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NORMA GENERAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA I ÚS DELS ESPAIS PÚBLICS 
DE LA SELVA DEL CAMP 
 
TÍTOL PRELIMINAR 
DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1 
(Objecte) 
1. Aquesta Norma estableix les regles fonamentals referents al comportament cívic de les 
persones i, també, a l’ús i gaudi dels espais públics, per tal que el seu compliment empari i 
reforci la convivència pública dins del nostre poble.  
 
2. Pel que fa als principis generals recollits en aquest títol, aquesta Norma serà d'aplicació 
general en l'activitat dels poders públics municipals i de les persones que actuïn en el seu 
nom, sense perjudici dels drets i obligacions derivats de la resta de l'ordenament jurídic i, 
en particular, de la resta de reglaments municipals en allò que no siguin modificats per 
aquest. 
 
Article 2 
(Àmbit d'aplicació) 
1. Aquesta Norma s'aplicarà dintre dels límits del terme municipal de la Selva del Camp, 
sense més excepcions que les que ella mateixa prevegi o aquelles que derivin de normes de 
rang superior. 
 
2. Els drets i deures recollits en aquesta Norma s'atribueixen a tota la ciutadania de la Selva 
del Camp, entenent com a tals aquelles persones empadronades a la nostra Vila. Així 
mateix, s'atribuiran a totes aquelles persones que es trobin en el municipi durant el temps 
que hi romanguin, sempre que no es tracti d'un dret o deure que, per la seva naturalesa, 
només hagi de correspondre als empadronats. 
 
Article 3 
(Valors a promoure) 
1. La Vila de la Selva del Camp assumeix com a propis els valors de la llibertat, de la vida, 
de la igualtat de drets i de deures, de la responsabilitat individual dels nostres actes, del 
foment de l’educació, de la difusió del coneixement, del respecte  a la natura i a l’entorn , i 
en general, al valor de la democràcia com a norma de respecte i de convivència.  
 
2. L'Ajuntament: 
a) Procuarà promoure els valors esmentats com a contribució més adient per a fer prevaldre 
la convivència com a norma suprema de comportament cívic. 



Pàgina 2 de 56 

b) Difondrà, amb l'objectiu de promoure la convivència ciutadana, el contingut d'aquesta 
Norma per mitjà dels canals de comunicació locals per tal de permetre tant la promoció dels 
valors que la informen com el compliment d'allò que s'hi disposa. 
c) Vetllarà per l'educació cívica de la ciutadania de la Selva del Camp, particularment, en 
l'àmbit escolar i educatiu, tot promovent els valors i principis de convivència que es 
recullen en aquesta Norma. 
 
3. La ciutadania evitarà tota conducta que posi en perill la convivència o que expressi una 
manca de respecte cap als altres, així com aquelles que contribueixin al deteriorament de la 
Vila. 
 
4. En la interpretació de les infraccions previstes en aquesta Norma i, en general, de les 
previstes en qualsevol norma municipal, es tindrà sempre en compte, en la determinació de 
la sanció, fins a quin punt s'han vulnerat els principis que estableix el paràgraf anterior. 
 
Article 4 
(Llibertat) 
1. Tota persona té el dret d'actuar amb llibertat. Aquest dret es limitarà, només, en cas que 
el seu ús destorbi o entrebanqui, l'exercici dels drets dels altres i, també, que sigui contrari a 
la dignitat de les persones. 
 
2. Les disposicions limitadores de la llibertat que es recullen en aquesta Norma i en la resta 
de la normativa municipal s'interpretaran de forma restrictiva. 
 
Article 5 
(Individualitat i col·lectivitat) 
1. L'Ajuntament procurarà promoure l'establiment de les condicions apropiades per 
promoure els valors humanístics, cívics i democràtics apropiats per tal que cada persona se 
senti respectada i emparada en la seva individualitat. Alhora, l’Ajuntament procurarà 
esperonar la participació de les persones, en les activitats col·lectives i públiques, com a 
mitjà de la seva integració i vinculació al nostre Poble. 
 
2. En la seva activitat quotidiana i en les relacions que mantingui amb altres institucions, 
l'Ajuntament actuarà de conformitat amb els valors democràtics i els procurarà difondre 
entre els ciutadania. 
 
Article 6 
(Informació dels assumptes públics i llur participació) 
1. Cada ciutadà té el dret a estar informat dels assumptes públics i a participar-hi, si s’hi 
escau, tant a nivell individual com, també, per mitjà d’entitats associatives. 
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Article 7 
(Accés als serveis i els béns públics) 
1. Cada ciutadà té el dret de fer ús dels serveis públics municipals en les condicions que 
determini l'ordenament jurídic. L'Ajuntament vetllarà per l'eliminació dels obstacles que 
puguin impedir l'exercici d'aquest dret en condicions d'igualtat. 
 
2. Els béns públics municipals han de poder ser aprofitats per la ciutadania. L'Ajuntament 
en facilitarà l'accés i el gaudi sempre que això sigui possible, eliminant per això les barreres 
urbanístiques, arquitectòniques i de comunicació que ho dificultin. 
 
Article 8 
(Integritat de les persones i els béns) 
1. Tothom té el dret que es respecti la seva integritat i la dels seus béns. 
 
2. L'Ajuntament garantirà el dret recollit en l'article anterior i perseguirà, de conformitat 
amb la legislació aplicable, les conductes que el violin. Així mateix, col·laborarà amb les 
altres administracions per protegir-lo en l'àmbit del terme municipal i promourà una 
política coordinada de seguretat. 
 
3. Els Serveis de Vigilància Municipal vetllaran per la seguretat ciutadana i per l’ordre, pel 
compliment de les ordenances i per la utilització dels espais públics, de conformitat amb 
aquesta Norma, particularment en l'ordenació i la regulació del trànsit, amb coordinació 
amb les forces i cossos de seguretat. 
 
Article 9 
(Principis de l'acció municipal) 
1. Qualsevol que actuï en nom de l'Ajuntament ho haurà de fer amb el màxim respecte i 
deferència cap als drets de les persones i la seva dignitat. 
 
2. L'Ajuntament promourà la formació del seu personal en el respecte a la dignitat de les 
persones i els seus drets fonamentals, així com en la vocació de servei a la comunitat. 
 
3. L'Administració municipal, de conformitat amb la Constitució, l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya i la legislació vigent, serveix l'interès públic amb objectivitat i ha d'actuar 
d'acord amb criteris d'eficiència, eficàcia i servei a la ciutadania. 
 
4. La potestat sancionadora del municipi s'exercirà d'acord amb els principis de legalitat, 
irretroactivitat, tipicitat, responsabilitat i proporcionalitat. 
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Article 10 
(Política social i econòmica) 
1. L'Ajuntament, en exercici de les competències que li són pròpies, prestarà una atenció 
especial a les persones menors, les discapacitades, les ancianes i, en general, a totes 
aquelles que, per alguna raó, estiguin en una situació de desavantatge. En la mesura que li 
sigui possible remourà els obstacles que dificultin la integració social plena de les persones 
pertanyents a aquests col·lectius. 
 
2. Les autoritats municipals, en la seva actuació, procuraran contribuir a una plena igualtat 
entre les persones de sexe diferent. 
 
Article 11 
(Inspecció i comprovació municipals). 
1. El personal tècnic municipal, segons les seves atribucions o el que designi l'Alcaldia 
singularment, podrà realitzar en tot moment totes les inspeccions que s'estimin necessàries 
per comprovar el compliment del que disposa aquesta Norma i les disposicions legals i 
reglamentàries que regulin els diferents àmbits de l'actuació municipal. 
El personal tècnic efectuarà la comprovació de les activitats, les instal·lacions i les obres 
mitjançant el reconeixement d'aquestes. Els titulars d'aquestes i totes les persones afectades 
hauran de facilitar les tasques d'inspecció municipals. 
 
2. Si de resultes de la inspecció es produissin fets que representessin amenaça de 
pertorbació greu de la convivència ciutadana o de l'ús dels espais públics, cautelarment, es 
podrà ordenar el cessament immediat del funcionament de l'activitat, sense que aquest 
cessament pugui tenir mai caràcter sancionador. 
 
3. Constitueixen infraccions greus: 
a) La negativa, o la resistència, a facilitar la labor inspectora o de vigilància de 
l'Administració. 
b) La negativa o la resistència a subministrar dades o facilitar la informació que demanin 
les autoritats competents o els seus agents, per complir les seves funcions; i subministrar 
informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error. 
 
 
TÍTOL PRIMER 
 
ORDENACIÓ DE L'ÚS I LA PRESERVACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS 
 
CAPÍTOL I 
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DEFINICIÓ I IDENTIFICACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS 
 
Article 12 
(Definició d'espai públic) 
1. Als efectes de l'aplicació de la present Norma, es consideraran espais públics totes les 
vies de comunicació, tant urbanes com rurals, equipaments, parcs, jardins, monuments i 
escultures públiques situats al terme municipal de la Selva del Camp. 
 
2. Serà d'aplicació el que s'estableix en aquest títol, també, als passatges interiors d'accés o 
ús col·lectiu, als vehicles destinats al transport públic i als espais oberts del terme municipal 
subjectes a servitud de pas de persones i de vehicles. 
 
3. Qualsevol espai del terme municipal anàleg als esmentats en els apartats anteriors tindrà, 
també, la consideració d'espai públic als efectes d'aquesta Norma quan estigui obert al pas o 
a l'estada de persones o vehicles, tant si ho està permanentment com si ho està, només, en 
casos específics. 
 
4. La consideració d'un espai com a públic no impedirà que, atenent a circumstàncies 
relatives a l'ordenació del seu ús, particularment, pel que fa a la seguretat, medi ambient o a 
la higiene, s'hi puguin establir limitacions a l'accés. 
 
Article 13 
(Identificació dels espais públics) 
1. Cada espai públic que, per la seva naturalesa, hagi de tenir un nom propi s'ha d'identificar 
amb una denominació que no coincideixi amb la de cap altre. 
 
2. La denominació dels espais públics es farà d'ofici. 
 
3. La retolació que identifiqui els espais públics ha de ser ben visible. En el cas dels carrers 
o similars, haurà d'haver-hi un rètol identificatiu a cadascun dels extrems de cada via i, 
almenys, en una de les cantonades de cada cruïlla, excepte en aquells carrers en què, per les 
seves característiques especials, l’aplicació d’aquesta mesura pugui suposar una càrrega 
excessiva de retolació. A les places, s'haurà de posar un rètol a l'edifici preeminent i als 
accessos principals. En la resta de casos, se seguiran criteris que permetin al vianant una 
identificació adequada de l'espai públic corresponent. 
 
4. Tant la retolació com la numeració hauran de tenir unes característiques tals que facilitin 
perfectament la seva localització, mitjançant un bon contrast del rètol amb el parament on 
s'instal·li, i facilitar la lectura amb una tipografia clara de bon contrast entre la figura i el 
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fons i, finalment, amb un tamany que garanteixi, de manera adient, la seva visibilitat a 
llarga distància. 
 
Article 14 
(Numeració) 
1. El rètol del número que identifiqui cada adreça a la via pública l'ha de col·locar el 
propietari corresponent en un lloc ben visible, seguint les indicacions o els requisits que fixi 
l'Ajuntament, i s'ha de conservar, en tot moment, en bon estat. 
 
2. En el cas d'edificis de nova construcció, la col·locació dels rètols identificadors de la 
numeració corresponent a l'immoble a la via pública és a càrrec del promotor. 
 
3. La inexistència en una finca determinada del rètol amb el número corresponent, o la 
discordança del què hi ha instal·lat amb la numeració oficial vigent, donaran lloc a la 
col·locació d'un indicador amb la numeració correcta per part dels serveis municipals a 
càrrec del propietari de l'immoble. 
 
4. Quan en un solar numerat s'aixequin dues, o més cases, o quan de la demolició d'una 
casa en sorgeixin dues o més, es conservarà l'antic número, amb l'afegit d'una lletra 
majúscula seguint l'ordre alfabètic per a cadascuna de les finques que ocupin l'espai 
corresponent a l'antic número. La modificació s'anotarà als registres oberts a la secció 
corresponent. 
 
5. Quan de dos, o més, solars numerats o de la demolició de dues, o més, cases en resulti 
l'edificació d'una de sola, s'hi posaran els antics números, els uns a continuació dels altres i 
separats per un guionet. 
 
 
CAPÍTOL II 
ACTIVITATS QUE AFECTEN LA CONFIGURACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS 
 
Secció primera: Manteniment i conservació de les edificacions 
 
Article 15 
(Condicions de seguretat, salubritat i conservació) 
1. Els propietaris d'immobles o, subsidiàriament, els usuaris tenen l'obligació de mantenir-
los en les condicions adequades de seguretat, de salubritat i de conservació. 
 
2. Les edificacions hauran de mantenir-se, en els seus tancaments i cobertes, estanques al 
pas de l'aigua; comptar amb la protecció de la seva estructura davant l'acció del foc, i 
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mantenir en bon estat els elements de protecció contra caigudes i accidents. Els elements de 
la seva estructura hauran de conservar-se defensant-los dels efectes de la corrosió i d'agents 
agressius, així com de les filtracions que puguin lesionar els fonaments. 
Igualment, hauran de conservar-se els materials de revestiment de les façanes, de manera 
que no causin risc a les persones i als béns. 
 
3. Les xarxes de servei hauran de mantenir-se en bon estat, de manera que es garanteixi la 
seva aptitud per a l'ús. Es mantindran tant l'edifici com els espais lliures en unes condicions 
de neteja que impedeixin la presència d'animals que puguin ser causa d'infeccions o perill 
per a les persones. Es conservaran en bon estat de funcionament els elements de reducció i 
control d'emissions de fums, partícules i sorolls. 
 
Article 16 
(Preservació de les edificacions) 
1. L'obligació de manteniment i conservació inclou: les façanes, els terrats i les cobertes, les 
parets mitgeres descobertes, els rètols i la numeració de carrers, la identificació comercial, 
els accessos, els espais lliures o enjardinats i les instal·lacions complementàries dels 
immobles, com també els portals profunds que es deixen veure a través de reixes o des de la 
façana, i, en general, totes les parts dels immobles que siguin visibles des de la via pública. 
 
2. Els propietaris estan obligats, de forma permanent i immediata, a realitzar els treballs de 
manteniment, neteja, arrebossat, pintura o revestiment, quan siguin necessaris per motius de 
seguretat, salubritat o conservació. 
 
3. Els propietaris també tenen l'obligació de mantenir netes les fumeres, dipòsits, celoberts, 
conduccions d'aigua, gas i electricitat, escorredors, parallamps, antenes de televisió i 
qualsevol altra instal·lació complementària dels immobles. Ensems, els propietaris han de 
vetllar per a que plantes, o arbres, de la seva propietat no envaeixin la via pública, amb els 
risc que pot comportar pels vianants. Tampoc no es podràn instal·lar elements ornamentals, 
veles o mobiliari, ni de cap altre ús que envaeixin les voreres ni zones de pas de vianants 
sense la preceptiva autorització de l’Ajuntament. 
 
4. L'Ajuntament podrà requerir els propietaris perquè duguin a terme les obres, la neteja o 
les actuacions de conservació necessàries o aquelles que calguin per reparar el mal estat 
observat en una finca o immoble. 
 
