació 
supletòria en cas de buit normatiu, els aparcaments de vehicles automòbils que no 
siguin de tipus turisme o motocicleta. 
 
Article 2 
 
La present Ordenança complementa les disposicions estipulades per aquest tipus 
d’activitat per les normes urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, 
pel Codi Tècnic de l’Edificació, i per la normativa sectorial que sigui d’aplicació. 
 
Article 3 
 
L’àmbit territorial d’aplicació de la present Ordenança és el terme municipal de 
l’Arboç. 
 
 
CAPÍTOL II. CONCEPTES I CLASSIFICACIÓ 
 
Article 4 
 
S’entén per aparcament, als efectes de la present Ordenança, tot espai, obert o 
tancat, cobert o descobert, destinat a ser ocupat per vehicles automòbils. L’espai 
podrà estar dotat d’instal·lacions especials destinades a la guarda de vehicles, i 
complint certes condicions, d’instal·lacions de rentatge, greixatge, càrrega de 
bateries, i subministrament d’aire, aigua i olis. 
 
S’entén per aparcament públic el que és de lliure accés i d’utilització general, gratuïta 
o mitjançant preu, sense vinculació a cap altra activitat. 
 
Article 5 
 
Els aparcaments es classifiquen en funció de la seva capacitat en nombre de 
vehicles, en els següents grups: 
 
a) Grup A: de 5 a 40 vehicles. 
b) Grup B: de 41 a 100 vehicles. 
c) Grup C: més de 100 vehicles. 
 
La classificació en un grup determinat s’establirà en funció del que resulti de la 
proposta de número de places que se sol·liciti per part del promotor de l’activitat, 
sempre que es compleixi el que s’assenyala sobre la superfície mínima útil dels 
aparcaments. 
 
No obstant això, el nombre mínim de vehicles que es podrà considerar a efectes de 
classificació, serà, el que resulti de dividir la superfície útil de l’aparcament per 24, si 
es tracta de vehicles tipus turisme, i per 6, si es tracta de motocicletes. 
 
Article 6 
 
La superfície mínima útil dels aparcaments serà de 20 m2 per vehicle tipus turisme 
incloent-hi  rampes, accessos, àrees de maniobra, illetes i voreres i excloent-ne els 
espais destinats a serveis destinats a serveis o instal·lacions de qualsevol naturalesa. 
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Per als locals o espais destinats a l’aparcament de motocicletes, i a l’efecte de 
classificació indicat en l’article anterior, s’estableix que cada 4 motocicletes equivalen 
a un vehicle tipus turisme. 
 
CAPÍTOL III. CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
Secció 1a. Places d’aparcament 
 
Article 7 
 
1. La dimensió mínima lliure de cada plaça d’aparcament serà 2,25 x 4,50 metres. No 
obstant, quan per raons tècniques degudament justificades i acreditades en projecte, 
no es pogués complir aquesta condició, s’acceptaran dimensions inferiors, que no 
afectin un nombre de places superior al 20% del total i amb una dimensió mínima 
lliure de 2,10 x 4,00 m en cas d’aparcaments del grup A, i del 10% en cas 
d’aparcaments del grup B i C. En els edificis construïts abans de l’entrada en vigor 
d’aquest Ordenança, s’admetrà  que aquest percentatge sigui superior, prèvia la 
justificació tècnica adient. 
 
2. Les places per a motocicletes tindran dimensions mínimes de 1,10 x 2,25 
metres. 
 
Article 8 
 
Els aparcaments públics hauran de disposar de places reservades de 3,30 x 4,50 
metres per a persones amb mobilitat reduïda en la proporció i característiques 
establertes al Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, 
de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, o norma 
que el substitueixi. 
 
En tot cas, a més dels públics, també n’hauran de disposar els aparcaments privats 
classificats com a Grups B i C, en la proporció d’una plaça adaptada per cada 40 
vehicles, amb un espai d’apropament lateral d’amplada 1,10 metres, i amb les 
mateixes característiques expressades en l’apartat primer d’aquest article. 
 
En els aparcaments del grup A, a partir de 20 vehicles hi haurà almenys un 
aparcament adaptat, amb un espai d’apropament lateral de 1,10 metres, sempre que 
es puguin complir les previsions d’aparcaments per habitatge.  
 
Article 9 
 
Totes les places han de tenir accés fàcil, directe i independent. 
 
Article 10 
 
L’acotament per aparcament de vehicles en les terrasses des cossos d’edificació en 
l’espai lliure  interior d’illa haurà de separar-se de les alineacions de façanes interiors 
en una distància de 5m. 
 
Article 11 
 
En cas que l’aparcament disposi de zones de rentatge, greixatge, càrrega de bateries 
subministrament d’aire, aigua i olis, s’hauran de separar i sectoritzar adequadament 
aquestes zones de l’espai destinat a la guarda de vehicles. 
 
Articles 12 
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Tots els aparcaments han de tenir marcats al paviment els espais destinats a cada 
plaça de vehicles. També cal indicar-hi els passadissos, accessos i sortides tant de 
vianants com de vehicles. 
 
Secció 2a. Alçades 
 
Article 13 
 
L’alçada lliure mínima dels locals regulats per aquesta Ordenança serà de 2,20 
metres i no podrà ser reduïda amb canalitzacions o instal·lacions en les zones de 
circulació. 
 
Article 14 
 
A l’exterior dels aparcaments s’hi haurà d’indicar l’altura màxima dels vehicles que 
puguin accedir-hi. Aquesta altura ha de ser en tot cas inferior en 25 cm a la de les 
zones d’accés i passadissos del local. 
 
Secció 3a. Accessos de vianants 
 
Article 15 
 
S’entén per accés de vianants l’espai destinat a aquesta finalitat, que comunica amb 
un altre sector d’incendis o directament  a l’exterior. 
 
Els aparcaments del Grup A han de tenir, com a mínim, un accés de vianants 
independent, i els dels Grups B i C n’han de tenir almenys dos. 
 
3. Per a què un accés de vianants contigu al vial de vehicles es pugui considerar com 
a independent haurà de tenir una amplada d’almenys 0,80 metres, i estarà protegit 
per barreres de protecció d’altura 0,80 metres o bé per paviment a un nivell més 
elevat.  
 
4. Les rampes per circulació de vehicles, que també siguin previstes per a la 
circulació de persones, tindran un pendent màxim del 18%. 
 
5. Tots els aparcaments han de disposar de vestíbuls d’independència en l’accés a 
les escales de l’immoble, als ascensors, i a altres sectors, així com de senyalització 
d’evacuació i mitjans de protecció contra incendis. En tot cas, les característiques 
dels vestíbuls i la senyalització seran les que s’estableixen al document bàsic SI, de 
seguretat en cas d’incendi, del Codi Tècnic de l’Edificació. 
 
6. En cas que en la porta d’accés de vehicles es disposi d’una porta abatible 
integrada en la porta, amb sistema d’obertura interior manual permanentment 
accionable, haurà de ser  possible la seva fàcil obertura manual des de l’interior i 
disposarà d’obertura de ventilació, en la seva part superior, d’un mínim de 0,30 m2. 
Aquesta porta no es considerarà accés de vianants independent a efectes de 
seguretat. 
 
7. En els aparcaments dels Grups B i C, almenys un dels accessos es farà 
directament a l’exterior, separat de l’accés de vehicles o qualsevol altre 
adequadament protegit. 
 
Article 16 
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Tots els aparcaments regulats per aquesta Ordenança han de garantir l’accés de 
persones amb mobilitat reduïda. Els dels Grups B i C, a més, hauran de garantir la 
resta de disposicions sobre itineraris segons el que estableix el Decret 135/1995, de 
24 de març, de desplegament  de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat, o 
norma que el substitueixi. 
 
Secció 4a. Accessos de vehicles 
 
Article 17 
 
1. Tots els aparcaments del grup B i C han de tenir la porta d’accés endarrerida 4,50 
metres respecte de la línia de façana. 
 
2. En qualsevol cas, en l’accés de vehicles hi haurà un espai d’accés i espera a la 
incorporació a l’exterior, amb una profunditat d’almenys 4,50 metres, i un pendent 
màxim del 5%. 
 
Article 18 
 
L’accés ha de permetre l’entrada i sortida frontal dels vehicles sense que s’hagi de 
realitzar maniobres de marxa enrera. El nombre d’accessos per a vehicles des de 
l’exterior es regirà per la taula següent: 
 

 Nombre mínim 
d’accessos 

Amplada mínima (m) 

Grup A 
Grup B 
 
Grup C 

1 
1 
2 
2 

  3,00  
  5,40      (1) 
  3,00      (2) 
  3,00      (2) 

 
Per a dos sentits de circulació. 
Doble sentit de circulació (entrada i sortida independents). 
 
Article 19 
 
1. No obstant el que s’estableix en l’article anterior, l’amplada mínima dels accessos 
haurà de ser sempre d’almenys 3,50 metres en aparcaments dels grups B o C amb 
vies d’amplada inferior a 6 metres. 
 
2. En els aparcaments del Grup C, l’Ajuntament podrà exigir que s’incrementi el 
nombre d’accessos sobre els mínims previstos en aquesta Ordenança amb l’objecte 
de millorar les seves condicions de seguretat i reduir la incidència en el trànsit rodat 
dels vials  immediats. 
 
Article 20 
 
1. Les amplades mínimes indicades s’hauran de respectar en l’accés a l’aparcament, 
passadissos, i almenys en el tram dels primers quatre metres desprès de l’entrada. 
En el cas dels aparcaments que disposin de rampa d’accés, l’amplada mínima serà 
obligatòria en tot el recorregut de la rampa i en els primers quatre metres des de la 
seva finalització. 
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2. En els espais d’accés a les places d’aparcament, l’amplada de l’espai de circulació 
serà almenys de 5,00 metres, llevat de dificultats puntuals. No obstant, quan per 
raons tècniques constructives degudament justificades i acreditades en projecte, no 
es pogués complir aquesta condició, s’acceptarà en alguns trams una amplada 
mínima de 4,50 metres. 
 
Article 21 
 
En casos excepcionals, i per tal de complir amb les previsions d’aparcaments per 
habitatge, es podrà autoritzar la instal·lació d’aparells muntavehicles o plataformes 
substitutòries de rampes, per a l’accés a aparcaments privats de menys de 15 
places. Quan l’accés es proposi per aquest sistema, sense perjudici del que puguin 
assenyalar els serveis tècnics municipals en els seus informes o altres normatives 
sectorials, caldrà tenir en compte almenys les següents condicions: 
a) Hi haurà un espai d’espera horitzontal des de l’accés, amb una fondària mínima de 
5,00 metres i l’amplada no serà inferior a 4,50 metres. 
b) L’aparell elevador o plataforma haurà d’estar legalitzat pels Serveis Territorials 
d’Indústria. 
c) Hi haurà almenys una sortida directe al carrer per a persones, sense perjudici del 
compliment del document bàsic SI, de seguretat en cas d’incendi, del Codi Tècnic de 
l’Edificació. 
d) S’incorporaran les mesures de seguretat i senyalització corresponents durant el 
funcionament de l’aparell, per als usuaris de l’aparcament i per als vianants que 
puguin passar pel carrer. 
En tot cas, l’autorització d’aparcaments mecanitzats o robotitzats i similars, queda 
condicionada als requisits del trànsit, mobilitat i accessos que determini l’Ajuntament.   
 
Article 22 
 
Els aparcaments regulats per aquesta Ordenança han de tenir sempre accés directe 
a una via pública que no tingui la consideració de passatge. 
 
Secció 5a. Rampes 
 
Article 23 
 
En tots els casos, les rampes d’accés o interiors de circulació de vehicles tindran una 
amplada mínima de 3,00 m. 
 
Si la capacitat supera els 40 vehicles per planta, la rampa de comunicació haurà de 
tenir una amplada d’almenys 5,40 m, en els trams amb doble sentit de circulació. 
 
S’admet la comunicació entre plantes mitjançant plataformes elevadores i ascensors 
per vehicles, quan per raons tècniques degudament justificades i acreditades en 
projecte, no es poguessin complir les condicions d’amplades assenyalades.  
 
 
 
Article 24 
 
El pendent màxim de les rampes per a vehicles serà del 20%, llevat del primer tram 
de 4,5 metres des de la línia de façana, d’incorporació dels vehicles a la via pública, 
en el que no es podrà superar el 5%. 
 
Article 25 
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El radi de la curvatura de les rampes, mesurat en l’eix del carril, serà com a mínim de 
6 metres. Si la rampa és de dos carrils, el radi es mesurarà en l’eix del carril interior. 
 
Article 26 
 
Si la disposició de les rampes impedeix la visibilitat directa d’un extrem a l’altre, i 
sempre que els dos sentits de la circulació no estiguin separats, caldrà instal·lar un 
sistema de senyalització adequat de bloqueig per a l’entrada i sortida de vehicles. 
 
Secció 6a. Pavimentació 
 
Article 27 
 
1. Tots els aparcaments regulats en aquesta Ordenança han de tenir els terres 
pavimentats a fi d’evitar fang i pols. Hauran d’estar dotats en la cota més baixa del 
local de sistema de desguàs connectat a la xarxa urbana de clavegueram, i en cas 
que no sigui possible per gravetat, hi haurà un dipòsit i bombes d’encebament 
automàtic. 
 
2. Els paviments i les pintures utilitzades en la senyalització horitzontal compliran 
l’establert en el document bàsic SU, seguretat d’utilització, secció SU 1, seguretat 
front el risc de caigudes, del Codi Tècnic de l’Edificació, o norma que el substitueixi.  
 
Secció 7a. Il·luminació i senyalització 
 
Article 28 
 
El nivell d’il·luminació dels espais interiors de circulació de vehicles serà d’almenys 
50 lux, amb una uniformitat no inferior al 40%. 
 
Article 29 
 
L’enllumenat d’emergència estarà situat a una alçada mínima de 2 metres. La seva 
dotació i característiques en els recorreguts d’evacuació, canvis de nivell, 
passadissos i escales fins a l’exterior, quadres de distribució elèctrics i mitjans de 
protecció, s’ajustarà al que s’estableixi al document bàsic SU, seguretat d’utilització, 
secció SU 4, seguretat front el risc causat per il·luminació inadequada, del Codi 
Tècnic de l’Edificació, o norma que el substitueixi. 
 
 
 
 
Article 30 
 
1. Es disposarà de senyalització en els espais de circulació, d’acord al que disposi el 
Codi Tècnic de l’Edificació i la normativa que sigui d’aplicació. S’hauran de 
senyalitzar els sentits de circulació i les sortides, els passos de peatons, i la velocitat 
màxima de circulació de 20 km/h. 
 
2. Si el vial al qual s’accedeix en sortir de l’aparcament és de direcció obligatòria, 
s’haurà de senyalitzar expressament aquesta condició. En qualsevol cas, s’haurà de 
senyalitzar correctament la sortida de l’aparcament a la via pública. 
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3. En els aparcaments públics, en els privats del grup B i C, i en qualsevol 
aparcament la sortida del qual es produeixi en un vial de menys de 6 m d’amplada, o 
quan els serveis tècnics municipals ho considerin convenient, s’haurà de col·locar  un 
mirall que permeti la visibilitat de la via pública a l’efecte de facilitar la incorporació 
dels vehicles a la circulació. El mirall s’instal·larà  a l’espai privat. 
 
Secció 8a. Condicions de protecció contra incendis 
 
Article 31 
 
1. Les condicions de protecció contra incendis que hauran de complir els 
aparcaments regulats per la present Ordenança, seran, de forma general, les que 
s’estableixen en el document bàsic SI, de seguretat en cas d’incendi, del Codi Tècnic 
de l’Edificació, o norma que el substitueixi. 
 
2. També es consideraran els requeriments i criteris que determini la Taula 
d’Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis, així com les 
instruccions que pugui emetre la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil de 
la Generalitat de Catalunya.   
 
3. S’adjunten els annexos I i II, en forma de taules, on s’hi resumeixen les exigències 
d’aspectes importants de la protecció contra incendis, que són el comportament al 
foc dels elements constructius i els materials i les instal·lacions de protecció contra 
incendi, sense perjudici del que assenyali altre normativa que sigui d’aplicació. 
 
Secció 9a. Instal·lació elèctrica 
 
Article 32 
 
La instal·lació elèctrica s’ajustarà al que prescriu el Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementaries. 
 
Secció 10a. Ventilació 
 
Article 33 
 
1. Per tal d’assegurar que els locals estiguin suficientment ventilats, s’haurà de 
justificar una mínima renovació d’aire, ja sigui de forma natural o mitjançant ventilació 
forçada. El cabal mínim de ventilació serà de 120 litres/segon per cada plaça 
d’aparcament de vehicle.  
 
2. Per a la ventilació natural, hi haurà d’haver obertures almenys en dues zones 
oposades de la façana, uniformement repartides, i amb l’àrea efectiva adequada per 
tal de garantir la renovació de l’aire, i de tal manera que la superfície total practicable 
del local sigui almenys un 5% de la superfície útil. 
 
3. En cas que la ventilació natural no sigui suficient, aquesta s’haurà de garantir amb 
ventilació mecànica, preferentment per depressió. En tot cas, el disseny i el 
dimensionat dels conductes i els elements de la instal·lació hauran de complir amb 
les condicions del document bàsic HS 3, qualitat de l’aire interior, del Codi Tècnic de 
l’Edificació, així com el que assenyali el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i 
les seves Instruccions Tècniques Complementaries. 
 
Article 34 
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1. Els aparcaments oberts, amb un percentatge d’obertures permanents a l’exterior 
igual o superior al 5%, sempre que aquestes es trobin adequadament distribuïdes en 
les façanes oposades, podran disposar de la mateixa ventilació natural per 
l’evacuació de fums en cas d’incendi. 
 
2. Els aparcaments que no tinguin la consideració d’oberts hauran de disposar d’un 
sistema de control del fum d’incendi. Aquest podrà ser el mateix que sigui instal·lat 
per a la ventilació per extracció de l’aparcament, sempre que s’activi amb un sistema 
de detectors d’incendi, i els ventiladors i la instal·lació compleixin les condicions 
establertes en el document bàsic SI, de seguretat en cas d’incendi, del Codi Tècnic 
de l’Edificació, o norma que el substitueixi. 
 
Secció 11a. Condicions higiènico-sanitàries 
 
Article 35 
 
Els aparcaments públics hauran de disposar de serveis separats per sexes amb el 
nombre d’elements sanitaris que s’indiquen a continuació: 
 

Capacitat (vehicles) Sexe Lavabos WC Urinari
s 

 
De 5 a 100 
 
De 100 a 300 
 
cada fracció de 300 
vehicles  

 
Homes 
Dones 
Homes 
Dones 
Homes 
Dones 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

 
- 
- 
1 
- 
1 
- 

 
Article 36 
 
Els wàters es disposaran en compartiments individuals, de dimensions mínimes de 
0,90 m de costat, 1,30 m2 de superfície i de 2,20 m d’alçada. Almenys un dels 
serveis higiènics haurà de ser adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. 
 
