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                                                                  PREÀMBUL 
 
 
 
 Superar els defectes de l'actual situació és el propòsit d'aquest Text 
Refós de les Ordenances municipals, unes ja existents i altres que suposen una 
innovació, que la pràctica diària ens ha obligat a plasmar per escrit, el que venia en 
moltes ocasions aplicant-se consuetudinàriament per no comptar amb una base 
legal escrita. 
 
 Amb el fi de superar els inconvenients dimanants de la situació 
esposada, s'ha estimat procedent confeccionar un text únic que reculli si no tots els 
aspectes possibles de l'activitat administrativa, si aquells que puguin presentar 
alguna problemàtica perquè, per exemple, es trobi escassament regulat per 
disposicions de rang superior. 
 
 A tal efecte, s'ha considerat oportú crear una Ordenança General 
sobre llicències d'obertura: s'ha modificat, per obsoleta, la vigent, fins ara, 
Ordenança de policia i bon govern atès que molts dels seus preceptes ja estan 
expressament continguts en altres disposicions o bé perquè el contingut d'alguns 
dels seus preceptes xocaven amb els conceptes i criteris més avançats. 
 
 La regulació de les activitats recreatives i d'atzar, si bé compta amb 
una exhaustiva ordenació ja sigui a nivell estatal o autonòmic, s'ha considerat 
necessari plasmar, almenys, un articulat en el que es recullin les disposicions 
aplicables al cas, donada la diversitat i complexitat de les normes reguladores, que 
produeixen, en ocasions, confusió a l'administrat. 
 
 En la mateixa mesura de facilitar la gestió administrativa per a tots 
aquells supòsits que puguin plantejar-se "ex novo", s'ha volgut regular el referent a 
instal.lacions esportives que, malgrat la dificultat existent no impedeix que en el seu 
dia pugui procedir-se a una regulació més sistemàtica de la seva utilització i 
cessió, per la qual cosa representen unes disposicions de futur que poden aplicar-
se en el moment que s'estimi oportú. 
 
 Les innovacions a què s'ha fet complicada referència es dirigeixen 
en la seva totalitat a cercar una solució dels problemes administratius i posar les 
bases per a una ordenació més racional de la vida administrativa municipal, sense 
minvament d'aquelles expectatives i drets que s'estimin veritablement adquirits i en 
ordre a la revisió i adaptació de problemes administratius i posar les bases per a 
una ordenació més racional de la vida administrativa municipal, sense minvament 
d’aquelles expectatives i drets que s'estimin veritablement adquirits i en ordre a la 
revisió i adaptació diferents aspectes a les previsions de les present ordenances. 

 
 

………………………………… 
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TÍTOL PRELIMINAR 
 
 
 DELS DEURES I DRETS DE LA POBLACIÓ MUNICIPAL 
 
 
 ARTICLE 1.- A tots els veïns del terme municipal se'ls reconeix el dret 
de gaudir, per igual, dels serveis municipals i aprofitaments comunals existents i, 
en general, quants beneficis els atorga el ROM i altres disposicions vigents que 
s'estableixin i es regulin. 
 
          
  ARTICLE 2.- Tots els habitants del terme municipal tenen dret: 
 
           a) A la protecció de les seves persones i béns. 
 
 b) A dirigir instàncies i peticions a l'Autor Corporació municipal, en 
els assumptes de la seva competència. 
 
 
 ARTICLE 3.- Tots els habitants i fins i tot els forasters que posseeixin 
béns en la població, estan obligats a: 
 
 1.- Complir les obligacions que els afectin, contingudes en les 
ordenances municipals i en els Bans que publiqui l'Alcaldia. 
 
 2.- Facilitar a l'Administració informes, estadístiques i altres dades 
d'investigació solament en la manera i 
 
 3.- Comparèixer davant l'Autoritat municipal quan siguin emplaçats, 
indicant-se en la citació l'objecte de la compareixença. 
 
 4.- Complir tot allò que disposi la Llei respecte al Padró municipal. 
 
 
 ARTICLE 4.- 
 
 1.- La Corporació municipal dintre dels límits de la seva competència 
i dels mitjans al seu abast atendran i auxiliaran a les persones desvalgudes que 
habitin permanentment en el terme municipal. 
 
 2.- Queda prohibida la mendicitat rodaire. 
 
 ARTICLE 5.- Es prohibeix maltractar els nens, dedicar-los a treballs 
superiors a les seves forces o impropis dels seus pocs anys i permetre'ls exercicis 
perillosos.  
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 També queda prohibit fer burla als ancians o persones impedides, 
contrafetes i sota qualsevol punt de vista dignes, pel seu estat o desgràcia, 
d'especial consideració. 



 

Plaça de la Vila, 1 - 08980 Sant Feliu de Llobregat – Tel. 93 685 80 00 – Fax 93 685 80 19 
ajuntament@santfeliu.cat – www.santfeliu.cat 6 

  
 
 ARTICLE 6.- En els casos en què es produís alguna calamitat, 
epidèmia,  catàstrofe,  guerra,  alteració   de   l'ordre  públic,  o  desgràcia  pública,  
l'Alcalde i els seus agents podran en l'esfera de la seva competència, demanar 
ajuda i col·laboració dels habitants del terme municipal. 
 
 
 ARTICLE 7.- El servei de vigilància i seguretat de les persones i 
béns està encomanat en la localitat a la Policia Local i els seus auxiliars que 
gaudeixen del caràcter d'agents de l'autoritat, tot allò independentment de la 
competència dels altres cossos de seguretat de l'Estat i Autonòmics. 
 
 
 ARTICLE 8.- 
 
 1.- Queda prohibit alterar l'ordre i la tranquil·litat pública amb 
escàndols, baralles i tumults; proferir crits i paraules grolleres; molestar els veïns 
amb sorolls o amb emanacions de fums, olors o gasos perjudicials o simplement 
molestos. 
 
 2.- Excepte casos especials no es consideraran com molestes les 
emanacions de fums procedents del natural ús de les xemeneies dels habitatges; 
en el seu cas hauran de dotar-se inexcusablement dels elements correctors 
necessaris per evitar molèsties al veïnat. 
 
 
 ARTICLE 9.- 
 
 1.- La producció de sorolls a la via pública o a l'interior dels edificis, 
però audibles des d'aquella, hauran de ser mantinguda dintre dels límits que 
exigeix la convivència ciutadana, sense perjudici de la reglamentació especial en 
matèria d'instal.lacions industrials. 
 
 2.- Els preceptes d'aquests apartat es refereixen a sorolls produïts 
per: 
 
 a) El to excessivament alt de la veu humana o l'activitat directa de les 
persones, ja en la via pública o dintre de la pròpia casa. 
 
 b) Sons, cants i crits dels animals domèstics. 
 
 c) Aparells o instruments musicals o acústics i audiovisuals; i 
 
 d) Vehicles a motor. 
 



 

Plaça de la Vila, 1 - 08980 Sant Feliu de Llobregat – Tel. 93 685 80 00 – Fax 93 685 80 19 
ajuntament@santfeliu.cat – www.santfeliu.cat 7 

 3.- A fi de determinar si existeix o no soroll sancionable, als efectes 
d'aquesta ordenança, el límit de decibels admissibles queda fixat en 3 decibels A. 
mesurats sobre el nivell sonor ambiental, sense valors punta accidentals. 
 
 4.- Les excepcions per raó de festes populars seran autoritzades per 
l'Alcaldia, prèvia petició per escrit dels interessats. 
 
 5.- Aquesta   mateixa   autorització   prèvia  es  requerirà  per  a  la 
celebració de balls i festes públiques. 
 
 6.- L'Alcaldia podrà fixar i limitar l'horari d'aquestes celebracions i 
s'acomodarà, tant com es pugui, a les tradicions de la localitat i a les limitacions 
d'horaris fixades per l'autoritat competent. 
 
  
 ARTICLE 10.- Amb relació als sorolls del grup a) de l'article anterior, 
es prohibeix: 
 
 
 a) Cantar o parlar en to de veu excessivament elevada a l'interior dels 
domicilis particulars i en les escales i patis del edificis, així com qualsevol altra 
classe de sorolls evitables a l'interior de les cases, produït per reparacions 
mecàniques de caràcter domèstic, canvi de mobles o per altra causa, des de les 
10 hores del vespre i fins a les 9 hores del matí. 
 
 
 ARTICLE 11.- Respecte dels sorolls de l'apartat b) es prohibeix des 
de les 10 hores del vespre fins a les 8 del matí, deixar en patis, terrasses, galeries i 
balcons, aus o animals que amb els seus sons, crits o cants pertorbin el descans 
dels veïns: També en les altres hores hauran de ser retirats pes seus propietaris 
quan notòriament ocasionin molèsties als altres ocupants de l'immoble o 
confrontants. 
 
 
 ARTICLE 12.- Amb referència als sorolls del grup c) s'establiran les 
prevencions següents: 
 
 a) Els propietaris o usuaris de receptors de ràdio, televisió, 
tocadiscs, magnetòfons, altaveus i qualsevol instrument musical, hauran d'utilitzar-
los de manera que no causin molèsties als veïns des de les 10 del vespre i fins a 
les 8 hores del matí, i en les altres hores, a petició de qualsevol veí, que el formuli 
per tenir malalts en el seu domicili o per altra causa justificada. 
 
 b) Els assaigs i reunions musicals, balls, etc. s'atindran al que 
s’estableix a l'apartat a). 
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 ARTICLE 13.- 
 
 1.- Els propietaris o usuaris de vehicles a motor, entre els que s'hi 
troben in closos motocicletes, velomotors, etc, hauran d'acomodar els seus motors 
i fuites a les prescripcions establertes sobre la matèria en les disposicions de 
caràcter general. 
 
 2.- Els conductors de vehicles de motor, amb excepció dels que 
serveixin amb cotxes de la Policia Governativa o municipal, servei d'extinció 
d'incendis i d'institucions sanitàries, s'abstindran de fer ús dels seus dispositius  
acústics, en tot el terme municipal, durant les 24 hores del dia, fins i tot en el supòsit   
de  qualsevol   dificultat   o   impossibilitat   de  trànsit  sobrevingut  en  les  
calçades de la via pública. 
 
 ARTICLE 14.- Queda prohibit: 
 
 
 1.- Hostilitzar i maltractar els animals. 
 
 2.- Causar destrosses o embrutar les tanques, bardisses o parets 
divisòries; bancs, papereres, fonts públiques, fanals d'enllumenat, pals de línies 
d'electricitat, conduccions d'aigua i en general tots aquells béns i serveis que siguin 
d'interès públic o privat. 
 
 3.- Impedir la celebració de festes i desfilades degudament 
autoritzats, així com causar molèsties als assistents. 
 
 4.- Fer volar globus que puguin produir incendis o disparar coets, 
petards i en general focs artificials fora de les èpoques tradicionals, havent-se de 
prendre sempre les degudes precaucions per evitar accidents i molèsties a les 
persones o danys a les coses, i en tot cas amb subjecció al que es disposa en 
l'Ordenança sobre productes pirotècnics. 
 
 5.- Encendre foc en muntanyes proveïdes d'arbreda o en les que 
existeixin matolls, en la via pública o en solars encara que siguin de propietat 
privada. 
 
 ARTICLE 15.- Queda prohibit establir barraques o cabanes en el 
terme municipal. 
 
 L'establiment de colònies, càmpings o campaments es regularà per 
la seva legislació específica, no autoritzant-se en cap cas dintre del casc urbà. 
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 ARTICLE 16.- L'Alcalde podrà ordenar que siguin retirats de la via 
pública els anuncis, cartells, plaques o emblemes que continguin ofenses o 
molèsties per a les autoritats o institucions; el text dels quals o il·lustració ofengui a 
persones determinades o vagi en contra dels bons costums. 
 
 Així mateix podrà ser sancionada la col.locació de cartells que no 
hagin estat en contra de les normes dictades per l’Alcaldia, al respecte. 
 
 
 ARTICLE 17.- La tinença de gossos i altres animals en els habitatges 
urbans estarà absolutament condicionada a les circumstàncies higièniques del seu 
allotjament, a l'absència de risc en l'aspecte sanitari i a l'existència o no 
d'incomoditats i molèsties per als veïns, circumstància aquesta  que podrà donar 
lloc a exigir el seu despreniment i el seu lliurament a la societat protectora 
d'animals o altres institucions que els aculli. 
 
 Serà obligatori per als propietaris de gossos donar-los d'alta i de 
baixa, fins i tot en cas de mort, en el cens caní portat a terme per l'administració 
municipal, així com estar al dia de la vacunació corresponent. 
 
 
 ARTICLE 18.- Les infraccions del que es disposa en el present Títol 
seran sancionades en la forma i quantia prevista en eles disposicions legals 
vigents, amb l’excepció que, en els casos previstos en els apartats 2 i 3 de l'article 
14 de la present ordenança, a més haurà de córrer l'infractor amb les despeses 
que s'originin en la reposició del que s'ha danyat. 
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CAPÍTOL I 
 
 POLICIA DE LA VIA URBANA 
 
 DISPOSICIONS GENERALS 
 
 ARTICLE 1.- 
 
 1.- Queda prohibit: raspar,  gravar i embetumar, escriure o dibuixar a 
la calçada, així com a les parets, façanes i portes dels edificis; col·locar cartells o 
anuncis que impedeixin o dificultin la lectura de les plaques de retolament dels car-
rers, numeració dels edificis, senyals de circulació i cobrir els anuncis oficials 
col.locats a la via pública. 
 
 2.- Es prohibeix així mateix a la via pública: 
 
 a) Abocar aigües residuals; llençar burilles enceses; abandonar 
animals vius o morts, plomes o altres despulles, escombraries, runes, pells, 
deixalles, residus i qualsevol altres objectes que pertorbin la neteja o causin 
molèsties a les persones o al trànsit de vehicles. 
 
 b) Es prohibeix estendre roba a la façana principal de la finca visible 
des de la via pública. 
 
 c) Espolsar catifes, estores, robes i altres efectes de caràcter 
personal o domèstic des dels balcons, finestres i portals; regar les plantes, excepte 
des de les 10 del vespre fins les 7 del matí a l'estiu, i des de les 10 del vespre fins a 
les 8 del matí a l'hivern, evitant que l'aigua de reg caigui a la via pública. 
 
 d) Netejar vehicles de motor i canviar l'oli del mateix o qualsevol altre 
operació de manteniment del vehicle. 
 
 ARTICLE 2.- Sense autorització expressa de l'Autoritat Municipal es 
prohibeix a la via pública dipositar terres, runes i materials d'enderroc, encara que 
sigui per a rebliment de sots o desigualtats del terreny. 
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 SECCIÓ 1 
 
 DELS ANIMALS 
 
 
Sense contingut. Derogada en data 16 d’abril de 1999 per l’aprovació d’una nova 
Ordenança. 
 
 ………………………. 
 

SECCIÓ 2 
 
     DE LA VIA PÚBLICA 
 
 
 ARTICLE 12.- El servei de neteja de la via pública es prestarà per 
l'Administració municipal per gestió directa o indirecta, sense perjudici de les 
obligacions imposades als particulars en els articles següents. 
 
 
 ARTICLE 13.- En cas de nevades intenses, els propietaris de les 
edificacions amb front a la via pública, procediran a recollir la neu de les voravies 
respectives, dipositant-la en el centre del carrer, com a mesura de col·laboració 
ciutadana i fins que els serveis municipals adoptin les mesures oportunes per tal de 
garantir el trànsit. 
 
 
 ARTICLE 14.- Així mateix estaran obligats a la neteja de les voravies 
dels edificis confrontants amb la via pública en tota l'extensió que tingui front a 
l'immoble, les persones següents: 
 
 A) En els edificis destinats a vivenda: 
 
 a) El porter o si de cas la persona destinada pel propietari i a manca 
d'aquestes persones: 
 
 1.- Els veïns de l'immoble en els torns establerts entre ells, en la part 
no ocupada pels locals de negoci situats a la planta baixa i 
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 2.- Els titulars dels locals de negoci situats a la planta baixa, en la 
part corresponent al seu front. 
 
 B) En els edificis industrials , el porter si n'hi ha, personal que 
resideixi en el mateix o la persona encarregada per això expressament. 
 C) En els solars, els seus propietaris. 
 
 D) En els edificis en construcció, el contractista. 
 
  
 
 ARTICLE 15.- Aquells qui executin obres d'explanació, construcció, 
demolició, reparació o millora d'edificis no podran, ni encara transitòriament, 
excepte circumstàncies molt justificades, envair la via pública amb materials o 
runes i procediran a arreplegar i dipositar d'uns i d'altres en el recinte en que les 
obres s’efectuïn o en contenidors o sacs de runa a la via pública, sempre que hagin 
estat prèviament autoritzats. 
 
(per acord del Ple de 18 de març de 1999), S’AFEGEIX: 
 
 “La sol·licitud d’ocupació de la via pública haurà d’efectuar-se 
amb  suficient antelació i especificar-se el tipus de contenidor que 
s’utilitzarà, restant expressament prohibit la col.locació en zones de via de 
domini públic de contenidors per runes tipus “patera” de 8m3 a 12 m3 de 
capacitat amb rodes o sense, per quant la càrrega i descàrrega dels 
mateixos comporta un arrossegament provocant desperfectes com 
erosions a l’aglomerat asfàltic, voravies, rigoles, etc.” 
 
 La responsabilitat per infracció d'aquesta disposició serà de 
l'empresa que realitzi les obres i subsidiàriament de les persona per compte de la 
qual es realitzin aquestes. 
 
 ARTICLE 16.- No podrà realitzar-se obertura de rases ni de regates 
a la via pública, sense prèvia autorització municipal. 
 En cas d'urgent necessitat podran fer-se aquelles obres que no 
admetin dilació, posant-les en coneixement de l'Ajuntament quan més aviat millor. 
 
 
 ARTICLE 17.- Les conduccions d'aigua, gas i electricitat que hagin 
d’estendre’s a la via pública o al subsòl de la mateixa, així com la instal·lació en la 
pròpia via pública de pals, femelles, caixes d'amarrament i de distribució, requerirà 
la prèvia llicència municipal. 
 
 ARTICLE 18.- Els materials o efectes de qualsevol classe que siguin 
autoritzats circumstancialment a dipositar-se a la via pública, se situaran de tal 
manera que no impedeixin el trànsit per la mateixa i requeriran, de nit, la instal·lació 
d'enllumenat vermell i adequat per a prevenir accidents. 
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 Aquesta mateixa precaució s'exigirà amb respecte a tanques i 
bastides que ocupin part de la via pública. 
 
 Quan en l'esmentada via pública hi haguessin  obertes rases o 
regates, l'empresari de les obres haurà d'adoptar, sota la seva responsabilitat, les 
precaucions necessàries per tal d'evitar accidents i a l'efecte delimitarà amb 
cordes o tanques el recinte, col·locarà cartells de prevenció adequats i, de nit, 
enllumenat de les obres amb fanals vermells. La persona o entitat per compte de  la  
qual  es  realitzin les obres serà subsidiàriament responsable  en  cas  d'accidents  
causats  per  omissió d'aquestes prevencions. 
 
 
 ARTICLE 19.- Queda prohibit l'abocament a la via pública mitjançant 
canalons o "estilicidios" de les aigües pluvials procedents de les cobertes dels 
edificis. En cas d'existir clavegueram les esmentades aigües seran conduïdes al 
mateix per canonades adequades. En cas de no disposar la via pública amb 
aquest servei, les aigües seran abocades, ja sigui a un clavegueró o cisterna, que 
es construeixi al pati de l'edifici, o canalitzades per sota de la voravia a la 
canalització més pròxima. 
 Els amos d'edificis antics que en l'actualitat continuessin abocant 
directament les esmentades aigües a la via pública mitjançant canalons, estaran 
obligats a suprimir aquesta manera d'evacuació des del moment en que es 
practiquessin obres de reparació de façana de l'edifici o reconstrucció dels seus 
terrats. 
 
                                             …………………….. 
 
                                                 SECCIÓ 3 
 
 SOBRE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 
 
 
 
 ARTICLE 20.- S'estableix amb caràcter obligatori el servei de 
recollida domiciliària d'escombraries. 
 
 
 ARTICLE 21.- Als efectes d'aquesta ordenança tindran la 
consideració d'escombraries domiciliàries: 
 

a) Les deixalles de consum domèstic. 
 

 b) Els embolcalls, papers i deixalles alimentàries procedents dels 
establiments industrials i comercials quan puguin ser recollits en un sol recipient de 
tamany normal, el pes dels quals no excedeixi de 40 kgs. 
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 ARTICLE 22.- Seran considerades com a escombraries no 
domiciliàries: 
 
 a) Els residus industrials de fàbriques, tallers i magatzems i la 
cendres de calefaccions. 
 b) Els detritus d'hospitals i clíniques. 
 c) Les terres de desmuntament i les runes. 
 d) Els animals morts. 
 e) Les restes de mobiliari, jardineria, esporgada d'arbres. 
 f) Qualsevol altres productes anàlegs. 
 
 
  
 
 ARTICLE 23.- La conducció, acumulació i recollida d'escombraries 
domiciliàries es realitzarà amb els següents mitjans o elements: 
 
 a) Bosses de plàstic 
 
 b) Buiols o  instal·lacions destinades a tal fi en els immobles. 
 
 
 ARTICLE 24.- 
 
 1.- Els lliuraments d'escombraries domiciliàries al servei de recollida 
haurà d'efectuar-se de manera que no sobreïxin les escombraries; les bosses o 
buiols seran resistents a la humitat pròpia de les escombraries evitant-se d'abocar-
hi líquids, i que estiguin completament tancats. 
 
 2.- Està prohibit, lliurar les escombraries en paquets, caixes de cartró 
o qualsevol altre recipient impropi o inadequat. 
 
 3.- Està igualment prohibit col·locar els buiols o bosses 
d'escombraries en les voravies abans de les 8 hores del vespre, excepte que es 
modifiqui per l'Autoritat Municipal l'horari de recollida d'escombraries, així com 
dipositar-les després d'haver passat el servei. 
 
 4.- Si no s'ordena, expressament, una altra cosa, els buiols, 
recipients o bosses que es deixin a les voravies a l'espera de la seva recollida, es 
col·locaran en el lloc que produeixin el mínim destorb possible. 
 
 5.- L'Ajuntament podrà prohibir totes les matèries que puguin ser 
obstacles al bon funcionament dels sistemes de recollida o eliminació 
d'escombraries. 
 
 
 ARTICLE 25.- Per a la recollida de deixalles sòlides no domiciliàries 
i estris domèstics, l'Ajuntament podrà establir el corresponent servei, el qual no 
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tindrà caràcter obligatori de tal manera que els interessats podran contractar amb 
empreses especialitzades la recollida, transport i eliminació de deixalles. 
  
 El referit servei podrà prestar-se de qualsevol de les maneres 
legalment establertes, fins i tot per concessió o conveni. 
 Les empreses o persones interessades en què els sigui prestada la 
recollida, hauran de complir les condicions establertes per a la utilització del servei, 
fixat en un dia a la setmana. 
 
 
 
 
 
 
 SECCIÓ 4 
 
 POLICIA D'EDIFICIS I SOLARS 
 
 
 ARTICLE 26.- Tots els edificis situats a la via urbana hauran d'exhibir 
la placa indicadora del número que li correspon en el carrer o plaça en que 
l'immoble es trobi ubicat a tal efecte, quedaran subjectes a la servitud d'exhibició 
del retolat del carrer, servitud que serà gratuïta i podrà establir-se d'ofici, mitjançant 
notificació al propietari afectat, i sense més indemnització que la dels desperfectes 
causats, amb l'obligació de l'Administració municipal o del concessionari del 
servei, si s'escau, d'adaptar la servitud a les modificacions o noves construccions 
que s’efectuïn. 
 
 Les esmentades plaques, que correspondran als tipus uniformes 
establerts, hauran de ser mantingudes amb bon estat de conservació i visibilitat, 
pels propietaris de l'immoble. 
 
 
 ARTICLE 27.- La inexistència en les finques del corresponent 
element indicador de la numeració, o la discordància de l’instal·lat amb la 
numeració oficial vigent, donarà lloc a la imposició de sancions. 
          
 L'oposició o obstrucció a la col.locació, l'alteració o substitució dels 
elements de senyalització a que es refereix l'article anterior serà igualment 
sancionat. 
 
 ARTICLE 28.- Tots els solars no edificats, existents en el casc urbà, 
hauran trobar-se degudament tancat, amb obra de paredat, plaques d'uralita o 
materials similars, fins una alçada mínima d'180 cm. comptats des del nivell del 
terra. 
 
 L'Ajuntament, podrà, no obstant, permetre que l'esmentada tanca 
sigui substituïda per tela metàl·lica que no sigui de punxes, essent indispensable 
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per això, que el solar que es tracti estigui allunyat del centre urbà i de les seves vies 
principals. 
 
 
 ARTICLE 29.- Es prohibeix la col.locació de vidre o altres elements 
punxants o tallants en els murs de  tancament de les edificacions o solars. 
 
 
                                      …………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓ 5 
 
 
 NORMES RELATIVES ALS BENS 
 
 FONTS PÚBLIQUES 
 
 
 ARTICLE 30.- Tenen la consideració de fonts públiques les 
emplaçades en les vies públiques de la ciutat, o en el seu terme susceptibles d'ús i 
aprofitament comú.                                        
 
 
 ARTICLE 31.- Es prohibeix a les fonts públiques: 
 
 a) Rentar robes, fruites, verdures o objectes de qualsevol classe. 
 
 b) Rentar-se, banyar-se o posar a nedar gossos o altres animals i 
enterbolir les aigües. 
 
 c) Beure directament del broc o del sortidor, excepte que les fonts 
tinguin una instal·lació especial. 
 
 d) Abeurar cavalleries i ramats. 
 
 
 
 PARCS I JARDINS 
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 ARTICLE 32.- Es d'exclusiva competència municipal la instal.lació i 
manteniment a la via pública, per a guarniment de la ciutat i benefici i esbargiment 
dels seus habitants, d'arbres, jardins i parcs públics, sense perjudici dels elements 
arboris i vegetals existents en finques particulars. 
 
 
 ARTICLE 33.- L'Administració municipal podrà obligar els propietaris 
de jardins particulars, visibles des de la via pública a mantenir-los nets i en bones 
condicions sanitàries i a efectuar els corresponents esporgaments de rostollades, 
a fi que no desdiguin de l'estètica. 
 
 
 
 
 
 
 ARTICLE   34.- 
 
 1.- Tota persona respectarà l'arbreda de la ciutat, les instal.lacions 
complementàries com estàtues, reixats, proteccions, fanals, pals, tanques i altres 
elements destinats al seu embelliment o utilitat, abstenint-se de qualsevol acte que  
els pugui danyar, enlletgir o embrutar. 
 
 2.- Es prohibeix sacsejar els arbres, tallar branques i fulles, gravar o 
raspar  la seva pela, abocar tota classe de líquids, encara que no fossin 
perjudicials en les proximitats de l'arbre i en les clotes i sots i abocar-se 
escombraries, runes i deixalles. 
 
  
 ARTICLE 35.- Els visitants als jardins i parcs d'aquesta ciutat hauran 
de respectar les plantes, les seves instal.lacions complementàries, evitar tota 
classe de desperfectes i brutícies, guardar la deguda compostura i atendre les 
indicacions contingudes en els oportuns rètols i avisos i els que puguin formular els 
vigilants o guardes. 
 
 
 ARTICLE 36.- Està especialment prohibit: 
 
 a) Causar perjudicis a les arbredes, parterres, plantacions, conreus i 
jardins, així públics com privats protegits. 
 
 b) Passar per damunt de les vessants, parterres, plantacions i tocar 
les plantes i flors. 
  
 c) Pujar als arbres. 
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 d) Agafar flors, plantes o fruits. 
  
 e) Caçar o matar ocells. 
 
  f) Jeure en els bancs públics. 
 
                       g) Llençar papers o deixalles fora de les papereres. 
 
                       h)Portar gossos deslligats i permetre que s'acostin a les plantacions. 
 
                        i) Jugar a pilota fora del recinte destinat per això. 
 
                        j) Encendre o mantenir foc; 
 
  k) Romandre en el parc o jardí després de la seva hora de        
tancament. 
 
  
 
 ARTICLE 37.- Està prohibit exercir sense llicència o concessió 
qualsevol indústria o comerç a l'interior dels parcs o jardins i la seva utilització per a 
fins particulars de cap porció o element. 
 
 
 ARTICLE  38.-1.- Els parcs i jardins romandran oberts en les hores 
que s'indiquin, i en tot cas, s'entendran tancats durant la nit. 
 
 2.- La seva utilització i gaudiment és públic i gratuït excepte per 
aquelles porcions o instal.lacions que l'Ajuntament dediqui a una finalitat especial 
mitjançant les condicions pertinents. 
 
 
 ARTICLE 39.- Els infractors del que es disposa en aquesta secció 
seran sancionats amb multa, sense perjudici de ser-los exigida la indemnització 
corresponent pels danys i perjudicis causats, si s'esqueia, i, quan pertoqui, del seu 
lliurament a la jurisdicció o autoritat competent. 
 
 
 
 CAPÍTOL II 
 
 DELS GUALS 
 
 
 DISPOSICIONS GENERALS 
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 ARTICLE 1.- S’entén per gual a la via pública tota modificació 
d'estructura de la vorera o la seva senyalització destinada exclusivament a facilitar 
l'accés de vehicles a locals situats en les finques amb front a les quals es practiqui. 
 
 Queda prohibida tota altra manera d'accés mitjançant rampes, 
instal.lació provisional o circumstancial d'elements mòbils, com cossos de fusta o 
metàl·lics, col.locació de rajoles, sorra, etc., excepte que expressament s'obtingui 
una autorització especial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ARTICLE 2.-  
 
 1.- Els guals podran concedir-se amb caràcter indefinit o amb 
prefixada durada. 
 
 2.- L'ús d'uns i dels altres podrà ser permanent o a horari. 
 
 3.- El peticionari haurà d'indicar el tipus de gual que sol·liciti i en cada 
cas, fonamentar degudament la seva petició. 
 
 ARTICLE 3.- Els guals d'ús permanent permetran l'entrada i sortida 
de vehicles durant les 24 hores del dia, i al seu davant no podrà estacionar-se cap 
vehicle, ni tan sols el del seu titular. 
 ARTICLE 4.- Els guals d'ús a horari solament limitaran 
l'estacionament al seu davant durant la jornada laboral de l'establiment de que es 
tracti. 
 
 En casos especials, i prèvia justificació, podran autoritzar-se guals 
d'ús horari per a hores determinades, sense que el nombre d'aquestes pugui ésser 
superior a 8 diàries. 
 
 
 SECCIÓ 1 
 
 DE LES LLICÈNCIES 
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 ARTICLE 5.- Solament podran sol.licitar, i, quan s'escaigui, ser 
titulars de la corresponent llicència de gual, els propietaris de finques i els 
arrendataris de locals de negoci, segons que el gual es demani per al servei 
d'aquells o per l'ús exclusiu d'aquests. 
 
 El titular de la llicència serà l'únic responsable d'aquelles obligacions 
que incumbeixin als usuaris del gual,- qualsevol que aquestes siguin. 
 
 
 ARTICLE 6.- Els guals s'autoritzaran sempre discrecionalment i 
sense perjudici de tercers. L'autorització no crea cap dret subjectiu, i el seu titular 
podrà ser requerit en tot moment perquè el suprimeixi al seu càrrec i reposi la 
voravia al seu estat anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ARTICLE 7.- Per tal d'obtenir autorització d'un gual serà necessari 
acreditar: 
 
 1.- Respecte dels establiments industrials i comercials i, en general 
en tota classe de locals de negoci: 
 
 a) Que la seva índole exigeixi necessàriament l'entrada i sortida dels 
vehicles; i 
 
 b) Que disposin, a la vegada, d'espai lliure suficient, amb caràcter 
permanent i sense altra destinació. S'exceptuen del compliment d'aquest requisit 
els establiments on hagin de realitzar-se la càrrega i descàrrega de pesos 
importants, en cas del qual hauran d'acreditar aquesta necessitat i, a més 
l'existència d'espai expressament reservat, amb caràcter permanent, per a tals 
operacions i maniobres i la denominació, nombre i ubicació dels aparells 
mecànics de càrrega i descàrrega prèviament existents, que es destinin a aquests 
efectes. 
 
 c) Aportar llicència d'activitat i fiscal. 
 
 2.- Respecte dels habitatges: 
 
 a) Que es tracti d'edificació amb obligació legal de posseir garatge o 
garatge - aparcament; i 
 
 b) Que s'acrediti posseir-lo voluntàriament, amb capacitat fins a tres 
automòbils, excepte en les edificacions destinades habitatges d'una o diverses 
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famílies, com torres, xalets o altres anàlogues, sempre que no tinguin la condició 
d'edifici normal d’habitatge. 
 