5. Quan les circumstàncies ho aconsellin i per obtenir millores d'interès general, 
l'Ajuntament pot efectuar les obres i les operacions de conservació o de neteja a què es 
refereix aquest article, repercutint-ne el cost als propietaris en tot allò que es refereixi al 
deure de conservació que els correspon. 
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6. Resten expressament prohibides les actuacions parcials que alterin les façanes amb 
aplacats i afegits aliens a l'arquitectura de l'edifici. Les restauracions parcials seran admeses 
quan les obres no dificultin o impedeixin una posterior restauració completa i respectin 
íntegrament els atributs formals i les qualitats de l'edifici. 
 
7. L'incompliment per part dels propietaris de les obligacions recollides en aquest article 
tindrà la consideració de falta greu, llevat dels casos en què s'hagi generat una situació de 
perill, en què es considerarà falta molt greu. 
 
Article 17 
(Cèdula d'habitabilitat) 
1. Tot habitatge haurà de disposar de la cèdula d'habitabilitat corresponent. 
 
2. L'Ajuntament podrà comprovar en qualsevol moment que es respecta el grau d'ocupació 
màxima determinat en la cèdula d'habitabilitat. 
 
3. La manca de cèdula d'habitabilitat serà considerada falta greu, mentre que la infracció 
del que disposi, particularment, en relació amb l'excés d'ocupació, serà considerada falta 
molt greu. 
 
Article 18 
(Reparació dels edificis i instal·lacions de serveis) 
1. En el cas d'obres de reparació, els propietaris han de vetllar pel manteniment de la 
composició arquitectònica de la façana. Les baranes, persianes i tendals d'una mateixa 
unitat constructiva, sigui en façana interior o exterior, han de mantenir l'homogeneïtat 
prevista en el projecte constructiu o acordada per la propietat o comunitat de propietaris. 
L'exigència d'homogeneïtat afecta tant el cromatisme com el material, les textures i la 
morfologia dels elements. Queda prohibida l'alteració d'aquesta composició arquitectònica, 
exceptuant el cas d'actuacions destinades a restituir l'ordre arquitectònic alterat. 
 
2. No es podran col·locar instal·lacions o conduccions de cap tipus sobre les façanes, tret de 
les expressament autoritzades, i amb les condicions i en els àmbits permesos. 
 
3. Les companyies de subministrament són responsables del manteniment, seguretat i 
conservació d'aquestes instal·lacions. 
 
4. La infracció de les obligacions contingudes en aquest article tindrà la consideració de 
falta greu, llevat dels casos en què s'hagi generat una situació de perill, en què es 
considerarà falta molt greu. 
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Article 19 
(Antenes) 
1. 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 a cada edifici i per a cada funció no susceptible 
tecnològicament d'integració amb d'altres en una mateixa antena. Caldrà adoptar en el 
moment de la instal·lació les mesures adients per impedir la producció de danys no 
imprescindibles sobre els elements comuns dels edificis. 
 
2. Quan la instal·lació d'antenes tingui lloc a la coberta dels edificis, caldrà triar la ubicació 
que, essent compatible amb la seva funció, millor les amagui de ser vistes des dels espais 
públics veïns. En qualsevol cas, caldrà tenir en compte la seguretat de les persones i els 
riscos que puguin produir-se en relació amb la seva salut. 
 
3. No es podran instal·lar antenes de cap mena a les obertures, finestres, balconades, 
façanes i paraments del perímetre dels edificis, tret que, d'acord amb la normativa 
urbanística vigent, sigui possible protegir-les de ser vistes des de qualsevol via o espai d'us 
públic o caràcter comunitari, mitjançant els elements constructius permanents adients. 
 
4. Quan les antenes s'instal·lin infringint les normes assenyalades en els apartats anteriors, 
l'Ajuntament podrà instar els responsables perquè en corregeixin les deficiències o, en cas 
que no ho facin, ordenar-ne la seva retirada, els costos de la qual es repercutiran en els 
titulars. 
 
5. L'incompliment dels anteriors apartats serà considerat falta greu. 
 
 
Secció segona: Obres, conduccions i canalitzacions 
 
Article 20 
(Obres en els espais públics) 
1. La realització de qualsevol obra en els espais públics requerirà una autorització 
municipal prèvia en la qual es fixaran els dies, els horaris i les condicions a les quals, 
obligatòriament, es trobaran subjectes els sol·licitants. 
 
2. La realització d'obres en un espai públic pot justificar una limitació total o parcial de la 
circulació rodada o de vianants, que, en qualsevol cas, haurà de senyalitzar-se 
oportunament, seguint les instruccions dels Serveis Municipals i fent-ne constar el motiu. 
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Article 21 
(Preservació dels espais públics en cas de realització d'obres) 
1. Per evitar la brutícia i per raons de seguretat, els qui facin obres als espais públics les han 
de protegir mitjançant la col·locació d'elements adequats al voltant dels enderrocs, les terres 
i la resta de materials sobrants de l'obra, de manera que s'impedeixi l'escampada i 
l'abocament d'aquests materials fora de la zona estrictament afectada pels treballs, d'acord 
amb l'autorització municipal corresponent. 
 
2. Les superfícies immediates als treballs de rases, de canalitzacions i de connexions que es 
duguin a terme en un espai públic s'han de mantenir sempre netes i lliures de tota mena de 
materials residuals. 
En aquest cas, les terres extretes s'hauran de protegir, en tot cas, d'acord amb el que disposa 
el paràgraf anterior. 
 
3. Quan es realitzin obres en espais públics o confrontants, s'hi hauran d'instal·lar tanques, 
elements de protecció i senyalització adequats també a les persones amb discapacitats, així 
com tubs per carregar i descarregar els materials i els productes d'enderroc, els quals hauran 
de reunir les condicions necessàries per impedir que s'embrutin els espais públics, que es 
generi pols en excés, que es produeixin danys a persones o coses, o, en general, que es 
produeixin molèsties a tercers. En finalitzar les obres, s'hauran de reposar els elements 
afectats o deteriorats, d'acord amb les indicacions dels tècnics municipals, així com netejar 
els espais utilitzats. Abans de l’inici d’obres en espais públics que puguin pertobar els 
veïns,  l’Ajuntament cursarà, per qualsevol mitjà vàlid el corresponent avís.  
 
4. Els vehicles destinats als treballs de construcció han de complir les prescripcions que 
s'estableixen en aquesta Norma sobre transports i abocaments de terres i runes i hauran de 
circular amb la preceptiva protecció. A més, hauran d'evitar deixar rastres de les roderes, o 
d’altres mecanismes, en els espais públics, els quals, en cas de ser inevitables, hauran de ser 
netejats o reparats de manera immediata. 
 
5. L'incompliment de les obligacions consignades en els paràgrafs anteriors serà considerat 
falta lleu. 
 
 
CAPÍTOL III 
OCUPACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS I CIRCULACIÓ 
 
Secció primera: Disposicions generals relatives a l'ocupació d'espais públics 
 
Article 22 
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(Obligacions generals) 
1. Qualsevol activitat, o ocupació, de la via pública que incideixi en la seva utilització per a 
altres usos comuns requerirà l'autorització municipal. La manca d'autorització serà 
considerada una falta greu, que comportarà, a més de la sanció corresponent, la interrupció 
immediata de l'activitat, així com la retirada, a càrrec de l'infractor, dels obstacles que 
s'haguessin col·locat en els espais públics. Els Serveis de Vigilancia Municipal actuaran 
d'ofici i podrà demanar la col·laboració d'altres serveis municipals per a l'execució 
d'aquestes operacions. 
 
2. Els responsables de les activitats autoritzades que constitueixin una ocupació de la via 
pública, hauran d'adoptar les mesures necessàries per evitar embrutar-la o deteriorar-la, i 
procediran a netejar la part de la via utilitzada en cas que fos necessari. L'incompliment 
d'aquesta obligació serà considerat falta greu. 
 
3. Quan l'ocupació de la via pública consisteix a col·locar mercaderies o altres objectes a 
l'exterior dels establiments, o de manera que sobresurti de la seva línia de façana, la manca 
de llicència serà considerada falta lleu. 
 
4. Davant de l'incompliment de les obligacions consignades en aquest article, l'Ajuntament 
podrà executar-les de forma subsidiària i a càrrec de l'infractor. 
 
Article 23 
(Activitats subjectes a autorització) 
Sense perjudici del que disposa l'article anterior, es consideraran, en qualsevol cas, 
ocupacions de la via pública, subjectes a autorització municipal les activitats següents: les 
actuacions musicals; les actuacions teatrals; la instal·lació d'atraccions i fires; la instal·lació 
de quioscos, parades o barraques; la col·locació de terrasses; la col·locació de tanques, 
bastides, materials de la construcció, grues o sacs de residus; l'aturada de vehicles de 
mudances en servei, les accions de càrrega i descàrrega, i altres ocupacions que es puguin 
produir. Caldrà tenir en compte, en relació amb aquestes activitats, el que disposin les 
normes especials que les regulin. Aquestes ocupacions tindran sempre caràcter temporal. 
 
Article 24 
(Venda ambulant) 
1. Té caràcter de venda ambulant la realitzada fora d'un establiment comercial permanent, 
de manera habitual, ocasional, periòdica o continuada, en els perímetres i en els llocs 
degudament autoritzats. 
 
2. Per a exercir la venda ambulant, els comerciants hauran de complir els següents requisits: 
a) Estar donat d'alta fiscal. 
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b) Estar donats d'alta al règim de la Seguretat Social. 
c) Complir els requisits establerts per les reglamentacions específiques d'aplicació als 
productes disposats a la venda. 
d) Disposar de les autoritzacions municipals 
e) Satisfer els tributs que les ordenances municipal estableixin per a l'exercici de l'activitat. 
 
3. Els comerciants estrangers hauran de posseir el permís de residència i de treball per 
compte pròpi. 
 
4. L'autorització municipal és personal i intransferible, però podran exercir l'activitat en 
nom del comerciant, el seu consort i els seus fills, com també els treballadors que estiguin 
donats d'alta a la Seguretat Social per compte del titular comercial. A l'autorització, hi ha de 
constar l'indret precís on s'exerceix l'activitat; així com també els productes concrets per als 
quals és vàlida; els dies permesos d'activitat i les dates d'expedició i de caducitat. Les 
autoritzacions concedides tenen una validesa màxima d’un any, renovable. 
 
5. Els llocs de venda han de complir les condicions de seguretat i d'higiene exigides per la 
normativa específica vigent. 
 
6. L'Ajuntament vigilarà i garantirà que els titulars de les autoritzacions compleixin tot allò 
que estableix la Llei, i podran arribar, com a mesura cautelar, en cas de presumpta 
infracció, a intervenir els productes exhibits pel venedor, sense perjudici de les sancions 
que, si s'escau, correspongui imposar legalment al presumpte infractor. 
 
7. Quan els productes intervinguts siguin peribles, o estigui prohibida la seva venda, en 
aquesta modalitat, així com en els casos de productes de poc valor o de naturalesa il·legal, 
es procedirà a la seva destrucció o lliurament a institució benèfica, restant en els altres 
casos a disposició del que disposi la instrucció del corresponent expedient sancionador, el 
qual resoldrà el que procedeixi en el termini màxim de 15 dies. 
Transcorregut aquest termini sense adopció de cap resolució respecte al destí que s'ha de 
donar a les mercaderies intervingudes, es procedirà a la seva destrucció o lliurament a 
institució benèfica. 
 
8. L'Ajuntament, excepte en el supòsit dels mercadets periòdics que es trobin degudament 
reglamentats i autoritzats, només concedeix autoritzacions per a aquest tipus de venda amb 
carácter excepcional i en llocs i dates molt característiques. 
 
Article 25 
(Esdeveniments especials) 
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1. La realització de revetlles, festes, balls i altres celebracions populars, així com d'actes 
culturals, esportius o recreatius, es troba subjecta a autorització municipal, que determinarà 
les condicions i l'itinerari en què s'han d'efectuar. L'Ajuntament podrà imposar condicions 
per a la seva celebració en relació amb la possible generació de sorolls i la preservació de la 
via pública, així com per motius de seguretat i salubritat. 
La celebració al carrer dels actes religiosos tradicionals, processons de Setmana Santa i 
Corpus, així com la cavalcada de reis i el Misteri de l’Assumpció resta franca de cap 
autorització prèvia. Tanmateix, caldrà la comunicació prèvia a l’Ajuntament, com a mínim 
d’una setmana, per tal que es pugui planificar l’esdeveniment pels serveis municipals. 
 
2. Es podrà fixar i limitar l'horari d'aquestes celebracions acomodant-se, en la mesura del 
possible, als usos i costums de la Vila i, també, a raons d’interès públic. 
 
3. La realització d'una activitat de les esmentades en aquest article sense l'autorització 
corresponent, o incomplint les condicions que aquesta fixi, serà considerada falta greu i 
comportarà la seva suspensió immediata. 
 
 
Secció segona: Càrrega i descàrrega 
 
Article 26 
(Normes generals d'aplicació a les operacions de càrrega i descàrrega) 
1. Les operacions de càrrega i descàrrega es realitzaran per mitjà de vehicles autoritzats 
destinats al transport de mercaderies, i hauran de complir estrictament les disposicions 
corresponents de la normativa vigent en matèria de circulació; així com aquelles de la 
norma present relatives a horaris, llocs habilitats, i estada i parada en aquests. 
 
2. S'entén per reserva de càrrega i descàrrega aquella limitació d'espai sobre la via pública 
amb la finalitat de realitzar les operacions de càrrega i descàrrega. 
 
3. Als efectes d'aquesta Norma s'entendran com a mercaderies perilloses les que així es 
defineixin en la legislació corresponent i aquelles que, no estant-hi expressament 
esmentades, hi siguin anàlogues. 
 
Article 27 
(Creació de reserves de càrrega i descàrrega) 
1. Els serveis tècnics de l'Ajuntament instal·laran i senyalitzaran a la via pública totes les 
reserves d'estacionament que siguin posible i necessàries per tal que, atenent a una 
adequada ordenació i concentració d'aquestes operacions, quedi satisfeta suficientment la 
demanda existent en cada zona. L'Ajuntament es reservarà la facultat de limitar-les o, fins i 
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tot, suprimir-les en qualsevol moment, quan sigui necessari des del punt de vista de l'interès 
general, i tot això d'acord amb el següents criteris: 
a) Densitat: quan les operacions de càrrega i descàrrega a realitzar, atesa la densitat 
d'establiments comercials, instal·lacions industrials o magatzems existents a la zona, siguin 
nombroses. 
b) Dimensió: quan el volum de les operacions que es realitzin sigui considerat 
suficientment important, independentment del fet que es tracti o no d'una zona d'especial 
densitat. 
c) Vialitat: quan, com a conseqüència de l'anàlisi del trànsit de la zona, es consideri 
aconsellable per facilitar la seguretat vial; o quan existeixi una àmplia zona afectada per 
disposicions municipals que prohibeixin l'estacionament o la detenció de vehicles, o bé 
quan ho aconselli la proximitat a illes de vianants tancades a la circulació de vehicles. 
 
2. Les reserves d'ús exclusiu només s'atorgaran amb motiu de l'execució d'obres que 
comptin amb l'autorització municipal preceptiva, durant el temps que durin i només en el 
cas que aquestes operacions no puguin realitzarse en el mateix solar. En cap cas s'atorgaran 
a particulars per a qualsevol altra finalitat. 
 