 
 
 
 
Article 37 
 
Els serveis higiènics ventilaran directament a l’exterior, ja sigui per ventilació natural o 
amb mitjans mecànics. El terra i les parets estaran enrajolats en la seva totalitat. 
Disposaran de dosificador de sabor, eixugamans d’un sol ús, cubell amb tapa, paper 
higiènic i penjador. 
 
Secció 12a. Trasters 
 
Article 38 
 
1. Els trasters compliran les condicions de la document bàsic SI, de seguretat en cas 
d’incendi, del Codi Tècnic de l’Edificació, o norma que el substitueixi, que siguin 
d’aplicació als trasters situats sota locals habitables. Així mateix, caldrà complir les 
condicions que estableixi la Taula d’Interpretació de la Normativa de Seguretat 
Contra Incendis, TINSCI, o organisme competent que li pertoqui.   
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2. En general, els trasters hauran de constituir un sector d’incendis EI 90, disposaran 
de detecció d’incendis, portes tallafocs de com a mínim EI2 60-C5, i no podran 
disposar de superfícies individuals superiors a  20 m2. 
En cas que la zona de trasters disposi entre 100 i 500 m2 de superfície total, hauran 
de constituir un sector d’incendis EI 120 amb vestíbul d’independència, portes 
tallafocs i detecció d’incendis. 
 
3. Hauran de tenir ventilació natural o forçada, i sempre serà independent de la de 
l’aparcament. No obstant per a trasters individuals de superfície màxima 4 m2 es pot 
admetre ventilació natural mitjançant l’aparcament,  disposant de dues obertures de 
ventilació amb reixa de 15 x 15 cm, sempre que assegurin alhora la sectorització 
respecte l’aparcament. 
Quan existeixi una zona de concentració de trasters en nombre superior a dos amb 
un accés comú per aquests, caldrà disposar de ventilació forçada exclusiva, i per 
natural només s’acceptarà quan aquests ventilen directament a l’exterior. 
 
4. En cap cas les zones de trasters podran superar els 500 m2 de superfície total. 
 
 
CAPÍTOL IV. PERMÍS MUNICIPAL I LLICÈNCIA AMBIENTAL 
 
Article 39 
 
Tots els aparcaments objecte de l’àmbit d’aquesta Ordenança es troben subjectes a 
l’obtenció  del permís municipal o la llicència ambiental per a la seva instal·lació i 
funcionament, d’acord amb la Llei 3/1998, d’intervenció integral de l’administració 
ambiental, l’ordenança reguladora de la intervenció integral de l’administració 
municipal en les activitats i instal·lacions, i la normativa que sigui d’aplicació. 
 
També serà precisa l’obtenció del permís municipal o la llicència ambiental per a 
qualsevol modificació substancial de l’activitat. 
 
Per sol·licitar el permís o la llicència municipal, caldrà presentar la documentació que 
assenyali l’ordenança reguladora de la intervenció integral de l’administració 
municipal en les activitats i instal·lacions. 
 
No obstant el que ha indicat en l’apartat anterior, els aparcaments de fins a 4 vehicles 
que es prevegin en noves edificacions d’ús residencial i al servei privat dels 
habitatges, es legalitzaran conjuntament amb l’edificació en el mateix expedient de 
llicència d’obres. En aquest cas, el projecte que s’adjunti a la sol·licitud de la llicència 
d’obres haurà de contenir la documentació tècnica necessària per a poder comprovar 
el compliment d’aquesta Ordenança i de les normatives sectorials aplicables. 
 
Article 40 
 
Quan l’aparcament es legalitzi separadament de l’expedient d’obres, ja sigui perquè 
l’edifici és preexistent, perquè l’aparcament és dels Grups A, B o C o perquè 
l’aparcament és d’ús públic, el projecte tècnic haurà de contenir com a mínim: 
 
- Memòria en la que hi constarà el titular de l’activitat, el domicili social i de l’activitat, 
les característiques del local o edifici amb exposició de les seves condicions 
urbanístiques, situació  en relació a d’altres edificis o locals, accessos i sortides. 
- Característiques de l’activitat, amb descripció de l’activitat en sí mateixa i de la 
maquinària i instal·lacions, si s’escau, nombre i tipus de vehicles, alçada, ventilació i 
característiques higièniques i sanitàries. 
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- Descripció de la instal·lació  elèctrica del local i recorreguts d’evacuació. Nivells 
lumínics i uniformitats previstes. 
- Repercussió sobre l’entorn i mesures correctores proposades, en especial respecte 
els nivells sonors en cas de ventilació forçada. Horaris de funcionament. 
- Protecció contra incendis, amb la càrrega de foc, característiques constructives, 
accessos i vies d’evacuació, llums de senyalització i emergència, resistència i 
estabilitat al foc de l’edificació, sectorització dels trasters si n’hi ha, i mesures de 
protecció contra incendis. 
- Justificació expressa del compliment dels documents bàsics del Codi Tècnic de 
l’Edificació que siguin d’aplicació.  
- Justificació de la resistència estructural de l’edifici, quan, a criteri municipal, hi hagi 
raons per dubtar de la seva solidesa. 
- Plànols de situació a escala 1:2000, d’emplaçament a escala 1:500, i de planta dels 
locals i de seccions transversals i longitudinal a escala 1:50 o 1:100. 
- En els plànols s’assenyalarà les dimensions de l’espai d’espera i de la totalitat de 
les places d’aparcament, que hauran de permetre incloure un rectangle amb les 
dimensions mínimes lliures de qualsevol obstacle, de 2,25 x 4,50 metres, i les 
dimensions lliures de les places reduïdes o de motocicletes en qualsevol cas.  
- En els plànols s’aportaran detalls de les obertures permanents que es considerin 
per a la ventilació, indicant clarament les dimensions, detalls constructius, i els 
coeficients de superfície ventilada que es considerin. 
- Sistema de desguàs del local, detallant si es disposa de bombes d’encebament 
automàtic. En els plànols s’aportarà el traçat de les  canalitzacions i el punt de 
connexió a la xarxa municipal de clavegueram. 
 
 
 
Article 41 
 
Totes les sol·licituds de llicència d’activitats regulades per aquesta Ordenança, amb 
excepció de les legalitzacions conjuntes d’aparcament i construcció de l’edifici 
previstes a l’article 39.4, seran sotmeses a exposició pública en el tauler d’edictes 
municipal pels terminis fixats en l’ordenança que reguli les activitats i instal·lacions. A 
més es comunicarà individualment als veïns que constin empadronats en els 
habitatges immediats i, en cas d’estar constituïda, també a l’associació de veïns del 
sector, zona o barri on s’hagi d’instal·lar l’activitat. 
 
Article 42 
 
Una vegada acabada la instal·lació de l’aparcament d’acord amb el projecte aprovat 
per l’Ajuntament, el titular del permís o la llicència haurà de sol·licitar la visita de 
comprovació a l’efecte que li sigui emesa la corresponent acta del control inicial de 
l’activitat. Per sol·licitar aquesta acta, l’interessat haurà sol·licitar-ho per escrit, 
adjuntant: 
- Un certificat emès per tècnic competent i visat pel corresponent Col·legi 
professional, acreditatiu que les instal·lacions s’ajusten al projecte aprovat i que s’han 
adoptat totes les mesures correctores imposades al permís municipal o la llicència 
ambiental. 
 
- Els justificants o documents que acreditin el compliment de les condicions què 
s’hagin assenyalat expressament en la llicència d’instal·lació. 
- Quan s’escaigui, el certificat d’instal·lació de les condicions de protecció contra 
incendis i justificació del contracte de manteniment d’aquestes instal·lacions. 
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2. En cas que en el moment de realitzar el control inicial de l’aparcament, ja es trobi 
constituïda una comunitat de propietaris del mateix, el promotor de l’expedient 
tramitat davant de l’Ajuntament haurà d’avisar i assistir a la visita de comprovació 
amb un representant de la comunitat, i l’acta de control s’estendrà per triplicat, i serà 
signada pel tècnic municipal, el promotor, i el representant de la comunitat de 
propietaris de l’aparcament. Un cop el control inicial s’hagi realitzat amb resultat 
favorable, els drets i deures del permís o llicència municipal seran subrogats en el 
nou titular de l’activitat. 
 
3. En el cas previst a l’article 39.4, la posada en servei de l’aparcament s’autoritzarà 
conjuntament amb la llicència de primera ocupació de l’edifici. 
 
Article 43 
 
Sense perjudici del que s’estableix a l’article 39.4, quan la instal·lació d’un 
aparcament  requereixi també la realització d’obres, ja siguin de nova construcció, de 
reforma o de rehabilitació en l’edifici o local, no s’atorgarà la llicència per a les obres 
sense la prèvia o simultània llicència per a l’activitat d’aparcament. 
 
L’interessat podrà sol·licitar simultàniament ambdues llicències, mitjançant la 
documentació  necessària per a cadascuna d’elles i, en aquest cas, les resolucions 
estaran coordinades entre si a efectes de contingut, terminis, condicions, etc. 
 
Un cop finalitzades les obres i instal·lacions, l’interessat podrà demanar 
simultàniament la llicència de primera ocupació i l’acta de control inicial de l’activitat. 
En cap cas es podrà emetre acta de control inicial sense el previ atorgament de la 
llicència de primera ocupació. 
 
 
CAPÍTOL V. RÈGIM SANCIONADOR 
 
Article 44 
 
 
El règim sancionador de les activitats objecte de la present ordenança es regularà 
per allò establert  en el Títol IV, articles 144 a  167, de l’ordenança  municipal 
reguladora de la Intervenció Integral de l’Administració Municipal en els Activitats i 
Instal·lacions. 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
La present Ordenança és d’aplicació supletòria als aparcaments de vehicles de 
tipologies diferents  a les expressament  regulades, sense perjudici de les 
adaptacions que calguin en raó de la naturalesa i característiques dels vehicles. 
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
Les activitats d’aparcament afectades per la present Ordenança que ja es trobin en 
funcionament en el moment de la seva entrada en vigor, hauran d’adaptar-s’hi en el 
moment en què s’hagin d’adequar a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció 
integral de l’administració ambiental. No obstant això no se’ls podrà exigir mesures 
que suposin modificació d’elements estructurals. 
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DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop l’Ajuntament l’hagi aprovada 
definitivament, s’hagi publicat  el seu text complert al BULLETÍ OFICIAL DE LA 
PROVINCIA. 
 
 
 
ANNEX 1. Comportament  al foc del elements construc tius i materials. 
  
  

Paràmetre Valors mínims Observacions 

Estabilitat al foc de 
l’estructura R 120 

 
R 90 en edificis d’ús exclusiu 

Resistència al foc de forjat i 
parets 

 
EI 120 
 

 

Portes de vestíbuls previs EI2  t-C5 

t és la meitat de la resistència al 
foc requerida a la paret on es 
trobi, o la quarta part en cas de 
dues portes en vestíbul 
d’independència. 

 
Porta d’accés a trasters que 
ocupin una superfície total 
construïda inferior o igual a 
20 m2 
 

EI2  60-C5 Sectorització traster EI 90 

 
Portes d’accés a trasters 
que ocupin una superfície 
total construïda fins a 100 
m2 i agrupats amb un únic 
accés 
 

EI2  60-C5 
 
Sectorització trasters EI 90 
 

 
Portes d’accés a trasters 
que ocupin una superfície 
total construïda superior a 
100 m2 i agrupats amb un 
únic accés 

EI2  30-C5 
Sectorització trasters EI 120  
La comunicació amb l’aparcament 
es farà a través de vestíbul previ, 
amb dues portes. 

 
Revestiments en elements 
constructius en sostres i 
parets 
 

A2 - s1, d0  

 
Revestiments en elements 
constructius en sòls 
 

A2FL - s1  

 
 
 
ANNEX II. Instal·lacions de protecció contra incend is 
 
 

Instal·lació  Exigències generals 

 
Extintors portàtils 
 

 
SI 

- Eficàcia mínima 21A- 113B. 
- Un per cada 15 metres des de tot origen 
d’evacuació, amb un mínim de dos, i almenys un 
cada 20 places. 
 



 127 

                                                                                                                                                            
 
Boques d’incendi 
equipades 

 
(1) 

- Diàmetre 25 mm. 
- Longitud de mànega que arribi a tot origen 
d’evacuació. 
- Mínim una BlE en la proximitat  a cada sortida.  

 
Detecció i alarma 
 

 
(2) 

- detectors d’incendi de tipus tèrmic o 
termovelocimètric.  
- polsadors d’alarma per cada 25 metres de 
recorregut. 
- en cas de ventilació forçada, hi haurà detectors 
de CO que accionin automàticament el sistema 
d’extracció. 
 

 
Hidrants exteriors 
d’incendi 
 

 
(3) 

- Diàmetre 100 mm, i s’admet 80 mm en el casc 
antic. 
- Accessibles pels vehicles d’extinció d’incendis. 
 

 
Columna seca 
 

 
(4) 

- Diàmetre 70 mm. 
 
 

 
 
(1) En aparcaments amb superfície construida superior a 500 m2. 
(2) Quan disposi de ventilació forçada per l’evacuació de fums en cas d’incendi, 

quan disposi de trasters, o en qualsevol cas, si la superfície total construïda és 
superior als 500 m2. 

(3) En aparcaments amb superfície construida superior a 1.000 m2. A partir dels 
10.000 m2 n’hi haurà un per cada 10.000 m2 o fracció. La seva tipologia i 
característiques s’ajustaran al que s’estableix en el Decret 241/1994, de 26 de 
juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els 
edificis.   

(4) Quan l’aparcament tingui més de 3 plantes sota rasant o més de 4 plantes 
sobre rasant. 
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REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LES INSTAL·LACIONS ESP ORTIVES 

MUNICIPALS 
 
 
Aquesta ordenança general regula l'ús de totes les instal·lacions esportives municipals. 
Entenem com a ús tota l'ocupació de qualsevol tipus d'espai esportiu en qualsevol 
modalitat i/o disciplina. A part de les especificacions generals s'afegiran les puntuals i 
pròpies de cada 
instal·lació i/o espai esportiu. 
 
Article 1. Especificacions d'ordre general 
 
1.1. S'entenen per instal·lacions esportives municipals tots els edificis, camps, locals, 
espais, zones, etc., de titularitat municipal, en els quals l'Ajuntament realitza, delega o 
autoritza la pràctica o ensenyament de qualsevol activitat física, curset esportiu, esport 
i/o activitat de lleure. 
 
1.2. Les instal·lacions esportives municipals són bens de domini públic afectades al 
servei públic de l'esport i lleure També ho són els béns mobles incorporats de forma 
permanent a les instal·lacions esportives municipals, tant els destinats específicament 
a la pràctica esportiva 
com els destinats al manteniment de les instal·lacions i equipaments. 
 
1.3. L'ús de les instal·lacions esportives municipals estarà obert a qualsevol institució, 
entitat o particular, sense cap mena de discriminació per raó de raça, sexe, religió, 
opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal i/o social. 
 
Els usuaris sol·licitaran mitjançant imprès normalitzat l'ús de les Instal·lacions 
Esportives Municipals, fent constar els espais, els horaris, la finalitat i altres aspectes 
rellevants. 
 
Els acords d'utilització seran atorgats per l'Àrea d'Esports.  
 
En determinades ocasions es podran utilitzar les Instal·lacions Esportives Municipals 
per a activitats especials no esportives de caràcter cultural, lleure i/o recreació. En 
aquests casos s'haurà d'especificar el tipus d'activitats, el nombre d'assistents, el preu 
de les entrades i la finalitat de l'acte. 
 
L'Àrea d'Esports valorarà per a cada cas els conceptes que es considerin necessaris 
(neteja, seguretat, personal, etc..) 
 
1.4. Els clubs, entitats, federacions, consells esportius, patronats i/o àrees d'esports, 
empreses i /o particulars que obtinguin el dret d'utilitzar una o més instal·lacions 
esportives municipals, garantiran el compliment dels següents requisits: 
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1.4.1. Els derivats d'aquesta Ordenança general, de les reglamentacions específiques 
de les diferents instal·lacions i de les ordres expresses de l'Àrea d'Esports. 
 
1.4.2. Adaptar-se als terminis establerts de sol·licitud, adjudicació, finalitat i pagament 
d'instal·lacions. 
 
1.4.3. Respectar i posar els mitjans necessaris per fer respectar les instal·lacions i els 
bens adscrits, tant pel que fa als usuaris com a acompanyants i/o espectadors/res. 
Qualsevol usuari que ocasioni desperfectes materials a les Instal·lacions Esportives 
Municipals en serà directament responsable i s'haurà de fer càrrec de les despeses 
que ocasioni. A més es podrà anul·lar l'autorització d'ús. 
 
1.4.4. Subscriure les pòlisses d'assegurança de responsabilitat civil que cobreixin les 
activitats que s'han de realitzar. 
 
1.4.5. Atendre amb la urgència necessària les persones damnificades per qualsevol 
incident derivat de les activitats i informar simultàniament el personal responsable de la 
instal·lació. 
 
1.4.6. Utilitzar la instal·lació per a la finalitat determinada en l'acord d'utilització. Per a 
qualsevol modificació d'aquest ús serà necessària una autorització de l'Ajuntament. 
 
1.4.7. Aportar la fiança que es sol·liciti en funció del tipus d'activitat. 
 
La qual serà retornada un cop comprovat l'estat de la instal·lació. 
 
1.5. Les taxes i/o preus públics per a la utilització de les instal·lacions esportives 
municipals seran aprovades per l'òrgan competent. Si es presenta el cas d'una activitat 
no regulada, serà 
necessària la seva aprovació per part de l'òrgan competent, tenint en compte tots els 
aspectes i paràmetres valorables pel desenvolupament d'aquesta activitat (concerts, 
festes, teatre, etc.). 
 
1.6. L'Àrea d'Esports es reserva la possible utilització de qualsevol instal·lació i/o 
modificació de l'horari d'obertura, sempre que per necessitats d'interès ciutadà sigui 
necessari, i ho comunicarà prèviament als usuaris afectats i/o entitats. 
 
1.7. L'Àrea d'Esports garantirà l'existència, en un lloc visible, d'un rètol en el qual 
s'indicarà informació útil per a les persones usuàries. 
 
1.8. L'Àrea d'Esports no es farà càrrec dels objectes desapareguts dins les 
instal·lacions esportives municipals. 
 
1.9. L'Àrea d'Esports vetllarà per la conservació i manteniment de les Instal·lacions 
Esportives Municipals i el seu material, i especificarà les normes d'ús que seran 
d'obligat compliment. 
 
1.10. Les instal·lacions esportives municipals disposaran de personal que vetllarà pel 
compliment del reglament de règim intern de les instal·lacions esportives municipals. 
 