 
 ARTICLE 8.- Per a l'exacte compliment del que s'ha disposat en 
l'article anterior, a la petició del gual s'acompanyarà: 
 
 a) Indicació del nombre de vehicles que pugui contenir el local. 
 
 b) Plànols d'emplaçament a escala 1:500, i del local, a escala 1:100, 
amb indicació de la part que es destini a albergar els vehicles, o quan s'escaigui, al 
càrrega i descàrrega, i 
 
 c) Els titulars de guals hauran de declarar a l'Administració municipal 
el nombre i característiques dels vehicles allotjats en el respectiu local, així com les 
successives alteracions que es produeixin. 
 
 
 
 
 
 
 
 ARTICLE 9.-  
 
 1.- Els trasllats, ampliacions, reduccions o supressions de guals 
hauran de sol.licitar-se pel seu titular. 
 
 2.- Els trasllats seran considerats com atorgaments d'una nova 
llicència de gual, sense perjudici de l'obligació de suprimir el que no interessi. 
 
 3.- Les llicències per a trasllats i ampliacions de guals seguiran el 
mateix tràmit que les de guals nous, fins i tot en la taxació dels drets. 
 
 4.- Les supressions, una vegada comprovada la seva realització 
donaran lloc a la baixa del padró de guals. 
 
 
 ARTICLE 10.- Les llicències de guals s’anul·laran: 
 
 a) Per no conservar en perfecte estat el seu paviment o pintura 
conforme el que disposa l'article 13. 
 
 b) Pel no ús, o ús indegut del gual. 
 
 c) Per no tenir el local la capacitat exigida o no destinar-se plenament 
als seus fins indicats. 
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 d) Per canviar les circumstàncies en base a les quals es van concedir 
la llicència; i 
 
 e) En general,  per  incompliment  de  qualsevol  de  les  obligacions  
imposades en aquesta ordenança. 
 
 SECCIÓ 2 
 
 CONDICIONS DELS GUALS 
 
 
 ARTICLE 11.- 
 
 1.- Les voreres del guals d'ús permanent hauran de ser pintades de 
color roig vermelló, i els d'ús horari amb franges roges i blanques. 
 
 2.- Els guals d'ús horari per a hores determinades estaran subjectes 
a les següents prevencions: 
 
 a) La indicació d'horari especial haurà de figurar en un disc, les 
característiques del qual i col.locació determinarà l'Administració municipal amb 
caràcter uniforme. 
 
 b) Si l'horari especial està comprès entre les hores en què es troba 
en servei l'enllumenat sigui insuficient, el disc a què es refereix el paràgraf anterior 
haurà de ser transparent i amb il·luminació interior, a l'objecte de romandre encès 
en aquelles hores. 
 
 c) L'Alcaldia no obstant, podrà establir nous distintius que estimi 
convenient. 
 
 3.- L'amplada dels guals, mesurada en la vorera, no podrà ser 
superior en més d'una quarta part a la que tingui accés a la finca o local a l'ús del 
qual estigui destinat el gual. 
 
 
 ARTICLE 12.- El model de gual autoritzat és la vorera bisella a 45 
graus, solucionant els carregaments amb la vorera normal de la voravia tallant 
l'extrem d'unió amb aquest, evitant que el sortint pugui produir ensopegaments als 
vianants. 
 
 
 ARTICLE 13.- El titular del gual estarà obligat a: 
 
 a) La conservació del paviment i del disc senyalitzador, quan 
escaigui. 
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 b) Pintar la vorera i la resta de senyals en els colors establerts en 
aquesta ordenança, sempre que l'Administració municipal ho exigeixi i, en tot cas, 
un cop l'any. 
 
 c) Renovar el paviment transcorregut el termini d'amortització que a  
continuació es fixa, excepte que els serveis tècnics competents assenyalin un nou  
termini: 
 1.- Paviment de llosetes normals de morter comprimit ..…...  12 anys 
 
 2.- Paviment empedrat sobre formigó …………………….....  25 anys 
 
 3.- Paviment de formigó en massa …………………….........  12 anys 
 
 4.- Paviment d'asfalt fos, formigó o morter asfàltic ……........   8 anys 
 
 5.- Paviment de llosetes especials de qualsevol classe .......  10 anys 
 
 6.- Qualsevol altre tipus de paviment que pugui tenir la voravia 
circumdant: el mateix període d'amortització que tingui fixada l’Agrupació de vialitat 
per a les seves obres. 
 
 d) Efectuar en el gual i al seu càrrec les obres ordinàries i 
extraordinàries que li ordeni l'Ajuntament. 
 
 
 ARTICLE 14.- Les obres de construcció d'un gual hauran de quedar 
acabades dintre del termini màxim de tres mesos, excepte que abans se sol·liciti i 
s'obtingui pròrroga mitjançant acord exprés. 
 
 Durant l'execució de les obres no podrà interrompre's el trànsit amb 
cap classe d'efectes materials o bastides. 
 
 Acabades les obres haurà de donar compte a l'Ajuntament a efectes 
de l'oportuna inspecció que serà efectuada pel Serveis Tècnics Municipals. 
 
 
 
 SANCIONS  
 
 
 ARTICLE 15.- Aquell qui construeixi un gual o assenyali una reserva 
especial sense haver obtingut la corresponent llicència municipal, serà requerit per  
l’Administració per tal que, en el termini de quinze dies, reposi, al seu càrrec la 
voravia al seu estat anterior, que de ser legalitzable se li exigirà la sol.licitud de la 
corresponent llicència i pagament dels drets. 
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 Transcorregut l'esmentat termini sense haver sol.licitat la llicència o 
reposada la voravia en el seu estat anterior, l'Alcaldia imposarà una sanció per dia 
en què persisteixi la infracció. 
 
 
 
 DISPOSICIÓ FINAL 
 
 Queden derogades totes les disposicions que existeixin en l'actualitat 
en tot allò que s'oposin al que disposa el present Títol. 
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 TÍTOL I 
 
 DE LA VIA PÚBLICA 
 
 CAPÍTOL I 
 
 
 SOBRE L'ÚS I TITULARITAT DE LA VIA PÚBLICA 
 
 Disposicions generals 
 
 
 ARTICLE 1.- La utilització dels béns de domini públic municipal 
destinats a l'ús públic, tant si afecten el sòl, el subsòl o el vol de la via pública es 
regiran pel Reglament del Patrimoni dels ens locals i per les normes contingudes 
en aquesta Ordenança general o les especials aplicables a les modalitats d'ús 
previstes. 
  
 ARTICLE 2.- Els usos regulats en aquesta Ordenança seran de les 
següents classes: 
 
 a) Ús comú especial; i 
 
 b) Ús privatiu. 
 
 
 ARTICLE 3.- En l'ús comú especial de la via pública es distingiran les 
següents modalitats: 
 
 a) El que sigui conseqüència d'activitats realitzades o d'instal.lacions 
situades en llocs que determinin una intensitat en la utilització del domini públic 
superior al que pugui estimar-se normal. 
 
 b) El que suposi realització directa d'activitats en béns de domini 
públic. 
 
 
 ARTICLE 4.- 
 1.- Es consideren inclosos en la modalitat a) els següents usos i 
activitats: 
 
 a) Quioscos destinats a la venda de gelats, refrescos i similars que 
es trobin en comunicació directa amb la via pública. 
 
 b) Taquilles expenedores de bitllets que es situïn a la via pública. 
 
 c) Aparells  de  fotografia  o  de venda  automàtics  adossats  a  les  
façanes. 
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 2.- Els elements expressats hauran de trobar-se adossats a les 
façanes i no haurà de suposar impediment a l'ús normal de la via pública. 
 
 
 ARTICLE 5.- Es consideraran inclosos en la modalitat b) : 
 
 a) Vendes en ambulant. 
 
 b) Instal.lacions temporals per a fires i festes tradicionals. 
 
 c) Instal.lacions fixes dels serveis públics. 
 
  
           ARTICLE 6.- Es considerarà inclòs en la modalitat B) : 
 
 a) instal.lacions recreatives fixes. 
 
 b) Quioscos de publicacions o gelats. 
 
 c) Cabines per a la venda de cupons de l'ONCE. 
 
 
 ARTICLE 7.- L'ús es qualificarà d'anormal quan no sigui conforme a 
la destinació dels béns. 
 
 
 ARTICLE 8.- Els usos privatius i anormals dels béns d'ús públic 
exigiran la concessió prèvia administrativa regulada en el Reglament de Béns de 
les Corporacions Locals, i per les especials que per a cada supòsit s'estableixi a 
l’Ordenança respectiva. 
 
 
 ARTICLE 9.- Les llicències municipals necessàries per als usos de 
caràcter comú especial de la via pública es regiran per les normes de caràcter 
general d'aquest capítol i les especials que per a cada un s'estableixi a les 
respectives Ordenances. 
 
 
 ARTICLE 10.- Les llicències s'atorgaran discrecionalment tenint en 
compte, en tot cas, que els usos especials que s'autoritzin no impedeixin o dificultin 
de manera greu la normal circulació de vianants i vehicles. 
 
 
 ARTICLE 11.- 
 
 1.- Les sol.licituds de llicència, una vegada informades pels 
departaments competents, seran sotmeses al President de l'Àrea corresponent. 
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 2.- Les llicències s'atorgaran per l'Alcalde sense perjudici que aquest 
delegui la competència per a resoldre, en favor dels Delegats d'Àrea. 
 
 ARTICLE 12.- En les llicències s'expressarà el termini pel qual 
s'atorgui. 
 
 ARTICLE 13.- Els usos regulats per aquest capítol sotmès a 
l'obtenció de llicència prèvia s'entenen sempre subordinats a les necessitats de la 
ciutat, i les llicències que els emparin condicionades a que l'emplaçament de 
l'activitat o instal.lació que motivi l'ús pugui ser discrecionalment traslladat a altre 
lloc de situació i categoria anàlogues, sense dret a indemnització ni cap 
compensació per al titular. 
 
 
 ARTICLE 14.- La transmissibilitat de les llicències s'ajustarà al que 
disposen les ordenances específiques que les regulin. 
 
 
 ARTICLE 15.- Les llicències restaran sense efecte: 
 
 
 a) Per acabament del termini pel que van ser atorgades, sense 
necessitat de cap requeriment. 
 
 b) Caducitat. 
 
 c) Revocació.  
 
 d) Anul·lació; i 
 
 e) Renúncia. 
 
 
 ARTICLE 16.- 
 
 1.- Caducaran les llicències, i així es farà constar al document on 
s'incorpori: 
 a) Per incompliment de les condicions a les que es trobés 
subordinada. 
 
 b) Per manca de pagament de les taxes assenyalades en les 
Ordenances Fiscals dintre del termini de quinze dies següents a la notificació de 
l'atorgament. 
 
 2.- La caducitat fonamentada a l'apartat b) del paràgraf anterior no 
optarà a l'exacció de les quotes endeutades per la via de constrenyiment 
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 ARTICLE 17.- Les llicències seran revocades: 
 
 a) Quan  desapareguin les circumstàncies que van  motivar el seu 
atorgament. 
 b) Si  en  sobrevenen  d'altres  que d'haver existit quan es va atorgar  
haurien justificat la seva denegació. 
 
 c) Per haver transmès la llicència amb infracció del que es disposa a 
les ordenances respectives. 
 
 
 
 ARTICLE 18 .- Finalitzada la llicència l'interessat haurà de: 
 
 1.- Cessar en l'ús o ocupació. 
 
 2.- Retirar les instal.lacions existents a la via pública. 
 
 3.- Reposar els elements afectats per l'ús autoritzat al seu estat 
inicial. 
 
 ARTICLE 19.- 
 
 1.- La concessió s'extingirà per: 
 
 a) Transcurs del termini concedit. 
 
 b) Revocació. 
 
 c) Caducitat.  
 
 d) Renúncia del concessionari. 
 
 2.- L'Òrgan municipal competent podrà revocar la concessió abans 
de l'acabament del termini establert, si ho justifiquen circumstàncies sobrevingudes 
d'ordre o d’interès públic. 
 
 3.- Caducarà la concessió per: 
 
 a) Mort del concessionari excepte els supòsits de subrogació dels 
hereus previst en la concessió. 
 
 b) Pel retard en el procés en el començament de la concessió per 
més d'un mes. 
 c) Per la interrupció per més de dos mesos en el funcionament. 
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 d) Per la destinació anormal de l'ús. 
 
 4.- La renúncia per part del concessionari haurà de posar-se en 
coneixement de l'Administració amb tres mesos d'antelació. 
 
 
 ARTICLE 20.- Les llicències d'ús comú especial i privatiu dels béns 
d'ús públic que l'Ajuntament estimi convenient promoure exigirà: 
 
 1.- Redacció pels serveis tècnics corresponents: 
 a) Memòria explicativa de la utilització i dels seus fins i justificativa de 
la seva conveniència o necessitat. 
 
 b) Localització geogràfica dels diferents llocs on puguin ser 
autoritzats les diferents llicències o concessions d'usos. 
 
 c) Plec de condicions per a les concessions. 
                                   …………………………..……. 
 
 SECCIÓ 1 
 
 SOBRE L'ÚS I TITULARITAT DELS QUIOSCOS A LA VIA PÚBLICA. 
 
 
 ARTICLE 1.- De conformitat amb el que preveu el Text Refós de la 
vigent Llei de Règim Local, s'estableix amb caràcter ordinari en aquest terme 
municipal, una Ordenança sobre l'ús i titularitat dels quioscos a la via pública 
destinats a la venda de periòdics, revistes i altres. 
 
 
 ARTICLE 2.- Es tracta d'una concessió d'ús privatiu de béns de 
domini públic conforme al que disposa l'article 62.1 a) del Reglament de Béns de 
les Corporacions Locals. 
 
 
 ARTICLE 3.- Estaran obligats a complir amb el que s'estableix en 
aquesta Ordenança, tots els quioscos existents en aquesta població, la relació dels 
quals és la següent: quiosc situat al c. Constitució junt al Parc Nadal, ven diaris, 
revistes i llaminadures; quiosc del c. Falguera núm. 94 amb la mateixa activitat que 
l'anterior; quiosc del c. Europa-Picasso, amb la mateixa activitat; i quiosc del Pg. 
Bertrand junt a la RENFE. 
 
 Al mateix temps estaran obligats a complir amb aquesta Ordenança 
tots els quioscos que. a partir de la seva aprovació, excepcionalment se'ls 
concedeixi l'oportuna autorització. 
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 ARTICLE 4.- El titular haurà de regentar el quiosc per sí mateix, 
excepte casos justificats que haurà  autoritzat l'Ajuntament. 
 
 
  
 
 ARTICLE 5.- En el futur no es concediran més quioscos a la via 
pública amb una durada mínima anual, excepte que per acord Plenari s'adopti la 
necessitat   i  utilitat   d'una        nova instal·lació  per a  una activitat determinada, i  
adjudiqui mitjançant l'oportuna licitació d'acord amb el Reglament de Béns de les 
Corporacions Locals i la present Ordenança. 
 
 ARTICLE 6.- Les concessions presents i futures seran pel termini 
d'un any, que podrà ser prorrogat per l'Ajuntament, atès el cost que pugui haver 
representat la seva instal.lació i si considera que segueix presentant una utilitat per 
als ciutadans, i que no produeix molèsties o entrebancs. 
  
 
 ARTICLE 7.- Podrà, no obstant, autoritzar-se per l'Ajuntament, la 
instal.lació de quioscos desmuntables i provisionals per temporades (hiverns, estiu, 
tardor ...) o amb motiu de determinades festes tradicionals o locals. 
 
 
 ARTICLE 8.- Totes les concessions seran personals i intransferibles. 
 
 Amb tot, i quan quedi acreditat pel seu titular, una impossibilitat física 
o material de continuar explotant el quiosc i no es pugui considerar el canvi de titu-
laritat (per la qual cosa) es seguirà el següent procediment: 
 
 a) L'interessat sol·licitarà per escrit al·legant  els motius en els quals 
fonamenta la seva petició de canvi de titularitat, el cost o inversió efectuada per la 
primera instal.lació, el temps transcorregut des d’aquesta, i el preu residual que 
pretengui percebre pel mateix, que en cap cas podrà ser superior al cost inicial, al 
mateix temps farà constar la manera i terminis en què pretengui percebre 
l'esmentat preu. 
 
 b) L'Ajuntament donarà publicitat durant el termini de 15 dies a través 
dels mitjans de comunicació locals, de la petició o preu sol·licitat per l'interessat 
per tal que els qui desitgin obtenir la seva titularitat, puguin presentar les seves 
ofertes per escrit, en el qual faran constar la concurrència de les circumstàncies a 
tenir en compte, i que a l'apartat pròxim es relacionen. 
 
 c) Per a l'adjudicació l'Ajuntament es subjectarà a una valoració de 
les ofertes en les que només es tindrà en compte el barem següent: 
 
 1.- Per les condicions personals del proposant, ateses les raons 
socials que motiven la present concessió, la selecció del Contractista es farà 
mitjançant l'aplicació dels següents criteris de preferència: 
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 a) Que sigui resident a Sant Feliu. 
                                                                                         PUNTS    
                        b) Disminució o disminuït físic ..…..……..    15 
  
                        c) Trobar-se el sol·licitant en situació 
       d'atur no subsidiat  ……….............…...     3 
  
   d) Trobar-se el sol·licitant en situació 
        d'atur subsidiat amb menys d'un any 
                             de vigència futura .….......…………......     2 
  
    e) Estar impedit pel treball, el seu còn- 
                              juge …………..…… ..........................       2 
 
     f) Nombre de fills menors de 18 anys, va- 
        lorant-se: 
  
      Un fill ..…...............…………………..….     1 
      Dos fills .….......….......…..….………...…    2 
      Tres fills ..….................…………………     3 
      Més de quatre fills ….......……..……...…    4 
 
    g) Per fill  disminuït  físic o psíquic, 
                              menor de 18 anys, o impossibilitat 
                              pel treball …..........……………....……     3 
 
    (Aquesta valoració serà compatible amb l’anterior) 
      
 Pels serveis socials d'assistència social s'informarà a la Corporació 
sobre les qualitat i circumstàncies personals i familiars dels concurrents. A la vista 
d'aquest informe la Corporació resoldrà el concurs. 
 
 
 ARTICLE 9.- Tota la instal.lació de quioscs present o futura, porta 
aparellada el pagament anticipat de la seva taxa d'ocupació de la via pública, de 
conformitat amb l'ordenança fiscal corresponent a cada any. 
 
 
 ARTICLE 10.- En cas de mort del titular, podran continuar l'explotació 
els seus familiars que resultin hereus del mort fins al segon grau. 
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 ARTICLE 11.- Seran deures del concessionari els següents: 
 
 a) Respectar l'objecte de la concessió i els seus límits establerts. El 
concessionari podrà vendre únicament periòdics, llibres i revistes. Es permetrà 
quan s'escaigui, la venda de caramels, xiclets i similars, previ permís de la 
Corporació autoritzant, no podent destinar el quiosc a d'altres activitats diferents ni 
en el supòsit que aquestes es comparteixin amb aquelles. 
 
 b) Mantenir en bon estat la porció de domini públic ocupat així com 
mantenir perfectament neta un àrea de 3 m. que envolti el quiosc. Les instal·lacions 
hauran de mantenir-se en perfecte estat de conservació. 
 
 c) No instal·lar al quiosc cap tipus de publicitat, excepte autorització 
municipal. 
 d) Fer-se càrrec de les despeses d'electricitat i altres necessàries 
per al desenvolupament de l'activitat. 
 
 e) Donar-se d'alta de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE),  
així com atendre els impostos o taxes estatals que corresponguin. 
 
 f) Els  concessionaris tindran sempre exposat en el quiosc i en lloc 
visible el document que rebi de l'Ajuntament conforme li ha estat adjudicat. 
 g) Queda prohibit exposar gènere fora del recinte del quiosc excepte 
a les seves parets. 
 
 ARTICLE 12.- Des del moment de l'adjudicació definitiva van a 
càrrec del concessionari les despeses a les que es refereix el Reglament de 
Contractació de les Corporacions Locals. 
 
 
 ARTICLE 13.- La Corporació Municipal es reserva el dret de deixar 
sense efecte la concessió abans de l'acabament, si ho justifiquen circumstàncies 
sobrevingudes d'interès públic mitjançant indemnització al concessionari dels 
danys que se li ocasionin, o sense ella quan no procedís. 
 
 
 
 
 



 

Plaça de la Vila, 1 - 08980 Sant Feliu de Llobregat – Tel. 93 685 80 00 – Fax 93 685 80 19 
ajuntament@santfeliu.cat – www.santfeliu.cat 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
 
 La present Ordenança sobre l'ús i titularitat dels quioscos a la via  
pública, regirà partir de la seva aprovació definitiva i fins i tant no s'acordi la seva 
derogació o modificació. 
  
                                 ………………………… 
 
 
 
 SECCIÓ 2 
 
 
(Modificada pel Ple de data 30 març 2000) 
 
SOBRE LA INSTAL.LACIÓ DE TAULES DE CAFETERIES A  LA VIA 
PÚBLICA 
 
 
 ARTICLE 1.- Perquè pugui concedir-se llicència d'ocupació a la via 
pública per taules de cafeteries, la voravia ha de tenir una amplada mínima de 2’5 
m.  
 
 ARTICLE 2.- L'ocupació de les voravies o passeigs, no podrà 
superar el 40% de l'amplada total, i en tots els casos haurà de quedar un passadís 
d'1 m. lliure per als vianants. 
 
 
 ARTICLE 3.- En els carrers en els que solament existeixin voravies 
junt als edificis (sense passeig o voravia central), les taules, es col·locaran a la 
voravia en la qual estigui instal·lat el bar. 
 
 ARTICLE 4.- En el cas que la voravia sigui insuficient i existeixi un 
passeig central, l'Ajuntament podrà fer col·locar totes les taules en l'esmentat pas-
seig, i s'indicarà el costat on hagin de fer-ho. 
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 ARTICLE 5.- Previ informe de la Guàrdia Urbana i sota la direcció 
d'aquesta, l'interessat procedirà a marcar el terra de la voravia, amb pintura, els 
angles que delimitin la superfície a ocupar. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ARTICLE 6.- (Modificat Ple 27-7-00) 
 
 1.- En els permisos o llicències es farà constar que en cas de no 
adaptar-s'hi ni respectar els requisits abans exposats, es retirarà i quedarà sense 
efecte la llicència. 
 
 2.- Les llicències per la seva naturalesa són temporals, d'acord amb 
les Ordenances Fiscals. 
 
 3.- L'autorització per a la instal·lació de taules de cafeteries a la via 
pública s'ajustarà al següent horari de permanència a les mateixes, els dies 
laborables (dilluns, dimarts, dimecres, dijous) i els festius fins a les 11 de la nit i les 
vigílies de festius, divendres i dissabtes fins a les 12 hores de la nit. 
 
 “Donades les especials característiques urbanes de l’illa de 
vianants de la Plaça de la Vila i la dels carrers Església i Pi i Margall i la 
escassa implantació com a zona residencial, entre el 23 de juny i el primer 
cap de setmana del mes de setembre, l’horari límit d’ocupació de la via 
pública amb taules de cafè serà de Dilluns a Dijous laborables i Diumenges 
fins a les 12 hores de la nit, i els Divendres i vigílies de festius fins a l’1 de la 
nit.” 
 La Comissió de Govern de l'Ajuntament quan així ho cregui 
convenient, podrà autoritzar uns nous horaris, respectant sempre el límit màxim de 
les 12 hores de la nit. 
 
 4.- A la sol·licitud d'autorització haurà d'acompanyar-se la llicència 
d'activitat de bar o similars. 
 
 
 ARTICLE 7.- En el supòsit que l'esmentada instal·lació afecti a la 
zona de propietat comunitària, haurà de complir amb els mateixos requisits que 
s'exigeixen per a la instal·lació de taules a la via pública. 
 
 
 ARTICLE 8.- En cas de ser necessària instal.lació elèctrica per 
l'enllumenat de les taules, aquesta es realitzarà d'acord amb el Reglament 
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Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries MI. BT. 
disposant-se de protecció específica contra curt- circuits i corrents de defecte. 
 
 

ARTICLE 9.- Les  característiques  del   mobiliari  exterior  dels  
bars i terrasses tals com Taules, Cadires, Parasols  i altres, a l’objecte 
d’homogeneïtzar i normalitzar la qualitat general i que contribueixi a la 
millora del  paisatge urbà, hauran de estar fabricants amb materials no 
contaminants, reciclables i duradors. 
 
 
 
  ARTICLE 10.-   Amb    caràcter    general    no   es   permetrà  la 
publicitat en el  mobiliari, els  productes  sense  certificat de fabricació que 
inclogui  composició i característiques tècniques, ni qualsevol element que 
per la  seva  forma  o  material  de  fabricació  pugui  envellir  ràpidament  o 
produir lesions en els usuaris. 
 

ARTICLE 11.-  Les característiques   tècniques  dels  diferents 
elements  del  mobiliari  a  instal·lar  a  la  via  pública  hauran  de  ser  les 
següents: 
 
 
T A U L E S  
 
 

n Estructura d’alumini bé extrusionat amb parets > 2 mm de gruix acabat 
anoditzat plata, o de fundició. Ha de ser estable i permetre el correcte 
anivellament, i  apilables. 

 
n Sobre amb taulell de resines o altres elements duradors i sempre xapat 

amb acer inoxidable. De geometria rodona o quadrada amb mides 
exteriors compreses entre 600 mm i 900 mm.  Els acabats superficials 
poden ser diversos, exclouent el polit-abrillantat. 

 
 
C A D I R E S. 
 
 Es distingeixen dos tipus: 
                       

a)  Metàl·liques.- Amb estructura  d’alumini extrusionat amb parets > 2 
mm de gruix acabat anoditzat plata o fundició també d’alumini.El 
seient de les mateixes característiques, es a dir lames d’alumini 
extrusionat o de fundició, podent incloure altres materials duradors 
tals com polipropile de primera generació, medul·la trenada, etc., 
incloent ocasionalment coixins o folres teixits. 
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b)  Derivats plàstics del petroli.- únicament s’admetran cadires 
fabricades per injecció amb polipropilé  de primera generació o 
reciclat sempre que es justifiqui el manteniment de les 
característiques tècniques del producte primer. El gruix de les 
parets serà > 3 mm, sempre de color blanc i s’evitaran formes 
recarregades o mimètiques  amb materials o processos de 
construcció aliens al propi producte. 

 
 
 
 
 
 
 
 P A R A - S O L E S. 
 

n Estructura amb fusta tractada tipus iroko, bolondo o similar sense 
envernissar i plegable. La base suficientment estable amb peces 
de pedra artificial o fundició i mai anclades al paviment. 

 
n Recobriment amb lones impermeabilitzades o sintétiques, de color 

cru, i geometria rodona o quadrada i mides exteriors compreses 
entre 1.500 mm i 4.000 mm. 

V A R I S. 
 
  Es consideren dins d’aquest apartat: Marquesines, Biombos, 
Jardineres, Tarimes i altres que hauran de seguir els criteris generals per a la resta 
d’elements descrits en apartats anteriors. Poden ser en tot cas objecte de 
tractament especial i personalitzats.  
 
 
 
 
                             DISPOSICIONS TRANSITÓRIES 
 
 
 Primera.- A la entrada en vigor de la ordenança segons el seu nou 
redactat  i contingut, serà obligatori per a tots els nous sol·licitants de 
llicencies de ocupació temporal de porcions de la via pública el 
compliments dels requisits tècnics del mobiliari exterior. 
 
 
 Segona.- No obstant l’anterior, els peticionaris d’ocupació temporal 
hagin vingut sol.licitant, en els dos últims anys, sense interrupció, les 
oportunes llicencies, gaudiran d’un termini de quatre anys per adaptar-se a 
les noves característiques i condicions tècniques del mobiliari exterior, 
llevat que decideixin fer-ho per la present temporada.   
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                       ………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 SECCIÓ 3 

 
 
SOBRE INSTAL·LACIÓ D'ELEMENTS MECÀNICS  A LA VIA PUBLICA, AMB 
MOTIU DE FIRES , FESTES O ACTES LÚDICS TEMPORALS. 
 
 
 1.- Definició.-  
 
 S'entén per elements mecànics tots aquells artefactes que accionats 
elèctricament, hidràulica o mecànica, posin en funcionament elements ocupats per 
passatgers, i que es trobin situats a la via pública per un temps definit. 
 
 
 2.- Requisits per a la a seva instal.lació. 
 
 
 Per a la instal.lació de qualsevol element mecànic, serà preceptiu 
obtenir el corresponent permís d'ocupació en la via pública. 
 
 A aquests efectes junt amb l'instància es presentarà la documentació 
següent: 
 
 1.- Pòlissa d'Assegurances de Responsabilitat Civil. 
  
 2.- Últim rebut de l'IAE. 
  
 3.- Últim TC o Autònoms pel que fa al personal . 
  
 4.- Fitxa tècnica, que haurà d'estar signada per un facultatiu autoritzat 
i visada pel corresponent Col·legi Oficial, en que es farà constar : 
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 a).- Potència del motor principal. 
  
 b).- Potència dels motors d'accionament. 
 
 c).- Velocitats de gir i les seves corresponents tendències dels 
elements mòbils, ocupades per passatgers. 
 
 d).- Velocitats de translació dels elements mòbils ocupats per 
passatgers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.- Requisits per a la posada en servei: 
 
   
 Per a la posada en servei de qualsevol element mecànic, serà 
preceptiva una vegada obtinguda la llicència d'ocupació acreditar la seguretat i 
estabilitat dels elements mecànics amb la documentació següent: 
 
 
 1.- Certificat signat per un facultatiu autoritzat i visat per al 
corresponent Col·legi oficial, de data immediatament anterior a la d'inici de 
l'activitat, en el qual es farà constar haver realitzat les proves de funcionament en el 
lloc d'emplaçament , amb resultat satisfactori i garantitzat explícitament. 
 
 2.- L'estabilitat del conjunt. 
 
 3.- El correcte funcionament de les parts elèctriques, mecàniques i 
hidràuliques. 
 4.- El bon estat de tots els motors, frens, circuits, elements 
d'accionament, elements de subjecció i suspensió i elements estructurals. 
 
 5.- La existència i idoneïtat de tots els dispositius de seguretat. 
 
 Una vegada supervisada la documentació pels Serveis Tècnics 
podrà posar-se en funcionament si és informada favorablement. 
 
                                                           …………….. 
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Modificada pel Ple de 19.12.02 
 
 CAPÍTOL II 
 
 
DE LES ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS PUBLICITARIES 
 
 DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
 ARTICLE 1.- La present Ordenança té per objecte regular les 
condicions a les quals hauran de subjectar-se les instal.lacions publicitàries, 
emplaçades o efectuades en el domini públic municipal, o perceptible des del 
mateix, així com les condicions de l’activitat publicitària, amb la finalitat de 
compatibilitzar l’activitat d’aquest sector amb una minimització de les 
molèsties que aquesta pugui ocasionar als ciutadans i la protecció del medi 
ambient en tot allò que sigui possible i es derivi de l’esmentada activitat. 
 
 A efectes d'aquesta Ordenança s'entén per publicitat tota acció 
encaminada a difondre entre el públic tot tipus d'informació, el coneixement de 
l'existència de qualsevol activitat, o de productes i de serveis que s'ofereixin al 
consum. 
 El seu aspecte tributari, la publicitat regulada en aquesta normativa 
s'ajustarà al que disposen les Ordenances Fiscals corresponents. 
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 ARTICLE 2.- Les activitats publicitàries es consideraran segons 
els casos, ús comú especial o ús privatiu, de caràcter provisional, segons es 
determina  a l'Ordenança sobre utilització dels béns d'ús públic municipal i en el 
Reglament del Patrimoni dels Ens locals . 
 
 
 ARTICLE 3.- L'activitat  publicitària, quan  estigui permesa i ajustada  
a les condicions que en aquesta Ordenança es determinen, podrà realitzar-se 
exclusivament a través d'alguns dels següents mitjans: 
 
 1.- Publicitat estàtica. 
  
 2.- Repartiment personal o individualitzat de propaganda. 
 
 3.- Publicitat sonora o acústica. 
 
 4.- Mitjans audiovisuals. 
 
 
 3.2 Per poder realitzar alguna de les modalitats de publicitat 
descrites anteriorment, cal sol.licitar i obtenir prèviament el permís 
municipal corresponent, acompanyant: 
 
 a)l’original o reproducció de l’anunci. 
 
 b)Determinació de la zona de difusió i els dies en què es 
portarà a terme. 
 c) Acreditació conforme l’anunciant o en el seu cas el 
distribuïdor, es troben legalment constituïts. 
 
 d)Permís d’obres o d’instal.lació quan sigui necessari. 
 
 
 3.3.Les llicències, les han de sol.licitar els titulars de l’activitat, 
dels productes o serveis que és volen anunciar o les empreses de 
distribució de material publicitari. 
 