Article 28 
(Senyalització de les reserves de càrrega i descàrrega) 
1. Quan les reserves de càrrega i descàrrega se senyalitzin amb placa d'estacionament 
reservat, inclouran el text "Càrrega i descàrrega", així com l'horari, entenent-se que la 
reserva serà vigent de dilluns a dissabte (ambdós inclosos), excepte festius. En aquest cas, 
queda permès l'estacionament de turismes tant a les hores no indicades a la plaqueta, com 
en els dies festius. 
 
2. Quan es tracti de senyalitzar una reserva de càrrega i descàrrega en zona en què està 
prohibit estacionar, se senyalitzarà amb el senyal d'estacionament prohibit amb plaqueta 
que indiqui "Excepte càrrega i descàrrega" i l'horari en què regeix la dita excepció. Quedarà 
prohibit en tot moment l'estacionament, així com la càrrega i descàrrega en l'horari en què 
no regeix l'excepció. Els senyals de reserves d'estacionament s'acompanyaran amb caràcter 
general de marques vials reglamentàries. 
 
Secció tercera: Guals 
 
Article 29 
(Disposicions generals) 
1. S'entén per gual el dret del pas per permetre l'accés de vehicles als immobles, comporti, o 
no, la modificació de l'estructura de la vorera. En tot cas, el gaudi del gual restarà sotmès a 
autorització municipal. 
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2. Els guals podran concedir-se amb caràcter indefinit o amb durada prefixada. Així mateix, 
podran ser d'ús permanent o d'horari parcial. 
Es procurarà ordenar l’atorgament dels guals per tal que no restin grans llargàries de carrer 
sense possibilitat d’aparcament. 
 
3. Durant l'horari autoritzat, no es podrà estacionar cap vehicle al seu davant, llevat dels 
vehicles amb les matrícules que hagi incorporat el titular en la seva llicència i que haurà de 
restar visible en la porta de l’immoble. 
 
4. El que disposa el paràgraf anterior no impedirà la detenció de vehicles davant dels guals 
durant un període breu de temps, sempre que es trobi present el conductor, que haurà de 
desplaçar-lo quan sigui necessari. 
 
Article 30 
(Llicència del gual) 
1. Podran ser titulars de la llicència del gual els propietaris i/o llogaters de la finca per a 
l'accés a la qual se sol·liciti. Quan el sol·licitant no sigui el propietari de la finca, caldrà 
acreditar la conformitat d'aquest. El titular de la llicència i, subsidiàriament, el propietari de 
la finca afectada seran responsables de les obligacions que l'autorització comporta. 
 
2. Les llicències de guals se sol·licitaran mitjançant imprès normalitzat, acompanyades de 
la documentació que determini la normativa aplicable. 
 
3. Per poder recollir la placa de senyalització, el sol·licitant del gual haurà de justificar 
haver ingressat a la Tresoreria municipal la garantia, la quantia definitiva de la qual es 
determinarà en la resolució d'autorització, per garantir la reposició de la vorera, en cas que 
sigui necessari. La quantia de la garantia serà revisada, si cal, cada cinc anys. 
 
4. Els guals s'autoritzaran sempre discrecionalment i sense perjudici de tercers, vistos els 
informes tècnics i administratius corresponents. El titular podrà ser requerit en qualsevol 
moment, per causa justificada, perquè el suprimeixi a càrrec seu i reposi la vorera al seu 
estat primitiu. 
 
5. Quan siguin necessàries, les obres de construcció, pintura i reforma o supressió del gual 
seran realitzades sota la inspecció tècnica de l'Ajuntament i aniran a càrrec del titular. 
 
6. Amb caràcter previ a l'execució de les obres objecte de la llicència, en cas que se'n facin, 
el peticionari haurà de justificar haver pagat a l'Ajuntament: 
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a) Els drets que assenyala l’Ordenança fiscal de llicències per a obres, construccions i 
instal·lacions i altres taxes i arbitris que en cada moment siguin exigibles. 
b) El preu públic corresponent al gual concedit. 
 
Article 31 
(Obligacions del titular de la llicència) 
El titular de la llicència de gual estarà obligat a: 
a) La perfecta conservació del paviment de la vorera i, si és el cas, de la placa de 
senyalització. 
b) Al manteniment de la pintura de la vorera en perfectes condicions de visibilitat. 
c) A adoptar qualsevol altra mesura que pugui determinar l'Ajuntament. 
 
Article 32 
(Instal·lació i manteniment del gual) 
1. Les vorades dels guals s'hauran de pintar com a prohibició d'estacionament d'acord amb 
el que disposa el Codi de circulació vigent. 
 
2. Els titulars dels guals hauran de proveir-se, a l'Administració municipal, de la placa de 
senyalització i comunicaran, si els hi convé, les matrícules dels diversos vehicles que poden 
utilitzar el gual i, també, estacionar-hi. 
 
3. Les vorades dels guals s'aixamfranaran d'acord amb el que indiquin, en cada cas, els 
serveis tècnics. 
 
4. El paviment de la vorera no es podrà modificar, en cap cas, mantenint la rasant existent, 
a no ser que els serveis tècnics municipals considerin el reforçament de l'estructura de la 
vorera. 
 
Article 33 
(Modificacions de la llicència) 
1. Les altes, les ampliacions, les reduccions o les baixes de guals hauran d'ésser sol·licitades 
pels titulars en la forma assenyalada en l'article 39. 
 
2. Les baixes, una vegada comprovades, donaran lloc, a petició del titular, a la baixa en el 
Padró de contribuents per aquest concepte, amb efectes a partir del dia 31 de desembre de 
l'any en què se sol·liciti, si amb anterioritat a les dites dates s'han acomplert tots els 
requisits exigits en aquesta Norma. 
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3. Quan se sol·liciti la baixa del gual, si la vorera està en mal estat o fora de rasant, el titular 
tindrà l'obligació de reposar-la i arreglar-la. També haurà de retornar la placa oficial del 
gual, que serà destruïda. 
 
Article 34 
(Revocació de la llicència) 
1. Les llicències de gual es revocaran: 
a) Per no conservar en perfecte estat el seu paviment o la pintura. 
b) Per no ús o ús indegut del gual. 
c) Per no tenir el local la capacitat exigida o per no destinar-se plenament a les finalitats 
que s'hi indiquen. 
d) Per haver canviat les circumstàncies en les quals es basà la concessió. 
e) Per haver canviat de titular i no haver-se legalitzat la transmissió. 
f) En general, per incompliment de qualsevol de les obligacions imposades en aquesta 
Norma i en la fiscal corresponent. 
g) Per qualsevol altre cas d'interès general. 
 
2. La revocació a què es refereix l'apartat anterior no donarà dret a cap tipus 
d'indemnització. 
 
Article 35 
(Guals per a obres) 
1. Tota obra de reparació o nova construcció d'immobles que exigeixi el pas de camions per 
les zones reservades al pas de vianants comportarà la construcció del corresponent gual, 
prèvia autorització municipal que, exigirà el pagament dels drets corresponents i establirà el 
termini de vigència. 
 
2. A l'efecte d'aquest article, podrà aprofitar-se, sense perjudici d'acord municipal en contra, 
el paviment existent, amb la protecció que requereixin els serveis tècnics municipals i amb 
l'obligació de mantenir-lo transitable en tot moment. Un cop realitzats els treballs, es 
procedirà a la reconstrucció de la vorera, d'acord amb la direcció dels serveis tècnics 
municipals. 
 
Article 36 
(Sancions) 
1. Quan es construeixi un gual sense haver obtingut l'autorització corresponent, 
l'Ajuntament requerirà el responsable perquè, en un termini de quinze dies, reposi a càrrec 
seu la vorera al seu estat primitiu i se li imposarà la sanció corresponent a un falta greu. 
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2. Si, transcorreguts quinze  dies des del requeriment fet per l'Ajuntament, el titular del gual 
no ha complert el que estableix el paràgraf anterior, l'obra serà realitzada per l'Ajuntament i 
a càrrec de l'infractor. 
 
3. Si el gual reuneix les condicions i els requisits establerts en aquesta Norma, l'infractor 
podrà sol·licitar la seva legalització dins del termini indicat, sense perjudici que se li imposi 
la sanció establerta al paràgraf primer. 
 
Secció quarta: Circulació de vianants i vehicles 
 
Article 37 
(Sistema de fonts en matèria de circulació) 
1. En la secció present es regula la circulació de vianants i vehicles per les vies públiques 
del nucli urbà del municipi. Aquesta regulació complementa allò que disposa la normativa 
vigent en matèria de trànsit, i s'aplicarà a totes les vies urbanes del municipi d'acord amb la 
delimitació oficial dels espais pertanyents al nucli urbà. 
 
Article 38 
(Persones amb mobilitat reduïda) 
Les persones amb mobilitat reduïda tindran preferència de pas respecte de la resta de 
vianants i vehicles. 
 
Article 39 
(Prohibicions adreçades als vianants) 
1. Resten prohibides als vianants les conductes següents: 
a) Realitzar accions en els espais públics, sempre que causin molèstia o perill al veïnat . 
d) Pujar, baixar, enfilar-se o agafar-se a un vehicle en marxa. 
 
2. Les conductes esmentades en l'apartat anterior seran considerades com a faltes lleus. 
 
Article 40 
(Matriculació de vehicles) 
Els vehicles que circulin per un espai públic hauran d'estar matriculats, si escau, per 
l'Administració competent. 
 
Article 41 
(Limitació i interrupció de la circulació) 
A criteri de l'Ajuntament, per raons justificades, podrà ser limitada, o prohibida, la 
circulació de vehicles, o d’una classe determinada, si així ho aconsella el manteniment de la 
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fluïdesa general del trànsit, la seguretat i el descans de les persones o la realització 
d'esdeveniments especials. 
 
Article 42 
(Prohibició de la col·locació d'obstacles a la circulació) 
Es prohibeix dipositar, abandonar o col·locar en qualsevol espai públic, així com a les seves 
immediacions, qualsevol objecte que pugui entorpir, dificultar o fer perillosa la circulació 
tant dels vianants com dels vehicles, o impliqui la modificació de les condicions normals de 
circulació. 
 
Article 43 
(Excepcions a la prohibició de col·locar obstacles a la circulació) 
1. Si resulta necessària, per causa degudament justificada, la col·locació de qualsevol 
impediment per a la circulació, serà preceptiva la prèvia autorització municipal, la qual 
haurà d'assenyalar les condicions i temps de la ocupació, que, en qualsevol cas, haurà de 
fer-se en el lloc on s'ocasioni la menor pertorbació per al trànsit. 
 
2. Tot obstacle autoritzat que distorsioni la circulació normal de vianants o vehicles haurà 
d'estar degudament protegit i senyalitzat, així com il·luminat en hores nocturnes. 
 
3. La protecció, senyalització i il·luminació esmentades en l'article anterior aniran a càrrec 
del sol·licitant de l'autorització sota la supervisió dels serveis municipals corresponents. 
 
Article 44 
(Retirada d'obstacles a la circulació) 
1. Els agents municipals procediran a la retirada dels objectes que puguin ser considerats 
obstacles a la circulació en els supòsits següents: 
a) Quan no s'hagi obtingut la corresponent autorització. 
b) Quan desapareguin o es modifiquin les circumstàncies que justificaven la seva 
col·locació. 
c) Quan no es respectin les condicions fixades en l'autorització o es sobrepassi el temps 
permès. 
 
2. Les despeses originades per la retirada de l'obstacle o per la seva especial senyalització, 
en el cas d'obstacles autoritzats, aniran a càrrec del seu titular. En el cas d'obstacles no 
autoritzats, aquestes despeses seran, així mateix, a càrrec del titular, al qual, a més, se li 
podrà aplicar la sanció corresponent. 
 
Article 45 
(Condicions generals per determinar la velocitat de circulació dels vehicles) 
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1. Tots els conductors estan obligats a respectar els límits de velocitat establerts en cada 
punt de les vies de circulació. 
 
2. A l'efecte de determinar la velocitat a què han de circular, hauran de tenir en compte els 
factors següents: les seves condicions físiques i psíquiques, les característiques i estat de la 
via, les condicions del vehicle i la seva càrrega, les condicions meteorològiques, ambientals 
i de circulació, així com, en general, totes aquelles circumstàncies rellevants per preservar 
la seva seguretat i la de la resta d'usuaris dels espais públics, de forma que sempre estiguin 
en condicions d'aturar el vehicle dintre dels límits del seu camp de visió i davant de 
qualsevol obstacle que pugui interposar-se en la seva trajectòria. 
 
Article 46 
(Límit màxim de velocitat) 
1. El límit màxim de velocitat autoritzat serà de 50 quilòmetres per hora a les vies urbanes, 
a excepció del nucli antic que s’estableix a 10 quilòmetres per hora. En el cas de les vies 
rurals, la velocitat serà de 30 quilòmetres a l’hora, a excepció del camí de Reus que 
s’estableix en 50 quilòmetres a l’hora i d’altres trams de camins que disposin de 
senyalització específica. 
 
2. Les autoritats municipals podran restringir aquest límit en funció de les característiques 
pròpies de cada via. 
Les limitacions, o prohibicions especifiques, de velocitat se senyalitzaran de manera 
apropiada. 
 
Article 47 
(Normes generals per a la circulació de vehicles) 
1. Els vehicles circularan per la dreta de la calçada. En cas de vies de més d'un carril per un 
mateix sentit de circulació, ho hauran de fer pel més pròxim a la seva dreta, llevat de quan 
realitzin maniobres per mantenir el sentit de la marxa, per arribar a la seva destinació o per 
raó del trànsit. 
 
Article 48 
(Limitacions a la circulació de determinats vehicles) 
1. En les Zones de Nucli Antic i Eixample Urbà, resta prohibida la circulació de 
motociclets, ciclomotors, aquells vehicles especials definits al permís de circulació com a 
“màquina automotriu d’obres i serveis” -tipus Quad/ATV-, i els quadriciles, des de les 
23:30 hores fins les 07:00 hores. 
  
2.-Per raons de seguretat, es podrà prohibir la circulació en les vies urbanes d'aquells 
vehicles que, pel seu pes, les seves dimensions o la seva càrrega, suposin un perill tant per 
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al trànsit com per als vianants o entorpeixin la fluïdesa del trànsit. Quan es faci efectiva 
aquesta prohibició, aquests vehicles hauran de circular per les vies de circumval·lació o 
aquelles que es designin específicament a tal efecte. 
 
3. Els vehicles que per les seves dimensions, o pes, excedeixin els límits establerts en la 
normativa general o que transportin matèries perilloses, hauran d'obtenir una autorització 
especial concedida per l'Ajuntament per circular per vies urbanes. En qualsevol cas, tindran 
l'obligació de comunicar prèviament a l'autoritat municipal el seu pas, a l'efecte que aquesta 
determini l'itinerari i l'horari en què podran circular. 
 
3. Quan els vehicles esmentats en l'apartat anterior circulin per vies urbanes, el conductor 
haurà de col·locar de forma visible en el parabrises l'autorització municipal corresponent, la 
qual haurà d'exhibir a sol·licitud dels agents de l'autoritat municipal. 
 
Article 49 
(Vehicles d'emergència) 
1. Tots els conductors de vehicles, independentment de la seva classe, hauran de facilitar el 
pas als de la policia, de l’assistència sanitària, de l’extinció d'incendis o qualsevol altre que 
realitzi un servei d'emergència, fent-se a un costat o, si és necessari, aturant-se. 
 
2. Els vehicles que es trobin en la realització d'un servei d'emergència hauran d'utilitzar els 
senyals acústics només per demanar pas. 
 