1.11.Cap de les activitats organitzades per l'Àrea d'Esports de l'Ajuntament de l’Arboç 
està assegurada en accidents esportius. En cas d'estar-hi interessat, l'usuari haurà 
d'abonar la quantitat referent a la mutualització. 
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1.12.Responsabilitat civil pel funcionament del servei públic. L'Ajuntament respondrà 
mitjançant pòlissa contractada a l'efecte dels danys que es puguin produir, sempre que 
li siguin legalment imputables. 
 
Article 2. Normes generals pels usuaris 
 
2.1. Les persones particulars, entitats o institucions que gaudeixin de la utilització 
d'espais esportius a les instal·lacions esportives municipals, es consideren les seves 
usuàries. 
 
2.2. La persona usuària té dret a rebre els serveis convinguts d'acord amb els imports 
abonats. 
 
2.3. Qualsevol usuari té dret a fer les reclamacions i els suggeriments que consideri 
adequats en relació al funcionament, la gestió i altres conceptes que tingui a veure 
amb la instal·lació, mitjançant escrit adreçat a l'Ajuntament. 
 
És obligatori: 
 
2.4. Abonar l'import corresponent, establert per a cada servei i/o espai esportiu. 
 
2.5. Accedir mitjançant un carnet, personal i intransferible, a través del control 
d'accessos instal·lat a tal efecte, a les instal·lacions esportives municipals que en 
disposin. La seva pèrdua implicarà el pagament per a la seva renovació. A petició de 
qualsevol treballador de la instal·lació, s'haurà de presentar el carnet o tiquet 
d'entrada. El préstec del carnet a una altra persona suposarà la baixa automàtica del 
titular. 
 
2.6. Els clubs, entitats i altres grups accediran de la manera que s'acordi (passis, 
control llistes, etc.). Per als entrenaments i/o competicions hauran de lliurar document 
acreditatiu mentre es faci ús de la instal·lació. En el supòsit de qualsevol incidència 
haurà de signar el 
full de control d'ús d'instal·lacions responsabilitzant-se dels danys ocasionats. 
 
2.7. En el cas dels equips, l'entrenador/a, la persona delegada o responsable, haurà 
de dur el control del material utilitzat per a la realització de les activitats. També es 
responsabilitzarà que, una vegada finalitzada l'activitat, la instal·lació i els espais 
esportius utilitzats estiguin en condicions de tornar-se a utilitzar. 
 
2.8. Comunicar immediatament a les persones responsables de la instal·lació 
qualsevol desperfecte observat o produït. 
 
2.9. Les entitats hauran de portar la seva pròpia farmaciola. En cas de lesions, podrà 
utilitzar-se l'equipament de primers auxilis. 
 
2.10. Canviar-se les sabates de carrer i utilitzar calçat i roba d'ús exclusiu i adequat a 
l'activitat esportiva, així com no emprar productes que deixen marques en els 
paviments esportius. 
 
2.11.El públic espectador haurà de romandre a les grades durant la competició i/o 
entrenament quan aquestes restin obertes. 
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2.12.Respectar en tot moment la resta d'usuaris i els elements de la instal·lació: fer ús 
de les papereres, deixar els vestidors en bones condicions per a les posteriors 
persones usuàries, etc. 
 
No es permet: 
 
2.13.Realitzar cap canvi en els serveis i/o espais contractats sense l'autorització prèvia 
de l'Àrea d'Esports i/o ens gestor de la instal·lació. 
 
2.14.Fumar, menjar o beure en tot el recinte de la instal·lació exceptuant-ne les zones 
destinades expressament a aquestes finalitats. Tampoc no es permet la consumició de 
begudes alcohòliques en el recinte. A més està totalment prohibida l'entrada d'animals, 
excepte casos especials, com són els gossos pigall.. 
 
2.15.Introduir objectes de vidre o de qualsevol altre material esmicolable. 
 
Article 3. Normes d'ús de serveis i espais esportiu s 
 
RECOMANACIONS 
 
3.1. Reviseu l'equip abans de sortir de casa: vestit de bany, casquet de bany, 
sabatilles de bany i tovallola. És recomanable incloure una bossa per guardar les 
sabates. 
 
3.2. Porteu roba còmoda que faciliti vestir-se i despullar-se.  
 
3.3. No menjar dues hores abans de fer exercici físic. 
 
3.4. Fer un escalfament general amb exercicis aeròbics i estiraments duran un període 
mínim de 10 minuts. En les activitats guiades s'ha de ser puntual per efectuar 
l'escalfament. 
 
3.5. Beure aigua per hidratar-se 
 
3.6. En cas de tenir alguna malaltia cardíaca, respiratòria o de tipus epilèptic, aviseu al 
personal tècnic. 
 
3.7. No es permet l'accés de persones que pateixen malalties infeccioses cutànies a la 
zona d'aigües (piscina, hidromassatge, banys de vapor, sauna i vestidors) i espais 
esportius. Es podrà exigir la presentació d'un certificat mèdic en el cas que es detecti 
qualsevol possibilitat de risc per a la resta d'usuàries i usuaris. 
 
3.8. Seguir la sessió i els consells dels ensenyants/tècnics i consulteu-los qualsevol 
dubte. 
 
3.9. Utilitzar una tovallola per eixugar-vos la suor. 
 
3.10. Fer-se una revisió mèdica abans d'iniciar-se en l'activitat esportiva, així com 
consultar al servei mèdic en cas de qualsevol dubte. 
 
3.11. La instal·lació disposa de guixetes per tal de deixar els objectes personals, però 
en cap cas l'Àrea d'Esports es fa responsable de la possible sostracció de qualsevol 
objecte dipositat en el seu interior. Aquestes funcionen amb una moneda la qual es 
retornarà un cop finalitzat el seu ús. En tancar la instal·lació es procedirà la buidatge 
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de les mateixes, per evitar l'ús exclusiu d'una guixeta. Es recomana no portar objectes 
de valor. 
 
ZONA D'AIGÜES (PISCINA COBERTA / SAUNA / HIDROMASSATGE / BANYS 
DE VAPOR I CASCADES D'AIGUA ) 
 
És obligatori: 
 
3.12.Utilitzar el vestit de bany. 
 
3.13.Dutxar-se amb aigua tèbia i assecar-se bé abans d'entrar. 
 
No es permet: 
 
3.14.L'accés a menors de 14 anys sense anar acompanyats d'un adult major de 18 
anys. 
 
3.15.Fer servir gel, sabó i altres productes al túnel de dutxes i a l'interior de la banyera 
d'hidromassatge. 
 
PISCINA 
 
És obligatori: 
 
3.16.L'ús en els piscines cobertes del casquet i sabatilles de bany i/o peücs. 
 
3.17.Els nens/es inscrits a la programació aquàtica municipal accediran als vestidors 
acompanyats d'un adult només en la programació que es contempli. Els majors de 6 
anys hauran de canviar-se sols. 
 
3.18.Circular caminant per la platja de la piscina amb sabatilles i/o peücs. No es 
permet córrer ni donar empentes. 
 
3.19.Seguir sempre les indicacions del personal tècnic i socorristes. 
 
No es permet: 
 
3.20.Entrar vestit amb roba o calçat de carrer a la zona de bany o zones humides. 
 
3.21.En les piscines a l'aire lliure la utilització d'aparells sonors o musicals que puguin 
distorsionar la utilització dels espais d'ús comunitari. 
 
3.22.Jugar a la piscina, ni la utilització de cap tipus de material (pilotes, inflables, etc. ), 
ja que es tracta d'un espai d'ús utilitari. 
 
3.23.L'ús lúdic i recreatiu de la piscina petita, en horari d'activitats guiades. 
 
3.24.Asseure's a les sureres. Es poden deformar i/o trencar. 
 
3.25.Tirar-se dels blocs de sortida quan hi ha gent nedant al carrer. 
 
3.26.Entrar a la piscina amb maquillatge. 
 
Es recomana: 
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3.27. Dins de cada carrer els usuaris nedaran per la seva dreta deixant la part 
esquerra del carrer pels nedadors que vinguin en sentit contrari. Amb això evitarem 
molestar-nos els uns als altres. 
 
3.28.No travessar els carrers, ja que es pot interrompre l'activitat d'altres usuaris/àries. 
 
3.29.A les persones que no saben nedar, sol·licitar fer classes particulars, i no entrar 
en horari de bany lliure i d'abonats. 
 
Bons Consells: 
 
3.30.No doneu de menjar als infants abans de començar l'activitat, per tal d'evitar les 
indisposicions i/o els vòmits. 
 
3.31.Renteu el vestit de bany, les sabatilles de bany, la tovallola o el barnús i el 
casquet de bany després de cada sessió. 
 
3.32.Quan l'ús de la piscina és bastant freqüent, és convenient hidratar el cos amb un 
producte apropiat. 
 
3.33.Acabada l'activitat i una vegada dutxats, és necessari assecar-se bé, tenint 
especial cura en els peus, els espais interdigitals i les zones de plecs cutanis. 
 
SAUNA / HIDROMASSATGE / BANYS DE VAPOR / CASCADES D'AIGUA 
 
No es permet: 
 
3.34.La seva utilització a totes aquelles persones que pateixen problemes de tensió o 
cardiopaties greus, problemes circulatoris (varius) o infeccions. 
 
3.35.Portar joies, rellotge o qualsevol altre objecte metàl·lic a la sauna. 
 
3.36.Introduir substàncies o productes inflamables (esprais, colònies, alcohol, etc.). 
 
3.37.Excedir els 10 minuts d'estada en el cas que hi hagi usuaris en espera 
 
Es recomana: 
 
3.38.A la sauna i banys de vapor fer dues sessions en silenci de 5 a 10 minuts màxim, 
intercalant una dutxa estimulant freda i reposant assegut. 
 
3.39.A l'hidromassatge, evitar estar més de 10 minuts a l'interior de la banyera. 
 
3.40.Descansar i relaxar-se uns minuts en finalitzar les sessions. 
 
SALES D'ACTIVITAT FÍSICA 
 
És obligatori: 
 
3.41.Portar tovallola per realitzar els exercicis a les màquines. 
 
3.42.Recollir el material i treure les peses de les barres just després de la seva 
utilització. 
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No es permet: 
 
3.43.La utilització als menors de 15 anys. Els joves entre 15 i 17 anys han d'adreçar-se 
prèviament al personal tècnic. 
 
3.44.Entrar bosses ni begudes en envasos de vidre i/o llauna. 
 
3.45.Fer exercicis amb el tors descobert. 
 
3.46.L'ús lliure de grups sense ensenyant. 
 
Es recomana: 
 
3.47.Fer un ús correcte de les màquines i peses, en cas de dubte, adreçar-se al 
personal tècnic. 
 
3.48.La primera sessió de cada temporada, posar-se en contacte amb el personal 
tècnic per realitzar prèviament la fitxa de seguiment i l'elaboració de la rutina de treball. 
 
Article 4. Normes per a la petició i concessió d'ho raris en les instal·lacions 
esportives municipals. 
 
Concessió d'horaris 
 
4.1. Un cop valorades totes les sol·licituds per l'Àrea d'Esports, s'adjudicaran els 
horaris d'entrenament d'acord amb les disponibilitats existents i els criteris següents: 
 
a) Necessitats horàries per a l'organització de programació municipal. 
 
b) Horaris sol·licitats per les entitats locals. 
 
c) Sol·licituds de noves entitats d'àmbit local 
 
d) Altres tipus de sol·licituds. 
 
4.2. El nombre i durada de les de sessions anirà en funció de la demanda d'horaris, 
disponibilitat d'espais, categoria de l'equip, nivell de la competició en la que participa, 
etc. 
 
4.3. La concessió d'horaris una temporada no garanteix que aquests siguin concedits 
en temporades següents. 
 
Horaris de competició 
 
4.4. Després que l'Àrea d'Esports revisi totes les peticions d'horaris de competició, es 
passarà a confeccionar el planning de competició oficial. 
 
4.5. Les entitats no comunicaran a les federacions corresponents l'horari de competició 
sense que l'Àrea d'Esports l'hagi concedit formalment. 
 
4.6. En cas de coincidència en el calendari de competició entre equips de diferents 
entitats, es resoldrà seguint els criteris següents: 
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a) Tindrà preferència l'equip de categoria superior. 
 
b) Si tenen la mateixa categoria tindrà preferència l' entitat que tingui més antiguitat 
des de la seva constitució. 
 
c) En cas de conflicte o coincidència insalvable es sortejarà l'entitat que canviarà 
d'instal·lació i/o horari. 
 
4.7. L'entrada de públic a les competicions haurà de tenir sempre caràcter gratuït; per 
establir el cobrament d'entrada serà necessari demanar autorització explícita a l'Àrea 
d'Esports. 
 
Baixes 
 
4.8. Si es detecta la infrautilització continuada dels horaris, l'Àrea d'Esports pot donar-
hi tractament d'ús incorrecte de la instal·lació i modificar aquesta adjudicació. 
 
4.9. En cas que un equip o entitat es doni de baixa en els horaris concertats 
d'entrenaments i/o competicions, haurà de notificar-ho per escrit a l'Àrea d'Esports, qui 
disposarà d'aquesta franja horària. 
 
Article 5. Normes d'ús d'espais no esportius (despa txos, sala de reunions, 
magatzem de material)  
 
5.1. Utilització de despatxos i sala de reunions a les instal·lacions 
 
5.1.1. Les entitats que ho sol·licitin i mentre hi hagi disponibilitat podran disposar d'un 
despatx a temps parcial i compartit per a desenvolupar les seves tasques 
administratives, en les instal·lacions que aquesta opció sigui viable. 
 
5.1.2. Per tal d'acollir-se a aquesta opció hauran de demanar-ho formalment a l'Àrea 
d'Esports, que distribuirà els dies i hores del despatx a utilitzar. Les entitats es faran 
responsables del mobiliari del despatx aportat per l'Àrea d'Esports. 
 
5.1.3. Les entitats podran utilitzar, prèvia petició, la sala de reunions del Palau 
Municipal d'Esports per a celebrar reunions, assemblees o cursos de formació. 
 
5.2. Magatzems de material 
 
5.2.1. L'Àrea d'Esports de l'Ajuntament de l’Arboç disposa d'unes gàbies i uns carros 
porta-pilotes per emmagatzemar material esportiu. 
 
5.2.2. Les entitats esportives: 
 
a) Podran fer ús de les gàbies i carros prèvia sol·licitud, i sempre que hagi 
disponibilitat. 
 
b) Disposaran d'una clau per accedir al magatzem i una altra clau de la gàbia i/o carro 
on emmagatzemin el material propi. Un cop retirat el material necessari caldrà tancar 
la porta del magatzem. 
 
Article 6. Dret d'admissió 
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L'Ajuntament té la facultat d'exercir el dret d'admissió en relació a l'accés dels 
ciutadans a les instal·lacions esportives municipals dins dels límits legals i en les 
condicions que assenyala el Decret 200/1999, de 27-7-99 que regula el dret d'admissió 
en aquells establiments públics on es realitzen espectacles i activitats recreatives 
(DOGC 2942 de 30-7-99). 
 
D'acord amb el que disposa l'article 9 del Decret esmentat es podrà impedir l'accés a 
les instal·lacions i l'expulsió d'elles als usuaris o espectadors en els casos següents: 
 
a) Persones que manifestin actituds violentes i en especial a les que es comportin de 
forma agressiva o provoquin baralles, les que portin armes o objectes susceptibles de 
ser usats com a tals i les que portin robes o símbols que incitin a la violència, el 
racisme o la xenofòbia en els termes previstos al Codi Penal. 
 
b) A les persones que puguin produir perill o molèsties a altres espectadors o usuaris i 
en especial als que estiguin consumint drogues o substàncies estupefaents o mostrin 
símptomes d'haver-les consumit i les que mostrin signes evidents d'estat 
d'embriaguesa. 
 
Article 7. Normes Administratives 
 
7.1. Procediment d'inscripció, alta i baixa: 
 
Per a donar-se d'alta en qualsevol activitat o tipus d'abonament organitzat per l'Àrea 
d'Esports, la persona interessada haurà de presentar document identificatiu (DNI o 
similar) i totes aquelles dades personals que se li demanin per omplir la seva fitxa, i 
que seran tractades de forma confidencial. Així mateix, haurà d'abonar l'import de la 
matrícula establert. 
 
En les noves altes o inscripcions de les activitats mensuals, fetes en el decurs dels 15 
primers dies de cada mes, es considerarà aquest mes íntegre a tots els efectes. En les 
altes fetes a partir del 16, s'abonarà el 50 % de la quota. 
 
Una vegada començades les activitats no es retornarà l'import de les quotes, excepte 
en els casos degudament justificats prèvia petició per escrit i un cop valorats per 
l'òrgan competent. 
 
Cal notificar personalment la baixa a l'activitat, així com la no renovació o baixa 
temporal de l'abonament a les oficines habilitades a l’efecte abans de finalitzar el mes 
en curs , mitjançant la signatura en el Llibre de Baixes que hi ha disponible a les 
oficines. 
 
En el cas de baixa definitiva s'haurà de fer efectiu l'import corresponent a la matrícula 
per tal de tornar a fer ús dels serveis i/o instal·lacions. 
 
Els usuaris amb rebuts retornats hauran d'abonar la quantitat pendent més les 
despeses bancàries. En cas contrari causarà la baixa automàtica, no podent fer ús de 
les Instal·lacions fins que es regularitzi la situació. 
 
7.2. Durada de les activitats: serà la que es determini en les guies i programacions que 
s'aprovin. 
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7.3. Nombre d'inscripcions: Cada activitat té un nombre de places limitades que es 
cobriran per ordre d'inscripció. L'Àrea d'Esports es reserva el dret d'anul·lar una 
activitat si no hi ha un nombre mínim d'inscrits. 
 
7.4. Renovació de places: Els usuaris inscrits durant un trimestre o període de temps 
d'activitat renovable tindran preferència a l'hora de reservar una plaça per al següent, 
sempre que ho facin en les dates que es senyalin a les guies i programacions. 
 
7.5. Pagament de quotes: El primer pagament s'haurà de fer obligatòriament als llocs 
habilitats als efectes  per l’ajuntament. 
 
7.6. Ajuts econòmics: En les Ordenances Municipals s'aprovaran els descomptes que 
s'aplicaran als col·lectius de població, prèvia acreditació. 
 
ABONAMENTS 
 
7.7. Concepte: es considerarà Abonat/da qui disposi del passi per accedir a les 
instal·lacions esportives municipals o als serveis en qualsevol de les seves modalitats 
de forma regular i continuada. Els abonaments impliquen que s'ha de pagar la quota 
de forma regular encara que no s'hagin utilitzat les instal·lacions o serveis.  
 