  
 ARTICLE 4.- Els mitjans publicitaris autoritzats en l'article anterior, 
amb les limitacions que s'estableixin, podran desenvolupar-se mitjançant els 
suports publicitaris següents: 
 
 
 
 Mitjà 1 
 
 a) Cartelleres, cartells i enganxines. 
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 b) Rètols. 
 c) Tendals. 
 d) Banderes, banderoles i pancartes. 
 
 
 Mitjà 2 
 
 e) Repartiment individualitzat de propaganda escrita. 
 
 Mitjà 3 
 
 f) Sobre vehicles. 
 
 Mitjà 4 
 
 g) Audiovisual . 
 
 
 
 
 
 
 
 SECCIÓ 1 
 
 
  
 1. MITJANÇANT CARTELLERES: 
 
 
 ARTICLE 5.- Prèvia llicència municipal podran instal.lar-se 
cartelleres, en les situacions que s'enumeren a continuació, excepte quan 
s'emplacin en finques amb front a determinades vies o places de la ciutat, o que 
sense trobar-se en aquesta situació es troben dintre del seu entorn visual, les 
imitacions apuntades seran sobre aquelles vies o places que relacionin i grafiïn els 
Serveis Tècnics Municipals. 
 
 
 ARTICLE 6.- En cap cas la longitud de la cartellera en sentit 
horitzontal inclòs el marc serà superior a 8 metres i la seva alçada en sentit vertical 
a 3 metres. 
 
 La instal.lació de les esmentades cartelleres no perjudicaran la visió, 
il·luminació i ventilació dels buits dels habitatges pròxims al lloc on se situen, no 
autoritzant-se en conseqüència les que s'emplacin dintre d'un sector esfèric, 
d'obertura 120 graus, amb centre en el buit, i radi 6 metres essent el seu eix 
perpendicular al plànol de la façana que contingui el buit considerat. 
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 ARTICLE 7.- En parets mitgeres d'edificis: 
 
 1) La publicitat mitjançant cartelleres, sobre les parets o murs mitgers 
no consolidats dels edificis es podrà autoritzar discrecionalment i excepcionalment 
quan es consideri que millora el seu aspecte formal i estètic, i s'integri en un 
projecte arquitectònic global, que contempli no solament, els efectes de la 
implantació de l'edifici al que pertanyi l'esmentada paret o mur, sinó també als 
edificis confrontants i en l'entorn. 
 
 2) Quan la totalitat o part de l'edifici es trobi afectat per sistemes 
generals del planejament vigent no s'autoritzaran cartelleres sobre la part de 
mitgera situada en sòl de dita qualificació. 
 
 3) No s'autoritzaran cartelleres en les mitgeres d'un edifici coexistint 
amb d'altres situades a la tanca provisional de tancament del solar confrontant, o 
amb qualsevol altra activitat que es desenvolupi al seu interior. 
 
 4) La disposició d'aquestes instal.lacions haurà de respectar en tot 
cas les següents condicions: 
 
 a) Se situaran paral·leles al paràmetre del mur sobre el que se 
suspèn amb un sortint màxim respecte al mateix de 0,30 metres. 
 
 b) No sobrepassaran el perímetre de la part de mitgera no 
consolidada. 
 
 c) Els elements estructurals i de suport quedaran totalment ocults, 
havent de revestir-se lateralment l'espai comprès entre la cartellera i el mur mitger. 
 
 d) No podran instal.lar-se bastides, ponts penjants o elements 
auxiliars similars, permanents i visibles des de la via pública. 
  
 e) En cas de disposar d’il·luminació, els aparells quan siguin 
exteriors a la cartellera, seran uniformes en la seva disposició, podent sobresortir 
del plànol de la mitgera un màxim d'un metre. 
 
 f) El projecte i les obres encaminades a instal·lar aquests elements  
sobre la mitgera, hauran de comportar i incloure necessàriament, el tractament 
adequat de tot el paràmetre. 
 
 
 ARTICLE 8.- En tanques provisionals de solars: 
 
 1) La publicitat mitjançant cartelleres, s'admetrà en les tanques 
provisionals dels solars, independentment de la seva destinació urbanística en el 
planejament vigent, excepte que es trobin qualificats com a protecció de sistemes 
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generals (clau 9), parc forestal (claus 27, 28 i 29) i xarxa viària bàsica i local (clau 
5). 
 2) No s'autoritzaran cartelleres en aquesta situació, coexistint amb 
altres situades en les mitgeres de les finques confrontants. 
 
 3) La disposició d'aquestes instal.lacions haurà de respectar en tot 
cas les següents condicions: 
 
 a) La superfície del solar serà com a mínim de 40 metres quadrats i 
la seva fondària de 8 metres lineals. 
 
 b) En el solar no podran desenvolupar-se activitats de cap gènere ni 
tan sols publicitàries, ni existir construccions ni edificacions, encara que siguin 
declarades legalment com ruïnoses, incloses en el registre de solars o qualificades 
d'inadequades o deficients, d'acord amb el que estableix l'article 154 de la Llei del 
Sòl. 
 S'exceptuen d'aquesta limitació els casos en què en l'interior del 
solar es trobin casetes de transformadors o d'altres serveis públics. 
 
 c) El solar haurà de trobar-se net i dotat de tanca en els seus partions 
amb les vies o espais públics, executades d'acord amb el que estableixen les 
disposicions vigents al respecte. 
 
 d) Les cartelleres se situaran sobre la tanca, sense sobresortir del 
seu plànol, mantenint en tot cas la superfície d'exposició paral·lela a la seva 
alineació. 
 e) Es permetrà solament una línia o bateria de cartellera enrasades 
en la seva coronació, de manera que la part superior se situï, com a màxim, a una 
alçada de 3,50 metres per damunt de la tanca en qualsevol dels seus punts. 
 
 f) No es permetrà que els elements de suport i estructurals dels 
cartells es percebin des de les vies o espais públics immediats o confrontants, i en 
conseqüència quan a causa de la situació o desnivell del solar, es pugui percebre 
la part lateral o posterior d'aquestes instal.lacions, hauran de revestir-se de manera 
que resultin unes superfícies uniformes i homogènies. S'admetrà en aquests casos, 
que les cartelleres presentin dues cares d'exposició paral·leles. 
 
 g) En cas de disposar d’il·luminació, els aparells, quan siguin 
exteriors a la instal.lació, se situaran en la coronació de les cartelleres, respondran 
a una solució uniforme i homogènia per al conjunt dels instal·lats en un solar, i 
podran sobresortir del plànol de la tanca un màxim d'un metre sense que se situïn 
en cap punt sobre la via o espai públic a menys de 3,50 metres de la seva rasant o 
nivell. 
 h) Les cartelleres ocuparan tota l'amplada del front del solar a la vial o 
espai públic. Malgrat això podran situar-se separades quan els espais intermedis i 
els que apareixin entre aquestes i les construccions o edificis situats en solar 
confrontant o bé entre les cartelleres i la tanca es complementi amb planxes, tau-
lers, tires, bandes, nel.les o elements similars que confereixin al conjunt un aspecte 
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homogeni, regular i ordenat així com un resultat formal, harmònic i coherent amb 
l'entorn. 
 
 En tot cas, en algun punt de la tanca o de les cartelleres haurà de 
deixar-se un buit que permeti el control visual i la vigilància de l'interior del solar, 
per part dels serveis públics competents. 
 
 i) Els elements de suport i estructurals de les cartelleres, i aquestes 
mateixes, es disposaran de la manera que ofereixin la resistència i seguretat 
necessàries per tal d'evitar l'abocament o caiguda dels seus elements sobre la via 
pública, amb especial atenció als efectes del vent. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ARTICLE 9.- En tanques de protecció d'obres: 
 
 1) La publicitat mitjançant cartelleres s'admetrà en les tanques de 
protecció d'obres de nova planta, reforma o rehabilitació d'edificis, així com 
d'enderroc, durant el transcurs d'aquestes feines. 
 
 2) En tot cas aquestes instal.lacions s'ajustaran a les següents 
regles: 
 a) Les cartelleres se situaran sobre la tanca reglamentària, sense 
sobresortir del seu plànol. 
 
 b) S'admetran diverses fileres o bateries de cartelleres enrasades en 
la seva coronació, de manera que la part superior se situï com a màxim a l'alçada 
reguladora determinada com a límit d'alçada per a les edificacions, pel 
planejament aprovat per a la finca, en el cas de tractar-se d'obra de nova planta, o 
bé fins l'alçada de l'edifici existent en el cas de la seva reforma total o d'enderroc. 
 
 c) Quan les obres de reforma o rehabilitació es refereixin a una part 
de l'edifici, coberta, façana, etc. o algun dels seus locals o dependències, estant 
l'edifici ocupat totalment o parcial no s'autoritzarà publicitat mitjançant aquestes 
instal.lacions. 
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 d) En el cas de disposar d’il·luminació, se subjectaran a les 
prescripcions assenyalades a la regla g) de l'article anterior. 
 
 e) Quant a la seguretat i solidesa s'ajustarà al que disposa de 
manera anàloga al regla i) de l'article anterior. 
 
 f) Les cartelleres i elements de sustentació hauran de retirar-se al 
mateix temps que la tanca de precaució. Si les obres quedessin paralitzades, per 
qualsevol causa, per un temps superior a sis mesos, les instal.lacions hauran de 
ser desmuntades un cop complert aquest termini, considerant-se la llicència, a 
automàticament caducada, sense necessitat de declaració expressa en aquest  
sentit. 
 ARTICLE 10.- En elements de mobiliari urbà: 
 
 1. Les activitats publicitàries mitjançant cartelleres o cartells situats 
sobre o des d'edificis, instal.lacions i altres propietats municipals, i sobre o des de 
la via pública i elements de mobiliari urbà, solament podran autoritzar-se mitjançant 
concessió sotmesa a les disposicions de l'Ordenança sobre utilització de béns 
d'ús públic municipal, als Plecs de Condicions que la regeixin i al que estableix 
aquesta Ordenança. 
 
 2. La concessió per a l'explotació dels mitjans publicitaris podrà 
comprendre solament la utilització d'aquells que hagués instal.lat l'Ajuntament, o a 
més, la seva construcció i instal.lació, els quals hauran de revertir en el municipi 
una vegada finalitzada la concessió. 
 
 
                                                SECCIÓ 2 
 
                                      2. MITJANÇANT RÈTOLS: 
 
 ARTICLE 11.- En façanes d'edificis sense sortint apreciable: 
 
 Es distingiran dintre d'aquesta situació les següents posicions: 
 
 1. En planta baixa. S'entendrà per planta baixa d'una façana la part 
de superfície de la mateixa corresponent a la planta que tingui aquesta 
denominació d'acord  amb les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità o 
disposicions que les substitueixin. 
 
 Les façanes de plantes soterranis, que a causa del desnivell dels 
vials o del terreny puguin quedar descobertes, o les façanes de plantes 
semisoterranis construïdes a l'empara de les disposicions anteriors a les vigents 
Normes Urbanístiques del P.G.M., se subjectaran en aquesta matèria, a les 
mateixes restriccions que per a la planta baixa. 
 
 a) Rètols de lletres o signes retallats sense fons o amb fons no opac: 
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 S'autoritzaran en els buits de la façana d’aquesta planta, i sobre la 
mateixa en espais dissenyats especialment amb aquest fi, o en els que la seva 
implantació no trenqui la continuïtat i composició de la façana no ocultant elements 
d'interès o significatius de l'edifici. 
 
 Es tolerarà un sortint màxim del plànol ideal de la façana de 10 cm., 
segons les circumstàncies concurrents i la composició particular de la façana que 
es tracti. 
 b) Rètols de lletres o signes amb fons opac: 
 
 S'autoritzaran    solament  en  els  buits  de  la  façana  i  en  espais  
especialment projectats i dissenyats en les plantes baixes dels edificis, amb la 
finalitat de situar els rètols dels locals que s'hi emplacin. 
 
 Aquest tipus de rètols queden prohibits en edificis catalogats 
individualment o protegits, i en els situats dintre de zones qualificades com Casc 
Antic i zona 15, encara que pretenguin instal.lar-se a l'interior dels buits 
arquitectònics de l'edifici i també en edificis del catàleg. 
 
 En àrees protegides podran autoritzar-se de manera excepcional a 
l'interior dels buits, quan així ho aconsellin raons compositores. 
 
 En cap cas els rètols en planta baixa, trencaran la continuïtat i 
composició general de la façana, restringiran, disminuiran o perjudicaran els 
accessos als locals o a l'edifici, i no se situaran en buits, que tinguin per finalitat la  
ventilació i il·luminació d’habitatges situades en aquesta planta. 
 
 
 
 2. En plantes pis. S'entendrà per planta pis d'una façana, la part de 
superfície de la mateixa corresponent a les plantes que tinguin aquest concepte 
d'acord amb les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità o disposicions 
que les substitueixin. 
 
 Les plantes entresol construïdes a l'empara de Disposicions 
anteriors a les vigents Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, tindran a 
aquests efectes la mateixa consideració i se subjectaran a les mateixes 
restriccions que les assenyalades per a les plantes pis. 
 
 S'autoritzaran solament els rètols de lletres o signes retallats sense 
fons, amb fons no opac, segons les circumstàncies concurrents en cada cas situats 
en els buits arquitectònics de la façana en aquestes plantes, sempre que l'ús de les 
dependències que s'hi ventilin, no sigui exclusivament d’habitatge. 
 
 S'admetrà en aquest cas, de manera anàloga a la planta baixa, un 
petit sortint del plànol ideal de façana de 10 cms. 
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 També s'admetran rètols d'aquest tipus sobre els paràmetres de 
façana d'aquestes plantes, fora dels buits quan es tracti d'edificis destinats de 
manera exclusiva i total a usos diferents del de habitatge, quan els rètols 
corresponguin solament a la denominació genèrica de l'edifici o establiment o de 
l'activitat de qualsevol tipus, que en el mateix es realitzi, i que no trenquin la conti-
nuïtat i composició global de la façana de l'immoble, no ocultant elements d'interès 
encara que l'edifici no es trobi expressament protegits. 
 
 3. En coronació de façanes o mitgeres. S'autoritzaran solament rètols 
de lletres o signes retallats sense fons, en el plànol ideal prolongació del plànol de 
façana o mitgera per damunt de la coberta d'una alçada màxima d'1,80 m., sempre 
que es refereixin solament a la denominació genèrica de l'edifici, local o 
establiment, o a l'activitat, professional, mercantil, industrial o comercial que s'hi 
desenvolupi. 
 La solució proposada haurà de tenir en compte no solament 
l'impacte compositiu del rètol o rètols sobre el propi edifici, sinó també sobre els 
edificis confrontants i l'entorn, havent, a més, de detallar els elements estructurals, 
de suport i enllaç justificant la solidesa del conjunt, en especial als efectes de vent. 
 
 En el cas de coronació de mitgeres, s'exigirà que la part de la 
mateixa consolidada, es trobi adequadament tractada com façana i la resta 
degudament pintat o decorat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ARTICLE 12.- En façanes d'edifici amb sortint apreciable: 
                                                   - 
 Es distingiran dintre d'aquesta situació les següents posicions: 
 
 1. En planta baixa. Els rètols situats en la planta baixa d'una façana 
amb majors sortints que els autoritzats en l'article anterior, correspondran als 
anomenats rètols "bandera". Solament s'autoritzaran sobre la façana i en els buits 
de la mateixa, aquells que estiguin formats per lletres o signes retallats sense fons 
o amb fons no opac, amb un sortint màxim total de 60 cm. per carrers amb voravies 
d'1,20 m. d'amplada i de 70 cm. per carrers de voravies d'amplada superior. 
 
 S’instal·laran separats del plànol de façana un mínim de 10 cm. i la 
distància entre la vora de la voravia i l'extrem més sortint del rètol no serà inferior 
en cap cas a 60 cm. 
 
 El gruix en sentit paral·lel a la façana serà de 40 cm. com a màxim. 
Se situaran de manera que la seva part inferior es trobi com a mínim a una alçada 
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de 2,50 m. sobre la voravia o el terreny de l'espai públic contigu i sense que per la 
part superior sobresurti del gàlib o alçada màxima de la planta baixa. 
 
 No es permetrà el seu emplaçament en els vèrtex dels angles que 
formin els plànols de la façana, ni a 40 cm. d'aquests punts, i en tot cas a un metre 
del partió mitger. 
 
 Quan existeixin diversos rètols d'aquest tipus en la planta baixa d'un 
mateix edifici, o dels confrontants, tant si pertanyen a un mateix local com a 
diversos, serà objecte d'especial valoració el resultat formal del conjunt. 
 
 Aquest tipus de rètols queda prohibit en els edificis catalogats o 
protegits individualment i en zones qualificades pel Pla General Metropolità del 
casc històric (clau 12). 
 
 2. En marquesines o sobre elles. En els fronts i laterals de les 
marquesines i elements similars autoritzats en la planta baixa per les Normes 
Urbanístiques vigents, es permetrà la col.locació de rètols de lletres i signes 
retallats amb o sense fons, opac o translúcid, de manera que no superin els sortints 
màxims previstos per aquests elements i que alçada o gruix de la marquesina no 
excedeixi de 60 cm. 
 
 Situats sobre ells s'admetran solament els rètols de lletres o signes 
retallats sense fons o amb fons no opac de manera que no sobresurtin del seu 
perímetre i que l'alçada total del conjunt format per marquesina i rètol no superi els 
80 cm. Amb les mateixes limitacions s'admetran rètols que pengin d'aquests 
elements sempre que la seva part inferior se situï a una alçada mínima de 2,50 m. 
sobre el nivell de la voravia o espai públic contigu. 
 
 
 
 
 Quan es tracti de marquesines corresponents a grans centres 
comercials, cinemes, teatres, sales de festes, i en general a locals amb usos 
públics similars, s'admetran majors dimensions en els gruixos o alçades 
expressades anteriorment en funció de l'emplaçament de les necessitats funcionals 
i compositives dels edificis i locals, sense que en cap cas superin el doble de les 
dimensions abans assenyalades. 
 
 Pel que es refereix a la seva composició i resultat formal, es tindran 
en compte les mateixes consideracions formals que s'han assenyalat al respecte, 
en apartats anteriors. 
 
 4. En cossos sortints de façana. Sobre els fronts de baranes i ampits 
dels cossos sortints oberts, tancats o semi tancats, solament s'admetran rètols de 
lletres o signes retallats sense fons o amb fons opac, que ocupin solament el 30% 
de la seva superfície i no sobrepassin el seu perímetre, sempre que el cos sortint 
pertanyi a un local o dependència no destinada exclusivament a habitatge i que el 
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rètol correspongui solament a la denominació genèrica del local o establiment o de 
l'activitat que en el mateix es desenvolupi. 
 
 No es permetrà que amb aquests rètols s'ocultin baranes o elements 
arquitectònics dels cossos sortints que resultin d'interès, encara que l'edifici no es 
trobi protegit. 
 
 No s'admetran rètols en ampits i baranes de cossos sortints, 
coexistint amb altres situats en els seus buits o amb tendals situats sobre els 
mateixos que tinguin publicitat. 
 
 ARTICLE 13.- En parets mitgeres dels edificis: 
 
 S'autoritzaran rètols de tots tipus en les mitgeres no consolidades, en 
les mateixes circumstàncies i amb les mateixes limitacions, que les establertes per 
les cartelleres, autoritzant-se en aquest cas un sortint de 40 cm. 
  
 A la part de mitgera consolidada s'autoritzaran tan sols els rètols de 
lletres o signes retallats sense fons o amb fons no opac, sense sobresortir dels 
límits de la mitgera, amb un sortint màxim del plànol de la mateixa de 30 cm. i 
sempre que correspongui a la denominació genèrica de l'edifici, local o 
establiment o a l’activitat de qualsevol tipus, que s'hi desenvolupi. La part ocupada 
del rètol, no superarà el 8% de la superfície de la mitgera consolidada. 
 
 Si existissin buits o finestres en la mitgera consolidada, s'atindrà a 
criteris similars als previstos per les façanes a l'article 11.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 ARTICLE 14.- Sobre terrats o cobertes d'edificis: 
 
 Es permetrà la instal.lació sobre terrats i cobertes dels edificis de 
rètols formats per lletres i signes retallats sense fons a amb fons no opac, d'alçada 
no superior a 1,80 m. situats paral·lelament a les alineacions de façana, mitgera o 
paràmetre de l'edifici o coberta i que corresponguin a la denominació genèrica de 
l'edifici, local o establiment o a les activitats que s'hi desenvolupen. Per la seva 
ubicació, materials, colors, elements de sustentació i enllaç, hauran de trobar-se 
perfectament integrats en l'edifici, sense ocultar elements arquitectònics o perfils 
de coberta d'interès, encara que no es tracti d'edificis protegits. Haurà de justificar-
se la solidesa i seguretat del conjunt, especialment davant l'acció del vent. 
 
 ARTICLE 15.- En tanques definitives de finques: 
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 S'admetran solament rètols de lletres o signes retallats sense fons o 
amb fons no opac, sense sortint apreciable, en les mateixes condicions que 
s'assenyalen a l'article 11.1 per a les plantes baixes. 
 
 ARTICLE 16.- En tanques provisionals de solars: 
 
 S'admetran tots tipus de rètols, subjectes a les mateixes restriccions 
compositives, d'ubicació i dimensions que s'han assenyalats per a cartelleres a 
l'article 8.1. 
 
 ARTICLE 17.- En tanca de protecció d'obres: 
 
 S'admetran tots tipus de rètols subjectes a les mateixes restriccions 
compositives, d'ubicació i dimensions que s'han assenyalats per a les cartelleres a 
l'article 9. 
 ARTICLE 18.- En les vies o espais públics: 
 
 1. Els rètols situats directament a la via pública, s'autoritzaran quan 
tinguin per finalitat senyalitzar l'existència o els accessos, a serveis públics de 
l'Administració en tots els seus nivells, i quan resulti imprescindible, a establiments 
privats destinats a aparcaments, farmàcies, clíniques, dispensaris i establiments 
similars. 
 2. Quan es tracti dels rètols informatius, instal·lats en tanques de 
protecció d'obres que es desenvolupin en la via o espais públics corresponents a 
les institucions o organismes que els promoguin i/o a les empreses que les 
realitzen, se subjectaran a les següents regles: 
 
 a) El seu contingut es limitarà a indicar l'Organisme i institució que 
les promou; empresa o empreses que les realitzen, tipus d'obra o instal.lació i el 
seu abast i característiques, data d'inici i terminació dels treballs, número 
d'expedient de la llicència municipal i la seva data d'expedició, i quantes altres 
especificacions o requisits estiguin obligats a explicitar en virtut de les disposicions 
vigents en la matèria. 
 

b)  Se situaran sobre la tanca de protecció de l'obra. 
 

 c) El seu emplaçament estarà directament relacionat amb la 
localització física dels treballs. 
 
 
 ARTICLE 19.- En elements de mobiliari urbà: 
 Els rètols sobre elements de mobiliari urbà s'admetran en les 
mateixes circumstàncies que les assenyalades a l'article 10 referent a cartelleres, 
en la mateixa situació. 
 
                             SECCIÓ 3 
 
                                    3. MITJANÇANT TENDALS: 
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 ARTICLE 20.- Sense perjudici de les limitacions particulars que per a 
cada una de les situacions s'assenyalen en els apartats següents d'aquest article, 
la publicitat mitjançant tendals s'ajustarà, amb caràcter general a les següents 
limitacions: 
 
 a) El color, textura i forma, no haurà de trencar la composició general 
de l'edifici, façana o element sobre el que es repengi, o introduir efectes 
discordants, estranys o ridículs sobre aquests o en l'entorn. 
 
 b) El resultat formal de conjunt de tendals instal·lats en la façana d'un 
edifici, serà objecte d'especial valoració, quan els instal·lats i/o els que pretenguin 
col·locar-se corresponguin a locals o dependències de diferent propietat, o 
activitat, o bé quan responguin a formes, textures i colors diferents, no solament 
quant als possibles efectes discordants entre ells, sinó també per l'ordre 
d'ubicació. 
 
 ARTICLE 21.- En façanes d'edificis sense sortint: 
 
 Els tendals en aquesta situació comprendran els emplaçats sobre les 
façanes o paraments visibles des de la via pública d'edificis aïllats, voltats d'espais 
lliures d'edificació o jardins, i en tot cas retardats de l'alineació oficial de vialitat i 
dels partions mitgers amb altres predis confrontants. 
 
 Així mateix, en aquesta situació s'inclouran els tendals emplaçats en 
porxos, galeries i espais similars, en els edificis construïts segons alineacions de 
vial o volumetria específica, però en tot cas sense sobresortir cap dels seus 
elements, en cap punt, de l'alineació de vial o espai públic. 
 
 S'admetran en les plantes baixes i pisos dels edificis amb subjecció 
a les següents regles: 
 
 a) Se situaran en els buits arquitectònics de l'edifici, inscrits o 
circumscrits al seu perímetre. 
 
 b) No es permetrà la instal.lació de tendals amb fins publicitaris en 
buits que tinguin per objecte la ventilació, il·luminació o l'accés a dependències de 
locals, destinats exclusivament a l'ús d’habitatge. 
 
 c) El seu sortint o vol des del plànol de façana on es repengin sigui 
igual o menor a l'amplada del vuit que cobreixin, amb un màxim de 3 metres per als 
situats a les façanes recaients a la via pública, i d'1,50 metres quan es refereixi a 
façanes recaient a altres partions de la parcel·la. 
 
 d) L'alçada sobre el terra, quan hi hagin de transitar vianants per 
sota, serà com a mínim de 2,10 metres i quan hagin de circular vehicles la 
dimensió funcional adequada al tipus de vehicle que habitualment circuli. 
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 ARTICLE 22.- En façanes d'edificis amb sortint: 
 
 1. En la planta baixa (sense peus de suport). Els tendals en les 
plantes baixes sense peus drets que descansin en la via pública s'admetran, amb 
subjecció a les següents regles particulars: 
 
 a) Les barres tensores i altres elements de la instal.lació se situaran 
a una altura mínima sobre el nivell de la voravia o espai públic, de 2,20 m. sense 
que cap punt del tendal, serrells o laterals s'aixequin a menys de 2 m. 
 
 b) El seu vol no podrà ser superior en cap punt a l'amplada de la 
voravia menys 60 cm. amb un màxim d'1,50 m. 
 
 2. En la planta baixa (amb peus de suport). Es podran autoritzar 
discrecionalment tendals en aquesta posició, amb peus drets que descansen a la 
via pública, amb subjecció a les següents prescripcions i regles: 
 
 a) La petició de llicència per aquestes instal.lacions contindrà una 
completa informació referent a les circumstàncies de l'entorn, del mobiliari urbà 
existent en la voravia, arbreda, jardineria i tota classe de dades que la puguin 
condicionar fins i tot les instal.lacions del mateix tipus existents en front a l'illa on 
s'emplaci la finca. 
 
 b) Haurà de justificar-se la necessitat de la seva instal.lació en funció 
de l'activitat que es desenvolupi en el local al que pertany. 
 
 c) Se situaran inscrits o circumscrits al buit arquitectònic del local, 
estant el seu sortint limitat per la distància mínima de 80 cm. que ha de quedar 
entre la vorera de la voravia i el tendal. No obstant podran imposar-se sortints 
menors en funció de les circumstàncies expressades a l'apartat a) anterior. 
 
 d) Els pilars de suport hauran de tenir un diàmetre o costat màxim, 
segons el cas, de 10 cm., i hauran situar-se de manera que no dificulti el trànsit de 
vianants i rodat ni hi representin perill. 
 
 e) L'alçada sobre el terra de les barres tensores i altres elements de 
la instal.lació se situaran a una alçada mínima sobre el nivell de la voravia de 2,50 
m. sense que cap punt del tendal, serrells o laterals s'aixequin a menys de 2,20 m. 
sobre l'esmentat nivell. 
 
 f) Serà objecte d'especial valoració de la forma, els materials i els  
colors del tendal i dels seus suports, en especial quan en la mateixa finca o en 
altres situades en el mateix front d'illa existeixin instal.lacions del mateix tipus. 
 
 ARTICLE 23.- En planta pis. 
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 S'admetran els tendals en les plantes pis dels edificis amb subjecció 
amb criteris similars als assenyalats, essent el sortint autoritzat el màxim permès 
per la normativa urbanística, per als cossos sortints, en aquestes plantes. 
 
 No s'autoritzaran tendals sobre cossos sortints o sobre buits de 
façana que tinguin publicitat en les seves baranes i ampits, o sobre els mateixos. 
 
 ARTICLE 24.- En la via pública: 
 
 Els tendals en aquesta situació corresponen als emplaçats 
directament en les voravies i espais públics, amb destinació a vetlladors i terrasses 
de bars, restaurants i establiments similars. 
 
 La llicència per aquest tipus d'instal.lació publicitària, s'atorgarà pel 
mateix procediment i subjecte a les mateixes condicions, que l'atorgada per a 
l'ocupació de la via pública per a la instal.lació principal. 
 
 Les condicions per a la seva instal.lació seran similars a les 
indicades a l'article 22.2 i per al seu atorgament serà necessari disposar de la 
llicència d'us o activitats corresponent, quan aquesta sigui necessària. 
 
 ARTICLE 25.- En elements de mobiliari urbà. 
 
 Els tendals en aquesta situació corresponen als emplaçats sobre 
elements de mobiliari urbà, amb marquesines de protecció de parades 
d'autobusos i transports públics, quioscos de venda de periòdics, begudes, taqui-
lles i similars, com a complement funcional d'aquestes instal.lacions. 
 
 La llicència s'atorgarà conjuntament amb la corresponent a l'element 
de mobiliari urbà que es tracti, pel mateix procediment que aquella i subjecte 
condicions similars. 
 
 
 
 
 

SECCIÓ 4 
 

               4. MITJANÇANT BANDERES, BANDEROLES I PANCARTES: 
 
 
 ARTICLE 26.- Les banderes representatives dels diferents països, 
estats, estaments oficials, organismes públics nacionals o internacionals, partits 
polítics, associacions, col.legis professionals, centres culturals i religiosos, clubs 
recreatius i esportius i similars no es consideraran com a publicitat, i en 
conseqüència no hauran de subjectar-se al que disposa aquesta Ordenança. 
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 Els altres supòsits hauran d'acomodar-se a les disposicions 
d'aquesta Secció. 
 
 ARTICLE 27.- En façanes d'edificis sense sortint. 
 
 La col.locació de banderes, banderoles i pancartes, amb caràcter de 
suport publicitari, podran fer-se en les plantes baixes i en les plantes pis dels 
edificis i construccions, quan elles i els seus elements de sustentació no 
sobresurtin de l'alineació del vial o espai públic, de acord amb les següents regles: 
 
 a) El missatge publicitari haurà de correspondre a la difusió de les 
activitats que amb caràcter circumstancial, periòdic o estacional es desenvolupin 
en l'edifici per la qual cosa a la llicència es farà constar expressament el termini pel 
qual s'atorga. 
 
 b) La instal·lació tindrà la solidesa necessària per evitar la caiguda 
sobre la via pública i no ocultarà elements arquitectònics d'interès o significatius, 
encara que l'edifici no es trobi protegit. 
 
 c) Les dependències i locals de l'edifici hauran d'ésser dedicats, en 
la seva totalitat a algun dels següents usos: comercial, industrial, esportiu o 
recreatiu i residencial excepte en els supòsits a què es refereix l'apartat següent. 
 
 d) En els edificis en construcció o acabats però no completament 
ocupats, s'admetran les que tinguin per objecte anunciar la venda o lloguer dels 
seus locals, qualsevol que sigui la seva destinació. 
 
 El termini màxim pel que s'autoritzaran aquestes instal.lacions serà 
d'un any a comptar des de la terminació de les obres. 
 
 e) No hauran de perjudicar o restringir l'accés i la ventilació dels 
buits, quan s'hi situïn, excepte en els casos assenyalats a l'apartat anterior. 
 
 
 
 
 
 ARTICLE 28.- En façanes d'edificis amb sortint. 
 
 Quan les banderes, banderoles o pancartes, o els seus elements de 
suport sobresurtin de l'alineació del vial o espai públic, solament podran col·locar-
se en les plantes pis dels edificis i d'acord amb les condicions a), b), c), d) i e) de 
l'article anterior. 
 
 A més, haurà de garantir-se que tant els seus suports com els 
materials que les constitueixin a l'onejar no puguin perjudicar a l'arbreda ni altres 
elements del mobiliari urbà. 
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 ARTICLE 29.- Sobre terrats o cobertes d'edificis. 
 
 S'autoritzaran aquest tipus  de  suports  amb aquesta ubicació si els  
mateixos  elements  de  sustentació  o  sobresurten del  plànol ideal d'alineació de  
façana i sempre que l'alçada de la instal.lació no sigui superior a 1,80 m. sobre el 
nivell del terrat o coberta. Quan es tracti de banderes l'alçada màxima de 4,50 m. 
S'observaran les regles a), b), c), d) i e) de l'article 27. 
 