 
Article 50 
(Limitacions en la utilització de bicicletes, monopatins i patins) 
No és permès: 
a) El transport d'acompanyants en bicicleta, sempre que no siguin infants que vagin 
acomodats en els corresponents seients especials. 
b) Circular en una bicicleta desproveïda de timbre o qualsevol altre dispositiu que pugui 
emetre un senyal d'advertiment o perill. 
c) Transportar en la bicicleta qualsevol objecte que dificulti la seva utilització o la 
conducció amb les dues mans sobre el manillar. 
d) La circulació per la calçada amb monopatins, patins o similars. 
e) La circulació en bicicleta, monopatí o similar quan es faci a remolc d'un altre vehicle. 
f) La utilització de bicicletes, monopatins i similars que alteri la convivència, perjudiqui els 
béns públics o privats o produeixi molèsties als ciutadans. 
 
Article 51 
(Sancions) 
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L'incompliment de les obligacions recollides en aquesta secció constituirà un falta lleu. 
 
Secció cinquena: aturada  i estacionament de vehicles 
 
Article 52 
(Concepte d'aturada) 
Als efectes d'aquesta Norma, tindrà consideració d'aturada la immobilització d'un vehicle 
amb la finalitat de deixar o agafar persones, carregar o descarregar coses, sempre que la 
seva duració no sobrepassi els deu minuts  i no respongui a una detenció accidental o 
involuntària, fruit de les circumstàncies o necessitats de la circulació. 
 
Article 53 
(Llocs designats per a les aturades) 
1. En les vies públiques de doble sentit de circulació, l'aturada s'efectuarà al més a prop 
possible de la vorera dreta. Si la via es d'un únic sentit de circulació, l'aturada es podrà 
realitzar també en el costat esquerre. 
 
2. En qualsevol cas, l'aturada s'haurà d'efectuar en aquells llocs on dificulti menys la 
circulació i evitant qualsevol perill per la resta d'usuaris de la via. 
 
3. L'aturada es realitzarà sempre al costat de la vorera. En les vies sense vorera o sense 
urbanitzar es respectarà una distancia mínima d'1 metre entre el vehicle i la façana més 
propera. 
 
Article 54 
(Permanència del conductor en el vehicle durant l'aturada) 
El conductor del vehicle que efectuï l'aturada no l'abandonarà. Si, excepcionalment, es 
veiés obligat a fer-ho, haurà de romandre sempre a una distancia prudencial, que li permeti 
ser avisat per retirar el vehicle immediatament. 
 
Article 55 
(Prohibició de l'aturada) 
Es prohibeix l'aturada en els supòsits següents: 
a) En aquells llocs on es trobi expressament prohibit pel senyal corresponent. 
b) En els revolts o canvis de rasant de visibilitat reduïda o en la seva proximitat. 
c) En els passos a nivell, túnels, passos elevats, passos de vianants o carrils destinats a la 
circulació de bicicletes. 
d) En les interseccions de vies interurbanes o a menys de cinc metres d'aquestes per 
dificultar la visió. 
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e) En els llocs en què l'aturada dificulti o impedeixi la visió de senyals de trànsit als usuaris 
de la via o obligui els usuaris a realitzar maniobres. 
f) Sobre les andanes, illetes, mitjanes o qualsevol altre element que compleixi una funció 
canalitzadora del trànsit o de refugi per als vianants. 
g) Quan s'obstaculitzi l'accés de persones a immobles o s'impedeixi l'accés de vehicles en 
guals degudament senyalitzats. 
h) Quan es bloquegi el tram rebaixat de la vorera destinat al pas de persones amb 
discapacitats. 
i) En doble filera en carrers i hores de trànsit intens. 
j) En els espais reservats exclusivament per a la circulació o per al servei d'usuaris 
determinats. 
k) En general, quan s'origini un perill o s'obstaculitzi la circulació de vianants i vehicles. 
 
Article 56 
(Parades del transport públic) 
L'Ajuntament determinarà els itineraris i parades del transport públic urbà o interurbà. Els 
vehicles destinats al transport públic no podran romandre aturats en aquests espais més 
temps que l'estrictament necessari per a la pujada i la baixada de passatgers, a excepció del 
servei de taxi, els prestadors del qual podran romandre aturats a l'espera de passatgers. 
 
Article 57 
(Concepte d'estacionament) 
Als efectes d'aquesta Norma, tindrà la consideració d'estacionament tota immobilització 
d'un vehicle per un temps superior a deu minuts  sempre que no vingui causada per les 
circumstàncies de la mateixa circulació, per la senyalització pertinent o per indicació dels 
agents de l'autoritat municipal. En cap cas podrà perllongar-se l'estacionament per un temps 
superior als deu dies. 
 
Article 58 
(Condicions per a l'estacionament) 
1. Els vehicles podran estacionar en fila, de forma paral·lela a la via; en bateria, de forma 
perpendicular, o en semibateria, obliquament. En estacionar s'haurà de deixar el menor 
espai posible entre el vehicle i la vorera. En els supòsits en què l'espai destinat a 
l'estacionament es trobi delimitat al paviment, s'haurà de realitzar dintre de la zona 
marcada. 
 
2. En vies d'un sol sentit de circulació, l'estacionament es podrà realitzar en els dos costats 
de la via. En les vies de doble sentit de circulació, es realitzarà al costat dret segons el sentit 
de la marxa. En tots dos casos, caldrà deixar espai suficient per fer possible la circulació, 
tant de turismes com de vehicles de major volum. 
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3. No es podran estacionar en els espais públics vehicles amb remolc o remolcs separats del 
vehicle corresponent, llevat de zones reservades a tal efecte i senyalitzades 
corresponentment. 
 
Article 59 
(Prohibició de l'estacionament) 
1. Es prohibeix l'estacionament en els supòsits següents: 
a) En els carrils o parts de les vies reservades exclusivament per a la circulació o per al 
servei de determinats usuaris. 
b) En aquells casos en què l'aturada és prohibida. 
c) En aquells llocs on es trobi expressament prohibit pel senyal corresponent. 
d) En les zones reservades per l'autoritat municipal com d'estacionament amb limitació 
horària si no es col·loca de forma visible el distintiu acreditatiu de pagament, o quan, 
col·locat el distintiu, s'hagi excedit el temps màxim autoritzat. 
e) Estacionar els camions, camionetes, motocicletes i ciclomotors en les zones reservades 
per l'autoritat municipal com d'estacionament amb limitació horària, dins l'horari que regeix 
l'estacionament limitat. 
f) En les zones senyalitzades per a càrrega i descàrrega, durant els dies i hores marcats per a 
la realització d'aquesta activitat. 
g) Damunt de les voreres, passeigs i altres zones destinades al pas de vianants. 
h) Davant dels guals correctament senyalitzats. 
i) En doble filera, tant si s'estaciona al costat d'un vehicle com d'un contenidor. 
j) Davant de les dependències dels cossos de seguretat i de les sortides de vehicles 
d'emergència, policia, ambulància o extinció d'incendis. 
k) En els carrers de doble sentit de circulació quan la seva amplada solament permeti la 
circulació d'una columna de vehicles. 
l) En els carrers d'un sol sentit de circulació quan la seva amplada solament permeti la 
circulació d'una columna de vehicles. 
m) En les zones reservades per a l'aturada i circulació del transport públic. 
n) Quan s'obstaculitzi l'accés a edificis, locals o recintes destinats a espectacles o actes 
públics durant el temps en què aquests es duen a terme. 
o) En les zones que eventualment hagin d'estar ocupades per obres, esdeveniments 
esportius, actes públics o qualsevol altra activitat autoritzada, o en les vies que hagin de ser 
objecte de reparació, senyalització o neteja, sempre que aquestes activitats estiguin 
oportunament indicades i s'informi del motiu, dia i hora de la prohibició. 
 
2. Es prohibeix l'estacionament de qualsevol tipus de vehicle, inclòs a les zones 
autoritzades, de forma continuada al mateix lloc per temps superior a deu dies. Ensems, 
l’estacionament dels camions a les vies públiques només és permès a les zones industrials. 
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3. No es podran estacionar als espais públics, vehicles coberts per fundes de plàstic, o 
teixits. 
 
Article 60 
(Estacionament de vehicles de dues rodes) 
1. L'estacionament de vehicles de dues rodes, ja siguin motocicletes, ciclomotors o 
bicicletes, es realitzarà a la calçada en bateria o semibateria, ocupant una amplada màxima 
d'1,80 metres. 
 
2. Quan s'estacioni una motocicleta, ciclomotor o bicicleta entre dos vehicles, es realitzarà 
de forma que no impedeixi la posada en marxa i la circulació d'aquests últims. 
 
3. Els vehicles de dues rodes podran ser estacionats en voreres o passeigs en zones 
autoritzades i degudament delimitades. En qualsevol cas, en la demarcació d'aquestes zones 
s'haurà d'evitar que siguin un impediment per a la circulació dels vianants. 
 
4. Quan l'estacionament d'un vehicle de dues rodes es produeixi sobre voreres o passeigs, es 
realitzarà amb el motor aturat. En aquest cas, únicament es podrà utilitzar la força del 
motor, amb les precaucions oportunes, per salvar el desnivell de la vorera. 
 
Article 61 
(Reserva d'espai per a estacionament de vehicles de persones titulars de targetes 
d'aparcament per a persones amb disminució) 
S'autoritzarà, discrecionalment, la reserva d'espai per a l'estacionament individualitzat de 
vehicles de persones amb possessió de la tarja d'estacionament per a persones amb 
disminució que ho sol·licitin i sempre que sigui possible el seu atorgament. La reserva es 
podrà senyalitzar a prop del seu domicili o de l'adreça del seu lloc de treball. 
 
1. Podran sol·licitar la reserva: 
a) Persones amb disminució titulars de la targeta d'aparcament identificada com a "Titular 
conductor/a". 
b) Persones amb disminució titulars de la targeta d'aparcament identificada com a "Titular 
no conductor/a", quan, tenint mobilitat reduïda, aquest sigui menor de 18 anys o, si és més 
gran, tingui un grau de disminució igual o superior al 65%, d'acord amb l'establert a la 
normativa aplicable. 
c) Titulars de targeta d'aparcament de transport col·lectiu. 
 
2. Termini: 
a) El termini de la llicència serà d'un any natural. 
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b) Aquest termini es podrà prorrogar per períodes d'igual durada, sol·licitant-ho, mitjantçant 
instància, amb una antelació mínima d'un mes a la data de finalització, i si persisteixen les 
condicions que varen motivar l'atorgament inicial. 
 
3. Preu: El preu de la reserva d'espai vindrà fixat per la corresponent norma fiscal 
municipal. 
 
4. Llocs: Podrà sol·licitar-se la reserva d'espai a prop del domicili del titular de la targeta 
d'aparcament o a prop del seu lloc de treball. 
 
5. Documentació que cal presentar: 
A. Sol·licitud de reserva davant del seu domicili: 
a) DNI o permís de residència del titular de la targeta, o de la persona que el representi, en 
cas de menors. 
b) Targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb disminució en vigor. 
c) Permís de circulació del vehicle (que haurà d'estar donat d'alta a la Vila de Selva del 
Camp). Si el titular de la targeta no és el propietari del vehicle, s'haurà de justificar el 
parentesc o la convivència. 
d) Volant d'empadronament familiar del titular de la targeta, acreditatiu que resideix a la 
ciutat. 
e) Certificat de disminució en el que hi consti la mobilitat reduïda, emès pel Departament 
de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, en el cas de titular no conductor de la 
targeta. 
B. Sol·licitud de reserva davant del lloc de treball: 
a) DNI o permís de residència del titular de la targeta, o de la persona que el representi, en 
cas de menors. 
b) Targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb disminució en vigor. 
c) Permís de circulació del vehicle. Si el titular de la tarjeta no és el propietari del vehicle, 
s'haurà de justificar el parentesc o la convivència. 
d) Acreditació de la ubicació del lloc de treball i de la seva relació laboral. 
 
6. Senyalització de la llicència: Els serveis tècnics de l'Ajuntament, previ pagament de les 
taxes corresponents per l'interessat, senyalitzaran de forma horitzontal i vertical la reserva 
d'espai. En el senyal vertical s'indicarà la matrícula o matrícules (com a màxim dues 
matrícules, en el cas de disminuïts no conductors) dels vehicles autoritzats. 
 
7. Modificació de la llicència: 
a) Les ampliacions d'espai de la reserva hauran d'ésser sol·licitades pels titulars, i 
degudament justificades. 
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b) Els canvis d'ubicació de la reserva, per canvi de domicili o de lloc de treball, seran 
considerats com a noves llicències i hauran de ser sol·licitades d'acord amb l'establert 
anteriorment. 
c) Les baixes donaran lloc, a petició del titular, a la baixa del Padró de contribuents per 
aquest concepte, amb efectes a partir del primer dia del semestre natural següent a la data 
en què se sol·liciti. 
 
8. Revocació: 
A. Les llicències es podran revocar: 
a) Per no ús o ús indegut de la llicència. 
b) Per haver canviat les circumstàncies en les quals es basà la concessió. 
c) Per qualsevol altre cas d'interès general. 
d) Per incompliment de qualsevol de les obligacions imposades en aquesta norma i en la 
fiscal corresponent. 
 
B. La revocació a què es refereix l'apartat anterior no donarà dret a cap tipus 
d'indemnització. 
 
Article 62 
(Infraccions) 
L'incompliment de les obligacions recollides en aquesta secció constituirà infracció segons 
determini la normativa vigent en matèria de trànsit. 
 
 
Secció sisena: Retirada de vehicles 
 
Article 63 
(Supòsits generals que justifiquen la retirada d'un vehicle) 
L'autoritat municipal pot retirar un vehicle de la via pública, si la persona que en té 
obligació no ho fa, i traslladar-lo al dipòsit municipal, o lloc escaient, en els supòsits 
següents: 
a) Sempre que constitueixi un perill o comporti pertorbacions per la circulació o pel 
funcionament normal d'algun servei o acte d'interès públic. 
b) Quan hagi estat immobilitzat per presentar deficiències que en desaconsellin la 
incorporació a la circulació. 
c) En cas d'accident que no li permeti continuar la marxa. 
d) Quan es pugui presumir raonablement que es troba abandonat i hagin transcorregut els 
terminis legals que permeten a les autoritats municipals la seva retirada. 
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e) Quan, immobilitzat per no dipositar l'import provisional de la multa, els conductors que 
no acreditin la residència en territori estatal persisteixin en la seva negativa al seu pagament 
efectiu. 
 
Article 64 
(Vehicles que constitueixen un perill o pertorben la circulació) 
1. Quan un vehicle constitueixi un perill o pertorbi la circulació, els agents de l'autoritat 
municipal o els vigilants municipals requeriran al seu titular o conductor que prengui les 
mesures necessàries per posar fi a aquesta situació. 
Si no se'n trobés el responsable o aquest no fes cas del requeriment, els agents de l'autoritat 
procediran a retirar el vehicle. 
 