7.8. Durada dels abonaments. 
 
7.8.1. Els abonaments anuals de piscina són vàlids per a tota la temporada. 
 
7.8.2. Els abonaments trimestrals i mensuals es faran per períodes naturals. 
 
7.9. L'adquisició d'abonaments per al bany públic significa només una reducció en el 
preu de l'entrada i en cap cas dóna dret a utilitzar la piscina quan el seu aforament és 
el màxim. 
 
 
 
 
REGLAMENT DEL SERVEI DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L’ARBOÇ 

 
 
 
 

MISSIÓ 

 

La Biblioteca de l’Arboç és un equipament municipal de proximitat, que forma part de 

la Xarxa de Biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, d’accés lliure i 

gratuït a tothom, que treballa per oferir recursos i serveis diversos per atendre les 

necessitats dels ciutadans pel que fa a l’educació, la informació i el desenvolupament 

personal, així com esdevenir un referent cultural, tecnològic i de promoció de la lectura 

a l’Arboç. 

 

FUNCIONS 
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Centre d’informació . La Biblioteca ha de facilitar tot tipus d’informació a usuaris 

individuals i col·lectius. Ha d’oferir informació de l’Arboç, especialment aquella que 

afecta al ciutadà tant en la seva vida quotidiana com en els seus interessos 

professionals. 

 

Centre que garanteix la democratització de la cultu ra i del saber. El servei s’ha de 

fonamentar en la igualtat d’accés sense cap tipus de discriminació. A la societat de la 

informació les desigualtats també es manifesten en l’accés a la informació. La 

Biblioteca ha de minvar aquesta desigualtat social. 

Centre de formació permanent i autoaprenetatge.  La Biblioteca ha de facilitar els 

recursos necessaris per l’autoaprenentatge i la formació no presencial, així com 

potenciar la seva funció de suport a l’educació reglada. 

Centre de promoció de la lectura. La Biblioteca ha d’assumir un paper actiu en la 

creació i foment dels hàbits de lectura, amb l’organització o participació en campanyes 

de foment de la lectura i altres activitats culturals. 

Espai cultural i de trobada. La Biblioteca ha de treballar per consolidar la seva funció 

com a centre cultural i social de la comunitat, on els ciutadans visualitzin l’equipament 

com un centre d’intercanvi cultural, individual i col·lectiu, on es posen en comú 

elements artístics, científics, literaris o socials. 

Centre d’oci i de lleure. Cal posar a l’abast dels ciutadans de l’Arboç una àmplia 

oferta de materials que responguin a les seves necessitats de lleure i cultura. 

Centre de referència per a l’accés a les tecnologie s. La Biblioteca ha d’oferir accés 

i formació a les noves tecnologies per aquelles persones que no disposen dels mitjans 

suficients per accedir-hi o la formació bàsica en l’ús de les noves tecnologies.  

 

Centre difusor de l’Arboç. Cal potenciar la identitat com a poble a través dels 

recursos d’informació sobre el municipi, actuals o històrics, i dels quals les biblioteques 

en són dipositàries. 

 

ACCÉS 

 

- En relació a la seva missió, l’accés a la Biblioteca serà lliure i gratuït per a tothom. 
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- Quan sigui estrictament necessari, els/les responsables de la Biblioteca amb 

autoritat delegada de les institucions que la van crear, podran establir limitacions a 

aquest principi. 

- Els/les menors de set anys només podran accedir-hi acompanyats d’un adult que 

se’n responsabilitzi i acompanyi. Quan sigui estrictament necessari els 

responsables de la Biblioteca podran restringir-ne l’accés. 

 

DRETS DELS USUARIS 

 

Els els/les usuaris/àries de la Biblioteca són tots els ciutadans al marge d’aspectes 

com l’edat, la raça, el sexe, la religió, la nacionalitat o la classe social. També cal 

considerar usuaris les institucions, organitzacions, associacions, empreses etc., amb 

necessitats informatives. 

Els/les usuaris/àries tenen dret a: 

- tenir a la seva disposició una bústia de suggeriments per tal de poder expressar de 

forma anònima tant propostes com queixes. El personal de la Biblioteca farà públiques 

aquelles propostes rellevants així com també estudiarà la solució de les queixes. 

- participar i expressar de forma individual o en grup la seva opinió. La Biblioteca 

també escoltarà i consultarà les entitats, moviments cívics i agents socials del territori, 

en relació al funcionament i la programació d' activitats de la Biblioteca. 

- també es tindrà en compte la opinió dels usuaris en l’ampliació i renovació del fons 

bibliogràfic i audiovisual i en l’aplicació de la política d’adquisicions, es tindran en 

compte les desiderates expressades pels usuaris. 

- a sol·licitar informació sobre el fons de què disposa la Biblioteca, així com informació 

derivada del funcionament de l’equipament i de la seva normativa. La Biblioteca també 

funcionarà com a punt d’informació ciutadana en assumptes actuals. 

- a tenir sempre a disposició i en un lloc visible l’horari del servei així com l’horari dels 

serveis restringits. 

- a rebre per part de la Biblioteca la informació sobre les activitats que es realitzaran 

amb suficient antelació. 

 

DEURES DELS USUARIS 

 

La Biblioteca Municipal de l’Arboç és un servei públic. Per tal de donar un servei de 

qualitat, els/les usuaris/àries de la Biblioteca tenen la obligació de: 
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- respectar i tractar amb cura les instal·lacions, el mobiliari, l’equipament i el fons 

documental així com la resta d’usuaris. 

- el silenci i l’ordre són característiques inherents a la Biblioteca. Els/Les usuaris/àries 

han de contribuir-hi comportant-se de forma correcta i mirant de no ocasionar 

molèsties.  

- els usuaris disposaran els seus efectes personals en els llocs habilitats a aquest 

efecte. La Biblioteca declina tota responsabilitat sobre els béns personals dels usuaris.  

- el silenci i l’ordre són característiques inherents a la Biblioteca. Els/Les usuaris/àries 

han de contribuir-hi comportant-se de forma correcta i mirant de no ocasionar 

molèsties.  

- per raons de seguretat i d’higiene, no es poden entrar animals i no és permès de 

fumar, menjar ni beure dins els locals de la Biblioteca. Tampoc no es permet d’entrar a 

les sales amb reproductors de música o telèfons mòbils en funcionament.  

- l’usuari/ària que no respecti aquestes normes bàsiques de convivència pot ser exclòs 

dels serveis de la Biblioteca durant un temps determinat.  

 

 

 

CARTA DE SERVEIS 

 

La base de l’oferta de serveis de la Biblioteca són tres: el servei d’informació, el servei 

de consulta i lectura i el servei de préstec. En base a aquests tres es desenvoluparan 

la resta de serveis de la Biblioteca. 

Els serveis són gratuïts excepte aquells en què la Biblioteca decideixi establir un cost, 

com són el servei de reprografia, el servei d’impressió i el servei de préstec 

interbibliotecari. 

 

Servei de lectura i consulta  

Tots els materials que integren el fons de la Biblioteca podran ser consultats.  

Tots els materials que integren el fons de la Biblioteca seran de lliure accés tret 

d’aquells materials que per llur origen o pel seu estat formaran el fons de reserva de la 

Biblioteca. 

En la utilització dels punts de lectura es prioritzaran les consultes del fons de la 

Biblioteca sobre l’estudi, treball o lectura amb material dels particulars. 

 

Servei de préstec 
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El servei de préstec significa poder treure del recinte de la Biblioteca material per tal de 

poder fer-ne ús a casa. Per tal de poder utilitzar aquest servei, els/les usuaris/àries 

hauran de disposar del carnet de la Biblioteca: 

- El carnet serà imprescindible per poder retirar qualsevol document. 

- El carnet es sol·licitarà personalment a la Biblioteca presentant la documentació 

identificativa (DNI, passaport, ...) i es notificaran els canvis en aquestes dades. Per 

als menors de 14 anys, la sol·licitud del carnet l’haurà de fer el pare o mare o tutor 

legal, el qual es farà responsable de la utilització del carnet. 

- El carnet de préstec és gratuït. En cas de pèrdua o deteriorament, l’usuari haurà de 

demanar un duplicat que estarà subjecte al pagament que es consideri oportú, tret 

que es justifiqui la seva sostracció. 

- El carnet de préstec podrà ser utilitzat a les biblioteques del Sistema de Lectura 

Pública de Catalunya que tinguin automatitzat el servei de préstec mitjançant el 

programa de gestió VTLS. 

- El titular del carnet serà l’únic responsable dels documents retirats en préstec. 

 

La normativa del servei de préstec  contempla que: 

 

- Tots els materials que integren el fons de la Biblioteca podran ser objecte de 

préstec a excepció de les obres de consulta general o d’ús freqüent, els documents 

exhaurits o difícilment reemplaçables o que tinguin caràcter d’únics, les obres del 

fons de reserva, els diaris i els últims números de les revistes. 

- El servei de préstec serà gratuït i obert a tots els ciutadans. 

- La Biblioteca es reserva el dret de restringir temporalment o definitivament el servei 

de préstec a aquells usuaris que incompleixin la normativa. 

- El servei de préstec acabarà un quart d’hora abans del tancament de la Biblioteca. 

- El nombre màxim de documents que es podrà endur un usuari és: 

   - 4 llibres durant 21 dies 

   - 2 CD o CD-ROM durant 7 dies 

   - 2 DVD o DVD-ROM durant 7 dies 

   - 2 revistes durant 7 dies 

Transcorreguts els terminis es retornaran al taulell de la Biblioteca tots els 

materials. En cas que la Biblioteca estigui tancada es podrà utilitzar la bústia de 

retorns externa. 

- L’usuari/ària que retorni un document malmès o no el retorni, estarà obligat a 

restituir-lo o abonar el seu import. 
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- el retard en la devolució dels documents prestats serà motiu de sanció: se 

suspendran els serveis personals (préstec i accés a Internet) pels mateixos dies de 

retard. 

- Es podran demanar pròrrogues pel mateix termini que el préstec sempre que no hi 

hagi cap reserva feta per un altre usuari. La pròrroga es podrà efectuar 

personalment, per telèfon o correu electrònic. 

 

Servei de préstec interbibliotecari 

A través del servei de préstec interbibliotecari es podrà prestar el fons propi de la 

Biblioteca i de les altres biblioteques que integren el Sistema de Lectura Pública de 

Catalunya: 

- El servei seguirà les mateixes normes que el servei de préstec. 

- Es podrà restringir aquest servei en aquells casos que sigui possible solucionar el 

requeriment amb el propi fons. 

- Estaran expressament exclosos d’aquest servei les novetats editorials i/o 

audiovisuals. 

- La Biblioteca, en última instància, es reserva el dret de denegar un préstec 

interbibliotecari per motius tècnics o d’oportunitat. 

- La demanda d’un document en préstec interbibliotecari a una altra biblioteca del 

Sistema de Lectura Pública de Catalunya tindrà un cost que la Biblioteca 

determinarà en funció del cost de correus i que l’usuari haurà d’abonar. 

- També, les despeses i taxes exigides per les biblioteques per a la tramitació i 

lliurament del préstec interbibliotecari seran abonades per l’usuari per anticipat. 

Servei de reprografia 

- La màquina fotocopiadora funcionarà en règim d’autoservei amb monedes. 

- La Biblioteca no es fa responsable de donar canvi per fer les fotocòpies. 

- Les fotocòpies estaran subjectes a la legislació actual en matèria de drets d’autor 

que els usuaris hauran de conèixer i aplicar. 

 

Servei d’informàtica i d’Internet 

- El servei d’Internet serà gratuït i de lliure accés a tothom. 

- La Biblioteca podrà establir: 

- Un horari restringit del servei 

- Una agenda horària de reserves dels usuaris 
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- Un horari o sistema de regular la sol·licitud de suport del personal 

bibliotecari. 

- La Biblioteca podrà restringir el servei amb l’objectiu de garantir-ne l’accessibilitat al 

major nombre possible d’usuaris. 

- L’excessiva demanda del servei provocarà que es prioritzi l’ús per a consulta 

bibliogràfica i l’ús cultural o d’interès pedagògic, sobre l’ús estrictament lúdic. 

- No es podrà, en cap cas, l’accés a xats o messengers  així com l’accés a pàgines 

de contingut pornogràfic, pedòfil, etc. així com a pàgines web de jocs. 

- Tindran prioritat els no iniciats sobre els usuaris habituals del servei, i la població 

més jove i més gran sobre els adults. 

- Es podran limitar els usos setmanals o diaris per persona. 

- Només es podrà retirar informació de la xarxa en suport magnètic o imprès dins 

dels límits que permetin la legislació vigent, la propietat d’autor i qualsevol altra 

norma ètica o exigència implícita o explícita establertes en cada cas. 

- La Biblioteca pot subministrar material per gravar la informació o per imprimir 

documents. L’import a fer efectiu vindrà determinat pel preu públic corresponent. 

- Per fer ús del servei serà indispensable disposar del carnet de la Biblioteca. 

- Els menors de 14 anys per donar-se d’alta al servei hauran de tenir el consentiment 

explícit dels tutors. També hauran de definir l’ús que en volen fer.  

- L’incompliment per part de l’usuari/ària de les normes en matèria d’aquest servei 

serà motiu de sanció i de suspensió del servei durant el temps que el responsable 

determini. 

- Servei de visites guiades 

- Pensat principalment per al col·lectiu educatiu del municipi i dissenyat per a l’ús 

docent i pedagògic; hauran de sol·licitar les visites en la forma que s’estableixi a tal 

fi. 

- Les visites guiades les realitzarà el personal de la Biblioteca en el temps i forma que 

s’estableixi a tal fi. Malgrat tot, es podria concertar amb tercers aquest servei per 

millora-ho o per tal que no afecti el funcionament normal de la Biblioteca. 

- Per últim, també podran sol·licitar i concertar visites guiades altres col·lectius 

directament a la Biblioteca. 

 

Altres serveis 

- Servei d’informació local. 

- Serveis d’assessorament en la formació de biblioteques escolars. 
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- Serveis d’extensió cultural, per tal de potenciar l’ús de la Biblioteca i fomentar 

l’interès per a la lectura en totes les edats. 

- Servei de formació d’usuaris. 

- Servei d’audició de discos compactes i visionat de documentals i pel·lícules. 

 

Activitats 

- Les activitats que s’organitzin a la Biblioteca seran de lliure accés a tots els 

ciutadans. Per motius de capacitat o en cas d’estar dirigides a un sector de públic 

determinat es prioritzarà i limitarà l’accés a les activitats. 

- Les activitats seran gratuïtes sempre i que no es fixin preus públics perquè siguin 

de caràcter especial, interès restringit o per necessitat d’autofinançament. 

- En cas de preveure que el desenvolupament de les activitats afectarà els altres 

serveis, s’haurà de comunicar amb la suficient antelació als usuaris, amb indicació 

expressa de la causa, els dies i les hores que es produirà i la limitació o suspensió 

temporal del servei afectat. 

- Es farà difusió als mitjans de comunicació local i comarcal de les activitats que es 

produeixin a la Biblioteca. 

 

Donació de fons 

- Per a l’avaluació dels fons que s’ofereixen com a donació, es seguiran les directrius 

del Servei de Biblioteques i del Patrimoni Bibliogràfic de la Generalitat de Catalunya 

i es tindrà en compte la vigència i l’actualitat de les obres i/o el seu valor 

patrimonial. 

- En els casos que el fons sigui acceptat, o una part tingui un valor significatiu o faci 

referència a una determinada temàtica, l’Ajuntament de l’Arboç es reserva el dret 

d’incorporar-lo al fons dels servei municipal que consideri més idoni: Biblioteca, 

Arxiu... 

- L’acceptació d’un fons no pressuposa la seva integració indefinida. A l’acabament 

de la vida útil d’un document, la Biblioteca procedirà a la seva retirada d’acord amb 

el procediment habitual aplicat al fons propi. 

- L’acceptació d’una donació implicarà l’establiment d’un protocol entre qui dóna i 

l’Ajuntament de l’Arboç, o si no n’hi ha, l’agraïment de la donació i les condicions 

específiques que la regiran, si s’escau. 

- Les propostes de donació es presentaran al registre general de documents de 

l’Ajuntament de l’Arboç d’acord amb el model determinat a tal efecte. 
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Aplicació, acceptació i interpretació de la normati va de la Biblioteca i els seus 

serveis.  

 

L’ús de la Biblioteca i els seus serveis implicarà el coneixement i l’acceptació 

d’aquestes normes. 

 

Serà potestat de l’Ajuntament de l’Arboç la interpretació d’aquestes normes, sense 
perjudici que la Biblioteca les pugui flexibilitzar o adaptar en aquells casos que ho 
consideri oportú amb l’objectiu de facilitar l’ús dels serveis o garantir-ne el bon 
funcionament. 
 

Annex 1: Model de proposta de donació de fons a l’A juntament de l’Arboç per a 

la Biblioteca Municipal 

PROPOSTA DE DONACIÓ DE FONS A L’AJUNTAMENT DE L’ARB OÇ PER A LA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL  
 
(1)__________________________________, amb DNI_______________ i 
 
amb domicili a ____________________________de_____________________, 
 
codi postal _______________ i telèfon_______________________ 
 
EXPOSA 
 
Que coneix i accepta la normativa de donacions de l’Ajuntament de L’Arboç en 
general, i de la biblioteca en particular, i que actuant en nom propi i amb facultat per fer 
donació com a propietari/ària 
 
DÓNA sense cap mena de contraprestació a l’Ajuntament de l’Arboç, preferentment 
per a la Biblioteca: 
 
(2)______Llibres. Temàtica:________________________________________ 
 
______Vídeos. Temàtica:________________________________________ 
 
______CD 
 
______altres 
La modalitat de cessió és en ple domini, amb caràcter indefinit i sota les condicions 
següents: 
Integrar a la Biblioteca de l’Arboç la part dels fons finalment acceptat, sense perjudici 

de diferents ubicacions finals i dels desplaçaments que calgui efectuar per motius 
de divulgació, seguretat o conservació. 

Posar el fons a disposició del públic en general per al seu ús, consulta o préstec, de la 
manera que els tècnics bibliotecaris estimin més adient. 

Mantenir el fons en les condicions de conservació que garanteixin la seva preservació. 
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Per la qual cosa, reconeix a la institució la facultat d’establir els criteris de tractament 
específic i d’avaluació i tria més adequats a fi de garantir la millor gestió i preservació 
del fons objecte de donació. 
 
PROPOSA 
 
L’acceptació de la donació, que efectua amb les condicions abans exposades. 
 
(1)Nom de qui dóna 
(2)El número de cada tipus de documents que es donen 
(3)Signatura de qui dóna 
(4)Lloc i data 
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ORDENANÇA REGULADORA DE LES OBRES I TREBALLS COMPRE SOS 

EN EL RÉGIM DE COMUNICACIO PREVIA 
 

 
CAPÍTOL 1. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ. 
 
Article 1. 
 