 ARTICLE 30.- En tanques provisionals de solars. 
 
 S'admetran aquests suports en tanques provisionals de tancament 
de solars, subjectes a les mateixes restriccions que les establertes per a les 
cartelleres en l'article 8 i a més de les regles a), b), c) i d) de l'article 27. 
 
 ARTICLE 31.- En tanques de protecció d'obres. 
 
 S'admetran aquests suports en les tanques de protecció d'obres amb 
subjecció a condicions similars a les assenyalades per a les cartelleres en l'article 
9 admetent-se en aquest cas que sobresurtin del plànol de la tanca, solament la 
roba o material que conformi la bandera o pancarta, sense que en cap cas superi 
el sortint d'1 metre mesurat des del plànol d'aquesta i que l'extrem inferior se situï a 
una alçada sobre el nivell de la voravia o espai públic superior a 3 metres. 
 Quan es tracti de lones o malles de protecció i seguretat, que 
comportin publicitat, instal·lades sobre tanques i/o bastides durant el transcurs de 
les feines d'enderroc, construcció o agençament d'edificis, conceptualment es 
consideraran incloses en aquesta secció i article, quant a les possibilitats 
d'instal.lació, condicions d'ubicació i permanència, s'ajustarà al que disposa per a 
les cartelleres publicitàries a l'article 9, sense que puguin coexistir amb aquestes 
últimes en un mateix emplaçament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ARTICLE 32.- En la via pública. 
 
 La instal.lació d'aquests suports publicitaris en aquesta situació, 
s'autoritzarà previ informe de la Policia Municipal o amb les disposicions relatives 
a aquesta matèria, que es trobin vigents en el moment de la seva concreta 
aplicació. 
 
 ARTICLE 33.- En elements de mobiliari urbà. 
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 La instal.lació d'aquests suports publicitaris en aquesta situació 
s'autoritzarà en condicions similars a les assenyalades per a les cartelleres en la 
secció 1. d'aquesta Ordenança. 
 
Modificat pel Ple de 27 de març de 2003 
                                                        
 
                                  SECCIÓ 5 
 
 
 5.1 MITJANÇANT REPARTIMENT INDIVIDUALITZAT DE 
PROPAGANDA ESCRITA 
 
 
 ARTICLE 34.- Serà considerada publicitat directa, la distribució de 
qualsevol tipus de publicitat fullets, targetes, catàlegs, cartes..) en la via pública o 
directament de forma domiciliaria, en les quals no consti ni el nom ni la direcció del 
destinatari. (Resta fora d’aquesta ordenació la publicitat amb carta 
personalitzada, la institucional i l’electoral). Resta fora d’aquesta ordenació la 
publicitat amb carta personalitzada, la institucional, l’electoral, les 
Associacions de Veïns i les Entitats sense ànim de lucre.” 
 
 34.1 Persones autoritzades per fer publicitat directa.. 
 
 Únicament podran fer publicitat directa, prèvia comunicació per escrit 
amb una antelació mínima de 48 hores abans d’iniciar-se la distribució, 
acompanyant un model del material a distribuir, les persones físiques o jurídiques 
següents: 
 

a) Les empreses de distribució de material publicitari, legalment 
constituïdes. 

b)  
c)  El personal legalment contractat de les empreses que facin la 

distribució de la seva pròpia publicitat. 
 
 
 
 
 

34.2 Condicions que ha de complir la distribució de 
publicitat directa. 
 
 2.1) La distribució de la publicitat haurà de realitzar-se directament 
als destinataris que l’acceptin, restant prohibida qualsevol altre tipus de distribució, 
especialment la col.locació de material publicitari en vehicles estacionats.  
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 2.2) En tot cas, l’activitat de distribució de publicitat directa es 
realitzarà sense produir molèsties als ciutadans i ciutadanes, ni danys en els bens.  
 
       2.3) Quan la distribució es realitzi en la via pública, tan sols podrà fer-
se de manera ocasional i esporàdica per campanyes concretes, en els llocs on es 
determini per l’Ajuntament i d’acord amb les condicions que es fixin en la llicencia 
corresponent 
 
 34.3 Requisits que ha de complir el material publicitari. 
 
 
 A més a més de les determinacions establertes en la Llei General de 
Publicitat, en la Llei d’aprovació de l’Estatut del Consumidor i normativa 
desenvolupadora d’aquests textos, el material publicitari que tingui per objecte la 
seva distribució haurà d’ajustar-se als següents requisits: 

 1. Tot material publicitari d’aquesta naturalesa, i de qualsevol 
característica, haurà de portar en lloc visible una identificació amb el nom i la 
direcció de l’empresa distribuïdora. 
 
 En el cas que una empresa anunciant procedeixi a la distribució de la 
seva pròpia propaganda, haurà de portar en lloc visible una identificació amb el 
nom i l’adreça de l’empesa anunciant on s’identifiqui que fa la distribució de la seva 
pròpia propaganda. 
 
 2. El material publicitari també haurà d’incloure missatges 
d’educació ambiental i que indiquin la necessitat de dipositar la publicitat, una 
vegada usada, en els contenidors especials de paper per reciclar, situats en la via 
pública amb la finalitat de garantir el seu reciclatge.  
 
  3. Per garantir un bon servei, així com per evitar molèsties 
innecessàries als ciutadans i ciutadanes, el material publicitari haurà de tenir una 
forma i volum que permeti el seu lliurament i dipòsit en els espais destinats a 
l’efecte pels destinataris, o per la comunitat de propietaris i no entorpirà el normal 
ús d’aquests espais o receptacles de correspondència habitual.  
 
 4. Per garantir el servei racional i eficaç i disminuir l’impacte 
ambiental, les empreses de distribució de publicitat recomanaran als seus clients 
usar paper reciclat, lliure de clor i evitar la plastificació i els papers setinats, així 
com la conveniència d’afavorir l’ús de tintes ecològiques. 
 
 Les empreses distribuïdores, en tant que intermediàries entre els 
consumidors i els anunciants, promouran entre aquests últims l’adopció de 
compromisos concrets en coherència amb els objectius de preservar el medi 
ambient i els recursos naturals reduint l’ús indiscriminat de l paper, dignificar el 
sector de la distribució de publicitat directa i racionalitzar aquesta activitat i reduir 
les molèsties que el repartiment indiscriminat de publicitat provoca als ciutadans i 
ciutadanes. 



 

Plaça de la Vila, 1 - 08980 Sant Feliu de Llobregat – Tel. 93 685 80 00 – Fax 93 685 80 19 
ajuntament@santfeliu.cat – www.santfeliu.cat 58 

 
 34.4 DISTINTIU DE REBUIG A LA PUBLICITAT 
DIRECTA 
 
 Entenent que a bústia és un bé privat, les empreses distribuïdores de 
material publicitari, de repartiment o anunciants, s’han d’abstenir de dipositar 
publicitat en les bústies, els propietaris de les quals indiquin expressament aquesta 
negativa. Al respecte, l’Ajuntament proporcionarà gratuïtament a totes aquelles 
persones que ho sol·licitin un distintiu amb la indicació de la voluntat de no rebre 
publicitat directa .Aquesta etiqueta podrà així mateix ser col.locada a la porta o 
entrada de l’edifici.  
 
 ARTICLE 35.- Queda prohibit el llançament per qualsevol 
procediment a la via pública o espais públics de propaganda escrita, objectes o 
mostres publicitàries. 
 
  5.2. MITJANÇANT PUBLICITAT SONORA O ACÚSTICA 
 
 ARTICLE 36.- Comprèn aquest suport, el cas en el que el missatge 
publicitari pretengui difondre's de manera que sigui percebut pel públic pel sentit 
de l'oïda. Comprèn tant els missatges publicitaris produïts directament o per 
reproducció de la veu humana, així com el so d'instruments musicals o d'altres 
artificis mecànics o electrònics. 
 
 ARTICLE 37.- La publicitat acústica, ja sigui oral o musical, 
megafònica o no, s'ajustarà al que disposa aquest article. 
 
 La publicitat acústica únicament podrà realitzar-se durant l'horari 
oficial d'obertura del comerç o en el que essencialment s'autoritzi en cada cas. 
 
 La potència dels altaveus no podrà ser superior a la que en funció de 
la zona en què es desenvolupi es fixi per l'autoritat municipal ni excedir en cap 
moment el nivell sonor de 3 dbA sobre el soroll de fons ambiental, mesurat en la 
zona de pas de vianants i a l'interior del local habitat, més pròxim al focus sonor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PER  MITJANS  ÀUDIO - VISUALS 
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 ARTICLE 38.- La publicitat mitjançant les noves tecnologies 
electròniques podrà realitzar-se de conformitat a les prescripcions generals 
d'aquesta Ordenança i en particular per les següents: 
 
 a) Quan calgui pantalla o element similar per tal de produir els 
efectes lluminosos, aquests se subjectaran quant a la ubicació, dimensions i resta 
de característiques a les assenyalades per a cartelleres i rètols segons la situació 
que es tracti, i el volum i tamany de l'edifici. 
  
 b) Quan es desenvolupi a l'interior de solars, les pantalles i la resta 
d'elements necessaris, s'ubicaran ocupant el volum virtual edificable en la parcel·la 
segons la seva qualificació urbanística. 
 
 En el cas que aquesta última determini la inedificabilitat de la finca, la 
solució vindrà determinada per les preexistències i pels paràmetres aplicables a 
les zones confrontants edificables, sense perjudici que la llicència s'atorgui amb 
caràcter provisional d'acord amb el previst a l'article 6 de les Normes Urbanístiques 
del Pla General Metropolità. En tot cas el solar es trobarà lliure d'edificacions, net i 
tancat d'acord amb el que es preveu en la normativa aplicable. Si per necessitats 
tecnològiques degudament justificades es necessitessin dimensions o sortints 
majors o fos inviable el compliment de les condicions imposades, es consideraran 
en cada supòsit les limitacions que hagin d'aplicar-se, previ l'informe dels Serveis 
Tècnics competents. 
 
 c) Els equips de reproducció, ingenis electrònics o mecànics 
necessaris per produir aquestes activitats de més elements, se situaran de tal 
manera que no causin molèsties, ni perill per als vianants, els ocupants de 
l'immoble o immobles confrontants, i aquests efectes s'ajustarà al que disposin les 
normatives aplicables en la matèria. 
 
 d) No s'admetrà que aquest tipus d'activitat publicitària provoqui 
impactes distorsionants per a l’entorn o efectes extravagants, discordants o de mal 
gust sobre el mateix. 
 
 e) Si l'activitat publicitària mitjançant aquest suport va acompanyada 
d'efectes sonors, aquesta activitat complementària es regularà per les disposicions 
referents a la publicitat acústica o sonora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Plaça de la Vila, 1 - 08980 Sant Feliu de Llobregat – Tel. 93 685 80 00 – Fax 93 685 80 19 
ajuntament@santfeliu.cat – www.santfeliu.cat 60 

                               SECCIÓ 6 
 
                RÈGIM SANCIONADOR 
 
 
  ARTICLE 39.- L’incompliment de les condicions establertes en 
aquesta Ordenança per a l’exercici d’activitats publicitàries serà considerat com 
infracció administrativa i es podrà adoptar les mesures següents: 
 
  Les infraccions de les condicions establertes en les concessions 
administratives per a l’exercici d’activitats publicitàries o la instal.lació d’elements 
publicitaris en el domini públic municipal seran qualificades i sancionades d’acord 
amb el que preveu el corresponent plec de clàusules regulador i en el seu defecte 
pel que disposa la present Ordenança. 
 

Tipificació de les infraccions 
 
  39.1 L’incompliment dels preceptes d’aquesta Ordenança seran 
qualificats lleus, greus i molt greus.  
 

A. Es considerarà infracció lleu: 
 

a)L’estat de brutícia o deteriorament dels suports publicitaris. 
 
b)L’incompliment de l’obligació d’identificació de la llicencia en les 
cartelleres. 
 
c)Qualsevol altre incompliment no tipificat com a greu o molt greu. 

 
B. Es considerarà infracció greu: 
 

a)Dipositar la publicitat al carrer, a les escales, a terra a l’entrada dels 
habitatges o als vestíbuls dels edificis, enganxar-la a les portes i 
façanes dels edificis i trucar simultàniament a la totalitat dels intèrfons i 
timbres per tal d’accedir a l’edifici. 
 
b)La no inclusió, en supòsits de publicitat directa, sense la prèvia 
comunicació a l’Ajuntament, de les dades de l’empresa distribuïdora, en 
els termes previstos en aquesta Ordenança. 
 
c)Qualsevol distribució de material publicitari, en el cas de la publicitat 
directa, que no es realitzi directament als destinataris que l’acceptin. 
 
d)En el cas de publicitat directa, distribuir material publicitari amb forma 
i volum que no permeti el seu lliurament o dipòsit en els espais destinats 
a l’efecte pels destinataris o destorbi el normal ús d’aquests espais, 
produint molèsties innecessàries. 
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e)La no inclusió, en supòsits de publicitat directa, de missatges 
d’educació ambiental que indiquin la necessitat de dipositar aquest 
tipus de publicitat, una vegada usat, en els contenidors especials de 
paper reciclat situats en la via pública. 
 
f)L’incompliment del requeriment municipal sobre correcció de 
deficiències advertides en les instal.lacions o en l’exercici de l’activitat 
publicitària. 
 
g) La col.locació d’elements de publicitat creuant carrers oberts al trànsit 
o en les voreres. 
 
h)La realització d’activitats publicitàries de caràcter ocasional mitjançant 
la fixació de la mateixa publicitat o d’elements de suport a la mateixa en 
llocs no permès per aquesta Ordenança. 
 
i)Qualsevol altre incompliments de les condicions fixades a la llicència o 
autorització de l’activitat publicitària o de les obligacions establertes en 
aquesta Ordenança, sempre que no existeixi un perill per a la circulació 
de vehicles i/o persones. 
 
j)La reincidència en la comissió de faltes lleus. 
 
  

C) Es considerarà infracció molt greu. 
 

a)La realització d’activitats de publicitat per persones físiques o 
jurídiques no autoritzades. 
 
b)L’utilització de suports o mitjans no permesos en aquesta Ordenança 
per a l’exercici d’activitats publicitàries. 
 
c)La col.locació de suports publicitaris fixes en llocs no permès per 
l’Ajuntament. 
 
d)L’exercici d’activitats publicitàries sense llicencia o autorització 
municipal. 
 
e)L’incompliment de les condicions fixades en la llicencia o autorització 
de l’activitat publicitària o de les obligacions establertes en aquesta 
Ordenança en matèria de seguretat i conservació de les instal.lacions, 
sempre que suposi un perill per a la circulació de vehicles i/o persones.  
 
f)La realització d’activitats publicitàries el contingut de les quals sigui 
contrari a les lleis o els suports dels quals puguin ser confusos amb els 
senyals de trànsit o perjudicar la circulació rodada. 
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g)L’incompliment de dos requeriments municipals sobre correcció de 
deficiències en les instal.lacions o en el desenvolupament de l’activitat. 
 
h)La reincidència en la comissió d’infraccions greus.  

    
  

Quantia de les sancions 
 
 
  39.2. La comissió de les infraccions contemplades en l’article anterior 
donarà lloc a la incoació d’un expedient sancionador. 

 
        Els imports màxims de les sancions que recauran sobre els infractors 

seran els següents: 
 
  a)Infraccions lleus: multa fins 150,25 € 
 
  b)Infraccions greus: multa fins 300,51 €  

  
      c) Infraccions molt greus: multa fins 450,76 € i revocació de la  
            llicència o autorització, en el seu cas. 

 
 
 La imposició de la sanció correspon a l'Alcalde o regidor en qui 
delegui, independent de la necessària reparació en el seu cas de la situació que 
eventualment pugui haver estat alterada com a conseqüència de la  
infracció comesa, així com de la indemnització per danys i perjudicis que s’hagi 
pogut ocasionar. 
 
 El procediment per sancionar les faltes serà preferentment el 
abreujat, essent necessari, en tot cas la incoació d’expedient per sancionar les 
faltes greus i molt greus sent aplicable el que disposa Llei de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Comú, així com el RD 1398/1993, de 
4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de procediment per l'exercici de la 
potestat sancionadora i Decret 278/1993 de 9 de novembre, normativa autonòmica 
vigent en la matèria. 
 
 
 ARTICLE 40.- De la infracció del disposat en aquesta ordenança, 
seran responsables solidàriament: 
 
 a) En primer lloc, l'empresa publicitària o, si s'escau, la persona física 
o jurídica que hagués disposat la col.locació de l'anunci, sense prèvia llicència o 
concessió, o amb infracció de les condicions imposades a la mateixa o dels 
preceptes de la present ordenança. 
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 b) El propietari del terreny, immoble o concessionari de la instal.lació 
on els esmentats anuncis hagin estat col·locats. 
 
 c)En quant a la publicitat directa, son persones responsables les 
empreses o entitats que realitzin la distribució i la persona física o jurídica 
anunciada.  
 
 
 ARTICLE 41.- Les ordres de desmuntatges o retirada de cartelleres, 
rètols i la resta d'instal.lacions similars, haurà de complir-se per les empreses 
publicitàries, en el termini màxim de 48 hores. En cas d'incompliment, procediran a 
retirar-les, els serveis municipals, a càrrec de les empreses afectades, les quals 
hauran d'abonar les despeses corresponents a l'execució subsidiària, a més del 
pagament de les sancions que corresponguin. 
 
 L'ordre de retirada, quan es manqui de llicència, serà independent de 
l'ordre de legalització, de manera que serà immediatament efectiva, mentrestant no 
es trobi legalitzada la instal.lació. 
 
 

 Activitats i instal.lacions publicitàries en terrenys o 
bens de domini públic municipal. 
 
 
 ARTICLE 42.- Les instal.lacions publicitàries sense llicència, 
autorització o concessió en terrenys d’ús o domini públic municipal no necessitaran 
el requeriment previ al responsable de la instal.lació i podran ser retirades per 
l’Ajuntament, prèvia la instrucció d’un expedient amb audiència dels interessats o 
responsables. 
 
 Una vegada efectuada la retirada de la instal.lació, l’Ajuntament 
repercutirà les despeses a l’interessat , sense perjudici de les sancions 
corresponents. 
 
 Suports publicitaris sense titular 
 
 
 ARTICLE 43.- Quan una instal.lació publicitària en el domini públic no 
tingui cap identificació sobre la seva autorització, es considerarà a tots els efectes 
com instal.lació anònima i, per tant, sense titular, pudent l’Ajuntament procedir a la 
seva retirada immediata sense necessitat d'efectuar més tràmits.  
 
                                                              ……………………. 
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 TÍTOL II 
 

DE LES INSTAL.LACIONS INDUSTRIALS, COMERCIALS I ALTRES 
 
 
 ARTICLE 1.- Es indispensable obtenir autorització o llicència 
municipal, segons procedeixi abans d’instal·lar, ampliar o traslladar dintre del 
termini municipal de tota classe d'indústria, comerç, despatx professional o activitat 
ja sigui exercida per entitat pública o privada, de serveis de condicionament i 
activitats regulades pel reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i 
perilloses, així com per modificar, substituir o canviar de lloc, motors i altres 
aparells industrials i per introduir en l'explotació industrial nous processos 
productius. 
 
 
 ARTICLE 2.- La sol.licitud de llicència o autorització a què es refereix 
l'article anterior, haurà de presentar-se en el Registre General de l'Ajuntament mit-
jançant instància dirigida a l'Il.lm. Senyor Alcalde, segons el model oficial, subscrita 
per la persona interessada o representant legal acreditat fefaentment. 
 
 
 ARTICLE 3.- La instància haurà d'anar acompanyada de tres 
exemplars dels documents que s'especifiquin per a cada tipus d'activitat previst a 
les ordenances respectives. 
 
 Amb caràcter general, les sol.licituds de llicències d'activitat 
comercial, industrial o professional, de no incórrer en el sol·licitant la qualitat de 
propietari del local, haurà d'aportar-se: 
 
 - Contracte d'arrendament, conformitat del propietari per exercir 
l'activitat que es tracti, en el supòsit de nova obertura o canvi d'ús. 
 
 - Contracte de local, autorització anterior titular de la llicència 
d'activitat i autorització del propietari del local, de no incórrer en la mateixa perso-
na, per a les sol.licituds de canvi de nom. 
 
 
 ARTICLE 4.- Es permetrà en un mateix local l'existència de més d'un 
titular en l’exercici d'una o més activitats que siguin compatibles i divisibles 
aquestes, sempre que: 
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 a) Que el local admeti la divisió espacial i compleixi per a cada una 
d'elles les condicions exigides per ser local independent; o 
 
 b) Que els interessats es constitueixin en Societat, sense necessitat 
de divisió del local. 
 
 
 ARTICLE 5.- Per a la concessió de la llicència o autorització s'ha de 
tenir en compte la categoria, situació, la zona d'emplaçament, el volum industrial i 
l'activitat que es tracti. 
 
 L'ús industrial vindrà regulat per les especificacions de categories 
d'activitats i situacions de cada local que es determinen per a cada zona en les 
disposicions sobre ús industrial de les Normes d'aplicació del Pla General 
Metropolità d'Ordenació Urbana. Així mateix, en les esmentades disposicions es 
fixen els límits màxims de potència mecànica en funció de la superfície del local, 
categoria de l'activitat i situació del local industrial. 
 
 Totes les activitats industrials, comercials o semblants, s'han de 
practicar de manera que no siguin causa de molèsties, de perjudici ni de cap perill 
per a les persones o les coses i els titulars són responsables del compliment de les 
prescripcions contingudes en les ordenances i de les condicions especials de 
llicència o autorització. 
 
 
 
 
 
 ARTICLE 6.- 
 
 1.- No podran iniciar-se els treballs de cap instal.lació industrial, 
comercial o similars, fins que no hagi estat notificada a l'interessat  la concessió de 
la llicència o autorització per establir-la, ampliar-la, traslladar-la o exercir-la. 
 
 2.- L'alta  de l'impost    industrial no  prejutja  la concessió del permís  
municipal d'obertura de l'establiment o exercici de l'activitat que es pretengui 
desenvolupar. 
 
 
 3.- La llicència atorgada caducarà si els treballs d'instal.lació no 
comences en el termini d'un any des de la concessió o si, una vegada iniciats, 
s'interrompen durant sis mesos, excepte si la mora o paralització fos força major o 
per altra causa justa comunicada a l'Ajuntament abans de transcórrer els terminis 
esmentats anteriorment. 
 
 
 ARTICLE 7.- Una vegada finalitzada la instal.lació objecte de la 
llicència, el peticionari haurà de comunicar-ho a l'Ajuntament, mitjançant escrit, i 
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dintre del termini més breu possible els Serveis Tècnics Municipals faran una visita 
d'inspecció i aixecarà acta, en la que expressarà, si procedeix, la conformitat de la 
instal.lació en el projecte objecte de llicència, per altra banda s'indicaran les 
deficiències observades perquè s'esmenin en l'espai de temps que s'assenyalarà. 
Les mesures correctores adoptades seran comprovades en una altra visita 
d'inspecció. 
 
 
 ARTICLE 8.- Les activitats seran qualificades en funció, per una 
banda, de les seves característiques intrínseques i de la qualificació amb la que 
figuren en el nomenclàtor del Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i 
Perilloses, o quan s'escaigui en consideració a les definicions de l'article 3 del 
Reglament d'Activitats, i per altra banda, de les mesures de seguretat i protecció i 
de sanitat i higiene que tinguin establertes o les que es proposin pels sol.licitants. 
 
 
 ARTICLE 9.- L'activitat que es tracti haurà de ser exercida pel titular 
de la llicència, no podent ser cedits els drets, sense prèvia comunicació a 
l'Administració municipal, per tal com allò representa un canvi de titular, previst i 
regulat en la present Ordenança. 
 
 En cas de ser exercida efectivament l'activitat per persona diferent al 
titular, haurà d'acreditar la seva condició d’assalariat o treballador per compte 
d'altre, en evitació de cessions al marge de les prescripcions legals. 
 
 Independentment del que s'ha dit anteriorment no es consideraran, 
els arrendaments de negoci portats a terme pel titular de l'activitat, com a canvi de 
titularitat, circumstància, no obstant, que haurà d'ésser comunicada a l'Ajuntament 
amb l'aportació de la documentació que ho acrediti. La limitació quant a la durada 
de l'esmentada circumstància i nombre de possibles canvis d'arrendataris del 
negoci, s'acomodarà conforme el que disposi l'Ordenança Fiscal corresponent. 
 
 
 ARTICLE 10.- L'arrendament del local a favor de persona diferent del 
titular de la llicència o autorització, no comporta la subrogació en els drets d'aquest. 
A efectes municipals, es considerarà com canvi de nom, sempre i quan consti 
l'autorització expressa del titular, en cas contrari, l'Ajuntament considerarà que 
s'està exercint una activitat per a la que no existeix autorització o llicència i 
procedirà a la prohibició de l'exercici de l'activitat. 
 
 
 ARTICLE 11.- El personal municipal tindrà lliure accés als 
establiments industrials, sense avís previ, en qualsevol hora del dia i de la nit en 
què es treballi per inspeccionar el compliment de les Ordenances. 
 
 Si l'industrial o el comerciant, el titular o la persona que el representi li 
nega o obstaculitza l'entrada al local o impedeixi de la manera que sigui el normal 
exercici de la funció inspectora, li serà imposada la sanció corresponent. 



 

Plaça de la Vila, 1 - 08980 Sant Feliu de Llobregat – Tel. 93 685 80 00 – Fax 93 685 80 19 
ajuntament@santfeliu.cat – www.santfeliu.cat 67 

 
 
 ARTICLE 12.- Si exhaurits els terminis als que es refereixi l'article 6, 
els requerits no han adoptat les mesures ordenades, i en els casos en què sigui 
procedent, l'Ajuntament, a la vista de les comprovacions fetes i després 
d'audiència a l'interessat, podrà imposar-li alguna de les següents sancions: 
 
 a) Una multa en la quantia permesa per les lleis vigents. 
 
 b) La clausura o el cessament de l'activitat mentre subsisteixi la 
infracció. 
 c) La retirada definitiva de la llicència concedida. 
 
 Quan la llei no permeti a l'Alcalde imposar multes en la quantia 
adequada a la naturalesa de la infracció, es farà proposta fonamentada de multa 
superior a l'autoritat autonòmica competent. 
 
 
                                 DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
 
 PRIMERA.- Aquesta Ordenança és d'aplicació a les indústries, 
comerços i instal.lacions autoritzades amb anterioritat a la seva aprovació i a les  
que s'autoritzin en el futur, excepte als despatxos professionals als que se'ls 
aplicarà a partir de la vigència de la present ordenança. 
 
 SEGONA.- Les activitats referides a l'exercici de tota professió 
pròpia d'una carrera, autoritzada la seva pràctica mitjançant col.legiació, se'ls 
exigeix obtenir autorització municipal únicament a les que s’instal·lin a partir de la 
vigència de la present ordenança atès que no estava regulat anteriorment 
l'exigència d'autorització municipal. 
 
 TERCERA.- Les indústries i comerços instal·lats i les activitats 
autoritzades amb anterioritat s'han d'adaptar a les prescripcions de l'Ordenança 
respectiva en el temps que determini l'administració municipal, i l'Alcaldia podrà 
fixar aquests períodes per a la progressiva aplicació total o parcial dels diversos 
preceptes per a les classes d'indústries o comerços o per zones de situació. 
 
 QUARTA.- No obstant el que s'ha dit anteriorment, les indústries i 
comerços instal·lats en els que exista impossibilitat manifesta d'índole material per 
a portar a terme l'esmentada adaptació, hauran de posar-lo de manifest a 
l'Administració municipal amb l'antelació suficient, abans d'acabar els terminis als 
què es refereix el paràgraf anterior a l'objecte que, una vegada comprovat pels 
Serveis Tècnics i a la vista dels seu informe, se li assenyalin les mesures que han 
d'adoptar a l'objecte d'aconseguir la major adequació possible, dintre dels terminis 
indicats, als preceptes de l'Ordenança respectiva. 
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 TÍTOL III 
 
 ABASTAMENTS 
 
 DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
 ARTICLE 1.- Serà indispensable l'obtenció de llicència municipal per 
a l'obertura d'establiments dedicats al dipòsit, emmagatzematge o a la venda 
d'aliments destinats a l’abastament públic. 
 
 
 ARTICLE 2.- L'Alcaldia podrà ordenar la inspecció dels establiments 
que es tracti, per comprovar si aquests compleixen les normes contingudes en 
aquesta Ordenança o en les disposicions generals sanitàries. 
 
 Sense perjudici de les inspeccions que ordenés l'Alcaldia, els 
inspectors Farmacèutics i Veterinaris, per a la qual cosa estan facultats, podran 
extreure reglamentàriament mostres dels productes sospitosos d'alteració o frau. 
 
 
 ARTICLE 3.- Els establiments alimentaris hauran de complir les 
condicions mínimes següents: 
 

a) Els establiments de venda a l'engròs i detall hauran d'estar situats 
en planta baixa i tenir entrada directa des del carrer. 

 
 b) En la seva construcció o reparació s'utilitzaran materials 
veritablement idonis i en cap cas susceptibles d'originar intoxicacions o 
contaminacions. Els paviments seran impermeables, resistents, rentables i 
ignífugs, dotant-los dels sistemes de desguassos precisos. 
 
 Les parets i sostres es construiran amb materials que permetin la 
seva conservació en perfectes condicions de neteja, blanqueig o pintura, i de 
manera que les unions entre ells, així com de les parets amb els sostres, no tinguin 
angles ni arestes vives. 
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 c) La ventilació natural d'aquests locals haurà d'ésser no inferior a un 
octau (1/8) de la superfície en planta de cada dependència, excepte magatzems, 
trasters i passadissos. En cas de no posseir ventilació natural hauran de disposar 
de ventilació artificial; ja sigui natural o artificial la ventilació serà la reglamentària. 
 
 d) Disposaran en tot moment d'aigua corrent potable en quantitats 
suficients per a la neteja i rentat de locals, i instal.lacions, així com per a la neteja 
del personal. 
 
 e) Hauran de tenir serveis sanitaris i vestuaris, en nombre i 
característiques acomodades al que prevegin, per cada cas les reglamentacions 
específiques en la matèria. 
 f) Tots els locals dels establiments alimentaris han de mantenir-se 
constantment en estat de gran pulcritud i neteja, la qual haurà de portar-se a terme 
pels mitjans més apropiats per no aixecar pols ni produir alteracions o 
contaminacions. 
 
 g) Tots els elements que estiguin en contacte amb productes 
elaborats i envasos seran de característiques tals que no puguin transmetre al 
producte propietats nocives i originar, en contacte amb ell, reaccions químiques 
perjudicials. 
 
 Iguals precaucions es prendran en quant als recipients, elements de 
transport, envasos provisionals i llocs d'emmagatzament. Tots aquests elements 
estaran construïts de manera tal que puguin mantenir-se en perfectes condicions 
d'higiene i neteja. 
 
 h) Constaran de serveis, defenses, estris o instal.lacions adequades 
en la seva construcció i emplaçament per garantir la conservació dels aliments i 
productes alimentaris en òptimes condicions d'higiene i neteja, i la seva 
contaminació per la proximitat o contacte amb qualsevol tipus de residu o aigües 
residuals, fums, brutícia i matèries estranyes, així com per la presència d'insectes, 
rosegadors, aus i animals domèstics o no. 
 
 i) Qualsevol altres condicions tècniques, sanitàries, higièniques i 
laborals establertes o que s'estableixin, en les seves respectives competències, 
pels Organismes de l'Administració Pública en les seves diferents esferes. 
 
 j) Els locals d'emmagatzament i els seus annexos, en tot cas, hauran 
de  ser  adequats  per  a  l'ús  a què  es  destinin,  amb  emplaçament i orientació  
apropiats, accessos fàcils i amplis, situats a convenient distància de qualsevol 
causa de brutícia, contaminació o insalubritat. 
 
 ARTICLE 4.- Queda expressament prohibit en tot establiment 
alimentari: 
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a) Utilitzar els locals, instal.lacions, maquinària, estris i eines per a 
ús diferents dels autoritzats.  

 
 b) Utilitzar aigües no potables, tant en l'elaboració i rentat de 
productes com en la neteja o rentat de dipòsits, maquinària, eines, material, 
recipients i envasos. 
 
 c) Manipular els productes alimentaris persones alienes a 
l'establiment. 
 
 d) Desenvolupar, estimular o emparar la pràctica de propaganda o 
publicitat enganyosa o que pugui induir a error al comprador o consumidor. 
 