2. Es considerarà que un vehicle suposa un perill o pertorba la circulació en els casos 
següents: 
a) Quan es trobi estacionat en un carril de circulació o a la part de la via reservada 
exclusivament per a la circulació o per al servei de determinats usuaris; particularment, 
quan ocupi totalment o parcialment la zona reservada per a l'aturada d'un transport públic. 
b) Quan es trobi estacionat en doble filera sense conductor/- ora. 
c) Quan estigui estacionat en una zona reservada per a càrrega i descàrrega en el temps 
reservat a aquesta activitat. 
d) Quan es trobi estacionat davant d'un accés per a persones en un immoble si impedeix el 
pas d'aquestes. 
e) Quan estigui estacionat davant d'un gual, tapant de forma total o parcial l'entrada o 
sortida de vehicles. 
f) Quan es trobi estacionat en llocs reservats o davant d'entrades i sortides de vehicles 
oficials, de cossos de seguretat o de vehicles d'emergència. 
g) Quan es trobi estacionat davant d'un pas de vianants o de l'espai de la vorera rebaixada 
per facilitar el pas de persones amb discapacitat. 
h) Quan es trobi estacionat en lloc prohibit en una via de circulació ràpida o de circulació 
molt densa, d'acord amb la qualificació prèvia de l'autoritat municipal competent. 
i) Quan impedeixi a altres vehicles el gir autoritzat pel senyal corresponent o obligui a 
realitzar maniobres extraordinàries per efectuar-lo. 
j) Quan estigui estacionat sobre una vorera, pas o zona de vianants en la qual això no és 
permès. 
k) Quan dificulti o impedeixi la visualització dels senyals de trànsit. 
l) Quan impedeixi o dificulti la reparació o la neteja d'un espai públic, o es trobi en zones 
que eventualment hagin d'estar ocupades per obres, esdeveniments esportius, actes públics 
o qualsevol altra activitat autoritzada, dificultant o impedint aquests, sempre que s'hagi 
anunciat convenientment. 
m) Quan estigui estacionat davant de sortides d'emergència. 
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n) Quan hagin transcorregut més de 24 hores des de la denúncia efectuada per romandre 
estacionat en un mateix lloc per un període de temps superior a deu  dies. 
o) Quan hagin transcorregut més de 24 hores des de la immobilització del vehicle sense que 
el titular hagi demanat la suspensió d'aquesta mesura. 
 
Article 65 
(Despeses relatives a la retirada de vehicles) 
1. Les despeses originades per la retirada del vehicle i el seu trasllat al dipòsit municipal, o 
lloc escaient, aniran a càrrec del titular, que haurà d'abonar-les com a requisit previ a la 
devolució del vehicle, sense perjudici del seu dret d'interposar els recursos oportuns. La 
quantitat a satisfer es determinarà d'acord amb les ordenances fiscals. 
 
2. Les despeses originades per la retirada i dipòsit dels vehicles són independents de les 
sancions en les quals pugui incórrer per la infracció dels preceptes de la present secció, les 
quals s'imposaran per la quantia corresponent a la falta comesa. 
 
Article 66 
(Suspensió de la retirada del vehicle) 
La retirada del vehicle es podrà suspendre de forma inmediata en cas que el conductor o 
qualsevol altra persona autoritzada es presenti abans que la grua hagi iniciat la seva marxa i 
adopti les mesures necessàries per fer cessar la situació irregular en la qual es trobi el 
vehicle afectat. 
 
Secció  setena: Disposicions especials relatives als vehicles abandonats 
 
Article 67 
(Prohibició general relativa a l'abandonament de vehicles en espais públics) 
1. Resta prohibit abandonar vehicles en un espai públic. Es considerarà que un vehicle es 
troba abandonat quan estigui estacionat en un mateix lloc en algun espai públic per un 
temps superior a un mes, sempre que presenti desperfectes externs que permetin presumir 
racionalment que la seva utilització és impossible o no disposi de les plaques de 
matriculació. 
 
2. Tindran també la consideració de vehicles abandonats els que hagin estat retirats de la 
via pública per infringir la normativa de trànsit i que, transcorreguts dos mesos, no hagin 
estat retirats pel seu titular del dipòsit municipal. 
 
3. L'abandonament de vehicles en un espai públic tindrà la consideració de falta lleu.  
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Article 68 
(Actuació municipal en el cas de l'abandonament de vehicles) 
Quan l'autoritat municipal tingui coneixement de l'existència en la via pública d'un vehicle 
que permeti suposar el seu abandonament, procedirà a la seva retirada, d'acord amb el 
procediment previst en els articles següents. 
 
Article 69 
(Identificació del titular del vehicle) 
1. Davant de la presència d'un vehicle abandonat, es procedirà a la identificació del titular, 
requerint-lo perquè en el període de cinc dies retiri el vehicle del lloc on es trobi. Si en el 
termini de temps assenyalat el titular no fes efectiva la retirada del vehicle, aquest serà 
tractat com a residu sòlid urbà. 
 
2. En la notificació que s'efectuï al titular del vehicle, s'advertirà del pagament necessari, 
previ a la seva retirada, de les despeses originades pel trasllat i permanència del vehicle en 
el dipòsit, o lloc escaient. El titular podrà renunciar a la propietat del vehicle en favor de 
l'Ajuntament. Si transcorregut un mes des de la recepció de la notificació no es fes efectiu 
el pagament o no es produís la renúncia, es procedirà per via de constrenyiment. 
 
3. Si resultés impossible la identificació del titular per la falta de les plaques de 
matriculació, el vehicle abandonat serà tractat com a residu municipal. A tal efecte, es 
comunicarà aquest fet als serveis municipals encarregats de la recollida, transport i 
eliminació d'aquests residus, que actuaran d'acord amb la legislació sectorial aplicable. Els 
vehicles abandonats que hagin estat considerats com a residus sòlids seran donats de baixa 
d'ofici per l'Ajuntament, sense perjudici de les despeses ocasionades o deutes existents per 
part dels seus titulars. 
 
Article 70 
(Vehicles amb desperfectes externs) 
Si com a conseqüència dels desperfectes externs el vehicle constituís un perill, es 
traslladarà de forma immediata al dipòsit municipal, o lloc escaient. La notificació al titular 
es realitzarà posteriorment perquè retiri el vehicle en el termini de quinze dies. Si no ho fes, 
s'actuarà d'acord amb el que disposa l'article anterior. 
 
Secció octava: Acampada lliure 
 
Article 71 
(Acampada lliure) 
1. Resta prohibit realitzar acampades lliures en tot el terme municipal, entenent com a tals 
la agrupació de dues o mes tendes en un radi de 50 metres. No obstant això, en casos 
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excepcionals i per motius culturals, esportius o qualsevol altre d'interès general, 
l'Ajuntament hi podrà concedir autoritzacions d'acord amb les condicions següents: 
 
a) Comptar prèviament amb l'autorització del propietari del terreny. 
b) El lloc d'acampada ha de ser a més d'1 quilòmetre del nucli de població o càmping més 
propers, a més de 100 metres de qualsevol carretera i a més de 300 metres dels punts de 
captació d'aigua potable, i en general, lluny de línies elèctriques i instal·lacions industrials. 
Aquesta condició podrà modular-se per al cas de les persones amb discapacitats. 
c) No es pot acampar en cap cas als llits secs de la Riera, o barrancs, ni en zones on hi hagi 
risc d'inundació, ni tampoc en indrets l'accés als quals hagi estat restringit a causa de l'alt 
risc d'incendi o per exigències d'interès públic. 
d) Els practicants de l'acampada lliure resten obligats a deixar els llocs on han estat en les 
mateixes condicions en què els van trobar. 
e) Només es podrà usar com a combustible el gas envasat. 
 
2. La utilització d'un vehicle, caravana o similar com a habitacle tindrà la consideració en 
tot cas d'acampada no autoritzada. 
3. L'incompliment d'aquests preceptes podrà ser  sancionat com a falta greu. 
 
 
CAPÍTOL IV 
PUBLICITAT EN ELS ESPAIS PÚBLICS 
 
Secció primera: disposicions generals 
 
Article 72 
(Concepte) 
S'entén per publicitat, als efectes d'aquesta Norma, tota acció encaminada a difondre entre 
el públic qualsevol tipus d'informació, en particular les relatives a activitats, productes o 
serveis. 
 
Article 73 
(Modalitats). 
1. Són modalitats de publicitat les següents: 
a) Publicitat estàtica: aquella realitzada sobre instal·lacions o suports fixos que siguin 
visibles des de la via pública o espais públics. 
b) Publicitat dinàmica: aquella que és mostrada sobre objectes mòbils o movibles. Pot ser 
terrestre o aèria. 
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2. Dins de la publicitat dinàmica, i d'acord amb la normativa general aplicable, es 
consideraran les següents modalitats de publicitat: 
a) Publicitat manual, o repartiment d'impresos, en paper o a través de mecanismes 
semblants, a la via pública i de forma individualitzada. 
b) Repartiment domiciliari de publicitat, o distribució, mitjançant lliurament directe als 
propietaris o usuaris d'habitatges, oficines i despatxos, o la seva introducció en bústies 
individuals o col·lectius dels immobles. 
c) Publicitat lliurada mitjançant l'ús de vehicles, estacionats o en circulació, i la difusió de 
missatges publicitaris per instruments. 
d) Publicitat audiovisual i telemàtica, desenvolupada mitjançant el suport d'instruments 
audiovisuals, mecànics, elèctrics o electrònics, situats a qualsevol superfície, fixa o mòbil. 
S'hi inclourà la publicitat realitzada a través de mitjans informàtics diversos. 
 
3. Les activitats publicitàries regulades per aquesta normativa podran realitzar-se amb els 
mitjans, suports o instal·lacions següents: rètols, veles publicitàries, cartelleres, cartells, 
pancartes i banderoles, aparells audiovisuals o qualsevol altre que pugui permetre 
l'exposició o exhibició d'un missatge dirigit al públic, de contingut fix, mòbil o variable, 
transitori o permanent, ja siguin situats físicament als edificis, a la via pública o en 
qualsevol altre espai terrestre, marítim o aeri susceptible d'ús per col·locar-hi publicitat. 
 
4. En tot cas, no s'entendran com a publicitat les activitats de difusió realitzades per les 
administracions públiques, les associacions sense ànim de lucre o els partits polítics, 
sempre que actuïn dins de les funcions que els són pròpies. Particularment, restarà exclosa 
de l'aplicació de les disposicions d'aquesta secció la publicitat electoral. 
 
Article 74 
(Llicència) 
1. Per poder realitzar alguna de les modalitats de publicitat descrites a l'article anterior, 
caldrà obtenir prèviament l'autorització municipal corresponent, sol·licitada mitjançant 
imprès normalitzat i acompanyada de la documentació que l'Ajuntament determini. 
 
2. Només podran obtenir la llicència corresponent el titular de l'activitat, producte o servei 
que es vol anunciar o l'empresa publicitària. 
 
3. L'Ajuntament denegarà, mitjançant resolució motivada, la llicència sempre que l'activitat 
per a la qual se sol·licita constitueixi una infracció de l'ordenament jurídic o indueixi a 
l'incompliment de normes o actes administratius. Així mateix, podrà denegar-la per raons 
urbanístiques, ètiques, de seguretat en el trànsit o de neteja pública. 
 
4. L'Ajuntament designarà els llocs fixos per a la col·locació de publicitat. 
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5. La publicitat acústica o sonora només s'autoritzarà dintre dels marges de l'horari 
comercial oficial i sense excedir els valors mínims d'emissió sonora a l'ambient exterior en 
funció de les zones de sensibilitat acústica definides en els documents municipals 
corresponents. 
 
Article 75 
(Exempció de l'autorització) 
Resten exemptes d'autorització municipal les activitats següents: 
a) Instal·lació de plaques o escuts identificatius de dependències públiques, seus de 
representacions oficials estrangeres, centres d'ensenyament, hospitals, clíniques privades, 
dispensaris, farmàcies, institucions benèfiques, establiments professionals, organitzacions 
polítiques, sindicals, empresarials i en general les que no  tinguin ànim de lucre, sempre que 
es col·loquin sobre o al costat de les portes d'accés. 
b) Anuncis col·locats a l'interior de les portes, vitrines o aparadors d'establiments 
comercials, sempre que es limitin a indicar els horaris d'atenció al públic, preu dels articles 
oferts, motius de tancament temporal del local, trasllat de les instal·lacions, liquidacions o 
rebaixes, o altres de similars, sempre amb caràcter temporal. 
c) Rètols o cartells que es limitin a assenyalar les situacions de venda o lloguer d'un 
immoble, col·locats en el mateix immoble. 
 
Article 76 
(Obligacions del titular de l'autorització) 
La concessió de l'autorització per a activitats publicitàries comporta: 
a) L'assumpció de les responsabilitats que es deriven de les instal·lacions i dels missatges 
publicitaris corresponents. 
b) L'obligació del pagament dels impostos, preus públics i qualsevol altra càrrega fiscal que 
es doni sobre la instal·lació o acció publicitària. 
c) El deure de conservar i mantenir el material publicitari en perfectes condicions 
d'ornamentació i seguretat. 
d) L'adopció de totes aquelles mesures de precaució que fossin necessàries en l'execució i 
muntatge de les instal·lacions, amb l'objecte d'evitar situacions de perill. 
 
Article 77 
(Vigència de l'autorització) 
Les autoritzacions per a instal·lacions publicitàries o l'exercici d'activitats d'aquesta 
naturalesa tindran la vigència que s'estableixi a la resolució que les atorgui. Si no s'estableix 
termini de vigència, s'entendran atorgades amb caràcter indefinit, a excepció de cartelleres, 
veles publicitàries, grans rètols o similars, que tindran un període màxim d'un any. 
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Article 78 
(Revocació i suspensió de l'autorització) 
1. Les autoritzacions per a instal·lacions publicitàries podran ser revocades o suspeses 
d'acord amb la normativa vigent de règim local. 
 
2. No hi haurà dret a indemnització quan la llicència es revoqui per causa de la demolició 
de l'edifici o per edificació del solar en el qual estigui col·locat l'anunci publicitari. 
 
3. Les llicències que autoritzin la instal·lació de rètols, o cartells, en establiments 
comercials o industrials amb la seva denominació restaran sense efecte i sense dret a 
indemnització en el cas de canvi de titularitat o cessament de l'activitat. 
 
Secció segona: publicitat en els espais públics o a domicili 
 
Article 79 
(Fixació de cartells) 
1 Només es poden utilitzar per a la publicitat estàtica les cartelleres publicitàries 
permanents degudament autoritzades, les tanques de protecció d'obres i de tancament de 
solars i les portes i aparadors dels establiments comercials, sempre que en cada cas s'hagi 
obtingut el consentiment del seu titular i, si escau, la llicència municipal corresponent. 
 
2. Per anunciar actes, o opcions polítiques o sindicals, en períodes de campanya electoral, 
festes populars o tradicionals i altres activitats o informacions d'interès públic, com fires, 
exposicions, competicions esportives de relleu o altres de similars, l'Ajuntament podrà 
autoritzar la col·locació de publicitat estàtica en fanals, o altres elements apropiats del 
mobiliari urbà, sempre prèvia sol·licitud. 
 
3. En el cas de fixació de cartells fora de les previsions dels paràgrafs anteriors, s'ordenarà 
la seva retirada al responsable, que es determinarà d'acord amb les previsions de l'article 94. 
Si no ho fes, els retiraran els serveis públics municipals a càrrec del responsable. 
 
Article 80 
(Repartiment de publicitat) 
1. Únicament podran realitzar l'activitat de repartiment domiciliari de publicitat els 
mateixos anunciants, o les empreses de distribució de material publicitari legalment 
constituïdes, amb aquesta finalitat, les quals hauran d'estar donades d'alta a efectes 
tributaris i estar en possessió de les llicències i permisos municipals corresponents. 
 