L’objecte d’aquesta ordenança és la regulació del contingut, procediment i efectes de 
les obres respecte de les quals es substitueix la necessitat d’obtenció de llicència per 
una comunicació prèvia, d’acord amb el que disposa l’article 96 del Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Article 2. 
 
L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança és el terme municipal de l’Arboç. 
 
Article 3. 
 
Les normes d’aquesta ordenança s’interpretaran segons el sentit literal de les seves 
paraules, en relació amb el context, sempre d’acord amb la normativa urbanística i 
sectorial aplicable, d’acord amb la normativa de procediment administratiu comú i 
d’acord amb les normes urbanístiques del Pla General d’Ordenació o equivalent i la 
resta d’instruments de planejament i gestió aplicables, vigents en cada moment en el 
terme municipal. 
 
CAPÍTOL 2. OBRES SUBJECTES AL RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA. 
 
Article 4. 
 
Queden subjectes al règim de comunicació prèvia les actuacions que tot seguit es 
detallen, sempre que s’ajustin al planejament vigent i a les normatives específiques 
d’aplicació: 
 
4.1 Manteniment d’edificacions i finques: 
 
4.1.1 Manteniment de les parts no edificades de les  parcel·les i solars: 
 
- Tancaments en terrenys en sòl urbà o urbanitzable. 
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- Treballs de neteja, desbrossat i jardineria a l’interior d’un solar, excepte aquells que 

comportin la destrucció de jardins existents o la tala d’arbres. 
- Enjardinament dels espais lliures de parcel·la. 
- Excepte en el centre històric (s’hi adjunta plànol de delimitació del centre històric), 

edificis i masies catalogades. 
 
4.1.2 Manteniment de les façanes dels edificis: 
 
- Sanejament i/o arranjament de façanes, voladissos, i/o canvis en l’aspecte exterior, 

sense afectació d’elements estructurals. 
- Reparar o substituir trencaaigües, canals i baranes 
- Aplacats de plantes baixes- 
- Instal·lació o substitució de persianes, baranes i similars. 
- Col·locació de reixes a les finestres, sense modificar-ne les mesures ni crear perfils 

sortints. 
- Construcció i modificació d’aparadors sense incidència estructural. 
- Excepte en el centre històric (s’hi adjunta plànol de delimitació del centre històric), 

edificis i masies catalogades. 
 
4.1.3 Manteniment de les cobertes dels edificis. 
 
- Reparacions no estructurals de cobertes i terrats. 
- Reparació puntual de goteres. 
- Canvis de teules o enrajolats. 
- Excepte en el centre històric (s’hi adjunta plànol de delimitació del centre històric), 

edificis i masies catalogades. 
 
4.1.4 Manteniment i actualització de les instal·lac ions: 
 
- Substitucions d’instal·lacions existents (aigua, gas, electricitat, desguàs i similars). 
- Practicar cales en interiors per a canonades d’aigua, gas, electricitat, etc., sempre i 

quan no afectin a parets mestres. 
- Construccions auxiliars (barbacoes) 
- Instal·lacions d’antenes, aparells d’aire condicionat i similars, d’ús particular i no 

comunitari, ni relacionades amb l’exercici d’activitats econòmiques. 
 
4.1.5 Manteniment dels acabats interiors de l’edifi ci: 
 
- En general, qualsevol obra interior, excepte les que afectin elements estructurals 

(parets, pilars, jàsseres, forjats); comportin canvis d’ús o modifiquin les condicions 
d’habitabilitat) 

- Arrebossar, enguixar, enrajolar o aplacar parets existents. 
- Substitució de paviments, enrajolats. Sanitaris, safareigs, portes i similars. 
- Reformes a cuines i banys que no modifiquin l’estructura ni les divisions o 

distribucions interiors. 
- Reparar o col·locar els cels rasos. 
- Canviar els graons de les escales. 
- Execució d’obres interiors en locals no destinats a habitatge, que no modifiquin la 

seva estructura i millorin les condicions d’higiene, salubritat i estètica. 
 
4.2 Treballs de preparació de l’obra: 
 
- Treballs de neteja, sanejament, desbrossat de solars, previs a l’inici de les obres 

(excepte els treballs d’anivellament). 
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- Tanques d’obra. 
- Casetes d’obra, sitges de ciment i instal·lacions similars. 
 
4.3 La relació d’obres i actuacions subjectes al règim de comunicació prèvia té 
caràcter enunciatiu i no limitatiu. Davant del dubte, qualsevol obra assimilable a les 
anteriors, previ informe favorable dels serveis tècnics municipals, podrà beneficiar-se 
del règim de comunicació prèvia. 
 
4.4 Queda exclòs del règim de comunicació qualsevol obra o treball destinats a la 
implantació d’una activitat que necessiti la preceptiva autorització o llicència, d’acord 
amb la legislació vigent en la matèria. 
 
4.5 Les actuacions esmentades en aquest article, realitzades en edificis fora 
d’ordenació, no 
suposaran, en cap cas, augment de volum edificat, i s’entendran, únicament, com a 
obres o 
treballs de conservació i/o reparació. 
 
CAPÍTOL 3. PROCEDIMENTS I EFECTES. 
 
Article 5. 
 
Les comunicacions prèvies per a la realització de les obres o actuacions descrites en 
l’article 4 s’hauran de formular en l’imprès oficial establert a l’efecte per l’Ajuntament o 
en un de similar que contingui les dades que allà es demanen. 
 
Article 6. 
 
Tota comunicació haurà d’anar signada per la persona que promogui les obres o pel 
seu legal representant. 
 
Article 7. 
 
En el cas de no ajuntar-se la comunicació presentada a qualsevol dels supòsits 
previstos a 
l’article 4, o als requisits de l’article 5 es tramitarà com a sol·licitud de llicència 
municipal. 
 
Article 8. 
 
A la sol·licitud s’hi haurà d’adjuntar la següent documentació: 
 
a) Full d’autoliquidació i justificació d’haver efectuat el pagament de les taxes i de 

l’impost corresponents a les obres preteses. 
b) Justificació, si pertoca, d’estar en possessió de la llicència municipal d’activitats. 
c) Plànol de situació o emplaçament de les obres 
d) Relació detallada de les obres a realitzar 
e) En els supòsits que així ho requereixin els apartats 4.1 i 4.2: 
 

1. Croquis de l’estat actual dels elements on es pretenen realitzar les obres i/o 
fotografia. 

2. Croquis de l’estat proposat amb la realització de les obres, sempre que es 
pretengui variar la disposició original. 
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3. En el cas d’obres un augment de càrrega estructural a l’element de 

l’edificació objecte d’intervenció, full d’assumpció per part del tècnic 
competent, visat pel col·legi professional corresponent. 

4. En el cas d’instal·lacions d’antenes, aparells d’aire condicionat i similar caldrà 
presentar descripció de l’element a instal·lar. 

d) Pressupost de les obres 
 
Article 9. 
 
9.1 Si en el termini de 10 dies hàbils següents al de la presentació de la comunicació, 
l’Ajuntament no manifesta de manera motivada la seva disconformitat, l’actuació 
comunicada quedarà legitimada a tots els efectes, amb les excepcions previstes a 
l’article 9è d’aquesta ordenança. 
 
9.2 Durant el termini previst a l’apartat primer d’aquest article, l’Ajuntament ha de 
requerir al 
titular de les obres, si és el cas: 
 

a) Per tal que esmeni les deficiències que s’hagin pogut detectar en la 
documentació presentada. Aquest requeriment suspendrà el còmput del 
termini de deu dies assenyalat a l’article 8.1. 

b)   Per tal que sol·liciti una llicència d’obres mitjançant un procediment 
diferent al de la comunicació prèvia pel fet que l’actuació prevista no és 
assimilable a cap dels supòsits que s’hi subjecten. En aquest cas, el 
requeriment municipal comportarà l’arxiu de la comunicació prèvia i 
l’impediment de l’execució de les obres fins que s’hagi obtingut la llicència 
municipal preceptiva. 

 
9.3 Quan es tracti d’obres per a usos i activitats determinades que requereixin alguna 
altra autorització municipal, expressa o tàcita, el termini de 10 dies previst a l’apartat 
primer d’aquest article començarà a comptar des del dia en què s’atorgui aquesta 
autorització municipal. 
 
Article 10. 
 
En cap cas s’adquiriran pel transcurs del termini previst a l’article 8.1 d’aquesta 
ordenança 
 
a) Facultats en contra de la normativa urbanística o del planejament que sigui 
d’aplicació. 
b) Facultats que comportin la transferència a la persona peticionària o a tercers de 
facultats 
relatives al domini públic o al servei públic. 
 
Article 11. 
 
Si les obres requereixen l’ocupació de la via pública, una vegada presentada la 
documentació exigida i abans d’iniciar les obres caldrà assenyalar-ho expressament 
als efectes de sol·licitar el corresponent assessorament a la Policia Local. Aquest 
assessorament fixarà les condicions de l’ocupació per tal de garantir la seguretat a les 
vies públiques municipals de la circulació rodada i la de les persones i béns. 
 
Article 12. 
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11.1 El termini de què disposa el titular de la comunicació per a la realització de les 
obres és de 3 mesos, comptats des de la data en què l’actuació pretesa quedi 
legitimada en els termes previstos per l’article 8è de l’ordenança. Aquest termini 
d’execució és improrrogable. 
 
11.2 Si transcorre el termini previst a l’apartat anterior sense que hagin finalitzat les 
obres, els treballs s’hauran de paralitzar de manera automàtica. Per continuar les 
obres que restin caldrà presentar una nova comunicació prèvia, amb els mateixos 
requisits i condicions previstos per a la comunicació inicial. 
 
CAPÍTOL 4. RÈGIM SANCIONADOR. 
 
Article 13. 
 
Constituiran infraccions d’aquesta ordenança els següents fets: 
 
a) La realització d’alguna obra o actuació de les enumerades a l’article 4 sense la 

prèvia comunicació, tret que disposin de llicència municipal expressa. 
b) L’execució de les obres abans del termini establert de legitimació. 
c) La continuació de les obres després d’haver conclòs el termini d’execució. 
d) L’execució d’obres diferents o de forma diferent a la manifestada en la comunicació. 
e) La manca d’elements o condicions de seguretat a l’obra i, en especial, l’ocupació de 

la via pública sense complir amb les condicions de seguretat fixades per la policia 
local. 

 
Article 14. 
 
14.1 Les infraccions seran sancionades amb multa mí nima de 30,05 €, fins a 
300,51 €. La sanció es graduarà d’acord amb els cri teris següents: 
 
a) L’existència d’intencionalitat o reiteració. 
b) La gravetat de la infracció. 
c) La naturalesa dels perjudicis ocasionats. 
d) L’entitat econòmica dels fets. 
e) La reincidència, per comissió, en el termini d’un any, de més d’una infracció de la 
mateixa naturalesa quan així s’hagi declarat per resolució ferma. 
 
Article 15. 
 
Seran responsables dels fets el signant de la comunicació i els subjectes intervinents 
en l’obra, tant tècnics com constructors, respecte dels quals consti acreditada la seva 
participació en els fets. 
 
Article 16. 
 
Les accions o omissions tipificades a l’article 12 es consideren infraccions a aquesta 
ordenança i s’estableixen sens perjudici de les infraccions urbanístiques regulades per 
la vigent legislació sobre disciplina urbanística. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor d’acord amb el que estableix l’article 70.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local; i romandrà vigent en tot el terme 
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municipal mentre no sigui modificada o derogada pel Ple de la Corporació. L’Arboç, * 
de * de 2007 ”. 
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MAPA DE LA PROTECCIÓ A LA CONTAMINACIÓ LLUMINOSA AL TERME 
MUNICIPAL DE L’ARBOÇ  
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ORDENANÇA MUNICIPAL DE RECOLLIDA DE RESIDUS DOMÈSTI CS I 
COMERCIALS AL MUNICIPI DE L'ARBOÇ 

 
 
 

Preàmbul  

 



 156 

                                                                                                                                                            

La gestió dels residus que són generats pels ciutadans i per les activitats realitzades 
en el terme de l’Arboç, i que són assimilables a residus municipals, és una de les 
competències municipals i està declarada com a servei públic de prestació obligatòria 
per l’actual legislació de règim local.  

La necessitat social de desenvolupar una política pública sobre residus sempre ha donat 
resposta a l’objectiu de preservar la salut col·lectiva, la higiene i les bones pràctiques 
socials. L’augment dels elements problemàtics en les deixalles, la seva major quantitat 
global i la problemàtica social i ecològica dels sistemes de tractament finalistes han fet 
que aquest objectiu originari s’hagi vist emmarcat per l’objectiu més general d’assolir un 
alt nivell de protecció del medi, el qual demana una actitud decidida de reduir al màxim 
la quantitat i la toxicitat dels residus i de, en el seu cas, recuperar els recursos materials 
que hi ha a les deixalles.  

Aquestes ordenances incorporen en el seu articulat els objectius que, sobre residus, 
disposen les directives comunitàries i l’ordenament legal de l’Estat i de la Generalitat. 
Així s’estableixen com a accions prioritàries de la gestió pública municipal la 
minimització dels residus i de llur perillositat, la recollida selectiva integral i la disposició 
de la resta amb un alt grau de protecció ambiental i de preservació de la natura i de la 
salut pública. 

 
TÍTOL I  

 
DISPOSICIONS GENERALS, OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ  

 
Article 1. Objectius  

 
Aquesta ordenança té com a objectius: 

Regular les relacions entre l’Ajuntament i els administrats en matèria de residus, dins del 
seu terme municipal. 

Fomentar la reducció i la recuperació dels residus amb la finalitat d’evitar-ne el 
tractament finalista, millorar la qualitat de vida dels ciutadans i obtenir un alt nivell de 
protecció del medi ambient. 

Regular la recollida selectiva i integral dels residus i el seu trasllat a les instal·lacions de 
tractament i recuperació, amb criteris de preservació i millora de la qualitat ambiental i 
d’acord a l’interès general.  

Aplicar en l’àmbit de les competències municipals el principi de responsabilitat dels 
productors i dels distribuïdors a fer-se càrrec dels residus que s’esdevenen dels seus 
productes. 

Preservar el medi natural i, amb ell, la qualitat de vida de les persones. 

Facilitar al màxim la disposició de cada fracció a través del canal apropiat, porta a porta, 
deixalleria, àrea d’emergència; apropant al veïnat els mitjans i la informació; i 
responsabilitzant-lo d’una part de la gestió dels residus municipals. 
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Aconseguir un municipi més net, ja que amb la manca de presència de contenidors a la 
via pública s’eviten desbordaments de menjar, males olors... i es guanya espai públic.  

Aconseguir una participació generalitzada en el lliurament selectiu en origen que permeti 
recollir més quantitat de residus valoritzables i de molt bona qualitat, i reduir la fracció 
resta que va a parar a la planta incineradora. 

Recolzar un sistema que permeti una distribució adequada dels costos del servei. 

 
Article 2. Objecte  

 
Aquestes ordenances són una norma complementària de la Llei 6/93 de la Generalitat 
de Catalunya, Reguladora dels Residus, i modificacions posteriors. Les prescripcions 
especificades en elles s’aplicaran d’acord amb el principi de jerarquia normativa. 

El Departament de Medi Ambient i Habitatge té la potestat de resoldre els dubtes que 
poden presentar-se en l’aplicació d’aquestes ordenances i d’acord amb allò establert en 
la Llei 6/93, Reguladora dels Residus. 

Per a garantir l’assoliment dels objectius fixats a l’article anterior i dins l’àmbit de les 
competències de l’Ajuntament de l’Arboç, tenint en compte la millor solució tècnica i 
econòmica per la zona, s’habilitaran els següents serveis i procediments, es planteja el 
següent sistema mixt de recollida:  

 
- Recollida porta a porta de les fraccions orgànica i resta pels domicilis i grans 
productors de matèria orgànica (bars, restaurants, establiments comestibles, 
menjadors escolars) i de resta (escoles bressol i llars d’avis) 

- Recollida amb contenidors per a la recollida dels envasos, vidre i paper i cartró.  

- Contenidors d’emergència de tots el residus ubicats estratègicament pel municipi.  

- Recollida porta a porta del paper i cartró: es destinarà als establiments comercials 
que produeixin un volum superior al volum produït per un domicili.  

 
- Deixalleria Comarcal: ofereix el seu servei a particulars, comerços, oficines i serveis, 
i, excepcionalment, a petits tallers. Els materials admissibles s’especifiquen a l’Annex I.  

 
- Altres sistemes que és pugin establir.  

 
Article 3. Àmbit d’aplicació  

 
L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança és tot el municipi de l’Arboç.  

 
Article 4. Definicions de residus  
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A fi de definir les diferents formes per a la seva gestió, els residus municipals es 
divideixen en les fraccions següents: 

Fracció orgànica (o FORM, fracció orgànica dels residus municipals): comprèn els 
residus orgànics procedents de les restes de menjar o de les restes vegetals, propis de 
la llar, i també els residus provinents de generadors singulars, com ara restaurants, 
hotels, comerços d’aliments i grans superfícies comercials. Entre d’altres s’inclouen: 
restes de carn i peix, closques de fruita seca, closques d’ous i marisc, restes de fruita i 
verdura, llumins, marro de cafè, restes d’infusions, mocadors i tovallons de paper brut, 
ossos, pa sec, serradures i escuradents, taps de suro. També s’hi poden assimilar 
restes vegetals no llenyoses com ara fulles, flor seca, rams marcits, gespa i pinassa. 
Són residus que són susceptibles de degradar-se biològicament i poden ser valoritzats. 

Paper i cartró: Comprèn diaris, revistes, fullets, cartrons, paper escrit, paper d’ordinador, 
paper de cuina i tota mena d’envasos i embolcalls d’aquest material. Són residus que 
poden ser valoritzats. 

Vidre. Inclou els residus d’envasos d’un sol ús, utilitzats per a les ampolles d’aigua 
mineral, vi, licor, cervesa, refrescos i conserves. Són residus que poden ser valoritzats. 
No s’inclouen el vidre armat, el vidre pla i els miralls, que han d’anar a la deixalleria. 

Envasos lleugers: comprèn tota mena d’envasos i altres productes fabricats amb 
materials plàstics, metalls i materials compostos de dues o més fraccions. No inclou els 
productes i envasos fabricats amb materials per als quals hi ha una altra recollida 
municipal específica.  

Tèxtils: inclou roba, draps, restes de tapisseria, calçat i roba de vestir de pell. Són 
residus que poden ser valoritzats. 

Runa: enderrocs i altres residus de la construcció i la demolició d’edificis la gestió dels 
quals és de competència municipal, d’acord amb la legislació sectorial. Són residus que 
poden ser valoritzats.  

Esporga i jardineria: restes orgàniques derivades del manteniment de les àrees 
enjardinades públiques i privades. Són residus que són susceptibles de degradar-se 
biològicament i poden ser valoritzats. 