 ARTICLE 5.- Tot material que tingui contacte amb els aliments en 
qualsevol moment de la seva elaboració, preparació, distribució i consum, 
mantindrà les degudes condicions de conservació, higiene i neteja i complirà les 
condicions següents a més d'aquelles altres que per a cada cas s'especifiquen en 
el Codi Alimentari Espanyol: 
 
 a) Estar fabricat amb matèries primes autoritzades. 
 
 b) No transmetre als aliments o begudes amb que es posi en 
contacte substàncies tòxiques o que pugui contaminar-los. 
 
 c) No cedir cap substància aliena a la composició normal dels 
aliments o begudes, o que encara que essent-ho excedeixi del seu contingut 
autoritzat. 
 
 d) No alterar les característiques de composició i els caràcters 
organolèptics dels aliments. 
 
 e) Els productes alimentaris de caràcter perible hauran de conservar-
se en instal.lacions frigorífiques adequades al tipus de productes a conservar. 
 
 f) Les instal.lacions elèctriques dels establiments alimentaris hauran 
d'ajustar-se al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques 
Complementàries MI BT. 
 
 ARTICLE 6.- Els instruments de pesar i mesurar hauran de ser 
degudament autoritzats per al seu ús pel fidel contrast de peses i mesures. 
 
 Sense perjudici de la inspecció tècnica de tals instruments a càrrec 
dels funcionaris de l'Administració autonòmica als quals incumbeixi aquella 
comesa, podrà l'Alcaldia disposar les inspeccions que consideri necessàries i 
sancionar les faltes observades. 
 
 Queda prohibit el l'ús de balances de mà. 
 



 

Plaça de la Vila, 1 - 08980 Sant Feliu de Llobregat – Tel. 93 685 80 00 – Fax 93 685 80 19 
ajuntament@santfeliu.cat – www.santfeliu.cat 71 

 ARTICLE 7.- Seran sancionats amb multa i/o decomís de gèneres, 
els actes següents: 
 
 1.- L'exposició o venda d'articles alimentaris adulterats o en mal estat 
de conservació. 
 
 2.- L'ús de substàncies nocives destinades a la conservació o 
preparació d'articles alimentaris. 
 
 3.- Les persones que despatxin productes alimentaris sense estar en 
possessió del carnet de manipulador d'aliments. 
 
 
 ARTICLE 8.- Serà igualment sancionat: 
 
 1.- Variar el nom, classe, naturalesa, origen o qualitat de les 
mercaderies exposades, quan això pugui originar engany o confusió. 
 
 2.- Embolicar substàncies alimentàries amb papers de revista, 
periòdics o altres tipus de paper usat. 
 
 
 ARTICLE 9.- Serà obligatori per als venedors anunciar amb rètols 
perfectament visibles el preu de venda dels articles alimentaris. 
 
 
 ARTICLE 10.- La venda de carn de cavall o d’altres equins no podrà 
realitzar-se en establiments en els que es venguin carns d'altres espècies. 
 
 
 ARTICLE 11.- Els caps de bèstia sencers, mitjos, canals, quarts i 
trossos de carn, únicament podran estar a la vista del públic quan estiguin 
protegides per cambres frigorífiques. 
 
 
 ARTICLE 12.- Queda terminantment prohibit el sacrifici d'aus i conills 
en els seus establiments de venda. 
 
 
 ARTICLE 13.- Les taules o taulells de carnisseries, cansaladeries, 
peixateries, lleteries i tendes de venda d'aus i caça, seran de marbre o de 
substàncies plàstiques, sense presentar fenedures en la seva superfície, per tal de 
permetre la seva perfecta neteja i desinfecció. 
 
 
 ARTICLE 14.- Queda absolutament prohibida l'entrada i 
permanència de gossos i qualsevol animal domèstic, en tota classe de locals 



 

Plaça de la Vila, 1 - 08980 Sant Feliu de Llobregat – Tel. 93 685 80 00 – Fax 93 685 80 19 
ajuntament@santfeliu.cat – www.santfeliu.cat 72 

destinats a la fabricació, venda, emmagatzament, transport o manipulació 
d'aliments. 
 
 ARTICLE 15.- Els establiments de venda d'articles de menjar i beure 
podran expendre aquells que estiguin compresos en els corresponents epígrafs de 
les tarifes de la quota de llicència fiscal de l'impost industrial que satisfacin els 
titulars dels esmentats establiments. 
 
 
 ARTICLE 16.- El que disposa l'article anterior, s'entendrà sense 
perjudici de les incompatibilitats que puguin existir o dels requisits exigibles per a 
l'exercici en un mateix establiment de dues o més activitats, per raons sanitàries o 
d'altra índole previstes en les Ordenances municipals i altres disposicions estatals 
o autonòmiques. 
 
 ARTICLE 17.- 
 
 1.- Excepte el que disposa el paràgraf següent, no podrà dedicar-se 
un mateix establiment a més d'una de les següents activitats: 
 
 
 a) Despatx de pa. 
 
 b) Carnisseria. 
 
 c) Cansaladeria. 
 
 d) Carnisseria cavallar. 
 
 e) Venda de peix i marisc fresc. 
 
 f) Venda de peix i marisc congelat. 
 
 g) Venda al detall de llet natural que comprèn també la d'aquells 
altres articles que autoritza el corresponent epígraf de l'Impost Industrial. 
 
 2.- No obstant, podran simultanejar-se en un mateix establiment dues 
o més activitats de les assenyalades en els apartats b), c), e) i f) del paràgraf 
anterior o alguna d'elles amb la venda d'altres articles alimentaris, quan els 
interessats compleixin les prevencions establertes per a cada una d'aquelles, 
expenguin els seus propis articles en instal.lacions separades de les altres i aportin 
amb la seva petició un plànol expressiu de la distribució dels llocs, que haurà 
d'obtenir aprovació municipal. 
 
 
 ARTICLE 18.- Es prohibeix la venda, en els comerços d'alimentació, 
de productes tòxics, qualsevol que sigui el seu envàs i presentació. 
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 Queda també prohibida la venda en els esmentats establiments, de 
drogues, productes químics, sanitaris o higiènics susceptibles de contaminar els 
articles alimentaris, excepte quan expenguin els esmentats productes separats de 
la resta dels articles destinats a l'alimentació mitjançant divisió física del local. 
 
 
                                                   ……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CAPÍTOL I 
 
 DELS MERCATS 
  
 DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
 ARTICLE 1.- És objecte d'aquest Reglament la regulació dels 
aspectes orgànics i de funcionament del Mercat Municipal, tals com classificació i 
distribució dels llocs de venda, drets i obligacions dels venedors, administració del 
mercat públic, règim de la titularitat dels llocs, obres, instal·lacions i serveis, 
aspectes generals de salubritat i tranquil·litat pública, així com règim disciplinari en 
garantia de la seva observança. 
 
 ARTICLE 2.- Qualsevol que sigui la manera de gestió del servei del 
Mercat, l'Ajuntament hi exercirà la necessària intervenció administrativa, la 
vigilància sanitària i totes aquelles funcions que impliquin exercici d'autoritat i 
siguin de la seva competència. 
 
 ARTICLE 3.- El Mercat romandrà obert al públic en els dies i d'acord 
amb l'horari que determini l'Administració municipal. A l'objecte que els 
assentadors i públic en general puguin tenir un coneixement anticipat, a l'inici de 
cada any o trimestralment es publicarà en lloc visible del Mercat el corresponent 
anunci del calendari laboral als esmentats efectes, en el qual s'especificarà de 
manera detallada el règim de funcionament en dies normals, vigílies de festius, 
temporada d'estiu etc., tot això dintre del marc determinat per les superiors 
disposicions laborals d'aplicació. 
 
 ARTICLE 4.- La Plaça Mercat estarà destinada a les operacions de 
venda al detall dels articles de primera necessitat per al consum de les persones. 
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 El que s'ha dit no implica, de cap manera, prohibició de venda dels 
mateixos articles en botigues o establiments particulars, sempre que siguin 
degudament autoritzats pel Municipi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.- DELS  LLOCS  I  LES  SEVES  CLASSIFICACIONS 
  
 
 ARTICLE 5.- A l'interior del Mercat no podran vendre's altres articles 
que els compresos en la corresponent denominació del lloc, d'acord amb la 
següent classificació: 
 
 CARNISSERIA 
 
 Comprendrà la venda de carn de bou, vaca, vedella, moltó, xai i 
cabrit. 
 
 S'establirà en les instal·lacions la deguda separació entre els 
diversos tipus de carn, adequant-se en cada cas a les disposicions sanitàries 
vigents i a les que en el futur puguin dictar-se. En aquest tipus de llocs podran 
vendre's a més les mateixes carns congelades o refrigerades això com articles 
elaborats, en els que l'element principal estigui constituït bàsicament per alguna de 
les carns autoritzades per a la venda. 
 
 En  cas  de  vendre  productes  congelats  o  refrigerats, el lloc haurà  
d'estar dotat de les instal·lacions de fred corresponents. 
 
 CANSALADERIA 
 
 
 Comprendrà la venda de carns de porc, cansalada fresca i salada, 
embotits frescos, pernils, mantega i els altres productes del porc. 
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 També podran vendre's carns de porc congelades i refrigerades, 
sempre que el lloc estigui dotat de les instal·lacions de fred corresponents. 
 
 XARCUTERIA 
 
 Comprendrà la venda d'embotits curats i cuits a excepció dels 
frescos, carn freda, pernils, formatges, mantegues de vaca i embotits de foie gras, 
així com els productes del porc refrigerats i empaquetats d'origen. 
 
 En cas de vendre productes congelats o refrigerats, el lloc haurà 
d'estar dotat de les instal·lacions de fred corresponents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MENUTS 
 
 Comprendrà la venda de menuts de ramat boví, oví i cabrió que en 
cas d'estar refrigerats o congelats serà necessari que el lloc estigui dotat de les 
instal·lacions de fred corresponents. 
 
 POLLERIA 
 
 Comprendrà la venda de tot tipus de carn de gallina, pollastre, au en 
general, conill, caça menor i tota classe d'ous i cargols. 
 
 En aquest tipus de lloc podran vendre's articles alimentaris elaborats 
en els que l'element principal estigui constituït bàsicament d'alguna de les carns 
autoritzades per a la venda d'aquests llocs. 
 
 També podran vendre's les mateixes espècies refrigerades i 
congelades, sempre que el lloc estigui dotat de les instal·lacions de fred 
corresponent. 
 
 PEIXATERIA I/O MARISQUERIA 
 
 
 Comprendrà la venda de tota classe de peix fresc, congelat i els  
productes de peix preparats i empaquetats d'origen, refrigerats i congelats, així  
com també tot tipus de mariscs i crustacis frescos, congelats i refrigerats. 
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 En cas de vendre productes congelats i refrigerats, cal que el lloc 
estigui dotat de les corresponents instal·lacions de fred. 
 
 PESCA SALADA  I  CONSERVES 
 
 
 Comprendrà   tota   classe  de  peixos   salats,  secs,  en  remull  o  
salmorra, gelea i condonis, podent també detallar aquestes conserves. 
 
 FRUITES  I  VERDURES 
 
 
 Comprendrà la venda de fruites, verdura i hortalisses fresques i 
seques, patates i altres tubercles, cebes, alls, melons i síndries, plàtans, fruites 
tropicals, cargols, bolets i xampinyons. 
 
 Podran vendre's productes congelats, refrigerats i elaborats en els 
que l'element bàsic sigui qualsevol dels productes amunt esmentats mitjançant les 
instal.lacions adequades. 
 
 
 ARTICLE 6.- Podrà canviar-se el tipus d'article a la venda de la qual 
estiguin destinats els llocs, quan: 
 
 a) Quedin vacants després de celebrada la subhasta per a 
l'adjudicació i sempre tenint en compte la proporcionalitat de les altres activitats. 
 
 b) L'usuari titular d'un lloc que sol·liciti el del costat per dedicar l'espai 
resultant de la fusió d'ambdós a la venda de l'article del peticionari, i sempre tenint 
en compte la proporcionalitat de les activitats. 
  
 Únicament podrà autoritzar-se la unificació i ampliació de llocs de 
venda sempre que siguin d'una mateixa denominació i pertanyin a un mateix titular 
o familiars fins a segon grau. 
 
 c) Quan així ho autoritzi la Comissió de Govern, escoltada la Junta de 
Venedors del Mercat. En aquests supòsits la petició s'anunciarà durant deu dies en 
el corresponent tauler d'anuncis del mercat i en la Junta de Venedors del Mercat, i 
dintre d'aquest termini podran formular al·legacions aquells que es considerin 
afectats. 
 
 En cas que es formulin al·legacions, seran apreciades 
discrecionalment per la Comissió de Govern, la qual les resoldrà tenint en compte 
totes les circumstàncies concurrents. 
 
 
 ARTICLE 7.- S'estableix el principi que ha d'existir una absoluta i total 
separació entre els llocs de venda del Mercat de diferent denominació. 
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 Quan dos o més llocs siguin de denominació diferent i pertanyin a un 
mateix titular o familiars fins a segon grau, podran unificar-se mitjançant un vidre o 
taula de marbre blanc de 40 cm. d'alçada col·locat verticalment sobre taules o 
taulells dels llocs de venda, sempre que els articles que venguin puguin coexistir. 
 
 La unificació o ampliació haurà de ser sol·licitada per escrit a 
l'Ajuntament, el qual resoldrà una vegada escoltada la Junta de Venedors del 
Mercat, que no serà vinculant, i solament podrà autoritzar-se en els mateixos casos 
que en l'article anterior. 
 
 No podran coexistir en cap tipus de llocs les denominacions 
següents: MENUTS, CAFÈ-BAR I PEIXATERIA. 
 
 Els punts de venda de carns, menuts, pesca salada i llegums cuites 
hauran de presentar en la part frontal del taulell i en tota la seva longitud, un vidre de 
40 cm. d'alçada que protegeixi les mercaderies dipositades en el taulell 
d'excrecions orals (gotes de saliva, alè etc.) dels compradors, així com evitar el 
grapeig d'aquestes productes alimentaris. 
 
 Els actuals concessionaris de llocs de venda que en els seus 
respectius venguin gèneres o articles que difereixin de les denominacions i 
coexistències establertes en aquesta ordenança, en reconeixement dels seus drets 
podran prosseguir en la venda de tals gèneres, però arribat el moment de ser 
traspassat un lloc, el nou adquirent haurà de complir i sotmetre's a les noves 
denominacions i coexistències. 
  
 Si el lloc objecte de traspàs li afectés, en raó dels articles que 
venguin diverses denominacions, seran determinades per l'Ajuntament les que 
s'hagin de substituir, conforme al barem de nombre de llocs que de cada classe 
hagin d'existir en el mercat que es tracti. 
  
 
 2.- DEL  MERCAT 
 
 
 ARTICLE 8.- L'Ajuntament aprovarà, en cas d'ampliació o reforma, 
projectes tipus de llocs per a diferents gèneres d'activitat, que serviran de base als 
concursos que es convoquin per a l'adjudicació de concessions d'obres i serveis. 
 
 Qualsevol obra de manteniment arrebossat o petites adaptacions 
que els titulars dels llocs pretenguin portar a terme, no podrà ser autoritzat si 
comporta variacions substancials d'aquells a judici de l'Ajuntament, previs els 
informes que procedeixin. 
 
 
 ARTICLE 9.- A l'interior del Mercat, si queden llocs lliures, 
l'Ajuntament se'ls podrà reservar per poder establir un o diversos llocs reguladors 



 

Plaça de la Vila, 1 - 08980 Sant Feliu de Llobregat – Tel. 93 685 80 00 – Fax 93 685 80 19 
ajuntament@santfeliu.cat – www.santfeliu.cat 78 

de venda, la funció dels quals s'orientarà a aconseguir un abaratiment de preus, 
regularitat en l'oferta de determinats articles, o al desenvolupament d'altres fins 
d'interès públic municipal. 
 
 
 ARTICLE 10.- L'Ajuntament no assumirà responsabilitat pels danys, 
sostraccions o deterioraments per mercaderies. Tampoc es responsabilitzarà 
d'una veritable i pròpia custòdia, encara que de manera general proveeixi la 
vigilància del mercat. 
 
 
 3.- DELS  VENEDORS 
 
 
 
 ARTICLE 11.- Per poder desenvolupar activitats de venda al mercat, 
serà imprescindible exercir la titularitat d'un lloc. L'exercici concret de l'activitat 
podrà portar-se a terme bé directament pel titular o essent atesos els llocs per mitjà 
de dependents, prèvia l'alta dels mateixos a les assegurances socials obligatòries, 
excepte que es tracti d'alguns dels familiars d'aquell, expressament exceptuats de 
l'esmentada obligació per la vigent legislació sobre la Seguretat Social. 
 
 Aquell que incompleixi aquesta norma podrà perdre, previ el tràmit 
d'un expedient, la titularitat del lloc, que quedarà vacant per a una nova adjudicació. 
 
 
 ARTICLE 12.- La condició de venedor comporta la subjecció estricta 
a la disciplina interna del mercat, sota les ordres i directrius generals de 
l'Encarregat, el qual serà executor de les normes municipals, amb les obligacions 
següents: 
 
 a) Tenir a la vista el títol acreditatiu de la concessió. 
 
 b) Utilitzar els llocs únicament per a la venda dels articles a que 
estiguin destinats. 
 
 c) Conservar el lloc en bon estat. 
 
 d) Exercir ininterrompudament, durant les hores establertes i amb la 
deguda perfecció i cura, la seva activitat comercial. 
 
 e) Vestir roba de feina de les característiques que, amb caràcter 
uniforme per a cada branca d'activitats, es determini per l'Ajuntament. 
 
 f) Procurar que els llocs estiguin nets, lliures de residus i en perfectes 
condicions higièniques d'utilització. 
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 g) Satisfer el cànon mensual i les altres obligacions econòmiques 
derivades d'Ordenances Fiscals Municipals. 
 
 h) Facilitar les dades que els sol·liciti l'Encarregat, Veterinari o 
Ajuntament, a efectes estadístics. 
 
 i) Atendre els compradors amb la deguda amabilitat i deferència. 
 
 j) Abonar l'import dels danys i perjudicis que el propi titular, els seus 
familiars o dependents ocasionin en els béns objecte de la concessió i en les 
instal·lacions o edifici del mercat. 
 
 k) Complir totes aquelles obligacions que resultin d'aquest 
Reglament i de les ordres o instruccions de l'Autoritat Municipal. 
 
 l) Exhibir a l'Encarregat del Mercat, en donar començament l'any 
econòmic, la pertinent documentació acreditativa de trobar-se al corrent de les 
obligacions fiscals. 
 
 
 
 
 
 
 ARTICLE 13.-  
 
 L'Encarregat del Mercat i/o el personal que designi l'Ajuntament per 
això tindrà cura de que en tot moment siguin observats per part dels venedors les 
disposicions de la legislació general en matèria de proveïments i disciplina de 
Mercat, donant immediatament compte a les Autoritats i òrgans municipals de 
qualsevol anomalia o presumpte irregularitat que estimi concurrent, perquè aquests 
alhora prenguin les mesures oportunes donant trasllat als organismes competents. 
 
 ARTICLE 14.- 
 
 1) Els venedors hauran d'utilitzar bons modals en les seves relacions 
entre ells, amb el públic i amb els funcionaris o personal municipal de servei en el 
recinte. 
 
 2) Està prohibit anunciar a plena veu el gènere en venda, requerir 
l'atenció del públic, col·locar gènere en els passadissos i situar-se davant la 
parada. 
 
 3) Embolicar els articles en papers usats, manuscrits o impresos, 
permetent-se solament el de propaganda comercial, sempre que la impressió 
quedi en la part exterior de l'embolcall. 
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 4) Estacionar-se dempeus o asseguts fora dels llocs que ocupin, 
obstruint el trànsit. 
 
 5) Dipositar les deixalles o escombraries en altres punts que no 
siguin els llocs indicats per això per l'Ajuntament. 
 
 6) Utilitzar pesos, balances o mesures que no siguin les legalment 
establertes. 
 
 7) Utilitzar les cambres frigorífiques del Mercat per articles no 
destinats a la venda del propi mercat. 
 
 8) Treure fora del recinte del mercat, per a la seva venda posterior, 
els productes que s'hi elaborin. 
 
 
 ARTICLE 15.- La infracció del que disposa l'article anterior podrà 
ésser denunciada per qualsevol persona davant de l'Encarregat del Mercat, el qual 
resoldrà per ell mateix les petites qüestions incidentals o donarà trasllat a 
l'Ajuntament en el cas d'excedir l’àmbit de les seves atribucions. 
 
 
 
 
 
 ARTICLE 16.- 
 
 1) Amb especial rigor s'exigirà als venedors el més  curat  
agençament  i  neteja,  i  no permetran que el públic toqui els articles en venda, 
havent de mantenir constantment les parades en estat de gran pulcritud i neteja. 
 
 2) Quant a condicions concretes higienico-sanitàries dels locals, 
aliments i personal, s'ajustarà al que disposa el Codi alimentari vigent i restant 
normativa aplicable, i al que es disposa en aquest Reglament. 
 
 
 ARTICLE 17.- Queda prohibit l'exercici de la seva activitat als 
venedors que pateixin alguna malaltia infecto-contagiosa o que repugni a la vista 
del públic. Aquells vindran obligats a presentar certificat expedit pel Cal Local de 
Sanitat, acreditatiu del seu estat sanitari, totes aquelles vegades que siguin 
requerits per aquest fi per l'Ajuntament i, en tot cas, abans de ser-los expedit el 
corresponent títol de concessió. 
 
 
 ARTICLE 18.- Els venedors estan obligats a exhibir   a l'Encarregat 
del Mercat i a l'Inspector de Sanitat i Inspector Veterinari tots aquells article que 
tinguin a la venda, fins i tot els dipositats en armaris, neveres i envasos, sense que 
puguin oposar-se al seu reconeixement ni a la seva utilització, cas que del 
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dictamen previ de la Inspecció Sanitària aparegui acreditada la seva nocivitat per a 
la Salut Pública. 
 
 
 ARTICLE 19.- 
 
 1) Correspon als titulars dels llocs de venda atendre a la seva 
conservació, neteja i vigilància. 
 
 2) La neteja dels respectius llocs, armaris i altres instal·lacions 
adscrites a cada un d'aquells s'efectuarà diàriament pels seus usuaris. 
 
 
 ARTICLE 20.- 
 
 1) Solament podrà vendre's carn esquarterada, havent de ser 
practicades les operacions d'escapçat, eviscerat, trossejat i altres necessàries, 
fora del recinte del Mercat. 
 
 2) Les aigües brutes o residuals seran abocades pels venedors en 
els claveguerons o embornals, no estant permès en cap cas la utilització de 
galledes o qualsevol altre recipient per dipositar-les. 
 
 
 ARTICLE 21.- Per al gaudi de vacances anyals del titular, els seus 
familiars o dependents, que impliquin el tancament del lloc durant un període,  
haurà de formular-se proposta amb antelació mínima de dos mesos a l'Encarregat 
del Mercat, el qual, a la vista del Pla General de Vacances, podrà aprovar-la quan, 
tractant-se de llocs dels que existeixin dos o més en servei, almenys la meitat d'ells 
continuïn oberts al públic en aquestes dates. En altres supòsits, així com el de 
concórrer en l'indicat especials circumstàncies, l'Encarregat resoldrà d'acord a la 
seva experiència pràctica el que aparegui com a més convenient a l'interès públic, 
donant, prèviament, compte a l'Ajuntament a través del President de la Comissió al 
qual competi el Mercat. 
 
 
 ARTICLE 22.- L’Ajuntament, tant en el supòsit que es proposi la 
modificació del Mercat, com en aquells casos en que es suscitin qüestions no 
previstes en el present reglament, podrà escoltar, sense caràcter vinculant, als 
venedors del mateix, per mitjà dels seus representants, per a la qual cosa, haurà de 
constituir-se en el Mercat una Associació de Venedors a la qual hauran de 
pertànyer obligatòriament tots els titulars de llocs fixos, especials o ambulants que 
hi existeixin. La mateixa es regirà d'acord amb els Estatuts que hauran de sotme-
tre's a l'aprovació del Ple de l'Ajuntament, per a la seva validesa, i que regularà de 
manera especial: 
 
 a) Drets i obligacions dels associats. 
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 b) Maneres de repartir el cost de les obres i serveis. 
 
 c) Composició dels òrgans directius de l'Associació. 
 
 d) Funcionament de l'Associació. 
 
 Aquesta Associació representarà, davant de l'Administració 
Municipal, els legítims drets i interessos dels seus associats, col·laborant amb la  
mateixa en ordre al millor funcionament del Servei del Mercat i exerciran els drets i 
obligacions que per a ells mateixos preveu el present Reglament, especialment en 
allò que es refereix a la neteja, vigilància, obres de reparació, conservació i 
entreteniment. 
 
 4.- CONCESSIONS  I  LLICÈNCIA 
 
 
 ARTICLE 23.- 
 
 1) Les concessions podran ser d'obra i servei  o únicament de servei, 
segons comprenguin la construcció de la parada, ja sigui per construcció de nova 
planta en cas d'ampliar-se el Mercat o per remodelació de l'anteriorment existent, i 
en ambdós casos la subsegüent gestió del servei a què estigui destinada o 
únicament el sol exercici del servei de venda. 
 
 2) En els concursos per adjudicar les concessions d'obres i serveis, 
serviran de base els projectes-tipus a què es refereix l'article 8è. d'aquest 
Reglament. 
 
 
 ARTICLE 24.- L'adjudicació dels llocs de venda ja construïts es farà 
en pública  licitació a través del sistema de concurs-subhasta, d'acord amb el 
que determinen els articles següents, sense que pugui excedir la concessió, de 
conformitat amb l'article 61 apartat c) del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals. 
 
 ARTICLE 25.- Les concessions de servei s'atorgaran per un termini 
màxim de 50 anys. Al seu acabament els ocupants dels llocs hauran de deixar-los 
lliures i vacus a disposició de l'Ajuntament en un termini màxim de 90 dies, 
transcorregut el qual l'Ajuntament podrà acordar i  executar per sí mateix el 
llançament en via administrativa. 
 
 
 ARTICLE 26.- 
 
 1) Solament podran ser titulars dels llocs, tant ordinàriament com en 
virtut de subrogació familiar o en els casos autoritzats en aquest Reglament, les 
persones naturals o jurídiques de nacionalitat espanyola amb plena capacitat 
jurídica d'obrar. 
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 2) Els llocs no podran ser posseïts en comú ni estar subjectes a 
gravamen o condició de cap tipus. 
 
 
 ARTICLE 27.- 
 
 1) Podran subrogar-se en els drets i deures dels concessionaris, tant 
per actes "inter-vivos" com "mortis-causa", durant el termini que resti fins 
l'acabament de vigència de la concessió, el cònjuge, fills, pares o germans del 
titular en aquest ordre. 
 
 2) En cas d'existir disposició testamentària del titular, el lloc es 
transmetrà a favor de qui resultés ser l'hereu del mateix o legatari del lloc. En cas 
de no existir disposició testamentària, podrà transmitir-se el lloc a qui ho sigui per 
"ab-intestato", però amb aplicació de l'article 26,2. 
 
 
 ARTICLE 28.- 
 
 1) En cas d'haver-se transmès per acte "mortis causa", algun lloc 
però amb caràcter "pro-indivis" a dues o més persones, aquestes en el termini de 
6 mesos a comptar de la defunció, hauran de determinar, comunicant-ho a 
l'Ajuntament, qui d'entre ells ha de succeir en la titularitat del lloc. 
 
 2) En cas de no comunicar-se l'esmentat extrem en el termini indicat, 
es declararà d'ofici caducada la concessió i vacant el lloc. 
 
 
 ARTICLE 29.- 
 
 1) En el Mercat cap venedor ni el seu cònjuge no separat legalment i 
fills sota la pàtria potestat, podran posseir més de tres llocs de venda diferents, ni 
un nombre superior dels destinats al mateix article. 
 
 2) En el supòsit que fills majors d'edat de venedors adquireixin amb 
posterioritat a aquests la titularitat d'altres llocs de venda en el Mercat, no es 
computaran els esmentats llocs als efectes de la limitació del paràgraf anterior. 
 
 
 ARTICLE 30.- 
 
 1) En cas que el titular d'un lloc, per les raons que siguin, no desitgés 
o no pogués seguir mantenint la seva explotació, de no existir cap dels parents 
amb dret a subrogació familiar, l'Ajuntament, ateses les circumstàncies del cas, 
podrà autoritzar la cessió "inter-vivos" o el traspàs a tercers del lloc, bé a títol 
onerós o lucratiu. 
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 2) En el supòsit indicat de cessió o traspàs, per tal de determinar la 
participació de l'Ajuntament en el preu, hom s'atindrà al que determina l'Ordenança 
Fiscal del Mercat i a aquest Reglament. 
 
 
 ARTICLE 31.- Tota persona que d'acord amb el que preveu l'article 
anterior, no pugui o no desitgi mantenir l'explotació d'un lloc, ho posarà en 
coneixement d'aquest Ajuntament, indicant la quantitat per la qual es troba disposat 
a cedir l'ús del lloc pel temps que resta de la seva concessió. 
 A la vista d'això, l'Ajuntament autoritzarà la novació del titular i el preu 
proposat, després de la qual cosa  anunciarà  concurs  per  a resoldre, valorant-se 
les propostes que es presentin d'acord amb el barem següent: 
 
 PUNTS 
 
 
1.- Ésser resident  a Sant Feliu  de  Llobregat i trobar-s'hi 
     empadronat ………………………..…………………………...................       2 
 
 
 
2.- Trobar-se el sol·licitant en possessió de títols que 
     acreditin la seva especialització en comerç detallista 
     (Formació Professional, PPO o similars) ……………………….……....       2,50 
 
 
3.- Experiència professional en comerç detallista o proveïments 
     alimentaris dintre de l'especialitat  alimentària  del lloc objecte 
     de concurs, tant en qualitat de titular com de treballador  ….................      2,50 
 
4.- Trobar-se el sol·licitant en situació d'atur laboral no subsidiat ..............      1,50 
 
5.- Per cada fill menor de 18 anys …........………………………………......      0,50 
 
6.- Per cada fill disminuït físic o psíquic, menor de  18 anys o  
      impossibilitat per al treball ……………………………………………......      0,75 
 
 
    (Aquesta valoració serà compatible amb l'anterior). 
 
 
 ARTICLE 32.- 
 
 1) L'adjudicació d'un lloc fix tindrà el dret de tempteig per ocupar 
l’immediat al seu proposat per al traspàs, i això sempre que sigui de la mateixa 
denominació o de coexistència autoritzada; reconeixent-li aquest dret preferent 
d'adjudicació quan satisfaci pel lloc la mateixa quantitat, almenys, que qualsevol 
altre aspirant a l'esmentat traspàs. 
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 2) En cas que el lloc surti a concurs, se li reconeixerà el mateix dret 
sempre que hagi pres part en la mateixa i es comprometi a abonar la quantitat del 
major postor. 
 
 
 ARTICLE 33.- En cas que resti vacant un lloc, l'Ajuntament podrà 
adjudicar-lo mitjançant anunci en el Tauler d'Anuncis del Mercat i de l'Ajuntament i 
pels mitjans de publicitat locals que estimi de major difusió o audiència, amén que 
en la pròpia parada, un concurs per un període no inferior a quinze dies, havent 
d'ajustar-se el mateix a la normativa següent: 
 
 a) Per prendre-hi part es representarà, dintre del termini fixat i en un 
sobre tancat, l'oferta que haurà de contenir: 
 
 1) Oferta econòmica. 
 
 2) Relació de condicions personals segons el mateix detall que 
consta a l'article 31. 
 
 3) Resguard que acrediti el dipòsit en Caixa de l'Ajuntament del 10% 
de tipus mínim. 
 
 b) El dia següent hàbil - no dissabte - de l'últim per a presentar 
ofertes, s'obriran totes elles en acte públic, presidit pel Sr. Alcalde President o 
Regidor en qui delegui, i amb l'Assistència del senyor Secretari de l'Ajuntament o 
Funcionari Lletrat que s'hagi designat. 
 
 A l'esmentat acte, que serà públic, podran concórrer tots els 
ofertants. 
 
 En cas que resultin dues o més ofertes iguals, podran en l'esmentat 
acte efectuar licitació en el preu ofertat per desfer la igualada, encara que no es 
trobin presents tots els que hagin resultat iguals en la oferta. Si no concorren cap 
d'ells a l'acte, el senyor President farà un sorteig i es proposarà l'adjudicació al qui 
hagi resultat afavorit en l'esmentat sorteig. 
 
 De tot això se'n farà l'oportuna acta, que signaran tots els assistents, 
sense que en l'esmentat acte es resolgui sobre l'adjudicació. 
 
 c) L'acta i les ofertes es passaran a la Comissió Informativa que 
correspongui, la qual podrà sol·licitar els informes tècnics i jurídics que estimi 
pertinents, perquè elevi l'oportuna proposta d'adjudicació a l'Ajuntament. 
 
 d) L'adjudicatari haurà d'efectuar el pagament total del preu ofertat, 
dintre del termini de deu dies a comptar de la notificació de l'acord. 
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 En cas de no verificar-lo perdrà el dipòsit realitzat i s'efectuarà nova 
adjudicació entre els altres ofertants, seguint-se el mateix mecanisme abans 
exposat. 
 