2. El material publicitari haurà d'ésser dipositat a l'interior de les bústies particulars o en 
aquells espais que els veïns, o les comunitats de propietaris, hagin disposat per a la seva 
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recepció, i haurà d'estar plegat degudament tenint en compte les dimensions de les boques 
de les bústies. Es prohibeix expressament deixar la publicitat a les entrades, als vestíbuls, 
als accessos de finques i als elements comuns dels immobles no destinats a la recepció de 
correspondència o publicitat, com ara taules, cadires o jardineres. 
 
3. Les empreses distribuïdores de material publicitari i els anunciants que en facin la 
distribució directament hauran d'abstenir-se de dipositar publicitat en aquelles bústies o 
finques que tinguin adherit algun rètol identificatiu de la voluntat expressa dels seus titulars 
o usuaris de no rebre'n. 
 
Article 81 
(Prohibicions generals) 
1 Es prohibeix la fixació de cartells a les façanes dels edificis, als monuments, als temples 
religiosos, al cementiri, a les fonts, als ponts, als arbres, al mobiliari urbà i en altres llocs 
anàlegs. Així mateix, es prohibeix la realització de qualsevol activitat publicitària que pugui 
pertorbar el trànsit, la seguretat vial o la visió d'elements urbanístics d'interès especial o que 
ocasioni molèsties als veïns. 
 
2. Resten prohibides aquelles activitats publicitàries que pel seu objecte, forma o contingut 
siguin contràries a l'ordenament jurídic. Particularment, resta prohibida tota forma de 
publicitat que atempti contra la dignitat de la persona. 
 
3. No s'autoritzaran les activitats publicitàries que utilitzin l'ésser humà o els animals amb 
l'única finalitat de convertir-se en support material del missatge, o instrument de captació 
d'atenció, així com les manifestacions de publicitat enganyosa, deslleial, subliminal o que 
infringeixin allò que disposa la normativa específica sobre publicitat de determinats 
productes, béns, activitats o serveis. 
 
Article 82 
(Infraccions) 
1. Sempre que la legislació sectorial no disposi una altra cosa, l'incompliment dels 
preceptes d'aquesta secció tindrà la consideració de falta lleu, excepte en el cas de manca de 
llicència, en què la infracció es considerarà greu. En els casos que la publicitat no la 
distribueixi una empresa autoritzada o que el distribuïdor no es pugui identificar, seran 
responsables de les infraccions comeses les empreses anunciants. 
 
2. En el cas de la realització en espais públics d'activitats publicitàries no autoritzades, 
l'Ajuntament procedirà a la retirada dels elements o materials utilitzats sense perjudici de 
l'aplicació de les sancions corresponents. 
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3. En cas d'activitats publicitàries autoritzades, quan es produeixi un perill imminent per a 
les persones o béns, el mitjà o suport publicitari utilitzat serà retirat per l'Ajuntament. 
 
CAPÍTOL V 
NETEJA DELS ESPAIS PÚBLICS 
 
Secció primera: obligacions generals 
 
Article  83 
(Obligacions dels ciutadania) 
1. Tots els ciutadans tenen el deure general de preservar nets els espais públics, d'acord amb 
el que disposa aquest capítol i les disposicions complementàries que pugui dictar 
l'Ajuntament en l'exercici de les seves facultats. 
 
2 L'Ajuntament podrà realitzar, subsidiàriament, els treballs de neteja que, segons aquesta 
Norma, corresponguin, després del requeriment previ als propietaris o usuaris que hagin 
embrutat els espais públics, als quals podrà imputar el cost dels serveis prestats, sense 
perjudici de les sancions administratives que corresponguin en cada cas. 
 
3. L'Ajuntament afavorirà les accions que en matèria de neteja pública desenvolupin els 
particulars per iniciativa pròpia i que s'orientin a millorar la qualitat de vida. 
Particularment, fomentarà les iniciatives de valorització dels residus. 
 
4. Els titulars de solars, urbanitzacions, edificis o cartells els hauran de mantenir en les 
condicions d'higiene, salubritat, seguretat i conservació adients. Els serveis tècnics 
municipals determinaran si es compleixen les condicions esmentades. Els titulars també 
restaran obligats a la desratizatció, desinsectació i desinfecció dels esmentats espais. 
 
5. L'Ajuntament podrà inspeccionar els referits immobles, ja siguin de titularitat pública o 
privada, i realitzar-hi, en forma subsidiària, els treballs necessaris per conservar les 
esmentades condicions, després del requeriment previ i de l'audiència corresponent als 
propietaris o, si és el cas, als ocupants dels immobles. 
 
Article 84 
(Prohibicions) 
1. Es prohibeix llençar, o abandonar, als espais públics qualsevol tipus d'objecte o producte. 
 
2. Els residus sòlids de petits, com papers, embolcalls o similars han d'ésser dipositats a les 
papereres instal·lades a aquest efecte, procurant l’Ajuntament de la Selva del Camp 
l’increment progressiu del nombre de papereres existents. 



Pàgina 37 de 56 

 
3. Es prohibeix abocar burilles de cigars, cigarretes o altres matèries enceses a les 
papereres. 
 
4. Els següents residus urbans, no provinents d’activitats comercials, hauran de ser 
dipositats en la deixalleria municipal:  

a) Làmpades i fluorescents, bateries, pintures i vernissos, dissolvents, (piles, ?) frigorífics, 
olis minerals, olis vegetals, aerosols, pesticides i ferralla electrònica (telèfons mòbils, 
ordinadors, etc.). 

b) Ferralla (no s’inclouen llaunes , frigorífics, congeladors i demés ferralla electrònica). 

c) Fusta (mobles o peces de fusta, mobles o peces d’aglomerat i fòrmica, palets, serradures i 
encenalls). 

d) Voluminosos (mobiliari amb barreja de materials  -plàstic, fusta, metall, etc.). 

e) Fracció vegetal (restes de poda i jardineria, gespa). 

f) Runes (petites restes de construcció i d’obres menors). 

g) Pneumàtics (restes de pneumàtics en desús de qualsevol vehicle) . 

No obstant, si per la quantitat, el format o la naturalesa és impossible prestar aquest servei, 
s'aplicaran les disposicions vigents en matèria de residus industrials i/o especials. 
 
 
5. La brossa i les deixalles s'hauran de dipositar a l’interior dels contenidors corresponents 
distribuïts per tot el poble. Les àrees de dipòsit dels residus sòlids urbans nomès poden 
utilitzar-se per a residus domèstics. 
Els residus comercials podran dipositar-se en alguns casos a les àrees esmentades, prèvia 
sol·licitud i autorització. En aquest cas, s’establirà l’ordenança fiscal corresponent. 
Cada fracció de brossa s’haurà de dipositar en el corresponent contenidor de la següent 
manera:  

ALTRES ENVASOS: llaunes de begudes i conserves;  metalls; bosses i envasos de plàstic;  
brics;  paper plastificat i porexpan. 
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REBUIG: pols d'escombrar; restes de ceràmica; bolquers i compreses; miralls trencats; 
cendres i restes de cigarreta. 
 
MATÈRIA ORGÀNICA: restes de fruita i verdura; restes de carn i peix; restes de menjar 
cuinat i de pa; clofolla de fruits secs; closques d'ou i marisc; marro de cafè i restes 
d'infusions; taps de suro; paper de cuina i tovallons de paper usats i restes de plantes. 
 
PAPER I CARTRÓ: diaris i revistes; papers i cartrons. 
 
VIDRE: ampolles i pots de vidre. 
 
6. Resta prohibit abandonar les escombraries fora dels contenidors, encara que aquests 
siguin plens. Els infractors  tindran l'obligació de retirar les escombraries abandonades i de 
deixar net l'espai que  s'hagi embrutat. 
 
7. Resta prohibida qualsevol activitat que pugui dificultar les operacions corresponents per 
carregar, descarregar o traslladar els contenidors de recollida d'escombraries, així com 
aquelles que dificultin el pas dels vehicles de recollida. 
 
8 Resta prohibit rentar o reparar vehicles i màquines als espais públics. En cap cas, les 
escurrialles de la neteja de vehicles poden vessar-se a les vies o espais, públics. 
 
9. L'incompliment d'aquests preceptes serà sancionat com a falta lleu. 
 
 
 
 
CAPÍTOL VI 
RECOLLIDA, TRANSPORT I ABOCAMENT DE TERRES I RUNES 
 
Article 85 
(Concepte de terres i runes) 
1. Tindran la qualificació de terres i runes els materials següents: 
a) Les terres, les pedres i els materials similars procedents d'excavacions. 
b) Les runes i les deixalles resultants de treballs de construcció, demolició i enderroc, així 
com, en general, tots els sobrants d'obres majors i menors. 
c) Qualsevol material residual assimilable als anteriors i els que, en circumstàncies 
específiques, determini l'Ajuntament. 
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2. Les disposicions d'aquest Capítol no s'aplicaran a les terres i altres materials assimilables 
quan siguin destinats a la venda o al subministrament per a treballs d'obra nova. 
 
Article 86 
(Materials utilitzats en les obres i runes) 
1. Els qui executin obres no podran envair els espais públics ni ocupar-los amb deixalles o 
materials, excepte quan tinguin l'autorització pertinent, concedida, per a casos justificats, a 
judici de l'Ajuntament. 
 
2. No es podran col·locar runes fora de la preceptiva tanca de l'obra. 
 
3. Les runes s'hauran de dipositar en sacs especials homologats o altres recipients similars 
autoritzats per l'Ajuntament. 
 
4. La inobservància del que disposen els anteriors apartats serà considerada com a falta 
greu. 
 
 
TÍTOL SEGON 
ORDENACIÓ DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA 
 
CAPÍTOL I 
NORMES GENERALS PER A LA PRESERVACIÓ DE LA CONVIVÈNCIA 
CIUTADANA 
 
Article 87 
(Límits generals del comportament ciutadà) 
1. No són permesos cap acte, activitat o comportament a la via pública, als edificis i 
instal·lacions municipals, que ocasionin danys als esmentats béns o al medi ambient, 
molèsties a altres persones i/o alterin la convivència ciutadana o el descans dels veïns. 
 
2. Tampoc no es permeten els actes, activitats o comportaments dels ocupants d'immobles, 
d'edificis o d'instal·lacions de titularitat privada quan aquestes actuacions afectin la part 
exterior de les edificacions, la convivència ciutadana o el medi ambient. 
 
3. Tota la ciutadania ha de respectar la integritat i la titularitat dels béns de domini públic. 
 
4. Les persones que no respectin les normes de comportament a la via pública seran 
requerides per tal que cessin en la seva actitud i, en cas de resistència, podran ser-ne 
desallotjades. 
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5. Els serveis municipals podran desallotjar de la via pública les persones, o retirar-ne els 
béns, quan raons de seguretat o de salut i d'higiene així ho aconsellin. 
 
 
CAPÍTOL II 
CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA 
 
Secció primera: convivència i respecte a les persones 
 
Article 88 
(Danys al béns situats en espais públics) 
1. No és permès: 
 
a) Causar destrosses, sacsejar, arrancar, trencar, ratllar o embrutar: parets o interiors 
d'edificis i instal·lacions municipals; vehicles municipals; tanques, bardisses o parets 
divisòries; fonts públiques; fanals d'enllumenat, pals de línies d'electricitat; conduccions 
d'aigües; senyalització vertical i horitzontal; mobiliari urbà, entès com aquells elements que 
serveixin d'ornamentació, suport de serveis i activitats d'esplai i recreatives, com papereres, 
fonts, estanys, jocs infantils, jardineres, bancs, marquesines, suports publicitaris, 
contenidors i escultures; i, en general, tots aquells béns i serveis que siguin elements 
estructurals de la via pública, formin part del seu contingut o regulin la mobilitat de 
persones i vehicles. 
 
b) Embrutar les zones enjardinades, trepitjar-les o realitzar-hi qualsevol activitat, en aquest 
darrer cas llevat d'autorització municipal. 
 
c) Pintar dibuixos, missatges, signatures, escrits, rascades, gravats o simplement embrutar 
mitjançant pintures, esprais o altres mitjans les façanes, parets, instal·lacions, edificis i 
mobiliari urbà, llevat d'autorització municipal i/o del titular del bé afectat per a realitzar 
pintures murals de carácter artístic. 
 
2 L'incompliment dels apartats anteriors serà considerat com a falta greu (apartat a); com a 
falta lleu (apartat b). A més, l'infractor responsable dels danys es farà càrrec del cost de la 
reparació o reposició dels béns malmesos. 
 
3. Pel que fa a l'apartat c), la falta serà sancionada segons la intensitat, el contingut i el 
perjudici causat per l'esmentada conducta de conformitat amb els criteris següents: 
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a) Seran considerades infraccions molt greus les pintades que causin deteriorament als 
edificis o altres béns d'interès històric o artístic del municipi. 
b) Seran considerades infraccions greus aquelles que causin un deteriorament a les façanes 
dels edificis i els elements que en formen part confrontant a la via pública; i aquelles que 
tinguin un contingut racista, xenòfob, sexista o que menystingui algun dels drets 
fonamentals o de les llibertats públiques dels ciutadans. 
c) Seran considerades infraccions lleus les pintades que pel seu caràcter i intensitat no 
puguin incloure's en els anteriors apartats. 
 
4. En tots els casos, l'infractor responsable dels danys es farà càrrec del cost de la reparació 
o reposició dels béns malmesos. 
 
Article 89 
(Ocupació i usurpació de béns de domini públic) 
1. Els particulars que sostreguin béns municipals o hi facin actes d'ocupació, estaran 
obligats a reparar els danys i perjudicis que causin o a restituir el que hagin sostret, així 
com a abandonar els espais que hagin ocupat. 
 
2. Sempre que la seva conducta no estigui tipificada penalment, seran sancionats per la 
comissió d'una infracció administrativa. L'import de la sanció es calcularà d'acord amb el 
valor del dany causat, sense excedir en cap cas el doble d'aquest. 
 
Secció tercera: comportaments i activitats inadequades als espais públics 
 
Article 90  
(Prohibicions) 
Als espais públics del terme municipal de la Selva del Camp estan prohibits els següents 
comportaments: 
 
a) La petició de diners, o donatius, exercida de forma coactiva, de paraula u obra, amb 
violència o intimidació, o de forma que causi molèsties als ciutadans. 
b) L'oferiment d'objectes a canvi d'una quantitat de diners, o donatiu, tal com mocadors, 
bosses, etc. 
c) La prestació de serveis no requerits, sense autorització ni llicència, a canvi d'un preu o 
donatiu, tal com la neteja de vidres dels vehicles, aparcament i vigilància de vehicles,  etc. 
d) La realització de qualsevol altra activitat no autoritzada encaminada a obtenir del ciutadà 
diners, o donatius. 
 
Article  91 
(Persones responsables) 
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Seran responsables dels fets esmentats en l'article anterior els següents subjectes: 
a) Les persones majors d'edat que els exerceixin. 
b) Els pares, tutors o persones encarregades dels menors d'edat que els realitzin. 
c) Les persones que es facin acompanyar de menors d'edat, siguin o no de la seva família, 
amb l'objecte de produir llàstima i implorar la caritat pública. 
 