Resta: fracció residual dels residus municipals un cop efectuades les recollides 
selectives i que encara pot contenir materials valoritzables. S’inclouen: articles de pell, 
cendra i burilles, compreses, tampons i bolquers, embolcalls de composició mixta, 
gases, tiretes i esparadraps, llapis, gomes i cintes adhesives, paper d’alumini, paper 
d’embolicar peix i carn, paper encerat, pols d’escombrar, restes de ceràmica, 
excrements d’animals, bosses d’aspiradora, tovalloletes infantils i xapes, entre altres. 

Voluminosos: són els que no poden ser evacuats per mitjans convencionals de 
recollida per causa de la seva envergadura, com ara electrodomèstics, mobles, 
matalassos, somiers, portes i altres.  

Residus Especials: conjunt de residus, de naturalesa variada, que per les seves 
característiques i perillositat requereixen un tractament especial per evitar danys al 
medi ambient o a les persones. Inclou dissolvents, pintures, vernissos, productes de 
neteja, pesticides, aerosols, productes de laboratori, líquids de fotografia i altres, així 
com els envasos que els contenien.  
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Article 5. Residus exclosos dels serveis municipals  de recollida de residus  

Queden exclosos del servei municipal de recollida els residus següents: 

els rebuigs, cendres i escòries produïts en fàbriques, tallers, magatzems i instal·lacions 
de tractament de residus. 

les cendres produïdes en instal·lacions de calefacció central dels edificis. 

els residus sanitaris d’hospitals, clíniques, centres assistencials, laboratoris i 
establiments similars, inclosos en els Grups III i IV del Decret 27/1999, de 9 de febrer, de 
la gestió dels residus sanitaris. 

els animals morts. 

els productes procedents del decomís. 

les deixalles i fems produïts en escorxadors, granges, laboratoris, o altres establiments 
similars, públics o privats. 

qualsevol material residual que, en funció del seu contingut o presència es pugui 
qualificar de tòxic o perillós (residus radioactius, residus explosius,…), amb excepció 
dels residus municipals especials en petites quantitats. 

els residus que provenen de les EDAR’s, ja siguin els fangs de depuradora, o bé els 
sòlids flotants que han estat en contacte amb les aigües residuals. 

qualsevol altre material residual assimilable als assenyalats en els números anteriors i, 
en tot cas, els que en circumstàncies especials determini l’Alcalde o el Regidor que 
exerceixi la competència corresponent. 

els residus procedents de la construcció, ja siguin d’obres menors o majors. 

 
Article 6. Altres definicions  

 
També s’entén des del punt de vista de la gestió dels residus municipals:  

 
a) Recollida: l’operació consistent a recollir, classificar i/o agrupar residus per 
transportar-los.  

 
b) Productor: qualsevol persona, física o jurídica, l’activitat de la qual produeixi residus 
com a productor inicial i qualsevol persona, física o jurídica, que efectuï operacions de 
tractament previ, de barreja o d’altre tipus que ocasionin un canvi de naturalesa o de 
composició d’aquests residus.  

 
c) Posseïdor: el productor dels residus o la persona física o jurídica que els tingui en 
possessió i no tingui la condició de gestor de residus. 
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d) Transport: l’operació de trasllat dels residus des del lloc de recollida fins a les 
plantes de reciclatge, tractament o disposició del residu.  

 
e) Emmagatzematge: l’operació de dipòsit temporal dels residus, prèvia a les 
operacions de reciclatge, tractament o disposició del residu.  

 
Així mateix, segons la classe de residu municipal i segons la fracció residual separada 
en origen a recollir selectivament, de forma genèrica i aplicable a tot el municipi de 
l’Arboç, s’entén per:  

 
a) Recollida porta a porta (PaP): el sistema de recollida selectiva dels residus 
municipals que es fonamenta en el fet que els posseïdors dels residus efectuen la 
segregació de les diverses fraccions de llurs residus en origen, però en lloc de 
dipositar-les en uns contenidors que de forma permanent romanen a la via pública, les 
diverses fraccions són recollides directament en el punt de generació d’acord amb un 
calendari preestablert.  

 
Aquest sistema comporta la desaparició, de la via pública, dels contenidors de les 
fraccions recollides PaP, a excepció de les àrees d’emergència. 

 
b) Recollida en àrea d’aportació: el sistema de recollida selectiva a la via pública 
mitjançant contenidors de les diferents fraccions de RSU.  

 
c) Recollida en àrea d’aportació d’emergència: el sistema de recollida selectiva dels 
residus municipals basat en un espai en el que es col·loquen de forma sistemàtica un 
conjunt de contenidors de matèria orgànica i resta, destinat als usuaris que 
excepcionalment no puguin acollir-se a les condicions del servei de recollida porta a 
porta.  

 
d) Deixalleria: instal·lació de recepció selectiva de residus municipals, on l’accés està 
permès dins d’un determinat horari. Els usuaris poden dipositar, de forma selectiva, 
diferents tipus de residus municipals per als quals no hi ha un sistema de recollida 
domiciliària o uns contenidors específics al carrer o bé per donar suport als serveis 
existents.  

S’entén com a prestació del servei de recollida de residus les operacions següents:  

a) Recollida dels elements de contenció i buidatge d’aquests. 

b) Col·locació dels elements de contenció buits en els seus corresponents 
emplaçaments senyalitzats.  

c) Retirada de les bosses i residus vessats ocasionalment en les operacions de 
buidatge per part dels operaris del servei.  

d) Transport i descàrrega dels residus en els equipaments habilitats per a això pels 
serveis municipals o al gestor autoritzat designat per l’Ajuntament.  
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Finalment, des del punt de vista dels elements necessaris per a la recollida selectiva 
en origen, s’entén per: 

a) Element de contenció: objecte per lliurar els residus municipals (cubells, 
contenidors, bosses, etc.).  

b) Cubell: element de contenció perforat, estandarditzat per l’Ajuntament, per separar 
en origen, a la llar, la brossa orgànica (cubell de 10 o 25 litres) i lliurar-la perquè sigui 
recollida porta a porta.  

Els cubells estandarditzats per a la recollida selectiva de la brossa orgànica porta a 
porta s’identificaran de forma cromàtica (color marró) i amb un adhesiu numerat 
específic per a cada habitatge i establiment comercial. Aquests cubells, a més 
disposen d’una tanca de seguretat.  

c) Bujol: element de contenció rígid i estanc, estandarditzat per l’Ajuntament, per a la 
recollida porta a porta en el cas de brossa orgànica d’origen comercial (de 60 fins a 
660 litres) o de comunitats de veïns. 

d) Iglú: element de contenció rígid i tancat, destinat a rebre, generalment i per separat 
la fracció de vidre dels residus municipals. Sovint també en podem trobar per altres 
fraccions.  

e) Contenidor: element de contenció rígid i tancat, generalment de 660 a 9.000 litres 
de capacitat destinat a la deposició de diferents fraccions de residus (paper-cartró, 
envasos, resta, roba, etc.).  

f) Bosses per a la resta: element de contenció de plàstic tou per a lliurar el resta tant 
d’origen domèstic com comercial. A més de les bosses estàndards de brossa (de 10 
fins a 100 litres), també és podran acceptar altres bosses de material plàstic, que 
s’hauran de tancar estancament.  

g) Bosses compostables de la FORM: element de contenció de midó de blat de moro o 
d’altres materials compostables i no tòxics, elàstic, dels models disponibles al mercat, 
per a lliurar la brossa orgànica d’origen domèstic (10 litres).  

h) Bosses estandarditzades per als bolquers: element de contenció de plàstic, per a 
lliurar els bolquers d’origen domèstic i de residències. Les bosses de bolquers 
s’identificaran amb un adhesiu identificatiu específic que facilitarà l’Ajuntament.  

Article 7. Drets i deures dels habitants de l’Arboç   

1. Tots els habitants de l’Arboç han de prendre consciència i col·laborar en el 
manteniment i conservació del medi ambient tot procurant adoptar una conducta que 
tendeixi a evitar i prevenir la generació de residus i aplicar unes tècniques de recollida 
que minimitzin els impactes ambientals i estètics. 

2. Tots els habitants de l’Arboç han d’assolir el compromís perquè els objectius que es 
proposen en aquesta Ordenança s’assoleixin des del convenciment personal. No 
obstant això, cal preveure també comportaments mancats de civisme que caldrà 
denunciar per part de la Policia Local, a la vegada que tots els habitants col·laboraran 
denunciant, davant l’autoritat municipal, les infraccions que en matèria de gestió de 
residus presenciïn o aquelles de les quals tinguin un coneixement cert. 
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3. L’Ajuntament s’obliga a atendre les reclamacions, denúncies i suggeriments dels 
habitants, exercint les accions que en cada cas corresponguin. 

4. Tots els habitants estan obligats al compliment puntual de la present Ordenança i de 
les disposicions complementàries que en matèria de gestió de residus municipals dicti 
en qualsevol moment l’Alcaldia en exercici de les seves facultats.  

5. Tots els habitants de l’Arboç tenen el dret i el deure d’utilitzar, d’acord amb llur 
naturalesa, els serveis públics municipals de recollida de residus municipals. 

Per tant, es defineix l’obligació de recepcionar aquests serveis per part dels habitants 
del municipi de L’Arboç, en els termes que la llei estableix.  

6. Correspon als veïns i veïnes de l’Arboç separar en origen els residus municipals i 
lliurar-los selectivament al servei de recollida corresponent, com s’exposa en l’articulat 
del Títol II.  

7. Si són retornables, els elements de contenció particulars i col·lectius no fixos hauran 
d’estar identificats amb l’adhesiu numerat específic per a cada habitatge i establiment 
que facilitarà l’Ajuntament.  

8. En les zones de la vila on l’Ajuntament hagi establert la recollida de residus 
mitjançant l’ús de contenidors, queda prohibit estacionar vehicles davant de la zona 
senyalitzada per a la seva ubicació de tal manera que impedeixin o destorbin les 
operacions corresponents a la càrrega, descàrrega, neteja i trasllat.  

9. L’Alcalde sancionarà a qui amb la seva conducta causi destorbs a la prestació del 
servei de recollida o a la descàrrega dels contenidors, sense perjudici de la retirada 
immediata dels vehicles mal estacionats pels serveis municipals, essent a càrrec de 
l’infractor el pagament de la multa corresponent i de la taxa per retirada del vehicle.  

10. Els contenidors ubicats a les àrees d’emergència per a la recollida selectiva de 
matèria orgànica i de resta, ubicats a la via pública, s’identificaran de forma cromàtica 
(cos de color beige i tapa de color marró, i color verd fosc, respectivament) i mitjançant 
pictogrames i textos específics.  

11. Resta prohibit dipositar a l’interior del contenidor ubicats a les àrees d’emergència 
per a la recollida selectiva de la matèria orgànica qualsevol material o residu que no 
s’ajusti al que preveu aquesta ordenança.  

12. Resta prohibit moure o traslladar els contenidors que estiguin ubicats tant a les 
àrees d’emergència com els que estigui ubicats a les àrees d’aportació fora del lloc 
que els serveis tècnics municipals han previst per a la seva ubicació.  

13. Resta prohibit dipositar escombraries fora dels contenidors que amb aquesta 
finalitat estan ubicats a les àrees d’emergència i a les àrees d’aportració, havent 
d’aprofitar la capacitat dels contenidors. Si els contenidors estan plens s’acudirà a 
l’àrea d’aportació o a l’àrea  d’emergència més propera.  

14. Els contenidors, les àrees d’aportació i les àrees d’emergència hauran d’estar 
distribuïts en el municipi segons les necessitats de la població.  

15. La ubicació dels contenidors, de les àrees d’aportació i de les àrees d’emergència, 
serà decidida pels serveis tècnics de l’Ajuntament.  
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16. L’Ajuntament podrà establir reserves d’espai a les voreres o espais adients de la 
via pública per a l’emplaçament dels contenidors, de les àrees d’aportació i de les 
àrees d’emergència.  

17. Correspondrà a l’Ajuntament o empresa adjudicatària del servei, la neteja dels 
contenidors ubicats a les àrees d’emergència i a les àrees d’aportació, el seu entorn i 
la reparació o substitució dels que s’hagin fet malbé.  

18. Tots els edificis per a habitatges, locals industrials i comercials i restants 
establiments a què es fa referència en els articles anteriors que siguin de nova 
edificació hauran de disposar d’un espai tancat i de dimensions suficients per a 
l’acumulació i emmagatzematge dels residus diàriament produïts i/o dels elements de 
contenció emprats.  

19. En els edificacions construïdes amb anterioritat a la promulgació de les presents 
Ordenances, s’haurà d’habilitar l’espai per als residus i/o dels elements de contenció si 
les condicions de prestació de servei de recollida així ho fan exigible.  

20. L’espai per a residus i els elements de contenció destinats a la seva acumulació 
s’hauran de mantenir pels veïns i veïnes en perfectes condicions d’higiene i netedat.  

21. Les característiques constructives i les condicions que hauran de complir els 
espais i els conductes per a residus a què fan referència els punts anteriors podran 
seran fixades per una Norma Tècnica.  

22. Tots els habitants i les persones físiques i jurídiques i associacions, en els termes 
previstos en la Ordenança Fiscal corresponent, estan obligats també a contribuir 
mitjançant l’abonament de la Taxa de recollida de residus municipals.  

23. L’Autoritat municipal podrà exigir en tot moment el compliment immediat de la 
present Ordenança, obligant al causant d’un deteriorament a la reparació de l’afecció 
causada, sense perjudici de la imposició de la sanció que correspongui, d’acord amb el 
que s’estableix a l’Annex de sancions.  

24. No obstant això, la voluntat de l’Ajuntament és possibilitar que les sancions de 
tipus econòmic es puguin substituir amb la participació en cursos de conscienciació ja 
que en cap moment es pretén un rendiment econòmic de la detecció de 
comportaments mancats de civisme, sinó més aviat el canvi cap una actitud en positiu 
en front a la problemàtica de la gestió dels residus.  

Article 8. Prestació de serveis  

1. L’Ajuntament realitzarà la prestació dels serveis, en tots els supòsits previstos en la 
present Ordenança, mitjançant els procediments tècnics i les formes de gestió que en 
cada moment consideri convenients per als interessos del municipi.  

2. Els serveis municipals podran, sempre que calgui, realitzar la càrrega, retirada i 
transport dels materials residuals abandonats.  

3. L’Ajuntament podrà realitzar subsidiàriament els treballs de neteja i recollida de 
residus que segons la present Ordenança correspongui d’efectuar directament als 
habitants o responsables d’establiments, imputant-los el cost dels serveis prestats, i 
sense perjudici de les sancions que en cada cas corresponguin, ni del que civilment 
fos exigible.  
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Article 9. Promoció dels principis bàsics  

1. Els comerços i les indústries del municipi adherides al servei municipal de recollida 
de RSU estaran obligades a col·laborar amb l’Ajuntament i els serveis de recollida que 
aquest designi en totes aquelles iniciatives encaminades a potenciar la prevenció, la 
reducció, el reciclatge i reutilització dels residus en general.  

Article 10. Aplicacions per analogia  

1. Les normes de la present Ordenança s’aplicaran per analogia en supòsits que no hi 
estan expressament regulats i que per la seva naturalesa entrin dins del seu àmbit 
d’aplicació.  

 

TÍTOL II  

MODALITATS DE RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA  

Capítol I - Aspectes generals  

Article 11. Introducció  

1. El present Títol regularà les condicions en les quals l’Ajuntament prestarà, i l’usuari 
utilitzarà, els serveis destinats a la recollida porta a porta, metodologia definida a 
l’article 6, per als habitants, establiments comercials, serveis, etc. de la zona on es 
porti a terme aquest tipus de recollida.  

2. Tenen la categoria d’usuaris als efectes de prestació d’aquests serveis tots els veïns 
i veïnes de L’Arboç i responsables de comerços, serveis..., de la zona on es porti a 
terme aquest tipus de recollida, els quals els utilitzaran d’acord amb les disposicions 
vigents.  

3. La determinació específica de la programació, dies i horaris, de recollida, de dipòsit 
de cubells, bosses, cubells etc., i de retirada dels mateixos de la via pública, es fixaran, 
en execució de les determinacions generals previstes en aquesta ordenança, per 
l’Alcalde.  

Article 12. Obligacions generals dels usuaris  

1. La utilització de les diferents modalitats de recollida selectiva i el respecte als horaris 
fixats són obligatoris per als usuaris.  

 
2. En cas de lliurar els residus fora d’horari, en dies o hores que no corresponen, 
s’imposaran les sancions corresponents i es considerarà el servei com a realitzat.  

 
3. La prestació del servei de recollida d’escombraries domèstiques té el caràcter 
d’obligatori per a l’Ajuntament i es realitzarà segons la programació i horaris establerts 
per l’Alcalde.  
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4. Els usuaris estan obligats a dipositar llurs residus dintre dels elements de contenció 
(bosses, cubells) i a lliurar les deixalles en condicions que no produeixin abocaments 
mentre es presta el servei. Si per incompliment d’aquest deure es vessen residus a la 
via pública, l’usuari en serà el responsable.  

 
5. Els elements de contenció de la modalitat de recollida porta a porta han de ser 
estandarditzats per l’Ajuntament per aquelles fraccions que estableix l’Ordenança. En 
cap cas s’autoritza el lliurament dels residus definits en aquests articles en elements 
de contenció no estandarditzats.  

 
6. Els serveis municipals de recollida rebutjaran els residus que no hagin estat 
convenientment presentats i lliurats pels usuaris o corresponguin a una fracció no 
corresponent al dia de recollida, d’acord amb el que s’estipula en la present 
Ordenança. En aquest cas prendran nota de la incidència i deixaran un adhesiu que 
informi del motiu perquè no s’ha recollit 

 

 
Capítol II - De la recollida selectiva d’origen dom èstic  

 
Article 13. Dels drets i deures dels usuaris  

 
1. Tots els usuaris tenen el dret i el deure d’utilitzar el servei de recollida porta a porta 
per a lliurar la brossa orgànica dels residus municipals allà on s’estableixi aquest 
sistema de recollida.  

 
2. Correspon als usuaris separar en origen la brossa orgànica de la resta de les 
deixalles.  

 
3. Correspon als usuaris lliurar la brossa orgànica  en una bossa  compostable i 
dins el cubell estandarditzat, a la via pública, el s dies i en l’horari corresponent 
perquè es reculli porta a porta.  

 
4. Correspon als usuaris retirar de la via pública el cubell el matí següent (fins a les 9 
hores) al servei de recollida porta a porta.  

 
5. En els casos d’usuaris que, manifestament, no puguin retirar de la via pública el 
cubell el matí següent, l’Ajuntament, de forma coordinada amb l’usuari, establirà el 
mecanisme més adequat per poder donar compliment a l’Ordenança.  