 ARTICLE 34.- Els titulars de la llicència vindran obligats a satisfer 
puntualment els drets establerts a l'Ordenança Fiscal del Mercat, en la manera i 
temps que s'hi estableixin. 
 
 
 ARTICLE 35.- 
 
 1.- En cas d'acordar-se en un futur el tancament de l'actual Mercat per 
construir-se un de nou a la Ciutat, en un nou emplaçament, els titulars de llocs fixos 
tindran dret a ocupar un lloc de la mateixa classe en el nou i per durant el període 
que resti de vigència de la concessió. 
 
 2.- En el supòsit previngut a l'apartat anterior, l'elecció de lloc dintre 
dels de la seva classe, s'exercirà seguint l'ordre d'antiguitat de la concessió d'entre 
els que es destinin als que ja siguin titulars. 
 
 3.- Malgrat això, els titulars de llocs fixos no tindran cap dret de 
preferència en els supòsits de construcció d'un nou Mercat, romanent l'actual. 
 
 
 ARTICLE 36.- Podran permutar-se els llocs fixos dintre de la mateixa 
classe, prèvia autorització de l'Ajuntament, abonant-se per aquestes permutes i en 
concepte de drets, l'import de dues anualitat de l'arrendament, per cada lloc 
permutat. 
 
 
 5.- OBRES, INSTAL.LACIONS I SERVEIS 
                   
 
 ARTICLE 37.- 
 
 1.- Sense previ permís de l'Administració Municipal no podran 
realitzar-se obres ni instal·lacions de cap classe en les llocs del Mercat. 
 
 2.- No podran autoritzar-se obres en els llocs que suposin variacions 
del conjunt. 
 
 3.- Els criteris tècnics i estètics a considerar en les obres a realitzar 
en les parades del Mercat Municipal seran com a mínim els següents: 
 
 a) Les alçades del taulell de les parades que donen els carrerons 
interiors tindran tots la mateixa alçada, especialment en realitzar una reforma. 
L'alçada del taulell s'adaptarà a la parada veïna de realització més recent, amb la 
finalitat última d'uniformar les alçades. 
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 b) Els rètols de les parades, l'alçada fins al terra serà la dominant en 
tot el Mercat; en cap cas, en realitzar obres de condicionament o millora, es 
produiran desnivells o salts en relació els rètols de les parades veïnes. En el cas 
que l'alçada i dimensions dels rètols de les parades veïnes no siguin les mateixes, 
el nou rètol s'adaptarà al de realització més recent. 
 
 c) El revestiment dels paraments interiors i exteriors que 
corresponguin i la part inferior del taulell, es farà amb material ceràmic, marbre, 
elements de fusta, etc. de color blanc. 
 
 
 ARTICLE 38.- 
 
 1.- Totes aquelles obres i instal·lacions que es realitzin en les llocs i 
quedin unides de manera permanent al pis, parets i més elements integrants de 
l'immoble del Mercat, revertiran automàticament a l'Ajuntament en arribar 
l'acabament de la concessió. 
 
 2.- S'entendrà que tals obres i instal.lacions estan unides de manera 
permanent quan no puguin separar-se dels pisos i dels restants elements sense 
trencaments o deteriorament d'aquests. 
 
 
 ARTICLE 39.- Les referides obres i instal·lacions d'adaptació que 
voluntàriament es realitzin, així com les obligatòries de conservació dels llocs, 
seran realitzades pels propis titulars, excepte quan l'Ajuntament acordi la seva 
execució per sí mateix, i sense perjudici en aquest cas de reclamar el seu import 
als titulars. 
 
 
 ARTICLE 40.- Seran a compte dels titulars les instal·lacions 
necessàries de connexió de serveis per fer arribar als llocs el subministrament 
general d'aigua, electricitat i altres serveis que en el seu dia puguin establir-s'hi així 
com les despeses de la conservació i consum de les esmentades instal·lacions. 
 
 
 ARTICLE 41.- Els concessionaris hauran de satisfer l'import dels 
danys que causin al Mercat o a qualsevol de les seves dependències, amb 
independència que hagin mitjançat o no la culpa o negligència. 
 ARTICLE 42.- Queda prohibida la utilització de les cambres 
frigorífiques, instal·lades al Mercat, com dipòsits de gèneres destinats a la venda 
fora dels mateixos, per la qual cosa no es permetrà la sortida dels articles un cop 
hagin entrat. 
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 ARTICLE 43.- En els taulells frigorífics que s’instal·lin en els llocs de 
venda podran ser exposats els gèneres que s'expendeixin als mateixos, sense que 
de cap manera puguin ser utilitzats per al seu emmagatzament. 
 
 No obstant, els llocs que venguin productes alimentaris congelats 
(carns, peix, fruites, verdures i plats preparats) hauran de posseir necessàriament 
la instal.lació frigorífica adequada (vitrines frigorífiques o armaris frigorífics, etc.) 
perquè els esmentats productes es mantinguin constantment sota l'acció del fred 
dins la seva venda al consumidor. 
 
 
 ARTICLE 44.- Els llocs de venda, locals i serveis del Mercat tindran 
assenyalats en l'Ordenança Fiscal corresponent els drets, taxes i més exaccions 
per a l'atorgament de les autoritzacions i llicències, ocupació del lloc o local, 
utilització de serveis i més conceptes que procedeixin. 
 
 El titular queda obligat al pagament del cànon assenyalat a la tarifa 
de l'Ordenança Fiscal corresponent. L'esmentat cànon serà revisable en funció del 
cost del servei, la qual cosa es reflectirà a l'Ordenança mitjançant l'oportuna revisió 
anual d'Ordenances. 
 
 El venedor del Mercat que no hagi satisfet l'import de la quota abans 
del penúltim dia del període següent, s'entendrà que renuncia a la titularitat del lloc, 
el qual es declararà vacant si un cop requerit de pagament la persona obligada, 
aquesta no fa efectiu aquell import en el termini de quinze dies. L'esmentada 
declaració s'adoptarà pel mateix Organisme que hagi concedit el lloc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 6.- FALTES  I  SANCIONS 
 
 
 ARTICLE 45.- Els titulars dels llocs seran responsables de les 
infraccions a les disposicions d'aquest Reglament que facin ells o els seus 
familiars i assalariats que prestin el servei en el lloc. 
 
 
 ARTICLE 46.- S'estimaran faltes lleus: 
 
 a) Les discussions o altercats que no produeixin escàndol. 
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 b) la negligència respecte a la correcte higiene i neteja de les 
persones i dels llocs. 
 c) L’inobservància de les instruccions dimanants de la Direcció del 
Mercat. 
 
 d) El comportament no reiterat, contrari als bons costums i normes de 
convivència. 
 
 e) El proveïment deficient o el tancament no autoritzat dels llocs fixos 
d'un a tres dies. 
 
 f) Qualsevol altre infracció d'aquest Reglament no qualificada de falta 
greu. 
 
 
 ARTICLE 47.- Seran considerades faltes greus: 
 
 
 a) La reiteració en falta lleu. 
 
 b) Els altercats o baralles que produeixin escàndol al Mercat. 
 
 c) El desacatament ostensible de les disposicions o mandats de la 
Direcció del Mercat. 
 
 d) Les ofenses de paraula i obra contra les persones del Regidor 
Delegat, del Director, dels Encarregats, dels Inspectors Sanitaris o dels 
treballadors del Mercat. 
 
 e) La modificació de l'estructura o instal·lacions dels llocs sense 
autorització de l'Ajuntament. 
 
 f) Causar dolosament i negligent danys a l'edifici, llocs i instal·lacions. 
 
 g) Les defraudacions en la quantitat i qualitat dels gèneres venuts. 
 
 h) El subarrendament del lloc. 
 
 i) El traspàs o cessió del lloc sense complir les disposicions 
d'aquesta Ordenança. 
 
 j) El tancament no autoritzat del lloc per més de tres dies sense 
causa justificada. 
 
 k) En tots els altres casos, sense estar compresos entre els 
enumerats anteriorment, els qualifiqui de greus la Corporació Municipal. 
 
 ARTICLE 48.- 
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 1.- Es refutarà falta molt greu amb les conseqüències previngudes en 
aquest Reglament, el tancament no autoritzat del lloc per termini superior a vint 
dies.  No  interromprà  l'esmentat  termini  i  l'obertura  del lloc durant dies alterns a  
l'objecte de simular una aparença de venda. 
 
 2.- Als efectes previnguts en l'apartat anterior, s'estimarà que existeix 
simulació quan la quantitat i tipus d'articles posats a la venda no correspongui al 
que pugui considerar-se activitat normal del lloc. 
 
 
 ARTICLE 49.- Tota infracció d'aquest Reglament i de les 
disposicions complementàries es sancionaran en la manera específica que 
determini el precepte incomplert o, si s'escau, per les regles establertes en els 
articles següents. 
 
 ARTICLE 50.- 
 
 1.- Les sancions aplicables seran: 
 
 
 A.- Per les faltes lleus: 
 
     a) Amonestació, i 
     b) Multa de 500 a 2.000 ptes. 
 
 B.- Per les faltes greus: 
 
     a) Multa de 2001 a 15.000 ptes. 
     b) Suspensió  de la venda en el lloc fins a  
 
 C.- Per les faltes molt greus: 
 
     a) Multa de 15.001 a 25.000 ptes. 
     b) Pèrdua de la concessió. 
 
 2.- Els imports de les sancions seran revisables anyalment per 
l'Ajuntament Ple, atesa la variació del cost de la vida, sempre que aquest variï, com 
a mínim, en més o menys un 10%. 
 
 
 ARTICLE 51.- Són sancions d'especial aplicació, les següents: 
 
 1.- El  decomís  dels articles que motiven les infraccions. 
 
 2.- La suspensió d'obres i instal·lacions. 
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 3.- Les sancions  i  recàrrecs  previstos en les Ordenances Fiscals i 
acords municipals. 
 
 
 ARTICLE 52.- Dintre del màxim autoritzat, la quantia de les sancions 
es fixarà discrecionalment, tenint en compte les circumstàncies del cas i els 
antecedents de l'infractor. 
 
 ARTICLE 53.- Correspon la imposició de les sancions a l'Alcalde, 
directament, o a proposta del Regidor Delegat del Departament del Mercat, tant si 
procedeix la iniciativa d'ofici, o per denúncia de l'Encarregat del Mercat o de 
l'Inspector Municipal de Sanitat, consumidors o Associació de Venedors. 
 
 ARTICLE 54.- La imposició de sancions per faltes lleus s'acordarà 
de ple, sense necessitat de previ expedient quan de la denúncia o antecedents 
aparegui comprovada la infracció. 
 
 En tots els altres supòsits, la imposició de sancions requerirà 
expedient previ que serà tramitat amb les garanties que preceptua la Llei de 
Procediment Administratiu i, per tant, amb audiència de l'interessat, donant-se 
compte de la resolució a l'Associació de Venedors. 
 
 
 ARTICLE 55.- Ni la suspensió de venda ni la caducitat del lloc 
exclouen d'imposar la sanció que correspongui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.- DEL  DELEGAT, ENCARREGAT I PERSONAL 
 
                      
 ARTICLE 56.- La condició de venedor comporta la subjecció estricta 
a la disciplina interna del Mercat, sota les ordres i directrius generals del Funcionari 
Encarregat i del Delegat, el qual serà un Regidor del Departament corresponent, 
designat en forma, i podrà delegar la seva representació , amb el Vist-i-plau de la 
Comissió de Govern, en el senyor Veterinari o Funcionari Especialitzat, podent si 



 

Plaça de la Vila, 1 - 08980 Sant Feliu de Llobregat – Tel. 93 685 80 00 – Fax 93 685 80 19 
ajuntament@santfeliu.cat – www.santfeliu.cat 92 

s'estima oportú i necessari proposar la creació d'un lloc adequat a la plantilla 
municipal. 
 
 L'Encarregat del Mercat exercirà de manera general la representació 
de l’Ajuntament el recinte, això en el cas que no es trobi aleshores en el Mercat el  
Regidor Delegat, per la qual cosa en l'exercici de les seves funcions tindrà el 
caràcter d'agent de l'autoritat. 
 
 ARTICLE 57.- Són funcions pròpies de l'Encarregat, qui exercirà 
sempre la plena representació de l'autoritat dintre del Mercat, les següents: 
 
 a) Complir i fer complir les prescripcions del Reglament i 
Ordenances, acords de la Corporació i les instruccions que rebi de l'Alcaldia o del 
seu Delegat, així com les de caràcter tècnic que corresponguin a l'Inspector 
Sanitari Municipal, de qui les rebrà per a la seva execució i compliment. 
 
 b) Vigilar, si li fos encomanada, la recaptació d'exaccions de tots 
tipus que es meritin en el Mercat, la qual s'ingressarà conforme a les normes que 
faciliti la Intervenció de Fons, portant segons aquestes normes el control econòmic i 
la comptabilitat del Mercat. 
 
 c) Portar un llibre de registre dels llocs i titulars que es concedeixin,  
el qual haurà d'obrar en el seu poder i en el que hi constaran necessàriament les 
dades següents: 
 
 - Núm. de llocs i article assignat per a vendre. 
 - Nom i cognoms,  domicili i núm. de telèfon del titular. 
 - Data d'adjudicació del traspàs. 
 - Quantitat satisfeta pel mateix. 
 - Procedència i observacions complementàries que consideri 
necessàries. 
 
 d) Portar la documentació administrativa del Mercat segons les 
instruccions de Secretaria General per al registre de la documentació que rebi o 
expedeixi, inventari d'efectes, eines i estris, preus màxims i mínims dels diferents 
productes i parts de totes classes relacionats amb el normal o anormal 
funcionament del Mercat o de les seves instal·lacions. 
 
 e) Ordenar sempre que ho estimi convenient, i almenys un cop al 
mes, la comprovació de balances, peses i mesures dels venedors del Mercat. 
Disposarà que es retirin del seu ús i decomisarà les que no compleixin les 
condicions legals, denunciant els infractors davant el Regidor Delegat del Mercat, 
perquè aquest proposi a l'Alcaldia la imposició de la sanció que procedeixi, i si 
s'escau, cursar la infracció del Jutjat. 
 
 Perquè puguin portar a terme aquestes comprovacions, tindrà en el 
seu poder una balança i les peses i mesures necessàries controlades i garantides 
pels Serveis de la Delegació d’Indústria. 
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 f) Posar en coneixement del Regidor Delegat les deficiències 
observades per ell i trametre a més, al final de cada mes, un resum de les 
incidències de tots tipus hagudes en el Mercat durant l'esmentat període. 
 
 g) Estar facultat per a suspendre provisionalment la venda a 
qualsevol venedor del Mercat de la seva direcció, quan la falta comesa es 
consideri greu, donant part immediatament al Regidor Delegat de l'esmentada  
provisió i de la causa que hagi originat a fi que, en relació amb la falta comesa, 
resolgui en definitiva allò que calgui. 
 
 h) Tenir cura que els preus dels diferents productes s'estableixin 
dintre de la lliure competència, si bé una vegada obert el Mercat no es permetrà 
que es produeixin alteracions de preus en els diferents productes, per tal d'evitar 
situacions de perjudici als compradors. 
 
 i) Facilitar l'actuació de l'Inspector Sanitari Municipal perquè el 
compliment de les seves funcions i les de la Policia Municipal en les qüestions 
d'ordre públic. 
 
 j) Vigilar el normal desenvolupament de l'activitat mercantil, atenent 
totes les queixes o reclamacions que puguin formular els titulars dels llocs públics. 
 
 k) Mantenir relació directa, comunicant-los totes les qüestions que els 
afectin, tant amb els titulars dels llocs i tendes del Mercat com amb l’Associació de 
Venedors que s'hi pugui constituir. 
 l) Tenir sota la seva custòdia les claus del Mercat. 
 
 ll) Quan calgui alguna persona per remuntes o avaries i per la seva 
reparació, emplenarà un albarà fent constar la naturalesa de la remunta o avaria, el 
qual serà  lliurat a l'Ajuntament per a l'oportuna comprovació i per tal d'ordenar la 
seva execució. 
 
 Si la remunta o avaria es produeix de nit o en circumstàncies que 
caguin urgència, l'Encarregat podrà requerir la persona necessària per tal 
d'esmenar el cas, si bé immediatament lliurarà l'albarà donant compte del que ha 
arreglat, seguint les observacions anteriorment descrites. 
 
 
 ARTICLE 58.- 
 
 A) L'Encarregat del Mercat és el Funcionari de l'Ajuntament que 
tindrà al seu càrrec la direcció d'aquest, sota les instruccions del Regidor Delegat 
del Mercat, i serà el Cap immediat de tots els treballadors del Mercat als quals 
estigui destinat, si n'hi ha. 
 
 B) El Veterinari designat per a la inspecció sanitària del Mercat serà 
el Cap del Servei dintre del mateix, amb la deguda autoritat sobre el Funcionari 
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Municipal adscrit al Mercat, en tot el que tingui relació amb els serveis higiènics i 
sanitaris que li siguin encomanats. 
 
 El Veterinari titular serà el designat per a la inspecció sanitària del 
Mercat i exercirà les funcions pròpies del càrrec, sense que la següent relació de 
funcions sigui limitativa, i si solament enunciativa. 
 
 a) El reconeixement diari de l'estat sanitari dels articles alimentaris 
que posin a la venda els concessionaris dels llocs, situats en el recinte interior de la 
Plaça Mercat: 
 
 1.- Comprovació de l'origen i procedència de carns sacrificades, per 
mitjà de documentació sanitària, segells, marxants i altres requisits normalitzats 
vigents que a l'efecte es dictin per les Autoritats competents. 
 
 2.- Per als menuts es procedirà de la mateixa manera que per les 
carns. 
 
 3.- Quant a la caça es tindrà en compte les èpoques de venda. 
 
 4.- En els embotits i altres conserves càrniques, comprovarà el seu 
origen i procedència, informació comercial, aspecte general de l'embotit i del seu 
embolcall, coloració, textura, composició i prova del gust. 
 
 5.- En els peix, crustacis i mariscs, tindrà en compte les disposicions 
específiques dictades, a més de les referents a les èpoques de veda, tamany 
mínim exigible i haver-se utilitzat mètodes de pesca prohibits (usos explosius etc.). 
 
 6.- En les restants articles alimentaris, els ous, pesca salada, fruites, 
fruits secs, pastes, dolços, formatges, mantegues, etc. es seguiran les normes 
vigents. En el cas de verdures i hortalisses comprovarà que no hagin estat regades 
amb aigües residuals contaminades. 
 b) Les anteriorment esmentades normatives d'inspecció sanitària es 
complementaran amb la recollida de monstres quan l'article es consideri sospitós, 
mostres que seran trameses per a la seva anàlisi a la Delegació Territorial de 
Sanitat i Seguretat Social (Inspecció Provincial de Sanitat Veterinària, previ 
aixecament de la corresponent acta). 
 
 Es complementarà l'habitual recollida de mostres amb les que 
periòdicament disposin les Autoritats competents. 
 
 c) Donar compte diari a l'Alcaldia o al Delegat de la mateixa de les 
incidències així com de les visites d'inspecció girades i decomissos efectuats. 
 
 DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
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 PRIMERA.- La limitació previnguda a l'article 29 d'aquest Reglament 
serà d'aplicació en les adquisicions i transmissions que tinguin lloc a partir de 
l'entrada en vigor del mateix, respectant-se les situacions de titularitat múltiple 
simultània consolidades amb anterioritat i que excedeixin dels esmentats límits. 
 
 SEGONA.- Tots els canvis de titularitat o traspassos que hagin estat 
sol·licitats amb anterioritat a l'aprovació definitiva d'aquest Reglament, i aquells 
que, encara no estiguin sol·licitats en forma davant l'Ajuntament, tinguin una 
constància fefaent i indubitada de la seva existència real amb anterioritat a 
l'esmentada  data, 
seran tramitats i resolts de conformitat a la normativa del Reglament de 8 d'abril de 
1970. 
 
 TERCERA.- Els actuals concessionaris de llocs que no disposin de 
títol escrit però que se'ls hagi reconegut la seva titularitat en l'acord plenari de 29 de 
setembre de 1981, o se'ls hagi expedit en el seu dia per temps indefinit, podran 
continuar en el gaudi de la concessió per un període de 50 anys a comptar des de 
l'entrada en vigor d'aquest Reglament. 
 
 QUARTA.- A l'entrada en vigor d'aquest Reglament, als 
concessionaris amb títol expedit en el seu dia per temps indefinit o que no el 
posseeixin escrit per arrencar de temps immemorial, se'ls expedirà nou títol 
d'acord amb els límits temporals abans referits. 
 
 
 CINQUENA.- Els actuals titulars de llocs, ja sigui per concessió 
directa de l'Ajuntament o per traspàs o cessió, autoritzada expressament per 
aquests, tindran des de l'aprovació del present Reglament un període de noranta 
dies naturals per tal d'acreditar la possessió del títol i la seva data d'expedició. 
 
 Per això hauran de presentar en el Registre General de l'Ajuntament 
un escrit en el que ho facin constar i acompanyar fotocòpia legitimada del títol. 
 Transcorregut l'esmentat termini s'entendrà que qui no hagi presentat 
la documentació esmentada en el paràgraf anterior és a causa de que no disposa 
del títol escrit, aplicant-se-li, en conseqüència, el que indica la disposició tercera. 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓ 1 
 
      
 ORDENANÇA PER A LA VENDA AMBULANT EN ELS MERCATS 
 DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 
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 ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
 
(Modificada pel Ple de data 17-XI-1988) 
(Nova redacció per acord del Ple de data 18-2-1993) 
 
 ARTICLE 1.-  
 
 1.- L'Ajuntament de conformitat amb els articles 55 i 56 del 
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, i Llei 1/1983, de 18 de febrer de la 
Generalitat de Catalunya, autoritza la venda ambulant en el seu terme municipal, en 
dos mercats periòdics, un a la Rambla de Sant Joan - Anselm Clavé, amb 425 llocs 
i una longitud de 850m. i l'altre a la Rambla Marquesa de Castellbell, amb 210 llocs 
i una longitud de 420m. 
 
( Per acord plenari de data 5 de març de 1996 es MODIFICÀ els nombres de 
llocs i de metres d’ambdues.) ( En data 3 de novembre de 1997, la Comissió 
de Govern aprovà el canvi d’ubicació dels mercats setmanals sent l’actual 
en la zona del carrer Sant Josep, entre els carrers Ramon i Cajal i Rvdo. 
Martí Duran).    
 
 Els esmentats llocs, com a mínim tindran una amplada de 2 m. 
Aquests mercats se celebraran tots els dilluns de l'any, excepte festius, i el seu 
horari queda establert de 8 a 14 hores. La descàrrega s'ha d'efectuar de les 7 a les 
8 hores, i la càrrega i neteja de les 14 a les 16 hores. A les hores restants es 
prohibeix l'entrada de vehicles en el recinte del mercat. 
 
 2.- Resten subjectes a les prescripcions de la present ordenança tots 
els comerciants que exerceixin o desitgin exercir la venda ambulant en aquest 
terme municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROCEDIMENT GENERAL 
 

  ( Modificat l’article 2, apartat 4r. per acords de Ple de  24.02.00  i  07.02.02 ) 
 



 

Plaça de la Vila, 1 - 08980 Sant Feliu de Llobregat – Tel. 93 685 80 00 – Fax 93 685 80 19 
ajuntament@santfeliu.cat – www.santfeliu.cat 97 

   ARTICLE 2.- 
  

                       1.- Per l'exercici de la venda ambulant els comerciants hauran de  
sol.licitar l'oportuna autorització municipal, aportant per això, la documentació 
següent: 
 
 a) Fotocòpia de l'alta en l'epígraf o epígrafs corresponents a la quota 
de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, i al corrent del seu pagament. 
 
 b) Fotocòpia de l'alta en el règim de la Seguretat Social que els 
correspongui. 
 c) Quan es tracti de comerciants estrangers, hauran d'acreditar que 
estan en possessió dels permisos de residència i treball per compte pròpia. 
 
 d) Fotocòpia del DNI. 
 
 e) Dues fotografies tipus carnet. 
 
 2.- Una vegada concedida l'autorització corresponent, al venedor se'l 
proveirà d'un carnet, on figurarà una fotografia, el número del lloc adjudicat i els 
productes concrets que pugui vendre, el qual haurà d'estar sempre en poder de 
l'interessat en el mateix lloc de venda, ja que podrà ser exigit per qualsevol persona 
autoritzada, totes les vegades que siguin necessàries. 
 
 3.- L'autorització serà personal i intransferible però podrà exercir 
l'activitat en nom del comerciant, el seu cònjuge i fills, així com els treballadors que 
estiguin d'alta a la Seguretat Social per compte del titular comerciant. 
 
 4.- El lloc és intransferible quedant per tant prohibida la seva cessió, 
traspàs o arrendament, excepte de jubilació, defunció o incapacitat del titular, al 
qual podrà succeir el seu cònjuge, fills o hereu legal, i els familiars fins el segon 
grau de consanguinitat o afinitat. 
 
 Tanmateix, podrà autoritzar-se la cessió dels drets per a la 
venda ambulant, per motius diferents als contemplats en l’apartat anterior, 
en favor de familiars fins el segon grau de consanguinitat o afinitat, a 
sol·licitud del titular, i prèvia renuncia d’aquest.”  
 
 5.- Tots els llocs ocupats per una persona que no sigui el titular o les 
persones indicades en l'apartat anterior, serà considerat com un traspàs il·legal, 
per la qual cosa automàticament perdrà el dret d'ocupació del lloc. Al mateix temps 
la persona que ocupi el lloc li serà retirat el gènere i se l'imposarà la corresponent 
sanció econòmica. 
 
 6.- La vigència de l'autorització municipal es concedirà per un 
període d'un any natural, prorrogable tàcitament per un altre any, i podrà ser 
revocada per incompliment d’aquesta ordenança, no donant lloc a indemnització ni 
cap compensació. No obstant els interessats, abans de finalitzar la pròrroga tàcita, 
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podran demanar la seva renovació mitjançant instància a presentar durant el mes 
de novembre de l'any en curs, en la qual s'adjuntarà documentació conforme es 
troben al corrent del pagament de l'Impost sobre Activitats Econòmiques i de l'alta 
en el règim de la Seguretat Social. 
 
 ARTICLE 3.- L’adjudicació dels llocs de venda vacants s’ha 
d’efectuar de manera directa, excepte que excedeixi el nombre de sol.licitants. En 
aquest cas, l’Ajuntament ha de procedir a dur a terme un sorteig entre els 
interessats que hagin presentat la seva sol.licitud durant la primera quinzena del 
mes de desembre de l’any en curs. 
 
 
 ARTICLE 4.- No s'autoritza la venda de cap producte alimentari en 
els llocs de venda ambulant. 
 
 
 ARTICLE 5.- No es permetrà la venda de mercaderies col·locades 
directament sobre el terra. És obligatori l'ús d'un senzill taulell com a mínim, amb 
una alçada no inferior a 80 cm. excepte aquells articles que per les seves 
característiques especials siguin exceptuats d'aquesta Ordenança. 
 
 
 ARTICLE 6.- Els tendals hauran de col·locar-se de manera que no 
causin molèsties als veïns, principalment en dies de pluja. El gènere col·locat a la 
paret superior del tendal, no ha d'obstaculitzar el pas del públic i la visibilitat. 
 
 
 ARTICLE 7.- No s'autoritzarà a un mateix comerciant la tinença de 
llocs la suma dels quals sigui d'un total superior a 12 m lineals. 
 
 
 ARTICLE 8.- La taxa anual per utilització del lloc del mercat ambulant 
es cobrarà per avançat trimestralment. Entenent-se l'any com natural, de l'1 de 
gener al 31 de desembre.  
 
 ARTICLE 9.- En cas d'absència, malaltia o vacances del titular, cap 
altre venedor podrà ocupar l'espai lliure, ni tan sols els seus veïns immediats. 
L'adjudicatari d'un lloc que sense causa justificada no faci ús del mateix durant dos 
mesos consecutius, perdrà el dret d'ocupació de l'esmentat lloc sense devolució de 
la taxa satisfeta. 
 
 ARTICLE 10.- Els venedors hauran de tractar tots tipus de 
consideracions al públic en general, i a tots els restants venedors en particular, 
evitant qualsevol discussió o incidència que pugui produir escàndol. 
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 ARTICLE 11.- L'Ajuntament podrà sol.licitar als venedors, en 
qualsevol moment, la documentació conforme es troba al corrent de les seves 
obligacions tributàries. 
 
  
 ARTICLE 12.- És responsabilitat dels venedors la neteja total de 
l'espai que hagin ocupat al mercat. Amb aquesta finalitat l'Ajuntament portarà a 
terme la recollida dels residus. 
 
 ARTICLE 13.- L'Ajuntament es reserva el dret de canviar el dia de 
mercat setmanal, així com la situació de qualsevol lloc i fins i tot eliminar-los, per  
estar concedits a precari, sense dret a cap reclamació per part del titular de la 
concessió, excepte en el que faci referència al reintegrament de la taxa satisfeta. 
 
 
 ARTICLE 14 .- La vigilància de l'aplicació d’aquesta Normativa serà 
a càrrec de la persona responsable que indiqui l'Ajuntament, agents de la Policia 
Local, i en casos necessaris, per la Patrulla Municipal. 
 
  
 ARTICLE 15.- Constitueix infracció el que estableix aquesta 
Ordenança: 
 
 1.- La venda practicada fora dels perímetres o indrets autoritzats o bé 
transgredint els dies o horari establert per la normativa. 
 
 2.- La venda practicada per qualsevol persona no autoritzada o per 
comerciants que incompleixin els requisits administratius que exigeix aquesta 
Ordenança. 
 3.- La venda practicada en llocs que no reuneixin les condicions 
establertes en aquesta Ordenança Reguladora. 
 
 4.- La venda practicada sense exhibir de manera visible i permanent 
en la parada la corresponent autorització. 
 
 
 ARTICLE 16.- Les infraccions del que preceptua la present 
Ordenança podran considerar-se com a lleus, greus o molt greus. 
 
 a) Seran considerades com a infraccions lleus les simples 
inobservàncies de les disposicions contingudes en la present Ordenança, sempre 
que no tinguin transcendència directa de caràcter econòmic. 
 

b) Seran considerades com a infraccions greus: 1) la reincidència o  
reiteració en la comissió d'infraccions considerades com a lleus. 2) Les infraccions 
a la  present Ordenança, tot i tractar-se de simples inobservàncies, si tenen 
transcendència directa de caràcter econòmic.  
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c) Seran considerades com a infraccions molt greus: La reincidència  
o reiteració en la comissió de les infraccions greus i en tot cas tenir pendent de 
pagament la taxa trimestral anterior a l’obertura de període de cobrament 
següent. 
 
 ARTICLE 17.- Per les diferents faltes s'aplicaran les sancions 
següents: 
 
 1) Per les faltes lleus: 
 
      a) Comminació  
      b) Multa de 500 a 2.000 pessetes. 
 2) Per les faltes greus: 
 
     a) Decomissió del gènere 
 
     b) Multa de 2.000 a 24.000 pessetes. 
 
     c) Suspensió temporal de l'autorització per la venda ambulant en                                
aquest  municipi. 
 
 3) Per les faltes molt greus: 
 
     a) Multa de 25.000 pessetes 
 
    b) Retirada definitiva de l'autorització per la venda ambulant en 
aquest municipi. 
 
 
 ARTICLE 18.- La competència per sancionar correspon als Òrgans 
Municipals següents: 
 
 a) Les faltes lleus seran sancionades per l'Alcaldia, prèvia audiència 
a l'infractor. 
 
 b) La imposició de sancions per faltes greus o molt greus correspon 
a l'Alcaldia, excepte la suspensió de llicència temporal i retirada definitiva de 
l'autorització de la venda ambulant que correspondrà a la Comissió de Govern, 
previ expedient de conformitat amb la Llei de Procediment Administratiu. 
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 DISPOSICIÓ FINAL 
 
 
  La present Ordenança entrarà en vigència l'endemà de la seva 
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
 
 
                                     ………………….. 
 
 
                          CAPÍTOL II 
 
 ORDENANÇA VENDES ESPECIALS 
 
 
 DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
 ARTICLE 1.- La present ordenança es dicta en virtut de la facultat 
conferida per l'article 1r. del Reial Decret 1010/85 de 5 de juny i article 11 de la Llei 
1/83, de 18 de febrer, per a regular l'exercici de la venda fora d'un establiment 
permanent. 
 
 
 ARTICLE 2.- La venda que es realitza per comerciants, fora d'un 
establiment comercial permanent, en solars i espais oberts o a la via pública, en 
llocs i dates variables o no, solament podrà efectuar-se d'acord amb les condicions 
i termes que s'estableixin a la present Ordenança. 
 
 ARTICLE 3.- Sense perjudici de les disposicions contingudes en la 
present Ordenança, serà d'aplicació amb caràcter supletori la normativa 
assenyalada a l'article 1r. 
 