Article 92 
(Intervenció municipal) 
Els Serveis Municipals  requeriran als qui practiquin les activitats, en els termes descrits 
abans, per tal que cessin en la seva actitud, actuant en tot moment de conformitat amb el 
previst en la aquesta Norma i en la resta de l'ordenament jurídic, podent procedir com a 
mesura cautelar, a la retirada i dipòsit dels fons que hagin obtingut amb aquesta activitat, 
així com dels elements utilitzats per al seu exercici. 
 
Els elements requisats, o intervinguts, que tinguin un cert valor restaran en dipòsit pendents 
de la resolució que s'adopti a l'expedient sancionador durant un termini màxim de 15 dies, 
transcorregut el qual es procedirà a la seva destrucció o lliurament a institució benèfica. Si 
els objectes són de poc valor, es procedirà d'immediat a la seva destrucció. L'incompliment 
d'aquestes normes serà considerat com a infracció lleu. 
 
Article 93 
(Reiteració dels incompliments) 
Qualsevol conducta o activitat que incompleixi reiteradament i de manera inequívoca i 
manifesta l'expressat en aquesta secció de la Norma podrà ser considerada com a 
desobediència a l'autoritat i es podrà entendre com a resistència activa, o pasiva, a complir 
un manament d'aquesta, amb menyspreu de l'ordre jurídic que ha d'ésser garantit en tot 
moment pels organismes públics als quals es confia aquesta missió, i s'interposarà en aquest 
sentit l'oportuna denúncia davant l'òrgan judicial corresponent. 
 
Secció quarta: consum de begudes alcohòliques i drogues 
 
Article 94  
(Prohibició del consum i venda de begudes alcohòliques en espais públics) 
1. Resta prohibit el consum, la venda i la distribució de begudes alcohòliques als espais 
públics, incloent-hi la realitzada mitjançant màquines automàtiques. 
 
2. Els establiments on sigui permès el consum o la venda de begudes alcohòliques no 
podran disposar d'espai per a la seva distribució directa a l'exterior. Així mateix, els 
establiments expenedors de begudes han de cuidar que els gots i les ampolles expedides no 
restin en la via pública. 
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3. L'incompliment d'aquest article serà considerat, pel que fa al consum, com a falta lleu, i 
pel que fa a la venda i la distribució, com a falta greu. Es tindrà en compte per a la 
graduació de la sanció la seva repercussió pública, el fet que hi hagi reiteració en la 
comissió de la mateixa falta i, per al cas de la venda, que els compradors siguin menors o 
persones que calgui protegir especialment . 
 
Article 95 
(Prohibició del consum de drogues) 
1. Resta prohibit el consum de drogues, estupefaents o substàncies psicotròpiques 
considerades il·legals per la legislació vigent; així com l'abandonament en els espais públics 
dels estris utilitzats per al seu consum. 
 
2. L'incompliment de la prohibició establerta en aquest article serà considerat com una falta 
greu. Per a la graduació de la sanció es tindran en compte les circumstàncies esmentades a 
l'article anterior. 
 
Article 96 
(Altres comportaments relacionats amb les drogues) 
1. No és permès als espais públics: 
a) La preparació, manipulació o tinença de drogues, estupefaents o substàncies 
psicotròpiques considerades il·legals per la legislació vigent. 
b) L'administració d'injectables de qualsevol tipus, excepte els administrats per personal 
sanitari en els casos d'urgència o de força major. 
c) Els comportaments previstos en el paràgraf anterior seran considerats com a falta greu. 
 
 
CAPÍTOL III 
COMPORTAMENT A LA VIA PÚBLICA 
 
Article 98 
(Ordre públic) 
1. Sempre que no siguin constitutius d'infracció penal per la seva gravetat, els següents 
comportaments seran considerats faltes molt greus: 
a) Originar desordres als espais o establiments públics. 
b) Desobeir els mandats de l'autoritat o faltar-li al respecte degut. 
c) Orinar en els espais públics no habilitats especialment a l’efecte. 
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2. Les sancions seran graduades segons la intensitat de la infracció, la seva repercussió 
pública, el fet que els perjudicats siguin menors, o persones que calgui protegir 
especialment, o que hi hagi reiteració en la comissió de la mateixa falta. 
 
3. Si es produeixen fets susceptibles de ser subsumits en l'apartat 1.a) d'aquest article, els 
agents de l'autoritat  i els vigilants municipals podran instar els infractors perquè deposin la 
seva actitud i, si és necessari, podran desallotjar-los de l'espai o establiment on s'estigui 
produint l'incident. 
 
 
CAPÍTOL IV 
SOROLLS 
 
Secció primera: disposicions generals 
 
Article 99 
(Actuació davant dels sorolls molestos per a la convivencia ciutadana) 
1. Els infractors de les disposicions contingudes en aquest capítol seran requerits a cessar 
en l'activitat pertorbadora. Quan no es pugui localitzar la persona responsable de la 
infracció, es prendran les mesures necessàries per fer cessar la molèstia provocada als 
veïns. 
 
2. Excepcionalment, no seran objecte de denúncia els infractors d'emissió de sorolls que a 
requeriment dels agents de l'autoritat o dels vigilants muncipals cessin immediatament en 
aquesta activitat. En cas de negativa, continuació, o reincidència en la molèstia, es cursarà 
la denúncia corresponent. 
 
3. Es considerarà falta greu desatendre els requeriments municipals per desistir de continuar 
amb l'activitat que generi sorolls molestos o per a la correcció de les deficiències 
observades, i es podrà considerar igualment com a delicte de desobediència a l'autoritat. 
 
Article 100 
(Prohibicions) 
1. No és permès: 
a) Pertorbar la tranquil·litat pública amb crits, escàndols, baralles i tumults. 
b) La realització de treballs en la via pública i en la construcció a partir de les 8 del vespre i 
fins a les 8 del matí, ni els diumenges i festius, llevat en el cas d'obres urgents i aquelles 
autoritzades per l'Ajuntament que pel perill o els inconvenients que comportin no es puguin 
efectuar en horari diürn. 
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c) Accionar sense causa justificada qualsevol sistema d'avís acústic (alarmes, sirenes, etc.) 
instal·lat en edificis o vehicles. En cas de no ser localitzats els responsables del sistema 
d'avís acústic, podran ser emprats els mitjans necessaris per fer cessar les molèsties als 
veïns. 
 
2. L'incompliment del que disposen els apartats anteriors serà considerat com a falta greu. 
 
Article 101 
(Sistemes d'escapament) 
1. Els vehicles de motor, motocicletes i ciclomotors en circulació han d'estar dotats dels 
corresponents silenciadors, degudament homologats i en condicions òptimes d'eficàcia. 
 
2. No és permès: 
a) La utilització de l'anomenat escapament lliure. 
b) Que els gasos expulsats pels motors, en lloc de travessar un silenciador eficaç, surtin a 
través d'un d'incomplet, inadequat o deteriorat, o bé de tubs ressonadors, excedint el nivell 
de decibels permès. 
 
3. Els vehicles de motor, motocicletes i ciclomotors, que incompleixin l'establert a l'apartat 
precedent i els que produeixin sorolls o gasos que sobrepassin els límits fixats en aquesta 
Norma seran sancionats com a responsables d'una falta greu. 
 
Article 102 
(Límits d'emissió sonora en els vehicles) 
1. Els límits d'emissió sonora en el cas de les motocicletes i ciclomotors seran els següents: 
a) Per a ciclomotors i motocicletes d'un cubicatge igual o inferior als 80 cc, 77 dB. 
b) Per a motocicletes d'un cubicatge superior als 80 cc i inferior als 175 cc, 79 dB. 
c) Per a motocicletes d'un cubicatge igual o superior als 175 cc, 82 dB. 
 
2. Els límits d'emissió sonora per a la resta de vehicles  seran  de 83 dB.  
 
Article 103 
(Mesuraments de sorolls i gasos) 
1. Els agents de l'autoritat i els vigilants municipals  podran comprovar mitjançant els 
mesuraments necessaris si un vehicle a motor, o ciclomotor, produeix una emissió de 
sorolls, o gasos, que comporti l'incompliment dels límits permesos en la normativa vigent 
 
2. El mesurament s'efectuarà, si és possible, en el mateix lloc on s'ha aturat el vehicle o, en 
cas de no ser-ho, es traslladarà el vehicle a motor, o ciclomotor,  al lloc més pròxim on es 
puguin realitzar els controls de sorolls i gasos. 
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3. Els titulars i conductors dels vehicles a què es refereix aquesta secció estan obligats a 
sotmetre's als mesuraments corresponents a requeriment dels agents de l'autoritat, o dels 
vigilants municipals. La negativa comportarà la immobilització immediata del vehicle, 
sense perjudici de la sanció que hi pugui correspondre. 
 
Article 104 
(Reparació dels vehicles infractors) 
1. En cas que se superin els nivells d'emissió permesos a la normativa vigent, els agents de 
l'autoritat i els vigilants municipals formularan la denúncia corresponent i es traslladarà el 
vehicle al dipòsit municipal, on restarà immobilitzat fins que el titular el retiri, mitjançant 
un sistema de remolc o càrrega, per a efectuar-ne la reparació, un cop pagades les despeses 
originades. 
 
2. Una vegada retirat, el titular traslladarà el vehicle al punt de control que se li hagi indicat 
a l'efecte de comprovar la reparació. Si no s'han corregit les deficiències tècniques 
observades, es procedirà novament d'acord amb el que determina l'apartat primer. 
 
3. En el supòsit que el titular no es presenti al punt de control indicat, serà sancionat per la 
comissió d'un falta greu. 
 
Article 105 
(Senyals acústics) 
1. Resta prohibida la utilització dels senyals acústics dels vehicles, excepte en els casos de 
perill d'atropellament o col·lisió, auxili urgent de persones o serveis públics d'urgència com 
la policia, bombers i assistència sanitària. 
 
2. L'incompliment del que disposen els apartats anteriors serà considerat com a falta lleu. 
 
CAPÍTOL V 
PRESERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT 
 
Secció primera: protecció dels espais naturals, arbres, jardins i vegetació 
 
Article 106 
(Prohibicions) 
1. Resta prohibit: 
a) Causar perjudicis a l'arbrat, els parterres, les plantacions, els conreus i els jardins, tant 
públics com privats. 
b) Encendre foc en zones arbrades o boscoses o en què hi hagi matolls, sense autorització. 
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c) Enfilar-se als arbres i envair els parterres  
d) Utilitzar l'arbrat públic per subjectar-hi instal·lacions elèctriques, escales o corrioles amb 
cordills, filferros o cadenes. 
e) Extreure dels espais naturals o jardins molsa, matolls, pedres, sorra, plantes o productes 
anàlegs 
 
2. Les anteriors actuacions tindran la consideració de falta molt greu (apartat b); de falta 
greu (apartat d); de falta lleu (apartats a, c, e). A més, l'infractor haurà d'assumir el 
pagament de la reparació dels danys causats. 
 
Article 107 
(Tallada d'arbres) 
La tallada d'arbres integrats en una massa arbòria que estigui enclavada en terrenys per als 
quals hi hagi un pla d'ordenació aprovat restarà subjecta a la sol·licitud de llicència prèvia, 
sense perjudici de les autoritzacions que hi siguin procedents d'acord amb la legislació 
específica aplicable. En qualsevol altre cas, la tallada d'arbres resta prohibida, i serà 
sancionada com a falta molt greu. 
 
Article 108 
(Plantació d'arbrat) 
Es procurarà la plantació d'arbrat d'espècies que pertanyin a les comunitats arbòries 
existents a la zona. 
 
Secció segona: protecció, conservació i ús dels camins 
 
Article 109 
(Prohibicions generals) 
Resta prohibit: 
a) Fer represes, pous i abeuradors a menys de cinc metres de les vores dels camins. Els 
propietaris de terrenys afrontadors amb un camí no podran impedir el curs lliure de les 
aigües que en provinguin fent rases o calçades, o elevant el terreny. L'incompliment tindrà 
la consideració de falta greu. 
b) Desviar les aigües de camins, finques o edificis contigus. L'incompliment tindrà la 
consideració de falta greu, sense perjudici de l'obligació de restituir a la situació original. 
 
Article 111 
(Obligació de reparació) 
Qualsevol desperfecte que es produeixi als camins que no sigui conseqüència del seu ús 
normal produirà que el causant s'hagi de fer càrrec del cost de la reparació. 
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Article 111 
(Manteniment de la vegetació que llinda amb els camins públics) 
Els matolls, esbarzers i tota mena de brancatge que serveixi de resguard o de tanca als 
camps i les finques afrontadors amb el camí hauran d'estar ben tallats i de manera que no en 
sobresurtin, sota la responsabilitat del propietari de la finca. 
 
Article 112 
(Conservació dels camins veïnals) 
És obligació de l'Ajuntament la conservació i la delimitació clara dels camins veïnals. La 
construcció i la conservació dels murs de sosteniment dels camins rurals correspon als 
propietaris dels terrenys afrontadors. 
 
 
CAPÍTOL VI 
POSSESSIÓ I PROTECCIÓ D'ANIMALS 
 
Article 113 
(Possessió d'animals) 
1. Les persones propietàries i posseïdores d'animals han de mantenir-los en bones 
condicions higienicosanitàries, de benestar i de seguretat, d'acord amb les característiques 
de cada espècie, i complir amb totes les obligacions i deures que la llei imposa per ésser 
posseïdor d'un animal. 
 
2. La persona posseïdora d'un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la 
persona propietària, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a 
les persones, a altres animals, als béns, a les vies i espais públics. 
 
3. Tindran la consideració d'animals de companyia els animals domèstics que les persones 
mantenen generalment a la llar amb la finalitat d'obtenir-ne companyia. Gaudeixen sempre 
d'aquesta condició els gossos i els gats. 
 
4. La tinença d'animals de companyia en habitatges urbans restarà condicionada a les 
circumstàncies higièniques i de qualitat ambiental (soroll, fums, etc.) òptimes de llur 
allotjament, a l'absència de riscos sanitaris i a la inexistència de molèsties per als veïns. 
 
5. Només es permetrà un nombre màxim de 3 gossos, o gats, en un habitatge. Pel que fa al 
nombre permès de la resta d'animals de companyia, es tindran en compte les condicions 
higienicosanitàries, de seguretat i de molèsties als veïns. 
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7. Resta prohibit dins el nucli urbà l'establiment de vaqueries, estables, quadres, corrals 
d'aus o qualsevol tipus de bèstia pròpia de granja. 
 
L'incompliment de l'apartat 5 d'aquest article tindrà la consideració de falta lleu, i el de 
l'apartat 7, de falta greu. 
 
Article 114 
(Animals perillosos) 
1. La tinença d'animals potencialment perillosos requerirà la prèvia obtenció de la llicència 
municipal del domicili on visqui el propietari i/o posseïdor de l'animal. 
 
2. Es consideren animals potencialment perillosos: 
a) Els que, pertanyent a la fauna salvatge i essent utilitzats com animals domèstics o de 
companyia, amb independencia de la seva agressivitat, pertanyen a espècies o races que 
tinguin capacitat de causar la mort o lesions a les persones o a altres animals i danys a les 
coses. 
b) Els de l'espècie canina que la legislació específica determini en cada moment. 
c) Gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos, així com aquells 
que manifesten un caràcter marcadament agressiu. 
d) Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa. 
 