 
Article 14. Del cubell estandarditzat per a la reco llida porta a porta de la brossa 
orgànica  
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1. Els usuaris generadors de brossa orgànica domiciliària tenen el dret a tenir un únic 
cubell estandarditzat de 10 o 25 litres per a la separació en origen, amb tancament 
hermètic, per a l’emmagatzematge i lliurament a la recollida porta a porta. Aquests 
cubells aniran numerats amb un adhesiu específic per a cada habitatge. En casos 
especials i a criteri de l’Ajuntament, es podrà donar més d’un cubell per habitatge. 

 
2. Els cubells estandarditzats per a la recollida selectiva de la brossa orgànica porta a 
porta seran aportats gratuïtament a tots els usuaris per part de l’Ajuntament; de forma 
general abans de l’inici de la prestació del servei i als nous empadronats; i, 
posteriorment i en concepte de reposició, en cas de causa justificada (pèrdua, 
desaparició o trencament del cubell), sempre i quan no hagi estat per negligència o 
mal ús de l’usuari.  

 
Article 15. Del lliurament de la brossa orgànica  

 
1. Els usuaris han d’utilitzar el cubell de 10 o 25 litres per al lliurament de la brossa 
orgànica de la llar perquè es reculli porta a porta. Només es recollirà un únic cubell per 
llar (a excepció d’aquells habitatges de famílies nombroses que se’ls hi lliuri més d’un 
cubell).  

 
2. Els cubells seran tractats i manipulats, tant pels usuaris, en el lliurament, com pel 
personal de recollida en el buidatge, amb cura de no fer-los malbé. Un cop dipositats 
els residus, serà obligatori tancar la tapa. El personal de recollida, un cop buidat el 
cubell, el deixaran amb la tapa oberta per tal d’evidenciar que ja s’ha efectuat la 
recollida.  

 
3. És obligatori dipositar la brossa orgànica a l’interior del cubell, mitjançant la 
utilització de bosses compostables i tancades.  

4. En tot cas, els particulars hauran de seguir les instruccions que, al respecte de la 
recollida selectiva de la brossa orgànica, facilitin les diverses administracions, a fi i 
efecte que la qualitat de la brossa orgànica recollida sigui òptima.  

Article 16. Del lliurament de la resta  

 
És obligatori dipositar el resta en bosses transparents o translúcides,  impermeables i 
estanques, i tancades.  

 
Article 17. De la recollida selectiva de les restes  vegetals assimilables a brossa 
orgànica  

 
1. Correspon als usuaris lliurar les restes vegetals assimilables a la brossa orgànica en 
un dels següents serveis optativament:  
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a) En bosses preferentment compostables, a la via pública, davant de l’habitatge 
generador els dies i en l’horari corresponent perquè es reculli porta a porta la brossa 
orgànica.  
 
b) A través de les àrees d’emergència a l’interior o al costat dels contenidors 
corresponents a la brossa orgànica.  

 
c) A la Deixalleria Comarcal.  

 
d) Altres serveis que puguin establir-se.  

 
2. En cas de lliurar les restes vegetals assimilables a la brossa orgànica perquè es 
recullin porta a porta, i en cas d’excedir la capacitat d’emmagatzematge del cubell (25 
litres), és obligatori l’ús de bosses de fins a 100 litres i tancades.  

 
3. Les restes vegetals no assimilables a la brossa orgànica (restes d’esporga i 
llenyosos) no podran ser lliurades en el servei de recollida porta a porta ni en les àrees 
d’emergència. Les restes d’esporga i llenyosos han de ser portats a la deixalleria 
comarcal o en futurs serveis específics per a la gestió d’aquesta material.  

Article 18. De les comunitats de veïns  

 
1. A efectes de la recollida selectiva porta a porta, s’entén com a comunitat de veïns 
l’agrupació de més de 6 habitatges que comparteixin una porta com a única sortida a 
la via pública.  

 
2. Per evitar acumulacions de cubells a la única porta de la comunitat, les comunitats 
de veïns tenen el dret a sol·licitar, optativament i prèvia signatura d’una carta de 
compromisos amb l’Ajuntament, un cubell estandarditzat per al lliurament de la brossa 
orgànica d’ús comunitari i exclusiu.  

 
3. Els cubells per a la recollida selectiva de la brossa orgànica porta a porta en 
comunitats de propietaris seran cedits gratuïtament per part de l’Ajuntament; de forma 
general abans de l’inici de la prestació del servei; i, posteriorment i en concepte de 
reposició, en cas de causa justificada (pèrdua, desaparició o trencament del cubell), 
sempre i quan no hagi estat per negligència o mal ús dels usuaris.  

 
4. Quan a les condicions d’ús, la comunitat de veïns s’ha de comprometre als següents 
punts:  
 
a) Els cubells s’utilitzen exclusivament per la separació i recollida porta a porta de la 
brossa orgànica.  
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b) Els cubells han de restar durant tot el dia tancats i buits en un espai privat dins de la 
comunitat.  
 
c) Els dies de recollida corresponents, se situarà el cubell o contenidor comunitari a la 
via pública per part d’un responsable de la comunitat, conforme a les condicions de 
lliurament i d’horari. S’han de deixar sempre tancats.  

 
d) L’endemà del servei de recollida porta a porta el cubell o contenidor comunitari s’ha 
de retirar de la via pública per part d’un responsable de la comunitat.  

 
e) La gestió del cubell respecte neteja, ubicació interior i a la via pública, és 
responsabilitat de la comunitat de veïns; excepte la reparació de desperfectes o 
substitució del contenidor. No obstant el servei de recollida pot preveure unes neteges 
periòdiques dels cubells, que es definiran per contracte.  

 
5. Els cubells hauran d’anar clarament identificats amb els adhesius numerats facilitats 
per l’ajuntament.  

 
6. A part de les condicions d’ús esmentades en el punt anterior, respecte a les 
condicions de lliurament es complirà l’article 15è.  

 
Article 19. Dels habitatges disseminats del municip i, on no es presta el servei 
PaP  

 
1. A efectes de la recollida de la brossa orgànica, es consideren habitatges 
disseminats tots aquells als quals no se’ls pot prestar el servei de recollida a la mateixa 
porta per problemes d’accessibilitat o per representar una despesa desproporcionada. 
Concretament a l’Arboç es consideren habitatges disseminats algunes masies o cases 
rurals situades en sòl no urbanitzable i allunyades tan del nucli com d’un accés rodat 
accessible pel camió de recollida. L’Ajuntament determinarà concretament quins 
habitatges es consideren disseminats. 

 
2. En aquests casos es realitzarà el servei de lliurament i recollida de la brossa 
orgànica a través d’àrees d’aportació d’ús exclusiu, en les condicions que definirà 
l’Alcalde, però que disposaran, com a mínim, dels contenidors necessaris de resta i 
brossa orgànica.  

 
Article 20. Situacions imprevistes i d’emergència  
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1. A efectes de la recollida porta a porta de la brossa orgànica, es consideren 
situacions imprevistes o d’emergència aquelles per les quals es fa manifestament 
impossible mantenir la brossa orgànica en el cubell dins l’habitatge per qüestions 
d’higiene i sanitat o impossibilitat d’adaptació a l’horari de recollida per causes 
personals justificades. Els Serveis Tècnics Municipals valoraran si una situació 
determinada compleix aquesta definició.  
 
2. En aquests casos, es disposarà de diferents àrees d’emergència on es podran 
dipositar els residus a qualsevol hora del dia.  

 

Capítol III - De la recollida selectiva d’origen co mercial  

 
Article 21. Dels drets i deures dels usuaris comerc ials  

 
1. Tal i com estableix la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus,la persona 
titular d’una activitat que genera residus ha de lliurar els residus que generi o posseeixi 
a un gestor o gestora autoritzat perquè se’n faci la valorització, si aquesta opció és 
possible, o disposició de la resta, o bé s’ha d’acollir al sistema de recollida i gestió que 
l’ens local competent estableixi per a aquest tipus de residus, incloent-hi el servei de 
deixalleria.  

 
S’haurà d’acreditar a l’ajuntament que tenen contractat algun gestor autoritzat de 
residus, per a la recollida, tractament i eliminació dels residus que produeixi l’activitat 
corresponen, en els termes previstos en la Ordenança fiscal corresponent.  

 
Cas que no es porti a terme l’esmentada acreditació en el termini previst, l’Ajuntament 
considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquest residus assimilables als 
municipals s’acull al sistema de recollida, tractament i eliminació que tingui establert 
l’Ajuntament, i haurà de satisfer la taxa o preu públic corresponent.  

 
En tot cas correspon als generadors singulars comercials separar en origen la brossa 
orgànica de la resta de les deixalles.  

 
2. Les parades dels mercats ambulants reben la mateixa condició que la resta 
d’activitats comercials i els caldrà complir l’establert per aquestes. En qualsevol cas 
han de deixar la via pública neta i en condicions i seguir les indicacions específiques 
que l’Ajuntament determini.  
 

 
Article 22. Dels cubells estandarditzats per a la r ecollida selectiva porta a porta 
de la brossa orgànica 
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1. Els cubells per a la recollida selectiva de la brossa orgànica porta a porta 
s’identificaran de forma cromàtica en funció de la modalitat de servei de recollida 
contractada i mitjançant l’adhesiu identificatiu de l’activitat que facilitarà l’Ajuntament.  

 
2. Els generadors comercials de brossa orgànica tenen el dret a tenir els cubells o 
contenidors estandarditzats de 60, 90, 120 i 240 litres per a la separació en origen que 
considerin necessaris i suficients en funció de la seva generació de brossa orgànica.  

 
3. L’Ajuntament; de forma general, abans de l’inici de la prestació del servei lliurarà un 
sol cubell o contenidor per establiment. En cas de necessitar-ne més, l’establiment 
haurà d’adquirir-lo pel seu compte. L’ajuntament facilitarà, en qualsevol cas, els 
adhesius identificatius necessaris per a tots els cubells o contenidor que l’establiment 
utilitzi per al servei porta a porta. Posteriorment, podrà lliurar-se un nou cubell o 
contenidor en concepte de reposició, en cas de causa justificada (pèrdua, desaparició 
o trencament del cubell), sempre i quan no hagi estat per negligència o mal ús de 
l’usuari.  

 
4. Els cubells i contenidors seran tractats i manipulats, tant pels usuaris com pel 
personal de recollida, amb cura de no fer-los malbé. Un cop dipositats els residus, serà 
obligatori tancar la tapa.  

Article 23. Del lliurament de la brossa orgànica  

1. El lliurament de la brossa orgànica en els cubells es realitzarà amb bosses o fundes,  
compostables, que es tancaran de manera estanca i seran impermeables.  

 
2. Correspon als usuaris comercials retirar de la via pública els cubells o contenidors 
un cop efectuada la recollida porta a porta.  

 
3. En els casos d’usuaris comercials que, manifestament, no puguin retirar de la via 
pública el cubell un cop efectuada la recollida, l’Ajuntament, de forma coordinada amb 
l’usuari, establirà el mecanisme més adequat per poder donar compliment a 
l’Ordenança.  

 
4. En cas que els cubells o contenidors tinguin un fàcil accés des de la via pública, 
correspon a l’usuari comercial el control d’abocaments incontrolats i del seu contingut.  

 
5. Quan a les condicions d’ús, els establiments comercials s’han de comprometre als 
següents punts:  

 
a) Els cubells o contenidors s’utilitzen exclusivament per la separació i recollida porta a 
porta de la brossa orgànica.  
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b) Els cubells o contenidors han de restar durant tot el dia tancats en un espai privat 
dins l’establiment comercial o dins el recinte de l’establiment.  

 
c) Els dies de recollida corresponents, se situarà el cubell o contenidors a la via pública 
per part d’un responsable de l’establiment, conforme a les condicions de lliurament i 
d’horari. S’han de deixar sempre tancats.  

 
d) Després del servei de recollida porta a porta s’ha de retirar de la via pública el cubell 
o contenidors per part d’un responsable de l’establiment.  

 
f) La gestió del cubell o contenidor respecte neteja, ubicació interior i a la via pública, 
és responsabilitat de l’establiment comercial; excepte la reparació de desperfectes o 
substitució del contenidor. No obstant el servei de recollida pot preveure unes neteges 
periòdiques dels cubells o contenidors, que es definiran per contracte.  

Article 24. Del lliurament de la resta  

El lliurament del resta es farà en bosses transparents o translúcides impermeables i 
estanques de tipus comercial, que s’hauran de lligar i dipositar davant de l’establiment 
en l’horari establert per l’Ajuntament. En cap cas s’utilitzarà el cubell o el bujol destinat 
a la matèria orgànica per dipositar la bossa de resta.  

 
Article 25. Del lliurament del cartró comercial  

 
1. El lliurament d’aquesta fracció es farà a la via pública, de manera que no entorpeixi 
el pas de vianants o vehicles, entre les 14 i 15 hores dels dies que hi hagi recollida per 
aquesta fracció. El paper s’haurà de dipositar en farcells, ben lligats i el cartró haurà 
d’estar ben plegat i apilat.  

 
2. Els comerços i activitats no podran lliurar el paper i cartró als contenidors disposats 
a la via pública i àrees d’emergència, ja que aquests són per a ús exclusiu dels 
particulars. Excepcionalment l’Ajuntament podrà autoritzar el lliurament en contenidors 
si es justifica raonadament aquesta necessitat.  

 

 

 
Capítol IV - Dels bolquers  

 
Article 26. Dels drets i deures dels usuaris  
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1. A causa de les necessitats de lliurar els residus de bolquers quasi diàriament per 
qüestions higièniques i sanitàries es gestionaran com una fracció a separar i recollir 
selectivament.  

 
2. Correspon als usuaris generadors de bolquers separar-los en origen de la resta de 
les deixalles.  
 
3. Correspon als usuaris particulars lliurar els bolquers separadament dins una bossa 
impermeable i estanca, tancada, a la via pública, els dies i en l’horari de recollida de 
FORM. L’Ajuntament disposarà d’etiquetes identificatives especials que els usuaris 
hauran d’enganxar a la bossa dels bolquers per tal de diferenciar-la de l’altra fracció.  

El dia de la recollida de resta, els bolquers es lliuraran conjuntament amb la  resta dins 
la mateixa bossa.  

 
4. Per als grans generadors de bolquers (residències i escoles bressol) es podrà 
establir, si és necessària, una recollida específica, diària, i en horaris determinats, que 
aquests usuaris hauran de respectar.  

 
Capítol V - Prohibicions i control de la recollida selectiva porta a porta  

 
Article 27. Prohibicions  

Resta prohibit el següent:  

 
1. En el cas dels domicilis, deixar d’utilitzar els serveis de recollida de la brossa 
orgànica previstos en el Capítol I tot i generar brossa orgànica i utilitzar-ne d’altres. En 
el cas dels comerços deixar d’utilitzar els serveis de recollida de la brossa orgànica 
previstos en el Capítol I tot i generar brossa orgànica, i no disposar de cap gestor 
autoritzat per a la seva gestió.  

 
2. Dipositar en l’interior dels elements de contenció (cubells, bosses o cubells 
estandarditzats) per a la recollida selectiva porta a porta qualsevol material o residu 
que no s’ajusti al que preveu aquesta Ordenança.  

 
3. Dipositar materials inorgànics barrejats amb la brossa orgànica o bé fer-ho a 
contenidors específics de les àrees d’aportació o d’emergència.  

 
4. El lliurament sense els elements de contenció establerts als articles anteriors.  

 
5. Abandonar escombraries fora dels elements de contenció.  

 
6. Abandonar qualsevol tipus de residu a la via pública.  
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7. Lliurar o abandonar residus municipals a serveis de recollida d’altres municipis.  

 
8. El lliurament de residus en forma líquida o susceptible de liquar-se.  

 
9. Abandonar escombraries fora dels dies i horaris previstos.  

 
10. Prendre o malmetre un cubell d’un altre veí o un cubell comercial.  

 
11. Evacuar residus sòlids per la xarxa de sanejament o les rieres, o a qualsevol altre 
lloc diferent de del que específicament s’ha previst.  

 
12. Tractar els cubells, cubells, contenidors, etc., amb poca cura, i malmetre’ls. 

13.- Fer un mal ús de les àrees d’emergència 

 
14. Qualsevol altre actuació contraria al contingut de la present ordenança.  

 
Article 31. Control de l’activitat  

 
1. L’Ajuntament exercirà el control i inspecció pel que fa a la qualitat de la separació i 
farà les amonestacions i sancions, si s’escau, a les persones responsables.  

 
2. L’Alcalde establirà la freqüència dels serveis de recollida porta a porta, així com els 
horaris més adients per a dur-la a terme.  

 
3. L’Alcalde podrà introduir modificacions quant a freqüència i horari del servei. Per 
això, es fomentaran mecanismes de consulta i participació ciutadana per adaptar el 
màxim possible tot el sistema a les necessitats dels veïns i veïnes.  

 
4. En cas d’anomalies en la prestació del servei de recollida porta a porta, l’Ajuntament 
s’obliga a posar tots els mitjans a disposició dels usuaris per rebre la queixa i resoldre-
la en la màxima celeritat possible, així com actuar com consideri convenientment 
respecte l’empresa adjudicatària.  

 
5. Només es consideren festius pel servei de recollida porta a porta els dies 1 de gener 
i 25 de desembre. En cas de manca de servei general de recollida porta a porta per 
festius s’informarà amb 15 dies d’antelació a la població sobre els canvis de servei.  

 
6. En cas de no realització del servei per causes alienes a la voluntat de l’Ajuntament 
s’informarà a tota la població amb la suficient antelació.  
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Article 32. Incompliment del lliurament  

 
1. L’Ajuntament o l’empresa adjudicatària es reserven el dret de no recollir l’interior del 
cubell (o cubell) de la brossa orgànica o les bosses de resta en cas d’incompliment de 
les condicions fixades en la present Ordenança.  

 
En aquests casos, s’informarà a l’usuari el motiu pel qual no s’ha prestat el servei a 
través d’un adhesiu, i sense perjudici de la sanció econòmica que correspongui, 
segons la seva gravetat.  

 
2. Els usuaris estan obligats a retirar l’element de contenció buit o sobre el qual no s’ha 
prestat el servei de la via pública, per incompliment de les condicions de lliurament, el 
matí següent al servei de recollida porta a porta (abans de les 12 hores), havent de 
deixar net l’espai urbà que s’hagués embrutat. Si per incompliment d’aquest deure 
s’han vessat o abandonat residus a la via pública, l’usuari en serà el responsable.  

 
3. En cas de la no retirada d’elements de contenció que incompleixen les condicions 
de lliurament, residus abandonats... i sens perjudici de la sanció per incompliment dels 
punts anteriors, l’Ajuntament pot realitzar un servei de recollida i neteja, el cost del qual 
correria a càrrec de l’infractor.  