 ARTICLE 4.- La venda de productes horto-frutícoles de temporada, 
de producció pròpia, podrà ésser portada a terme en els indrets que usualment es 
venen utilitzant, els locals dels quals hauran de reunir les condicions de seguretat i 
higiene reglamentàries. 
 
 L'esmentada activitat haurà d'ésser exercida prèvia autorització 
municipal, i els productes de venda hauran de complir amb la normativa sobre 
normalització i etiquetatge. 
 
 No es permetrà simultàniament la venda d'altres productes, encara 
que siguin compatibles, fora de la producció pròpia, per desvirtuar el caràcter del 
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tipus d'activitat per a la qual cosa necessitaria de l'oportuna llicència d'obertura 
d'establiment. 
 
 SECCIÓ 1 
 
 DE LES VENDES AMBULANTS 
 
 L'experiència dels darrers anys ha posat de manifest la ineludible  
necessitat d'establir amb un sentit d'ordenació general, de coordinació normativa i 
de defensa d'interessos jurídicament protegides d'àmbit local, un marc legal per a  
la venda en règim ambulant i en mercats ambulants o mercats ocasionals o 
periòdics no permanents, donades les especials característiques d'aquests tipus 
de venda. 
 ARTICLE 1.- De conformitat amb el que disposa la Llei 1/83 de la 
Generalitat de Catalunya i reial Decret 1010/85, del Ministeri d'Economia i 
Hisenda, l'exercici de la venda que es realitza per comerciants fora d'un esta-
bliment comercial permanent, en solars i espais lliures i a la via pública, solament 
podrà efectuar-se d'acord amb els requisits establerts a la present Ordenança. 
 
 ARTICLE 2.- Solament s'autoritzarà la venda ambulant en aquells 
indrets especialment fixats per l'Ajuntament. 
 
 ARTICLE 3.- Els venedors ambulants hauran de complir en l'exercici 
de la seva activitat mercantil amb la normativa vigent en matèria d'exercici del 
comerç i de disciplina del mercat, així com respondre dels productes de venda, 
d'acord tot això pel que estableixen les lleis i altres disposicions vigents. 
 
 ARTICLE 4.- Es prohibeix la venda ambulant en camions - tendes de 
tots tipus de productes fora dels indrets que té fixats l'Ajuntament per a la venda 
ambulant. 
 
 ARTICLE 5.- Queda prohibida la venda ambulant de productes 
alimentaris qualsevol que sigui la seva presentació, ja siguin peribles o no i de 
temporada. 
 ARTICLE 6.- La venda de productes a domicili es troba sotmesa a 
les condicions establertes per la present disposició, per la qual cosa no es permet 
el seu exercici, excepte que la persona física o jurídica que l'exerceixi compleixi tots 
i cada un dels requisits establerts en la normativa vigent, que no l'eximirà de 
comptar amb l'oportuna autorització municipal. 
 
 Als efectes exposats anteriorment no es considerarà venda a 
domicili la venda per correspondència, com tampoc el simple fet del repartiment 
dels productes adquirits prèviament en establiments comercials, circumstàncies 
que hauran de ser acreditades, si s'escau. 
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                                                      …………………… 
 
 
 
                                                       SECCIÓ 2 
 
 
                                               DE LES FLEQUES 
  
 
ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRES LES CONDICIONS TÈCNIQUES 
HIGIÈNIQUES I SANITÀRIES DE LES INDÚSTRIES I COMERÇOS DE VENDA 
DE PA. 
 
                                                     CAPÍTOL I 
                          
                                        DISPOSICIONS GENERALS 
 
                                            ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
 
 ARTICLE 1.- 
 
 1.- Queden subjectes a les prescripcions de la present ordenança el 
funcionament de les indústries i comerços de venda al públic de pa, productes de 
massa de pa i paneteria en les seves diferents varietats i característiques. 
 
 2.- Queden igualment subjectes les ampliacions i trasllats posteriors, 
així com les modificacions, traspassos o canvis de domicili, màquines, motors o 
qualsevol altre aparell industrial. 
 
 
 PROCEDIMENT ADMINISTRATIU 
 
 
 
 ARTICLE 2.- La instal.lació, ampliació, modificació o trasllat 
d'indústries destinades a l'elaboració, venda de pa, productes de massa de pa i 
paneteria, requereixen prèviament l'obtenció de la llicència municipal. 
 
 a) Les sol.licituds de llicència municipal per a la instal.lació, 
ampliació i trasllat d'indústries destinades a l'elaboració de pa o articles de 
paneteria, es tramitaran de conformitat amb el que estableix el reglament 
d'Activitats Molestes de data 30 de novembre de 1961, havent de trametre's 
l'expedient complet a la Comissió d'Indústries i activitats Classificades de la 
Generalitat de Catalunya per a la seva qualificació i informe. 
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 b) Les sol.licituds de llicència municipal per a la instal.lació, 
ampliació i trasllat de despatx de venda de pa i paneteria, es tramitaran d'acord al 
Reglament d'Activitats Molestes, havent de ser qualificada i informada l'activitat per  
la  Ponència   Tècnica  d'aquest  Ajuntament, de  conformitat amb l'Ordre de 5  
d'agost de 1982, de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
 CONDICIONS DELS LOCALS 
 
 ARTICLE 3.- A més de la Normativa a què s'ha fet referència a 
l'article anterior, els locals destinats a la instal.lació d'una indústria panificadora o 
un despatx de venda de pa, hauran de complir totes les condicions que s'exigeixen 
en el Codi Alimentari Espanyol, així com en el Decret 241/1982, de 22 de juliol i 
Ordre de 20 de desembre de 1982, del Departament de Comerç i Turisme de la 
Generalitat de Catalunya, i l'Ordre de 19 de febrer de 1980, sobre control sanitari 
de la indústria, a més de les que conté la present Ordenança en els capítols 
següents. 
 
 
 REGISTRE SANITARI 
 
 
 ARTICLE 4.- 
 
 1.- Per iniciar l'activitat objecte de la instal.lació de referència serà 
requisit indispensable que la indústria tingui el número d'Identificació del Registre 
de Sanitat, atorgat per la Direcció general de Salut Pública, d'acord amb el que 
estableix el Decret 797/1975, de 31 de març i disposicions que el desenvolupen o 
per l'Organisme que, quan s'escaigui, el substitueixi. 
 
 2.- Independentment de l'esmentat Registre Sanitari haurà d'aplicar-
se a les indústries de fabricació de pa, productes de massa de pa i paneteria, la 
respectiva inscripció en el Registre Especial d'Indústries Alimentàries que depèn 
de la Direcció General del mateix nom i altre Organisme competent que el 
substitueixi o correspongui. 
 
 
 
 CAPÍTOL II 
 
CONDICIONS DE LES INDÚSTRIES DE FABRICACIÓ DE PA, PRODUCTES 
DE MASSA DE PA I PANETERIA. 
 
 
 ARTICLE 5.- Les indústries de fabricació de pa, productes de massa 
de pa i paneteria, compliran obligatòriament les següents exigències: 
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 1.- Tots els locals destinats a l'elaboració de pa, productes de massa 
de pa i paneteria, estaran degudament aïllats de qualsevol altre, aliè a la seva 
comesa. 
 2.- Seran d'aplicació els reglaments vigents de recipients a pressió,  
electrònics per alta i baixa tensió, i en general, qualsevol altres de caràcter 
industrial i d'higiene laboral que, conforme a la seva naturalesa, o el seu fi que 
correspongui. 
 
 ARTICLE 6.- 
 
 1.- Els locals destinats a la fabricació de pa, productes de massa de 
pa i paneteria solament podran instal.lar-se en locals situats sobre terreny ferm i 
que tinguin ventilació directa al carrer o patis centrals d'illes o espais lliures, en les 
ordenacions de blocs aïllats, aquestes ventilacions hauran de realitzar-se a través 
de finestrals amb il·luminació directa. 
 
 2.- Els paràmetres i superfícies exteriors dels forns es construiran de 
manera que no transmetin escalfor a les parets de façanes a la via pública, 
mitjaneres i sostres i estaran separades d'aquelles per espai practicable perquè 
pugui circular l'aire lliurement per ells, havent d'ésser fàcils de netejar. 
 
 3.- Els paràmetres exteriors dels forns hauran de revestir-se amb 
material aïllant amb força suficient perquè la temperatura de la seva superfície no 
sobrepassi en cap moment els 50 graus C, sigui el que sigui el treball que es 
realitzi en el forn. 
 
 4.- Els locals de nova instal.lació destinats a fabricació de pa, 
productes de massa de pa i paneteria tindran una superfície mínima de 10, 11 i 12 
m2., per cada m2 de superfície de solera dels forns, segons es tracti de forns 
intermitents, continus o cinta, respectivament. 
 
 5.- Les superfícies fixades es refereixen estrictament als espais 
destinats com a obrador, sense comptar els destinats a magatzem, dipòsit o altres 
matèries i als ocupats per les màquines i els propis forns. 
 
 
 ARTICLE 7.- 
 
 1.- Els locals de nova instal.lació destinats a fabricació de pa, 
productes de massa de pa i paneteria hauran de tenir il·luminació directa a la via 
pública, patis centrals d'illa o espais lliures d'ordenació de blocs aïllats, mitjançant 
finestrals que no tindran en total, una superfície d'1,20 m. sobre el nivell del carrer, o 
quan s'escaigui, a més d'1 m. sobre el dels patis centrals d'illa o espai lliure a que 
aquells s'obrin. 
 
 2.- La il·luminació dels esmentats locals no serà inferior a 100 lux 
mesurats a un metre sobre el nivell del terra i haurà de disposar d'enllumenat 
d'emergència del tipus fluorescent. 
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 3.- Les portes d'accés als locals on estaran situats els forns i 
obradors tindran una amplada mínima de 1,5 i 2 m. respectivament. 
 
 4.- Les portes i finestres de tot establiment tancaran hermèticament i 
estaran proveïdes de dispositius especials per tal d'evitar la introducció d'insectes, 
rosegadors i d'altres animals. 
 
 
 ARTICLE 8.- 
 
 1.- Els paviments dels obradors seran uniformes, llisos, durs i 
resistents al fregament, impermeables, incombustibles i de fàcil neteja, i podran ser 
continus o de peces perfectament rejuntades, no admetent-se com paviment 
definitiu la xapa de ciment pòrtland. En el cas que en els terres existeixi algun 
desnivell, haurà de salvar-se mitjançant rampes de suau pendent. 
 
 2.- Les parets deuran revestir-se de rajoles o materials rentables, fins 
una altura mínima de 2 m., la resta de les parets i els sostres es revestiran d'esmalt 
o pintura plàstica d'especial resistència als rentats i a l'escalfor. 
 
 3.- Les reunions de parets entre sí o amb sostres, terres o 
prestatges, hauran de disposar d'acords corbs per tal de facilitar la neteja i impedir 
l'acumulació de brutícia en els racons. 
 
 4.- Tant les parets com els sostres i paviments hauran de ser 
mantinguts en perfecte estat de conservació i neteja. 
 
 
 ARTICLE 9.- 
 
 1.- Els locals destinats a la fabricació de pa, productes de massa de 
pa i paneteria estaran construïts de tal manera que puguin mantenir-se fàcilment en 
perfectes condicions d'higiene i neteja i a aquest objecte haurà d'adequar-se la 
distribució de forns, obradors i restants dependències. 
 
 2.- Les taules, taulells i prestatges seran de marbre, material vitrificat 
o fustes dures, fàcilment rentables, i tots els elements o eines que puguin entrar en 
contacte amb la matèria prima o els articles elaborats o en procés de fabricació, 
tindran característiques tals, que de cap manera puguin transmetre al producte 
propietats nocives o gustos desagradables. 
 
 3.- Els productes elaborats hauran de protegir-se en armaris, vitrines, 
cambres frigorífiques o mitjançant cubetes o cistells individuals de material 
higiènic. 
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 4.- No es podrà menjar o pernoctar en els establiments objecte 
d'aquesta ordenança per la qual cosa ha d'existir o habilitar-se en la mateixa planta 
locals destinats tals fins, els quals hauran d'ésser totalment independents. 
 
 5.- Els locals disposaran d'aigua potable des dels punts de vista físic, 
químic i microbiològic; el subministrament haurà ésser directe amb desguassos 
també directes a la xarxa general d'evacuació provistos de sifons i dispositius 
antibúrics. 
 
 
 ARTICLE 10.- En habitacions separades i d'accés indirecte es 
disposaran els serveis sanitaris integrats, com a mínim, per lavabo i dutxa, ambdós 
amb aigua freda i calenta i dotats en tot moment de sabó, detergents i tovalloles 
netes i per wàter, i urinaris inodors, en el nombre, proporcional al cens dels 
productes de l'establiment i que quedi fixada en cada ordenança d'edificació. 
 
 
 ARTICLE 11.- Els magatzems i dipòsits de combustible i en tot cas 
els aparells necessaris per al seu subministrament als forns, haurà de disposar de 
dependències de l'establiment 
 
 
 ARTICLE 12.- Les noves indústries de fabricació de pa, productes 
de massa de pa i paneteria, hauran de tenir una capacitat de magatzem almenys 
de farina necessària per a la producció normal de 15 dies. Els sacs hauran apilar-
se en fileres estibades de no més de 10 sacs d'alçada. 
 
 
 ARTICLE 13.- Quan la indústria de fleca estigui ubicada en patis d'illa 
o en zones residencials, els sorolls que produeixin no sobrepassaran en cap 
moment als 30 decibels, mesurats de la manera que es determini a les ordenances 
d'edificació dels respectius municipis. A aquest fi, els motors, màquines 
operadores, transmissions i més elements que ho requereixin, hauran d'intercalar-
se antivibrants elàstics i pinyons d'accionament de material no mecànic. 
 
 
 FABRICACIONS 
 
 
 ARTICLE 14.- 
 
 
 1.- En aquestes indústries podrà fer-se tot tipus de pa, comú, i 
especial, en les seves diverses formes, tipus i denominacions tradicionals, sempre 
que en la seva fabricació s'emprin primeres matèries condicionals o enriquides, 
complements del pa i additius autoritzats per la legislació especial. 
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 2.- Quan la indústria hagi esta també autoritzada per a l’elaboració 
de productes de paneteria o similars, es podran fabricar utilitzant els complements 
i additius autoritzats per aquest tipus d'aliments. 
 
 3.- En la fabricació del pa hauran de tenir-se en compte els requisits 
establerts en el Decret núm. 338/1975, de març, en el que es refereix a normes de 
qualitat. 

 
 
 
 

PROHIBICIONS 
 
 ARTICLE 15.- 
 
 Queda expressament prohibit: 
 
 1.- Que els productes emmagatzemats estiguin en contacte amb el 
sol, havent d'ésser col.locats en prestatges, taules o tarimes adequades a cada 
tipus de producte. 
 
 2.- Emmagatzemar el gènere i els combustibles sòlids, si s'utilitzen a  
menys de 25 cm. de les parets i a menys de 50 cm. del sostre per tal d'evitar 
rosegadors. 
 3.- Col·locar qualsevol objecte fora del seu lloc corresponent. 
 
 4.- Fumar a l'interior del local, especialment durant els procés de 
fabricació, manipulació i elaboració dels productes. Per això hauran de col·locar - 
se indicacions prohibitives en llocs visibles. 
 
 5.- Pernoctar a l'interior de l'obrador o de les diferents dependències 
de la indústria, sempre que no hagi lloc específic per fer-ho, que haurà d'ésser 
totalment independent. 
 
 6.- Utilitzar els locals, instal.lacions, vehicles, maquinària, utillatge i 
eines per a usos diferents als autoritzats. 
 
 7.- Utilitzar aigües no potables, tant per a l'elaboració i rentat dels 
productes, com per a la neteja del material i utillatge. 
 
 8.- Entrar al local, a manipular productes, persones que tinguin 
malalties infeccioses en període agut i siguin portadors de gèrmens. 
 
 9.- Utilitzar peces de vestir no reglamentàries. 
 
 10.- Queda prohibida l'entrada de tot tipus d'animals dins dels locals 
destinats a la venda de pa. 
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CONDICIONS DEL DESPATXOS DE VENDA DE PA, PRODUCTES DE 
MASSA DE PA  I  PANETERIA. 
 
 CAPÍTOL III 
 
 
 ESTABLIMENTS  DE  VENDA 
 

ARTICLE 16.- 
 
 
 1.- Els establiments de venda de pa, es classificaran en establiments  
especialistes i establiments polivalents. 
 
 2.- Els establiments especialistes, que es dedicaran exclusivament a 
la venda de pa, productes de massa de pa i paneteria, podran ésser dels següents 
tipus i característiques: 
 
 a) Despatxos artesans de pa, elaborats en forn annex. En aquests 
l'elaboració i fabricació, del pa tenen lloc al mateix establiment, en local annex. 
Hauran de distingir-se amb rètols en els que consti: "fleca" "forn de pa", "forn", 
"horno de pan", "horno" o "panaderia artesana". Aquestes denominacions només 
podran ésser utilitzades en aquests tipus d'establiments. 
 
 b) Despatxos de pa, sense forn annex, propietat del fabricant que 
elabora el pa. Aquests despatxos són els administrats en exclusiva pel propi titular 
de l'establiment comercial, que l'explota directament. 
 
 c) Despatxos de pa, sense producció pròpia. Aquests despatxos són 
els subministrats per qualsevol fabricant. 
 
 
 3.- Els establiments polivalents són aquells del ram de l'alimentació, 
en autoservei, que compaginen la venda de pa, productes de massa de pa i 
paneteria. Aquests establiments disposaran de prestatges dedicats exclusivament 
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a la venda de pa, tant comú com especial, i cada producte estarà separat de l'altre 
per compartiments. Els establiments amb superfície igual o superior a 400 m2 
podran destinar un lloc especial per a la venda de pa, que compleixi les 
característiques i condicions expressades en aquesta Ordenança o normativa 
aplicable. Els establiments amb superfície inferior a 400 m2, per a poder vendre pa 
en lloc especial, hauran de sol.licitar autorització de conformitat amb el que 
disposa l'Ordre de 20 de desembre de 1982. 
 
 
 
 
 
 
 
 CARACTERÍSTIQUES  DELS  DESPATXOS 
 
 ARTICLE 17.- Tot establiment dedicat a la venda de pa disposarà 
de: 
 
 a) Una balança a la vista del públic, per a la comprovació del pes, a 
petició del consumidor. 
 
 b) Un llibre de reclamacions, degudament diligenciat pel Servei 
Territorial de Comerç corresponent. Aquest llibre podrà ser de qualsevol tipus 
sempre que estigui degudament enquadernat i els seus fulls numerats. El seu ús es 
regirà pel que disposa l'article 7 de l'Ordre de 20 de desembre de 1982. 
 
 c) Un cartell, col·locat en lloc visible, amb els preus unitaris de tots els 
tipus de pa, productes de massa de pa i paneteria. En els productes de paneteria 
figurarà el preu per kg. o dotzena i unitari. Ha de tenir un format de 50 cm. 
d'amplada per 35 cm. d'alçada. 
 
 ARTICLE 18.- 
 
 1.- Els establiments de venda de pa tenen l'obligació de disposar de 
totes les varietats de pa comú que hagin estat aprovades per l'Organisme 
competent en la matèria i hauran tenir la quantitat necessària de pa tou per tal 
d'atendre al consum ordinari del veïnat o de la clientela habitual de cada comerç. 
 2.- Els establiments polivalents que no disposin de despatx 
especialista de venda de pa, hauran de disposar com a mínim de la varietat de pa 
comú usual entre la seva clientela. 
 
 3.- Aquestes obligacions regiran des del moment de l'obertura fins 
les 12 hores del migdia. En cas de no disposar d'existències d'alguna de les 
varietats al·ludides, l'establiment estarà obligat a subministrar al mateix una altra 
varietat, per un pes anàleg a la peça sol·licitada. 
 
 ARTICLE 19.- 
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 1.- El consumidor té dret a fer comprovar el pes de les peces de pa 
que vol comprar. 
 
 2.- Si fins les 12 hores del migdia no es pogués subministrar el pa 
que vulgui comprar, té el dret a exigir, al mateix preu, altres peces de pa comú, i si 
no hi hagués, de pa especial d'un pes anàleg al de la peça sol·licitada. 
 
 3.- El consumidor pot exigir i utilitzar el llibre de reclamacions que 
l'establiment té a la seva disposició. 
 
 Aquest llibre serà facilitat pels Serveis Territorials de la Direcció 
General de Comerç Interior i Consum. Poden ser utilitzats d'altres, sempre que 
estiguin prèviament homologats per la Direcció General. 
 
 CONDICIONS HIGIÈNIQUES SANITÀRIES 
 
 
 ARTICLE 20.- 
 
 Els locals destinats a la venda de pa hauran de complir les següents 
condicions higièniques i sanitàries: 
 
 1.- Hauran tenir local independent de tota altra indústria que no sigui 
la similar de confiteria o pastisseria. 
 
 2.- Els nous establiments especialistes disposaran a més de les 
dependències complementàries, d'una superfície dedicada a la venda de pa, 
productes de massa de pa i de paneteria, de 20 m2. com a mínim. 
 
 3.- El paviment dels esmentats locals serà de rajoles, mosaic 
hidràulic o material anàleg; els murs i els sostres seran impermeables, llisos i 
fàcilment netejables, revestits d'aquells de rajola de tons clars o material similar fins 
una alçada mínima de 2,70 m2. 
 
 4.- Existirà un annex utilitzable per a banys, amb aigua corrent i 
lavabo inodor, i finestra directa a l'exterior o proveïda de ventilació artificial 
suficient. 
 5.- Els prestatges o armaris i el taulell estaran recoberts de material 
impermeable i fàcilment netejable. 
 
 6.- L'accés al local haurà d'efectuar-se de manera directa des del 
carrer. Les portes hauran de tenir molles d'acció permanent. 
 
 7.- La ventilació haurà de ser directa, totes les instal.lacions hauran 
de reunir anàlogues condicions d'impermeabilitat i neteja, i les portes i finestres 
tindran dispositius contra les mosques i rosegadors. 
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 ENVASAT EN DESPATXOS ARTESANS 
 
 ARTICLE 21.- 
 
 1.- Els productes que es venen en els despatxos artesans de pa, no 
és necessari que es presentin embolicats, però s'hauran de col·locar en els 
prestatges, en compartiments diferents, en cada un dels quals figurarà un rètol 
indicant, de manera clara i visible, la denominació del producte, el pes i el peu 
corresponent. 
 
 2.- Els prestatges hauran d'estar separats del públic mitjançant els 
taulells, a l'objecte d'evitar la manipulació del producte per persona diferent al 
venedor. El mateix venedor no podrà fer l'operació de cobrament, a no ser que 
l'establiment estigui atès solament per una persona, en aquest cas el propi venedor 
podrà cobrar l'import, però haurà d'utilitzar pinces o altre instrument per servir els 
productes, amb la finalitat de no tocar l'article amb les mans. 
 
 3.- Els productes de paneteria s'exposaran en vitrines, figurant 
solament de cada producte, el nom i el preu unitari. Únicament es podran manipular 
els productes amb pinces o instruments similars. 
 
ENVASAT EN ELS DESPATXOS DE PA SENSE FORN ANNEX, PROPIETAT 
DEL FABRICANT QUE L'ELABORA 
 
 ARTICLE 22.-  
 
 1.- La distribució des del lloc de producció fins l'establiment de venda 
de productes es realitzarà en bosses o altre tipus de recipient proveït de tapa 
coberta protectora, degudament precintada en el lloc d'origen, aquests embalatges 
hauran de fabricar-se amb material autoritzat per a contenir aliments, per les 
autoritats sanitàries competents. Hi figurarà serigrafiat o imprès: 
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 a) La marca registrada i nom i domicili del fabricant. 
 
 b) Número de registre sanitari d'indústries i productes alimentaris. 
 c) Número i pes total de peces, denominació, composició i pes 
unitari. 
 
 Els embalatges tindran un contingut total entre 10 kg. mínim i 30 kg. 
de màxim. 
 
 2.- Per a la venda, aquests establiments aplicaran les mateixes 
normes que els despatxos artesans descrits en l'article 21 de la present ordenança. 
 
 
 
  
 

ENVASAT EN DESPATXOS DE PA SENSE FABRICACIÓ PRÒPIA 
 
 ARTICLE 23.- 
 
 1.- Aquests establiments hauran de vendre tant el pa comú com 
l'especial, embolicats unitàriament. Els productes hauran d'arribar al punt de venda 
en l'interior d'embalatges, segons el que estableix l'article 22, punt 1. 
 
 2.- Els diferents tipus de pa, tant comú com especial, estaran a 
disposició públic, degudament embolicats, en els corresponents departaments del 
prestatge, en cada un del quals figurarà un rètol amb la denominació del producte, 
el pes unitari i el preu corresponent. 
 
 3.- Les varietats de pa d'un pes inferior a 75 gr., així com els 
productes de forn de pa, podran estar unitàriament sense embolicar, en els 
prestatges o bé dins de les vitrines. No obstant, hauran d'arribar a l'establiment 
condicionats globalment en embalatges. 
 
 4.- Els embolcalls hauran de ser de material aïllant i hermètic, i les 
autoritats sanitàries corresponents podran precintats i a l'exterior figurarà 
serigrafiada, impresa o etiquetada la informació següent: 
 
 
 a) Marca registrada, nom o raó social i adreça del fabricant. 
 
 b) Denominació del producte. 
 
 c) Pes net i preu del producte. 
 
 d) Número del registre sanitari d'indústria i productes alimentaris. 
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 En el pa especial haurà de constar també, la fórmula qualitativa o 
quantitativa del producte. 
 
 5.- Tant les varietats de pa o de pes inferior de 75 grs., com els 
productes de paneteria no serà necessari que es presentin embolicats, i hauran 
d'acollir-se al que es prescriu a l'article 21 de la present ordenança per als 
despatxos de pa artesans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ENVASAT EN ELS ESTABLIMENTS POLIVALENTS 
 
 
 ARTICLE 24.- 
 
 1.- Aquests establiments hauran de vendre els seus productes 
unitàriament embolicats, segons el que estableix l'article anterior. Els productes 
han d'arribar al punt de venda a l'interior d'embalatges, segons el que estableix 
l'article 22 d'aquesta ordenança. 
 
 2.- En els prestatges es reservarà un lloc especial per a l'exposició 
del pa. Cada tipus de pa haurà de correspondre al compartiment en el que figurarà 
un rètol amb la denominació del producte, el seu pes i preu unitari. 
 
 3.- Quan la venda es realitzi en un despatx de pa especialista integrat 
dins de la unitat polivalent es tindran en compte les normes específiques aplicables 
al tipus d'establiments especialista de què es tracti. 
 
 
 ARTICLE 25.- Els rètols, cartells i etiquetes constitueixen mitjans 
d'informació per al consumidor i usuari i hauran de permetre tant la identificació de 
l'establiment comercial com del fabricant del producte, així com les característiques 
essencials d'aquest, i especialment, el pes i el preu. En qualsevol cas, els cartells 
rètols i etiquetes hauran d'ajustar-se als principis d'exactituds i veracitat. 
 
 ARTICLE 26.- Per al transport dels productes objecte de la present 
disposició s’utilitzaran vehicles tancats, l'obertura dels quals no es podrà realitzar 
més que en el moment de lliurar la mercaderia. El sostre o tapa del vehicle així com 
les parets hauran de ser metàl·liques o de qualsevol altre material rígid, sense cap 
part formada per roba o llana. No es podrà transportar el pa ni els productes de 
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massa de pa i paneteria, junt amb altres productes o materials que els puguin 
alterar. Els vehicles hauran de mantenir-se en perfecte estat de neteja i sotmetre's 
a desinfeccions periòdiques. Els productes transportats no podran estar en 
contacte amb les parets o terra del vehicle, gràcies a l'embalatge que, per al seu 
transport, es preveu en la present disposició. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HORARIS DE VENDA 
 
 ARTICLE 27.- 
 
 1.- L'horari de venda en els despatxos de pa haurà de ser suficient 
com per proveir adequadament al públic consumidor. 
 
 2.- Durant el període de vacances l'Agrupació Professional 
d'Empresaris, Fabricants i venedors de pa, o agrupacions, si s'escau, 
confeccionaran la relació de torns a realitzar per les indústries i establiments de la 
ciutat, de manera que el servei no resti desatès. Aquesta relació s'haurà de 
presentar a l'Ajuntament amb una antelació mínima de 20 dies del començament 
del primer torn, per a la seva aprovació o modificació, quan s'escaigui. Hauran 
d'adaptar-se al quadre de vacances aprovat per l'Ajuntament tots els establiments 
destinats a la venda de pa. 
 
 3.- Queda expressament prohibida la venda de pa durant els 
diumenges i festius, ja siguin festes de caràcter estatal, autonòmiques o locals, 
sempre que l'establiment no disposi de la corresponent autorització per la Direcció 
General de Comerç, Interior o Consum del Departament de Comerç i Turisme de la 
Generalitat de Catalunya. Quedaran excloses d'aquesta prohibició aquelles festes 
que s'assenyalin en el calendari de festes presentat pel Gremi de Forners i aprovat 
per l'Ajuntament. 
  
 4.- Les infraccions d'aquest article en els seus apartats 1, 2 i 3 al 
marge de les responsabilitats a que pugui tenir lloc en matèria de disciplina de 
mercat, seran sancionades per l'autoritat municipal amb sanció de 5.000,-- 
pessetes a 10.000,-- pessetes. 
 
 PROHIBICIONS 
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 ARTICLE 28.- Queden prohibides les activitats següents: 
 
 1.- La utilització de paper imprès per embolicar les peces 
protegides. No es considerarà paper imprès nou que porti imprès en una carta el 
nom, direcció i altres indicacions comercials referents al fabricant o venedor. 
 
 2.- La venda de pa a preus superiors als màxims autoritzats. 
 
 3.- La venda de pa en peces de pes o models diferents als 
autoritzats. 
 
 4.- Cobrar directament l'import de la venda de pa, així com el canvi, la 
mateixa persona que despatxa el pa, pans especials i paneteria, que no estiguin 
envasats, excepte el que disposa l'article 21, apartat 2. 
 
 
 
 
 DISTRIBUCIÓ 
 
 ARTICLE 29.- 
 
 1.- Es prohibeix la venda ambulant de pa, productes de massa de pa 
i paneteria. Respecte del servei a domicili, els establiments de venda de pa que el 
practiquin hauran d'assegurar que el contingut de la tramesa arribi al domicili del 
consumidor degudament protegit, mitjançant un bossa, que serà precintada a 
l'establiment corresponent. A la bossa figurarà, imprès o serigrafiat el nom de 
l'establiment subministrador. Unida a la mateixa bossa, hi anirà la corresponent 
factura amb el contingut de l'embalatge, el preu unitari corresponent al que es cobri 
pel servei i, en tot cas, l'import total. 
 
 2.- Els fabricants, per servir les comandes dels establiments 
d'hosteleria i de les col·lectivitats, hauran de condicionar els productes en bosses o 
altres embalatges ajustats a les especificacions reflectides a l'article 22. de la 
present ordenança. 
 
 CAPÍTOL IV 
 
 DEL PERSONAL 
 
 
 ARTICLE 30.- 
 
 1.- El personal afecte al procés de fabricació, distribució i venda de 
pa, productes de massa de pa i paneteria hauran d'estar en possessió del carnet 
sanitari individual, en el qual, a més de les dades personals del titular, es farà 
constar: 
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 a) Comesa professional específic. 
 
 b) Vicissituds patològiques. 
 
 c) Qualsevol altra dada que disposin les normes i les autoritats 
sanitàries. 
 
 2.- El personal amb malalties transmissibles, en qualsevol dels 
períodes, o sigui portador de gèrmens, haurà de ser exclòs de tota activitat 
directament relacionada amb el procés d'elaboració del pa; fins la total curació, 
clínica i bacteriològica, del procés o de l'estat del portador. 
 
 
 ARTICLE 31.- El personal disposarà dels vestuaris i serveis higiènics 
en número proporcional a la seva plantilla i l'aigua potable que utilitzin per la neteja 
serà la d’abastament d'aigua potable de la indústria. 
 
 
 
 ARTICLE 32.- Queda prohibit al personal afecte al procés de 
fabricació: 
 
 1.- Simultanejar la seva activitat laboral específica amb qualsevol 
altra que pugui suposar font de contaminació. 
 
 2.- Fumar en els locals d'elaboració emmagatzament i distribució. 
 
 3.- Efectuar menjars en els llocs de treball. 
 
 4.- Utilitzar peces de treball que no reuneixin les condicions de neteja 
reglamentària. 
 
 5.- Efectuar qualsevol manipulació de matèries primes, masses o  
productes acabats amb les mans sense que prèviament hi hagi procedit a una  
neteja curosa. 
 DISPOSICIÓ FINAL 
 
 
 L'incompliment de les normes que estableix la present Ordenança 
constituirà infracció administrativa en matèria de disciplina de mercat i serà 
sancionat conforme el que preveu el Decret 308/1980, de 2 de desembre, Ordre 
de 27 de maig de 1982 i restants disposicions concordants. 
 