Article 115 
(Instal·lacions) 
Les instal·lacions que alberguin els gossos i/o animals potencialment perillosos han de tenir 
les característiques següents, a fi d'evitar que els animals en surtin i cometin danys a 
tercers: 
a) Les parets i les tanques han d'ésser suficientment altes i consistents i han d'estar ben 
fixades per tal de suportar el pes i la pressió dels animals. 
b) Les portes de les instal·lacions han d'ésser tan resistents i efectives com la resta del 
contorn i s'han de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells 
mateixos els mecanismes de seguretat. 
c) El recinte ha d'estar convenientment senyalitzat amb l'advertiment que hi ha un gos o 
animal perillós. 
 
Article 116 
(A les vies públiques) 
1. A les vies públiques i en altres espais d'ús comú general els gossos aniran al costat de seu 
propietari o posseïdor, lligats de la corretja o cadena amb la medalla de control.  
 
2. Si el gos és considerat potencialment perillós haurà de portar obligatòriament: 
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a) Morrió apropiat a la tipologia racial de cada animal. 
b) Una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres. 
 
3. Els gossos i els gats han de portar de manera permanent pels espais o les vies públiques 
una placa identificativa o qualsevol altre mitjà adaptat al collar de l'animal, en què han de 
constar el nom de l'animal i les dades de la persona que en sigui posseïdora. 
 
4. Els propietaris i/o posseïdors de gossos i animals de companyia hauran d'evitar que 
aquests facin llurs deposicions a la via pública o en altre espai d'ús comú general i, en el cas 
d'inevitable deposició, hauran de retirar-ne immediatament els excrements o brutícia 
produïts i netejar el lloc afectat. En cas que no compleixin amb aquesta obligació seran 
sancionats per la comissió d'una falta lleu. 
 
 
Article 117 
(Registre censal) 
1. Les persones posseïdores de gossos, gossos potencialment perillosos i gats han de 
censar-los obligatòriament a l'Ajuntament del municipi de residència habitual dels animals 
dins el termini màxim de 30 dies, comptat a partir de la data de naixement o de l'adquisició 
de l'animal o del canvi de residència. Prèviament a la inscripció en el cens, cal haver dut a 
terme la identificació de forma indeleble de l'animal, que podrà realitzar-se mitjançant una 
identificació electrònica amb la implantació d'un microxip homologat. 
 
2. Les persones posseïdores d'animals potencialment perillosos, exceptuant els gossos, 
hauran de sol·licitar la seva inscripció en el registre municipal corresponent dins dels 15 
dies següents a la data en què hagin obtingut la llicència administrava per a la tinença dels 
animals. 
 
Article 118 
(Comís d'animals) 
1. Mitjançant els seus agents, l'Administració pot decomissar els animals en el mateix 
moment en què hi hagi indicis d'infracció de les disposicions d'aquesta Norma. 
 
2. El comís tindrà un caràcter preventiu fins a la resolució de l'expedient sancionador 
corresponent, que en tot cas ha de determinar la destinació final que s'ha de donar als 
animals. 
 
3. Les despeses ocasionades pel comís i les actuacions relacionades amb aquest són a 
compte del responsable de la infracció. 
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Article 119 
(Maltractament als animals) 
1. Tot maltractament als animals resta prohibit i es castigarà d'acord amb el previst en la 
legislació en matèria de protecció dels animals. 
 
2. Resta prohibit afectar de qualsevol manera la llibertat i integritat dels moixons i els 
animals no danyosos que romanen als espais públics de la Vila. En especial, no és permès 
fer-los ferides voluntàriament o colpejar-los de forma violenta, repetida o abusiva, o 
privarlos d'aliments, aire, moviment o llum. 
 
3. La inobservància d'aquesta obligació tindrà la consideració de falta lleu, sempre que no 
tingui una sanció més greu d'acord amb la legislació sectorial aplicable. 
 
Article 120 
(Limitacions) 
L'Ajuntament podrà limitar els espais públics on no serà permesa la circulació o estada 
d'animals. 
 
 
TÍTOL TERCER 
PROCEDIMENT SANCIONADOR 
 
Secció primera. Procediment general. 
 
Article 121 
(Procediment aplicable i principis informadors) 
En defecte de procediment sancionador específic, les infraccions comeses tipificades en 
aquesta Norma se sancionaran prèvia tramitació del procediment regulat en aquest títol. 
L'exercici de la potestat sancionada haurà de tenir cura dels principis previstos a l'art. 3.4 i 
9.5 d'aquesta Norma. 
 
Article 122 
(Inici del procediment) 
1. El procediment s'inicia d'ofici, o per denúncia, de qualsevol persona mitjançant acord de 
l'òrgan competent per a sancionar. En cas que la denúncia fos greument injustificada, se li 
podrà carregar al denunciant les despeses originades per l'actuació de l'Administració en la 
tramitació de la denúncia. Si a més hi concorre mala fe, es podrà considerar falta lleu. 
 
2. Les denúncies hauran d'expressar la identitat de la persona, o persones, que la presenten, 
la notícia dels fets que poguessin constituir infracció i la data de la seva comissió, i, quan 
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sigui possible, la identificació dels presumptes responsables. S'haurà de comunicar al 
denunciant la iniciació o no del procediment quan a la denúncia s'hi inclogui expressament 
la sol·licitud d'iniciació. 
 
Article 123 
(Actuacions prèvies) 
Amb anterioritat a la iniciació del procediment, podran realitzar actuacions prèvies els 
serveis municipals corresponents amb l'objecte de determinar amb caràcter preliminar, amb 
la major precisió possible, els fets susceptibles de motivar la incoació del procediment, la 
identificació dels possibles responsables i les circumstàncies rellevants que concorren en 
uns i altres. 
 
Article 124 
(Acord d'iniciació) 
1.L'acord d'iniciació tindrà com a contingut mínim el següent: 
a) La identificació de la persona o persones presumptament responsables. 
b) Els fets, succintament exposats, la seva possible qualificació i les sancions que hi 
poguessin correspondre, sense perjudici del que resulti de la instrucció. 
c) L'instructor i, en el seu cas, el secretari del procediment, nomenats per l'òrgan competent 
per sancionar, amb expressa indicació del règim de recusacions. 
d) L'òrgan competent per a la resolució de l'expedient i la norma que li atribueixi tal 
competència. 
e) L'advertiment de la possibilitat de reconeixement voluntari de la responsabilitat o del 
pagament voluntari de la sanció pecuniaria, amb els efectes previstos a l'apartat 3 d'aquest 
article. 
f) Mesures de caràcter provisional que eventualment s'hagin pogut adoptar amb l'acord 
d'iniciació del procediment sense perjudici dels que es puguin adoptar durant la tramitació. 
g) Indicació del dret a formular al·legacions i a l'audiència en el procediment i dels terminis 
per al seu exercici 
 
2. L'acord d'iniciació es comunicarà a l'instructor amb trasllat de les actuacions, al 
denunciant, al presumpte responsable o responsables i als possibles interessats, als quals 
s'advertirà que, si no efectuen al·legacions en el termini de 15 dies, la iniciació podrà ser 
considerada proposta de resolució sempre que contingui un pronunciament precís sobre la 
responsabilitat imputada amb els efectes previstos als articles 210 i 211. 
 
3. Iniciat un procediment sancionador, si l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es 
podrà resoldre el procediment amb la imposició de la sanció que hi sigui procedent. Quan la 
sanció tingui caràcter pecuniari, el pagament voluntari per l'inculpat, en qualsevol moment 
anterior a la resolució, podrà implicar igualment la terminació del procediment. En aquest 
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cas, tindrà dret a una reducció del 30 % de l'import. El dret d'aquesta reducció es perd en el 
cas que formuli al·legacions o impugni la resolució. 
 
Article 125 
(Al·legacions i proposició de prova) 
Els interessats disposaran de 15 dies per fer al·legacions i proposar proves. L'instructor 
realitzarà d'ofici quantes actuacions resultin necessàries per a l'examen dels fets, reclamant 
les dades i informacions que hi siguin rellevants per determinar en el seu cas l'existència de 
responsabilitats susceptibles de sanció. 
 
Article 126 
(Període de prova) 
Rebudes les al·legacions o transcorregut el termini atorgat, l'òrgan instructor podrà acordar 
l'obertura d'un període de prova per un termini no superior a 30 dies ni inferior a 10 dies. 
Els fets constatats pels funcionaris als quals es reconeix la condició d'autoritat, formalitzats 
en document públic i amb els requisits legals oportuns, tindran valor probatori sense 
perjudici de les proves que puguin practicar els propis administrats. 
 
Article 127 
(Drets dels interessats) 
Seran drets del presumpte responsable: 
a) Conèixer, en qualsevol moment, l'estat de tramitació dels procediments sancionadors en 
què tinguin la condició de presumptes responsables i obtenir còpies dels documents que s'hi 
contenen. 
b) Obtenir còpia segellada dels documents que presentin, aportant-la junt amb els originals, 
i també la devolució d'aquests excepte quan hagin de figurar en el procediment. 
c) Utilitzar les llengües oficials de Catalunya . 
d) No presentar documents que no siguin exigibles per les normes aplicables al 
procediment o que ja es trobin en poder de l'Administració actuant. 
 
Article 128 
(Proposta de resolució) 
Conclosa, en el seu cas, la prova, l'òrgan instructor del procediment formularà proposta de 
resolució, en la qual es fixaran el fets considerats provats, la seva qualificació jurídica, la 
determinació de la infracció, la persona o persones responsables i la sanció que es proposa 
imposar o bé la declaració d'inexistència d'infracció o responsabilitat. 
 
Article 129 
(Notificació i audiència als interessats) 
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La proposta de resolució es notificarà als interessats atorgant un termini de 15 dies per a 
poder-hi formular al·legacions davant l'instructor del procediment. Es podrà prescindir del 
tràmit d'audiència quan no figurin en el procediment ni s'hagin de tenir en compte altres fets 
ni altres al·legacions ni proves que les ja realitzades en el seu cas per l'interessat. 
 
Article 130 
(Resolució) 
La proposta de resolució, juntament amb tot l'expedient, es cursarà immediatament a 
l'òrgan competent per resoldre el procediment, el qual, si no decideix que es realitzin 
actuacions complementàries indispensables, dictarà resolució, que serà motivada, decidirà 
totes les qüestions plantejades pels interessats i aquelles derivades del procediment i es 
notificarà als interessats. 
 
Article 131 
(Reparació de la situació alterada) 
La imposició de sancions serà compatible amb l'exigència a l'infractor de la reposició de la 
situació alterada per ell al seu estat original i també amb la indemnització pels danys i 
perjudicis causats a l'Administració, que podran ser determinats per l'òrgan competent per a 
sancionar. Caldrà comunicar a l'infractor, si s'escau, la sanció perquè la satisfaci en el 
termini establert al Reglament general de recaptació. 
 
Article 132 
(Òrgans competents) 
Seran òrgans sancionadors l'alcalde, o el membre d'aquest Ajuntament a qui delegui 
l'exercici de la competència. 
 
 
Secció segona. Procediment simplificat  
 
Article 133 
(Requisits i tramitació simplificada) 
El procediment simplificat es regirà per les normes del procediment general per a sancionar 
fets que previsiblement constitueixin infraccions lleus, amb les especialitats següents: 
 
1. A la vista de l'acord d'incoació, l'òrgan instructor notificarà al presumpte responsable 
aquest acord, indicant-hi, a més, els fets que se li imputen, la infracció que comporten i la 
sanció que, si s'escau, seria procedent aplicar-li, i també l'òrgan competent per a sancionar i 
la norma que l'autoritza. 
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2. En la mateixa notificació de l'apartat anterior se citarà el presumpte responsable perquè, 
en un termini de 10 dies, presenti les al·legacions i proposi les proves que consideri adients 
a la seva defensa. 
 
3. Un cop estudiades les al·legacions presentades i un cop practicada la prova proposada, si 
escau, l'òrgan instructor elevarà proposta de resolució a l'òrgan competent per a sancionar. 
La proposta haurà de tenir en compte les al·legacions presentades i el resultat de la prova 
practicada. 
 
4. A la vista de la proposta de resolució feta per l'instructor, l'òrgan competent per a 
sancionar podrà pronunciar-se en el sentit proposat en aquella o retornar l'expedient a 
l'instructor perquè completi les actuacions per tal de pronunciar-se adequadament. 
 
Secció tercera. Tipificació d'infraccions i sancions. 
 
Article 134 
(Graduació de les infraccions) 
1. Només constitueixen infraccions administratives les vulneracions d'aquesta Norma 
previstes com a tals infraccions, que es qualificaran en lleus, greus i molt greus. 
 
2. Els expedients sancionadors iniciats de resultes de la comissió de presumptes faltes lleus 
s'evacuaran pel procediment sancionador simplificat. Aquells que s'iniciïn de resultes de 
presumptes infraccions greus o molt greus quedaran subjectes al procediment general. 
 
3. Les normes definidores d'infraccions i sancions no seran susceptibles d'aplicació 
analògica. 
 
Article 135 
(Tipificació de les infraccions) 
1. Es reputaran com a infraccions els actes o omissions tipificats expressament i els que en 
general constitueixin vulneracions de les normes contingudes en aquesta Norma, o 
desobediència als manaments d'establir qualsevol mesura correctora o de seguir 
determinada conducta, sempre dintre del marc que per a les infraccions estableix l'art. 140 
del títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
2. En defecte de tipificació expressa es consideraran: 
a) faltes lleus les que impliquin mera negligència o descurança, les conseqüències de les 
quals no afectin la seguretat o la salubritat públiques; 
b) faltes greus les que constitueixin reincidències en les faltes lleus i aquelles que, per mera 
negligència o descurança, afectin la seguretat o la salubritat públiques; 
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c) faltes molt greus la desobediència reiterada a les ordres per a l'adopció de mesures 
correctores o de seguir determinades conductes i la resistència manifesta o el menyspreu al 
compliment de les normes d'aquesta Norma. 
 
3. L'aplicació de les sancions establertes en aquesta Norma no exclou, en els casos de 
desobediència o resistència a l'autoritat municipal o als seus agents, que es passi el tant de 
culpa als tribunals de justícia. 
 
Article 136 
(Tipificació de sancions i mesures complementàries) 
1. Quant a les sancions a aplicar, s'estarà a allò que disposa la legislació vigent en cada cas. 
Independentment de la imposició de la sanció corresponent, es podrà determinar la clausura 
de l'establiment i de les activitats quan, requerits els qui en siguin titulars, no sol·licitin 
llicència d'obertura o quan l'Ajuntament no la pugui concedir en no ajustar-se a les 
determinacions de la normativa aplicable. 
 
2. La determinació de la infracció i la imposició de la sanció corresponent es farà de 
conformitat amb els procediments establerts. 
 
3. Les infraccions tipificades per aquesta Norma seran sancionades amb multes d'acord amb 
la següent graduació, dintre dels màxims establerts per la legislació vigent en cada moment 
per a la sanció d'infraccions a les ordenances municipals: 
Infraccions lleus: fins a 750 euros 
Infraccions greus: fins a 1.500 euros 
Infraccions molt greus: fins a 3.000 euros 
 
4. Quan es plantegin dubtes entre la qualificació d'un determinat fet imputat d'acord amb la 
tipificació d'infraccions d'una norma sectorial i la d'aquesta Norma, prevaldrà la de la 
norma sectorial. 
 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA: Queden derogades les disposicions municipals contràries 
a les previstes al present reglament. 
  
DISPOSICIÓ FINAL: Aquesta Norma es va aprovar definitivament en sessió plenària de 
data 10 d’octubre de 2006, i entrarà en vigor a  l’endemà de la seva publicació íntegra en el 
Butlletí Oficial de Tarragona. 
  
 