 
Article 33. De l’aprofitament i de la recollida sel ectiva dels materials residuals 
continguts en els residus municipals  

 
1. Un cop dipositats els residus al carrer, en espera d’ésser recollits pels serveis 
municipals, adquiriran el caràcter de propietat municipal, sense perjudici del que 
determina l’article 32.  

 
2. Als efectes de recollida selectiva, la propietat municipal sobre residus municipals, a 
què fa referència el número 1 anterior es fa plena en el moment en què els materials 
residuals són deixats dins els elements de contenció i a la via pública en els termes 
que disposa aquesta ordenança.  

 
3. Ningú pot dedicar-se a la recollida o aprofitament dels residus municipals sense 
autorització prèvia municipal. Es prohibeix triar, classificar i separar qualsevol mena de 
material i residual dipositat en els elements de contenció (cubells, cubells, 
contenidors...) en espera d’ésser recollit pels serveis municipals, excepte que hom 
disposi de llicència expressa atorgada per l’Ajuntament.  

 
Article 34. Molèsties al servei  
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1. L’Alcalde sancionarà a qui amb la seva conducta causi destorbs a la prestació del 
servei de recollida porta a porta, sense perjudici de la retirada immediata dels vehicles 
mal estacionats, que afectin a la prestació del servei, pels serveis municipals, amb el 
seu cost a càrrec de l’infractor.  

 
TÍTOL III  

 
ALTRES MODALITATS DE RECOLLIDA SELECTIVA: IGLÚS, CO NTENIDORS I 
CUBELLS A LA VIA PÚBLICA I ALTRES  

 
Article 35. Introducció  

El present Títol regularà les condicions en les quals l’Ajuntament prestarà, i l’usuari 
utilitzarà, els serveis destinats a la recollida selectiva dels residus municipals produïts 
pels habitants, no inclosos en el Títol II, mitjançant iglús, contenidors i cubells a la via 
publica i altres.  

 

 

 

 

 
Capítol I - El vidre  

 
Article 36. Dels drets i deures dels usuaris genera dors de vidre  

 
1. Tots els usuaris tenen el dret i el deure d’utilitzar el servei de recollida en iglús que a 
tal efecte estan instal·lats a la via pública, o opcionalment a la Deixalleria Comarcal, 
per a lliurar el vidre dels residus municipals.  

 
2. Correspon als usuaris separar en origen el vidre de la resta de les deixalles.  

 
3. Els iglús per a la recollida selectiva del vidre, ubicats a la via pública, s’identificaran 
de forma cromàtica (color verd) i mitjançant pictogrames i textos específics.  

 
4. Els comerços i activitats podran lliurar el vidre als contenidors disposats a la via 
pública i àrees d’emergència. 

 
Capítol II - Paper i cartró  
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Article 37. Dels drets i deures dels usuaris genera dors de paper i cartró  

 
1. Tots els usuaris, a excepció del què determina el Capítol IV, del Títol II, tenen el dret 
i el deure d’utilitzar el servei de recollida de paper i cartró mitjançant els contenidors 
instal·lats a la via pública.  

 
2. Correspon als usuaris separar en origen el paper i cartró de la resta de les deixalles.  

 
3. Els contenidors per a la recollida selectiva del paper i cartró, ubicats a la via pública, 
s’identificaran de forma cromàtica (color blau) i mitjançant pictogrames i textos 
específics.  

 
Capítol III - Envasos i embalatges lleugers  

 
Article 38. Dels drets i deures dels usuaris genera dors d’envasos i embalatges 
lleugers  

 
1. Tots els usuaris tenen el dret i el deure d’utilitzar el servei de recollida en 
contenidors que a tal efecte estan instal·lats a la via pública, o opcionalment a la 
Deixalleria Comarcal, per a lliurar els envasos i embalatges lleugers.  

 
2. Correspon als usuaris separar en origen els envasos i embalatges lleugers de la 
resta de les deixalles.  

 
3. Els contenidors per a la recollida selectiva els envasos i embalatges lleugers, 
ubicats a la via pública, s’identificaran de forma cromàtica (color groc) i mitjançant 
pictogrames i textos específics.  

 
4. Els comerços i activitats podran lliurar envasos i embalatges lleugers als contenidors 
disposats a la via pública i àrees d’emergència.  

 
Capítol IV - La fracció resta  

 
Article 39. Dels drets i deures dels usuaris genera dors de resta  

 
1. Tots els usuaris dels habitatges disseminats definits en l’article 18 exclosos del 
servei PaP tenen el dret i el deure d’utilitzar el servei de recollida en contenidors que a 
tal efecte estan instal·lats a la via pública, per a lliurar la fracció Resta.  

 
2. Correspon als usuaris separar en origen la resta de deixalles reciclables.  
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3. Els contenidors per a la recollida del resta, ubicats a la via pública, s’identificaran de 
forma cromàtica (color gris o color verd fosc) i mitjançant pictogrames i textos 
específics.  

 
Capítol V - La fracció orgànica (FORM)  

 
Article 40. Dels drets i deures dels usuaris genera dors de fracció orgànica 
(FORM)  

 
1. Tots els usuaris dels habitatges disseminats definits en l’article 18 exclosos del 
servei PaP tenen el dret i el deure d’utilitzar el servei de recollida en contenidors i 
cubells que a tal efecte estan instal·lats a la via pública, per a lliurar la fracció orgànica.  

2. El lliurament de la brossa orgànica en els cubells es realitzarà amb bosses o fundes,  
compostables, que es tancaran de manera estanca i seran impermeables.  

 
3. Correspon als usuaris separar en origen la fracció orgànica de la resta de deixalles.  

 
4. Els contenidors i cubells per a la recollida de la fracció orgànica, ubicats a la via 
pública, s’identificaran de forma cromàtica (color marró) i mitjançant pictogrames i 
textos específics.  

 
Capítol VI - Les piles  

 
Article 41. Recollida de piles  

 
1. Les piles podran ser lliurades a la Deixalleria Comarcal i als contenidors ubicats als 
establiments comercials que disposin de cubells especials. Degut a la seva perillositat 
per al medi ambient, en cap cas podran llançar-se dins de contenidors d’altres residus, 
barrejar-los amb altres fraccions o llençar-los a la via pública, natura, etc.  

Capítol VII - La roba  

 
Article 42. Roba  

1. La roba vella, en desús, etc., així com altres materials tèxtils provinents de 
particulars s’hauran de dipositar dins els contenidors específics per aquest residu.  

 
2. Aquest residu s’haurà de posar dins d’una bossa abans de ser dipositat al 
contenidor específic.  
 
Capítol VIII - Disposicions comunes pels usuaris de ls contenidors a la via 
pública  
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Article 43. Disposicions comunes  

 
1. És obligatori dipositar cada fracció a l’interior del seu contenidor corresponent.  

 
2. Els contenidors estaran distribuïts pel municipi segons les necessitats de la 
població. La ubicació serà decidida pels Serveis Tècnics Municipals.  

 
3. L’Ajuntament podrà establir els guals o reserves d’espai a les voreres o espais 
adients de la via pública per a l’emplaçament dels iglús, contenidors.  

 
4. Correspondrà a l’Ajuntament o l’empresa adjudicatària del servei, la neteja dels 
iglús, contenidors, el seu entorn i la reparació o substitució dels que s’hagin fet malbé.  

 
Article 44 . Prohibicions  

Resta prohibit el següent:  

 
1. Dipositar a l’interior de l’iglú o contenidors per a la recollida selectiva, qualsevol 
material, residu o fracció que no s’ajusti al que s’ha disposat als articles anteriors.  

 
2. Dipositar residus en estat líquid en l’interior d’aquests iglús o contenidors.  

 
3. Dipositar els residus fora dels iglús o contenidors, havent d’aprofitar la seva 
capacitat. En cas que estiguin plens es dipositaran en altres propers a aquest.  

 
4. El triatge d’objectes i residus dins i fora dels iglús, contenidors.  

 
5. Estacionar vehicles davant de la zona senyalitzada per a la seva ubicació de tal 
manera que impedeixin o destorbin les operacions corresponents a la càrrega, 
descàrrega, neteja i trasllat.  

 
Capítol IX - Els voluminosos  

 
Article 45. Serveis de recollida de voluminosos  

 
1. L’Ajuntament estableix el serveis de recollida sectorial de residus municipals 
voluminosos domèstics, amb exclusió de qualsevol tipus de residus de naturalesa 
industrial o comercial.  
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2. El servei es prestarà prèvia trucada a l’Ajuntament de L’Arboç o a l’empresa 
concessionària, segons determini l’Ajuntament.  

 
3. Els criteris d’inclusió dins aquest servei seran definits pels Serveis municipals quan 
als residus admesos, quantitats i tipologia d’usuaris.  

 
4. Els voluminosos s’hauran de deixar a la façana, sense impedir el pas, el matí 
corresponent al dia de la recollida. Excepcionalment i de manera justificada, es podrà 
dipositar els voluminosos el dia abans de la recollida.  

 
5. En cas que el servei de recollida de voluminosos presti el servei de recollida dins del 
domicili dels particulars, aquests hauran de facilitar l’accés al domicili. L’usuari del 
servei està obligat a desmuntar aquelles parts del voluminós que puguin separar-se, 
per tal de facilitar les feines dels operaris i a dipositar-les el més a prop possible de la 
porta de l’habitatge.  
 
6. Aquest servei no contempla el buidatge complert d’un habitatge o una gran part 
d’aquest.  
 
7. El nombre màxim de voluminosos per habitatge i per recollida vindrà definit segons 
la capacitat del servei, i en tot cas les restriccions o limitacions seran definides per 
l’Ajuntament.  
 
Capítol X - Restes d’esporga  

 
Article 46. Serveis de recollida de restes d’esporg a  

 
1. Les restes vegetals no assimilables a la brossa orgànica (restes d’esporga i 
llenyosos) no podran ser lliurades perquè es recullin porta a porta. Alternativament 
aquest tipus de residus podran ser objectes de recollides domiciliàries per part 
d’empreses privades o bé hauran de ser portats per part dels generadors a la 
Deixalleria Comarcal de Bellvei.  

 
2. L’Ajuntament, quan ho cregui convenient, podrà establir un servei de recollida 
específic per a la poda, les característiques del qual i els drets i deures dels usuaris 
podrien definir-se per Reglament.  

 
Capítol XI - Fàrmacs i medicaments  

 
Article 47. Recollida de fàrmacs i medicaments 



 180 

                                                                                                                                                            

 
Els fàrmacs o medicaments caducats, no utilitzats o mig buits, així com els envasos 
que els contenen o contenien, podran ser lliurats a les farmàcies que disposin de 
contenidors a l’efecte, a la Deixalleria Comarcal o als espais que es poguessin 
habilitar.  

 

 

 
Capítol XII - Altres aspectes a considerar  

 
Article 48. Dels actes lúdics generadors de residus  municipals  

 
1. Per a esdeveniments on es generi puntualment una quantitat elevada de residus 
municipals i que no pugui ser recollida segons el sistema habitual, es comunicarà a 
l’Ajuntament i es concretaran els mecanismes de recollida.  

2. En cas de necessitar elements de contenció específicament per l’acte, l’Ajuntament 
cedirà els cubells necessaris per a la seva recollida selectiva sobre els quals s’aplicarà 
un dipòsit a retornar quan el servei de recollida certifiqui que els contenidors estan en 
les condicions que defineix la present Ordenança respecte el lliurament de les 
diferents fraccions. Addicionalment s’aplicarà la pertinent taxa en els termes que 
preveu l’ordenança.  

Article 49. Instal·lacions i espais als edificis  

 
1. Tots els edificis per a habitatges particulars, locals industrials i comercials i restants 
establiments de característiques anàlogues i que siguin de nova edificació hauran de 
disposar d’un espai delimitat i de dimensions suficients, habilitat a l’efecte, per a 
l’acumulació i emmagatzematge dels residus diàriament produïts.  

 
2. En les edificacions construïdes amb anterioritat a la promulgació de la present 
Ordenança, s’haurà d’habilitar l’espai per a residus a què fa referència el número 1 
anterior, si les condicions de prestació de servei de recollida així ho fan exigible.  

 
3. L’acumulació dels residus en l’espai a què es refereix el número 1 anterior es farà 
mitjançant l’ús d’elements de contenció estancs i perfectament tancats.  

 
4. L’espai per a residus i els elements de contenció destinats a la seva acumulació 
s’hauran de mantenir en perfectes condicions d’higiene, netedat, ventilació, etc.  

 
TÍTOL IV  

 
LA DEIXALLERIA COMARCAL  
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La deixalleria és un centre de recepció, emmagatzematge selectiu i transferència de 
residus per al seu correcte tractament.  

 

A l’Annex I d’aquesta ordenança es detallen els residus que han d’anar a la deixalleria. 
Els residus admesos i les condicions de lliurament d’aquests estan sotmeses a la 
reglamentació que pugui establir el Consell Comarcal del Baix Penedès, titular de la 
deixalleria comarcal. 

 
TÍTOL V  

INFRACCIONS I SANCIONS  

Article 50. Infraccions  

1. Són infraccions lleus, greus i molt greus, en matèria de gestió de residus municipals, 
les tipificades a la Llei 6/1993, de 15 de juliol, de residus. 

2. A més de les infraccions tipificades en la legislació esmentada, també ho són per 
infracció de la present ordenança les següents: 

Infraccions lleus 

Dipositar els residus fora dels elements de contenció sense aprofitar llur capacitat. 

Dipositar els materials selectivament, sense els elements de contenció. 

Lliurar residus en elements de contenció no estandarditzats o diferents als determinats 
per l’Ajuntament. 

No retirar els elements de contenció abans de l’horari fixat. 

No lliurar tancats els elements de contenció. 

No tenir cura amb els elements de contenció. 

Lliurar de residus en forma líquida o susceptible de liquar-se. 

Prendre o malmetre un cubell de bossa orgànica d’un altre veí o un element de 
contenció d’usuari comercial. 

Triar o separar materials dipositats als elements de contenció d’altri. 

Destorbar els serveis de recollida. 

En general, totes aquelles no previstes com a greus ni molt greus que puguin infringir 
les condicions establertes a la present ordenança, i que l’Ajuntament consideri de 
caràcter lleu. 

Infraccions greus 
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Manca d’elements d’identificació en els elements de contenció en què és obligatori. 

Per als usuaris comercials, deixar d’utilitzar els serveis públics municipals de recollida 
de residus municipals sense notificació prèvia. 

No separar els residus en origen i no lliurar-los selectivament. 

Lliurar residus al servei de recollida expressament prohibits. 

Utilitzar les àrees d’emergència de forma no prevista en la present ordenança. 

Utilitzar elements de contenció per a residus municipals d’origen domèstic en volums 
de generació d’origen comercial. 

Abandonar qualsevol tipus de residu a la via pública. 

Lliurar o abandonar residus municipals a serveis de recollida d’altres municipis. 

Abandonar residus fora dels horaris de recollida. 

La reiteració de faltes lleus. 

En general, totes aquelles no previstes com a lleus ni molt greus que puguin infringir 
les condicions establertes a la present ordenança, i que l’Ajuntament consideri de 
caràcter greu. 

Infraccions molt greus 

Dipositar en l’interior dels elements de contenció per a la recollida selectiva qualsevol 
material o residu que no s’ajusti al que preveu aquesta ordenança. 

Evacuar residus sòlids per la xarxa de sanejament o les rieres o a qualsevol altre lloc 
diferent del que específicament s'ha previst. 

La reiteració de faltes greus. 

En general, totes aquelles no previstes com a lleus ni greus que puguin infringir les 
condicions establertes a la present ordenança, i que l’Ajuntament consideri de caràcter 
molt greu. 

Article 51. Sancions  

 
1. Les infraccions es sancionaran amb multes i/o la no recollida dels elements de 
contenció, cubells i bosses, en els casos d’incompliment de les condicions de 
lliurament fixades en la present ordenança. 

2. Les infraccions lleus comeses pels usuaris domèstic es sancionaran amb multes de 
fins a un màxim de 90 €. Les infraccions lleus comeses pels usuaris comercials i 
industrials es sancionaran amb multes de fins a 300 € 

3. Les infraccions greus comeses pels usuaris domèstics es sancionaran amb multes 
de 91€ fins a 150€. Les infraccions greus comeses pels usuaris comercials i industrials 
es sancionaran amb multes que aniran de 301 € fins a 3.000 €. 
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4. Les infraccions molt greus comeses pels usuaris domèstics es sancionaran amb 
multes de 151€ fins a 300€. Les infraccions molt greus comeses pels usuaris 
comercials industrials es sancionaran amb multes que aniran de 3.001 € a 6.000 €. 

 
Article 52. Procediment sancionador  

 
Les sancions es graduaran d’acord amb el que estableix la Llei 6/93 als seus arts. 
79,80 i 81 i seran imposades mitjançant la instrucció del corresponent expedient, 
d’acord amb la Llei 6/1993, reguladora de residus, i l’ordenança municipal pel 
procediment sancionador. Quan sigui procedent se seguirà el procediment abreujat 
regulat  a la pròpia ordenança. Subsidiàriament a aquesta s’aplicarà el reglament del 
Decret 278/93, de 9 de novembre de la Generalitat de Catalunya 

 

Disposició Addicional primera 

Els conceptes emprats en la present ordenança i no definits de forma expressa en la 
mateixa, s’hauran d’entendre en els termes de les definicions contingudes en els 
textos de les següents disposicions legals: 

Llei 6/1993, de 15 de juliol, de residus. 

Disposició addicional segona 

L’Alcalde es reserva el dret de modificar les condicions de la recollida en una situació 
excepcional. 

Disposició derogatòria 

Amb la promulgació de la present ordenança queda derogada qualsevol altra que 
contravingui les disposicions contingudes en la mateixa. 

Disposició final 

Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació i mantindrà la seva 
vigència mentre no se n’aprovi la modificació o derogació expressa. 

 

 

 

ANNEX I  

 
Residus admesos en una deixalleria 

 

Residus especials (tòxics i perillosos):  
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a) Fluorescents i llums de vapor de mercuri.  

b) Bateries.  

c) Dissolvents.  

d) Pintures.  

e) Vernissos.  

f) Piles i acumuladors.  

g) Electrodomèstics que continguin substàncies perilloses.  

h) Olis minerals usats. 

i) Pneumàtics 

 
Residus municipals assimilables (valoritzables): 

 
a) Paper i cartó.  

b) Vidre.  

c) Plàstics.  

d) Ferralla i metalls.  

e) Fustes.  

f) Tèxtils.  

g) Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses.  

 
Altres residus valoritzables: 

a) Runes i restes de construcció d’obres menors 

b) Residus verds (de jardineria) 

c) Residus voluminosos (mobles i altres) 

Nota: El reglament del servei, aprovat per l’entitat local titular de la deixalleria, ha 
d’establir les condicions de lliurament dels residus i pot limitar la relació de residus 
admesos quan disposi d’un altre sistema adequat per fer-ne la recollida selectiva. 

 

 