 
                                               ……………………….. 
 
 
 SECCIÓ 3 
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ORDENANÇA SOBRE LA COMERCIALITZACIÓ I REQUISITS EN LA VENDA 
DE GELATS. 
 
 ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
 
 ARTICLE 1.- La present normativa té per objecte regular les 
condicions de venda de gelats, així com la fixació de la comptabilitat amb l'activitat 
comercial que es desenvolupi en el local o punt de venda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTABLIMENTS DE VENDA 
 
 
 ARTICLE 2.- Queda terminantment prohibida la venda de gelats en 
tots aquells establiments en els quals l'activitat comercial principal que es 
desenvolupa, és aliena a la branca d'alimentació o que es tracti de bars, pubs, 
wiskeries, granges i similars. 
 
 
 ARTICLE 3.- S'autoritza la venda de gelats en tots aquells 
establiments destinats a la comercialització de productes alimentaris i bars, pubs, 
wiskeries, granges i similars, excepte els de despatx de pa, tenint en compte la 
seva regulació específica sobre comptabilitat de venda. 
 3.1.- En el supòsit d'interessar la venda de gelats en el local ja 
destinat a la venda d'altres productes d'alimentació, haurà de sol.licitar-se de 
l'autoritat municipal l'autorització corresponent, a l'objecte de control i comprovació 
del compliment de les normes tecnico-sanitàries corresponents. 
 
 3.2.- Al mateix temps, s'autoritza la venda de gelats en aquells llocs o 
quioscos instal·lats fora de locals tancats, que prèviament fixi l'Administració Muni-
cipal i d'acord amb la Normativa sobre ús privatiu de la via pública, prèvia sol.licitud 
dels interessats. 
 
(La Comissió de Govern en data 19-3-1996 acorda AFEGIR condicions per a 
l’atorgament de llicències ) 
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 “3.3.- Establir les normes següents per l’atorgament de 
llicència d’ocupació temporal: 
 
 a) No s’adjudicarà més de dos llicències per empresa 
sol·licitant. 
 
 b) L’ adjudicació dels llocs s’efectuarà de manera directa tenint 
en compte la data de la sol·licitud. cas que el número de peticions excedeixi 
als llocs d’emplaçament, l’Ajuntament procedirà a dur a terme un sorteig 
entre les empreses sol·licitants. 
 
 c) Qualsevol de les empreses que se li atorgui la llicència 
d’ocupació temporal per instal·lar els quioscos de gelats, estarà obligada a 
acceptar les persones que els serveis socials d’aquest Ajuntament li 
proposi per dur la gestió dels quioscos. 
 
 3.4.- Si un quiosc de gelats roman tancat set dies consecutius, 
o deus dies discontinus, es procedirà a revocar la seva llicència d’ocupació 
temporal i a la retirada dels quiosc de la via pública per part de l’empresa, en 
cas contrari l’Ajuntament ho executarà a càrrec de l’empresa obligada.”  
 
 
  
 CONDICIONS DE VENDA 
 
 ARTICLE 4.- Els establiments de venda, ja siguin permanents o de 
temporada, disposaran dels elements frigorífics necessaris per a la conservació 
adequada dels gelats. 
 
 4.1.- Les eines que s'emprin per a la venda gaudiran de les degudes 
condicions higièniques, tant el tipus de material, inalterable, com la seva neteja i 
conservació. 
 
 4.2.- El lloc on s’instal·li la màquina expenedora de gelats estarà lluny 
de fonts calòriques que incideixin directament sobre les màquines i allunyades de 
qualsevol causa contaminant, degudament autoritzades pels Serveis Sanitaris 
Municipals. 
 4.3.- El personal dedicat a la venda de gelats haurà d'observar en tot 
moment la màxima pulcritud en la seva neteja personal i en cas d'expendre gelats 
sense embolcall, és a dir, en neules o galetes en porcions o que d'alguna manera 
hagi de posar-se en contacte directe amb el producte, haurà d'estar en possessió 
de la corresponent targeta de manipulador d'aliments. 
 
 
 DISPOSICIÓ FINAL 
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 El que s'ha regulat en la present Normativa s'entén sense perjudici 
d'altres disposicions reglamentàries que existeixin o puguin existir, a les quals no  
podrà contradir o oposar-se, i en el que no s'ha regulat expressament, s'atindrà al 
que disposa el R.D. 670/83 de 2 de març, i a la Resolució de 13 de febrer de 
1984. 
                                                   …………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SECCIÓ 4 
 
NORMES SOBRE VENDA I EMMAGATZENAMENT DE PRODUCTES 
PIROTÈCNICS 
 
 
 ARTICLE 1.- L'objectiu de la present ordenança és aconseguir un 
més gran nivell de protecció als consumidors, comerciants, i ciutadans en general, 
per la qual cosa s'esdevé necessari intensificar les mesures de vigilància i exigir 
l'estricte compliment de la Normativa aplicable a l’emmagatzenament i venda de 
productes pirotècnics. 
 
 ARTICLE 2.- D'acord amb el que disposa l'article 181.2 del vigent 
Reglament d'Explosius, els establiments de venda de productes pirotècnics podran 
emmagatzemar, prèvia autorització del Govern Civil, amb l'informe dels Serveis 
Tècnics de Mines i de la Intervenció d'Armes de la Guàrdia Civil, en eles quantitats 
previstes en l'esmentat Reglament i en el R.D. 2288/81, de 24 de juliol, sense els 
permisos dels quals no es podrà sol.licitar la corresponent autorització municipal 
de venda. 
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 ARTICLE 3.- Tot sol·licitant d'autorització municipal de venda de 
productes pirotècnics, haurà de complir, a més de les condicions imposades per 
l'Autoritat Governativa i autonòmica en les seves autoritzacions, les següents: 
 
 1.- EN LOCAL PERMANENT: 
 
 a) L'autorització haurà de col·locar-se en l'establiment de manera 
visible des del carrer. 
 
 b) El local, disposarà com a mínim de dos extintors d'incendis de 5 
kg. de capacitat, o un de 10 kg. en perfectes condicions d'ús. El nombre d'extintors 
a instal·lar, no obstant, dependrà de la superfície del local i volum de venda i 
emmagatzematge del producte, segons informe dels Serveis Tècnics Municipals. 
 
 c) El magatzem de productes pirotècnics, no tindrà cap tipus 
d'instal.lació elèctrica, i s’il·luminarà des de l'exterior, excepte que disposi 
d'instal.lació antideflagrant dotada d'un interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30 
mA). 
 
 d) Simultàniament s'admeten tant compradors com persones 
despatxant els productes (no superior a cinc i depenent de les dimensions del 
local), havent de romandre uns dels botiguers a l'entrada, per tal d'impedir major 
nombre de persones en el local o bé, fer-se responsable el venedor que no es 
sobrepassi el nombre de clients. 
 
 
 
 
 e) Les mostres que siguin exposades en els aparadors o vitrines, 
hauran d'estar exemptes de càrrega. 
 
 f) Es prohibeix fumar o encendre flames, o estufes d'incandescència 
en tot el local, i hauran de col·locar-se cartells visibles assenyalant la primera 
prohibició. 
 
 g) Els coets solament podran vendre's en paquets complets, 
degudament protegits i coberts en la part de la càrrega. 
 
 h) En el local destinat a la venda s'evitarà l'existència de cadenetes 
de paper, cortines i abundància d'objectes de plàstic o inflamables. Si existissin 
finestres en el magatzem es proveiran d'un tela metàl·lica que impedeixin llençar 
objectes o papers incendiats. 
 
 i) La porta del magatzem estarà totalment tancada i s'haurà d'ajustar 
correctament el marc i el terra a l'objecte d'evitar esquerdes. 
 
 j) Els productes pirotècnics que es venguin hauran de portar 
impresos la marca i el nom del fabricant i el número del seu registre industrial. 
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 k) El local de venda haurà de disposar de dues sortides, 
suficientment amples, que es comuniqui amb diverses vies públiques diferents o bé 
una de les esmentades sortides a una via pública i l'altra a un pati de superfície no 
inferior a 50 m2. 
 
 l) En el local destinat a la venda hi haurà solament el material just per 
atendre les necessitats immediates de despatx al públic, guardant-se la resta en 
lloc habilitat de magatzem. El transport des de la sala-magatzem a les 
prestatgeries de venda al públic s'efectuarà únicament en el moment en que la 
tenda estigui desallotjada de compradors. 
 m) La quantitat màxima que podrà emmagatzemar-se serà de 75 kg. 
de pes brut. L'equivalent en material inflamables o explosiu no podrà passar de 15 
kg. Tots els articles hauran de conservar-se en caixes resistents folrades 
adequadament. 
 
 2.- En CASETES instal·lades a la via pública o en terrenys privats o 
públics: 
 a) La venda es realitzarà en un quiosc que compleixi les 
característiques que assenyali la inspecció tècnica d'Indústria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 b) L'emmagatzenament de productes pirotècnics es farà en caixes 
metàl·liques adequades, amb baldó, les quals hauran de retirar-se de la caseta 
quan aquesta estigui tancada al públic i en especial durant les hores de la nit. La 
quantitat màxima de materials que es podrà emmagatzemar en la caseta serà la 
necessària per tal d'atendre la venda del dia, sense que pugui excedir de 50 kg. en 
brut i no més de 10 kg. de material inflamable o explosiu. El material que podrà 
transportar-se en vehicle ho serà amb les degudes precaucions i en els termes i 
amb la documentació descrita en el Reglament d'Explosius. 
 
 c) Cada caseta tindrà extintor d'incendis de 5 kg. de capacitat i 
col.locats en llocs ben visibles avisos homologats de "prohibit fumar". Per a 
l'enllumenat no podran utilitzar-se llums portàtils que impliquin qualsevol tipus de 
combustió. 
 
 d) Les casetes hauran de guardar com a mínim una distància de 20 
m. amb respecte a qualsevol edificació. 
 
 Aquestes casetes estaran a 100 m. dels llocs que puguin representar 
especial perillositat, com gasolineres, dipòsits de gas, etc. 
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 Anualment, l'Ajuntament fixarà les zones d'instal.lació d'aquestes 
dintre del terme municipal, així com, se s'escau, el nombre a instal·lar. 
 
 ARTICLE 4.- 
 
 1.- Es prohibeix la venda de productes pirotècnics a menors de 14 
anys. 
 2.- Els productes autoritzats per a la venda a persones majors de 14 
anys estan catalogats de CLASSE I, que comprenen: bombetes japoneses, 
bengales amb palet de fusta o de fil ferro. Sortidors embolicats en paper, amb un 
diàmetre interior fins 8 mm. Sorpreses anomenades japoneses amb sortida de 
joguines o papers. Fulminants de pirotècnia. Suros detonants per armes de joguina 
i torxes. Articles infantils de detonació, en quantitats de barreja fins 0,5 gr. Voladors 
infantils i similars fins 6 mm. de diàmetre interior i amb un màxim de barreja 
detonant pirotècnica o color de 0,5 gr. 
 
 ARTICLE 5.- Els productes autoritzats per a la venda a persones 
majors de 18 anys, estan catalogats de CLASSE II que comprenen: fonts 
màgiques, coets voladors amb un diàmetre interior no inferior a 6 mm. ni superior a 
14, amb una quantitat de barreja detonant, pirotècnica o color no inferior a 0,5 gr. ni 
superiors 15. Rodes embolicades en paper amb un diàmetre interior superior a 8 
mm. Qualsevol altra classe de rodes, figures i escuts al·legòrics i lletres, volcans 
tubs xiuladors, correcames, traca amb quantitat de barreja detonant pirotècnica 
d'un màxim de 2 gr. i un final no superior a 20 gr. Altres articles de detonació amb 
quantitats de barreja detonant pirotècnica no inferior a 0,5 gr. ni superior a 15. 
Bengales de tota classe. Candeles romanes, sols, trets de carcassa o color solt en 
tub de cartró fins un màxim de 80 mm. de diàmetre interior i un pes màxim de 100 
gr. de color. 
 
 
 ARTICLE 6.- Els productes pirotècnics de CLASSE III inclou als 
altres productes fabricats de pirotècnia recreativa, per ser utilitzats exclusivament 
per persones pertanyents a un taller de pirotècnia degudament legalitzat, no 
permetent-se el seu emmagatzenament dintre de nuclis habitats ni la seva venda al 
detall. 
 
 A aquests efectes, els trons, la càrrega dels quals excedeixi de 3 gr. 
de barreja detonant es consideraran articles de venda restringida, i el seu ús 
solament estarà permès a personal especialitzat. 
 
 
 ARTICLE 8.- Els interessats hauran de sol.licitar la corresponent 
autorització municipal amb anterioritat a la seva venda o emmagatzenament dels 
productes de pirotècnia. El seu incompliment podrà ser sancionat fins i tot ser 
objecte de denegació d'autorització. L'esmentada sol.licitud haurà de constar i, si 
s'escau, acompanyar el següent: 
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 - Autorització o autoritzacions Governatives. 
 
 - Croquis en el que consti l'extensió superficial de la tenda i 
magatzem. 
 - Mesures porta accés i sortida del local. 
 
 - Qualsevol altra dada que se'l requereixi per major coneixement del 
local i les seves condicions. 
 
 ARTICLE 9.- L'autorització municipal tindrà validesa pel mateix 
període de temps que el consignat en les preceptives autoritzacions governatives, 
sense que pugui excedir d'un any, i s'entendrà desestimada aquelles sol.licituds 
que no hagin esta resoltes en el termini de 10 dies següents al de presentació de 
la sol.licitud. 
 
(El 14 de març de 1994,  la Comissió de Govern acordà INCLOURE barem) 
 
 “Per l’atorgament de llicències d’ocupació temporal de casetes 
per la venda d’articles pirotècnics, l’Ajuntament no adjudicarà més de dos 
llicències per peticionari, i tindrà en compte els següents criteris de  
preferència en quan a les condicions personals dels sol·licitants : 
 
 
A) Realitzar una activitat comercial en aquesta ciutat ……………….5 punts 
 
B) Ser resident a Sant Feliu  …………………………………………….. 3 punts 
 
C) Trobar-se el sol·licitant en situació de atur .………………………. 2 punts 
 
D) Antiguitat en la venda d’articles pirotècnics ……………………… 1 punt “ 
 
 
 ARTICLE 10.- Les persones a les quals siguin autoritzades la venda 
de productes de pirotècnia, se'ls notificarà per escrit, en el que constarà totes i 
cada una de les condicions que haurà obligatòriament de complir quant al local, 
emmagatzenament, venda i seguretat del mateix. 
 
 ARTICLE 11.- La infracció per part dels venedors de tot el que queda 
disposat en la present ordenança o en les condicions assenyalades per 
l'Ajuntament en la corresponent autorització de venda, donarà motiu a la immediata 
revocació del permís, sense perjudici de les sancions administratives o penals si 
feia el cas. 
 
 DISPOSICIÓ FINAL 
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 El que es regula en la present ordenança, s’entén sense perjudici 
d'altres disposicions reglamentàries que existeixin o puguin existir, a les que no 
podrà contradir ni oposar-se, i en el que no es regula expressament, s'ajustarà al 
que disposa el Reglament d'Explosius i Reial Decret 2288/81, de 24 de juliol. 
 
                                         …………………. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       TÍTOL IV 
 
ORDENANÇA DE REGULACIÓ DELS ESTABLIMENTS DE CONCURRÈNCIA 
PÚBLICA.  
 
(Nova redacció aprovada per acord de Ple de data 12 d’abril de 1991, BOP 
27-4-1991) 
 
 CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS. 
 
 ART. 1 Àmbit d’aplicació. L’àmbit físic d’aplicació de l’Ordenança 
serà el del municipi de Sant Feliu de Llobregat. Les activitats que seran objecte de 
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regulació seran les contemplades en la Llei 10/1990, amb les modificacions de 
detall que s’especifiquen en aquest articulat.  
 
 ART. 2  Interpretació del Pla Especial. En tots aquells aspectes no 
definits explícitament en aquesta Ordenança, serà d’aplicació la Llei 10/1990 i el 
seu desenvolupament reglamentari, així com les demés disposicions legals de 
reng superior a aquesta Ordenança. 
 
CAPÍTOL II. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS ESTABLIMENTS. 
 
 ART. 3 Classificació detallada dels establiments. Aquesta 
Ordenança, en desenvolupament de la classificació continguda al catàleg  de 
l’Annex de la Llei 10/1990, classifica les activitats objecte de regulació de la 
manera següent: 
 
Classe 1.1: Establiments d’espectacles públics o de reunió en locals tancats i 
coberts. 
 
Classe 1.2: Establiments d’espectacles públics o de reunió a l’aire lliure amb 
instal.lacions fixes. 
 
Classe 2.1: Establiments per a la practica de l’esport en espais oberts 
Classe 2.2: Establiments per a la practica de l’esport en espais tancats. 
Classe 2.3: Establiments esportius d’exhibició en espais oberts. 
Classe 2.4: Establiments esportius d’exhibició en espais tancats. 
 
Classe 3.1: Establiments de jocs d’atzar. Bingos i Casinos. 
Classe 3.2: Altres   establiments   de   jocs  d’atzar  amb  expectativa  de guany 
econòmic. 
Classe 3.3: Establiments de jocs recreatius juvenils. 
 
Classe 4.1: Establiments de bar de begudes amb horari limitat. 
Classe 4.2: Establiments de bar amb horari limitat. 
Classe 4.3: Establiments de bar de begudes amb horari estès de superfície < 50 
m2. 
Classe 4.4: Establiments de bar de begudes amb horari estès de superfície > 50 
m2 
Classe 4.5: Establiments de bar amb horari estès < 50 m2. 
Classe 4.6: Establiments de bar amb horari estès > 50 m2. 
Classe 4.7: Establiments de restauració. 
 
Classe 5.1: Locals d’ambientació musical. Bars musicals de superfície < 50 m2. 
Classe 5.2: Locals d’ambientació musical. Bars musicals de superfície > 50 m2. 
Classe 5.3: Sales de festa amb actuacions o espectacles. 
 
 ART. 4 Definició dels establiments d’espectacles públics o de 
reunió. Aquest grup correspon als establiments o àmbits on es desenvolupin 
activitats públiques a les quals el, públic assisteix ocupant permanentment una 
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butaca o localitat ordenada en fileres i passadissos. S’estableixen dues classes: 
Classe 1.1 i Classe 1.2. La classe 1.1 correspon als establiments en locals tancats 
i coberts, i equival al tipus 1 de Catàleg de la Llei 10/1990. La classe 1.2 correspon 
als establiments permanents a l’aire lliure, i equival al tipus 3, exceptuant els 
establiments esportius, que aquesta Ordenança regula de manera específica. 
 
 ART. 5 Definició dels establiments esportius. Aquesta 
Ordenança reordena la classificació continguda en el Catàleg de la Llei 10/1990 i 
estableix les classes 2.1 a 2.4, en funció de dues variables. La primera te en 
consideració si el recinte de l’establiment és obert (a l’aire lliure) o tancat, tal com 
fa la Llei 10/1990. Una segona divisió, però, s’introdueix en funció que l’establiment 
es limiti a la pràctica de l’esport, en qualsevol de les seves modalitats, inclosos els 
gimnasos, o be que compagini la pràctica de l’esport amb l’exhibició. La 
combinació dels dos criteris determina les quatre classes esmentades. 
S’estableixen condicions específiques per a les boleres i establiments similars a 
l’article 24 d’aquesta Ordenança. 
 
 ART. 6 Definició dels establiments de jocs d’atzar. Aquesta 
Ordenança desagrega els establiments regulats al punt 4 del Catàleg en tres 
classes. La classe 3.1 correspon a les sales de Bingo i als Casinos, que tenen, a 
més, regulacions específiques. La classe 3.2 correspon a la resta d’establiments 
de jocs d’atzar amb expectativa de benefici econòmic per part del jugador, tals 
com sales de màquines escurabutxaques. Aquesta classe inclou tota mena 
d’establiments que tingui instal.lades més de tres màquines d’aquesta mena. La 
classe 3.3 contempla els locals de jocs  recreatius amb més de tres màquines 
recreatives sense expectativa de benefici econòmic per al jugador (del tipus billar, 
ping-pong, “futbolin”, jocs electrònics de simulació, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Modificat pel Ple 10-2-1994, BOP 19.4.1994) 
 ART. 7 Definició dels establiments de Restauració-Begudes. 1. 
Aquesta Ordenança reordena els establiments del grup 7 del Catàleg en set 
classes. Els criteris de classificació es bases en l’ús del local  (bar de begudes, 
bar-cafeteria o restaurant), en la dimensió (tamany) (superfície < o > que 50 m2 
d’utilització pel públic)  i per l’horari màxim de funcionament. Els establiments de la 
classe 4.1 corresponen als bars de begudes de dimensió reduïda (tamany 
reduït) i horari limitat. La classe 4.2 correspon als establiments de bar, sense 
limitació de dimensió (tamany)  però amb horari limitat. La classe 4.3 correspon 
als bars de begudes de horari estès i superfície limitada. La classe 4.4. correspon 
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als bars de begudes  amb horari estès sense limitacions de dimensió (tamany). 
La classe 4.5 correspon als bars cafeteries amb horari estès i superfície limitada. 
La classe 4.6 correspon als bars cafeteries amb horari estès i sense limitació. La 
classe 4.7 correspon als establiments de restauració, inclosos els bars que 
confeccionen i serveixen menjars. 
 
 Per tal d’establir el límit entre els restaurants i els altres establiments 
d’hosteleria, hom considerarà que pertanyen a la classe 4.7 els establiments que 
disposin de forns o cuines de qualsevol tipus, amb les condicions de seguretat i 
d’extracció de fums descrites a l’Ordenança, i que disposin d’un habitacle específic 
per a la cuina, obert o tancat però en qualsevol cas d’una superfície mínima de 6 
metres quadrats. Les classes 4.2, 4.4, 4.5 i 4.6 si volen disposar d’elements de 
cocció, tipus fregidores i/o cuines de gas, hauran de disposar d’un 
habitacle per cuinar, de les mateixes característiques que els establiments 
de codi 4.7, sinó solament podran disposar de petites cuines o forns, ambdós 
alimentats amb energia elèctrica, que no superin en conjunt els 2000 W, exclosos 
del còmput els microones o aparells elèctrics que compleixin funcions anàlogues, i 
on es prohibeix expressament la instal.lació de fregidores. Es permeten, però, les 
planxes de funcionament a gas. Aquests establiments solament podran servir 
“tapes”, fredes o calentes i fins un màxim de tres “plats combinats” a base dels 
elements exposats al taulell. No es permetrà el servei  a la carta. 
 ART. 8 Locals d’ambientació musical. Aquest grup contempla els 
establiments que es caracteritzen per la presència d’un nivell sonor superior als 68 
dB (A) mesurats a l’interior de l’establiment, tals com discoteques, bars musicals, 
sales de festes i similars. Inclou per tant part dels establiments dels grups 6 i 7 del 
Catàleg de la Llei 10/1990, Es desagrega en les següents classes d’establiments; 
Classe 5.1: Bars musicals de superfície < 50 m2. Classe 5.2: Bars musicals de 
superfície > 50 m2. Classe 5.3: Discoteques, sales de festes i similars. La classe 
5.3 és l’única que permet la realització d’actuacions en viu, espectacles, 
desfilades, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ART. 9 Locals d’activitats múltiples. Quan un establiment 
desenvolupi activitats englobades en diferents classes segons la divisió realitzada 
per aquesta Ordenança, li seran d’aplicació les condicions i limitacions de la que 
suposi major perillositat i molèstia, d’acord amb el criteri que allí es determina. 
 
 2. Els establiments que per les seves característiques tinguin 
prohibida l’entrada de menors, podran realitzar les anomenades “sessions light” 
destinades a menors, amb les següents condicions: 
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 a) Estarà prohibida la venda de tabac i alcohol, així com la presència 
de màquines escurabutxaques, i hauran d’ésser retirats de la vista i posats fora de 
funcionaments els botellers, exhibidors i màquines corresponents. 
 
 b) L’horari de funcionament d’aquestes sessions estarà comprès 
entre les 17 i les 21 hores. Entre la finalització d’aquestes sessions i el 
funcionament normal de l’establiment haurà de transcórrer com a mínim una hora i 
mitja. 
 
CAPÍTOL III. CONDICIONS FÍSIQUES DE LOCALITZACIÓ DELS 
ESTABLIMENTS. 
 
 ART. 10 Compatibilitat de l’activitat amb l’emplaçament. Als 
efectes d’aplicació de les condicions establertes en aquesta Ordenança es 
defineixen quatre zones, en funció de les seves característiques morfològiques i 
funcionals. Les zones A, B i C corresponen a les àrees d’edificació majoritàriament 
residència, i en general en edificació continua, es a dir, en illa tancada. Per a 
preveure les particularitats de les zones d’edificació aïllada o poligonal, aquesta 
Ordenança inclou un article específic al capítol de Regulació Geomètrica dels 
Establiments. La diferenciació dins d’aquest grup s’ha fet en funció bàsicament de 
l’ample de vial. Per a considerar la pertinença d’un establiment a una o altra zona 
caldrà consultar el Plànol C que acompanya aquesta Ordenança (Base d’aplicació 
de l’Ordenança), on s’ha realitzat una interpretació vinculant de les amplades 
efectives dels vials d’accés. Si un establiment tingués accés per dos vials de 
categoria diferent, mi l’activitat a desenvolupar fos incompatible amb un d’ells, en 
aquest darrer no hi podrà tenir accés, però si que hi podrà tenir sortida 
d’emergència. La zona D correspon a aquelles àrees extenses d’activitat industrial 
que l’Ordenança considera adequades per a la implantació d’establiments dels 
tipus potencialment generadors de molèsties, en virtut del seu aïllament respecte 
les zones residencials i la gran oferta d’espai per a estacionament de vehicles que 
presenten. El plànol C de l’Ordenança delimita aquestes àrees. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fronts de vial del tipus A. Es consideren compatibles, per aquests fronts de vial, 
totes les classes definides per aquesta Ordenança. 
 
Fronts de vial del tipus B. Es consideren compatibles, per aquests fronts de vial, 
els establiments de les classes següents: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 4.1, 
4.2, 4.3, 4.5, 4.7  i  5.1. Es consideren incompatibles els establiments de les 
classes 3.1, 4.4, 4.6, 5.2  i  5.3. 
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Fronts de vial del tipus C. Es consideren compatibles, per aquests fronts de vial, 
els establiments de les classes següents: 2.1, 2.2, 4.1, 4.2 i 4.7. Es consideren 
incompatibles els establiments de les classes 1.1,  1.2,  2.3, 2.4,  3.1, 3.2, 3.3, 4.3,  
4.4, 4.5, 4.6,  5.1, 5.2 i 5.3. 
          
Fronts de vial del tipus D. Es consideren compatibles, per aquests fronts de vial, 
els establiments de les classes següents: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 
4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 5.2 i 5.3. Es consideren incompatibles els establiments de les 
classes 3.3, 4.3, 4.5  i  5.1. 
 
 ART. 11 Distàncies mínimes amb d’altres establiments. 1. Als 
efectes de l’aplicació d’aquesta Ordenança, es considerarà distància mínima entre 
establiments la distància entre els punts més pròxims d’ambdós locals, calculada 
sobre la projecció horitzontal de l’itinerari més curt utilitzable pel públic, amb 
independència dels obstacles urbans i de regulació del tràfic que s’hi interposin. 
 
 Quan les distàncies mínimes i els criteris d’aplicació s’hagin 
d’establir entre establiments situats entre punts de vials de diferent categoria, serà 
d’aplicació la distància que resulti més restrictiva. 
 
 Per als fronts de vial tipus A s’estableix les següents distàncies 
mínimes: 
 
 Per als establiments de les classes 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 
4.2, 4.3, 4.5, 4.7  i  5.1, no s’estableixen distàncies mínimes. 
 
 Per als establiments de les classes 3.1, 3.2, 3.3. i  5.3  s’estableix 
una distància mínima de 100 metres respecte dels establiments existents, 
legalitzats o amb un expedient de legalització iniciat de les classes 3.1, 3.2, 3.3, 
4.4, 4.6, 5.2 i 5.3. 
 
 Per als establiments de classes 4.4, 4.6 i 5.2 s’estableix una 
distància mínima de 50 metres respecte dels establiments existents, legalitzats o 
amb un expedient de legalització iniciat de les classes 3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 4.6, 5.2 i 
5.3. 
 
 
 
 
 
El següent quadre resumeix les distàncies mínimes a respectar entre les diferents 
classes d’establiments per aquests fronts de vial. Per als tipus d’establiments que 
no figuren en la corresponent taula de doble entrada no s’estableixen distàncies 
mínimes o be no són autoritzats. En abcises hi ha els establiments per als quals es 
sol.licita llicència. En ordenades els establiments la proximitat dels quals s’ha de 
prendre en consideració. 
 



 

Plaça de la Vila, 1 - 08980 Sant Feliu de Llobregat – Tel. 93 685 80 00 – Fax 93 685 80 19 
ajuntament@santfeliu.cat – www.santfeliu.cat 131 

 Quadre fotocopiat (1) 
 
 Per als establiments de les classes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 4.2  i  4.7, 
no s’estableixen distàncies mínimes. 
 
 Per als establiments de les classes 1.1, 1.2, 3.2 i 3.3. s’estableix una 
distància mínima de 100 metres  respecte dels establiments existents, legalitzats o 
amb un expedient de legalització iniciat de les classes  1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.3, 
4.4, 4.5, 4.6,  5.1 i 5.3. 
 
 Per als establiments de les classes 4.3, 4.5 i 5.1 s’estableix una 
distància mínima de 50 metres  respecte dels establiments existents, legalitzats o 
amb un expedient de legalització iniciat de les classes  1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.3, 
4.4, 4.5, 4.6,  5.1 i 5.3. 
 
 La resta d’establiments no hi són autoritzats. 
 
 El següent quadre resumeix les distàncies mínimes a respectar entre 
les diferents classes d’establiments per aquests fronts de vial. Per als tipus 
d’establiments que no figuren en la corresponent taula de doble entrada no 
s’estableixen distàncies o be no són autoritzats. En abcises hi ha els establiments 
per als quals es sol.licita llicència. En ordenades els establiments la proximitat dels 
quals s’ha de prendre en consideració. 
 
 Fotocopia quadre (2) 
 
 Per als fronts de vial del tipus C s’estableixen les següents 
condicions: 
 
 Per als establiments de les classes 2.1, 2.2, 4.1, 4.2 i 4.7, no 
s’estableixen distàncies mínimes. 
 
 La resta d’establiments no hi són autoritzats. 
 Per als fronts de vial del tipus D s’estableixen les següents distàncies 
mínimes: 
 
 Per als establiments de les classes 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 4.2  
4.4, 4.6, 4.7, 5.2 i 5.3 no s’estableixen distàncies mínimes. 
 
 
 
 
 
 
 Per als establiments de les classes 3.1, 3.2, 3.3. s’estableix una 
distància mínima de 100 metres respecte dels establiments de les classes 3.1, 3.2 
i 3.3. 
 La resta d’establiments no hi són autoritzats. 
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 El següent quadre resumeix les distàncies mínimes a respectar entre 
les diferents classes d’establiments per aquests fronts de vial. Per als tipus 
d’establiments que no figuren en la corresponent taula de doble entrada no 
s’estableixen distàncies o be no són autoritzats. En abcises hi ha els establiments 
per als quals es sol.licita llicència. En ordenades els establiments la proximitat dels 
quals s’ha de prendre en consideració. 
 
 ART. 12 Àrees de protecció suplementària. 1. Aquesta 
Ordenança defineix un conjunt de fronts de vial als quals es prohibeix la instal.lació 
d’establiments d’horari nocturn o amb possibilitat de generar molèsties a l’entorn 
d’edificis destinats a centres sanitaris, residències, esglésies, etc. Aquestes àrees 
estan grafiades al plànol Base d’aplicació de l’Ordenança i afecten als 
establiments de les classes 1.1, 1.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 
5.2 i 5.3. 
 2. A més de la protecció regulada al punt anterior d’aquest article, 
s’estableix la prohibició d’obrir nous establiments de les classes 3.1, 3.2  i  3.3 . a 
una distància inferior a 100 metres de qualsevol centre d’ensenyament pre-escolar, 
d’ensenyament general bàsic, de batxillerat o de formació professional. 
S’exceptuen d’aquesta prohibició  els centres destinats exclusivament als adults i 
els escoles professionals especialitzades (No els centres de F:P). 
 
 3. Per a l’aplicació de les restriccions esmentades al punt 1 d’aquest 
article es considerarà que un establiment es troba dins l’àrea de protecció quan 
qualsevol part d’alguna de les façanes a vial de l’edifici al qual pertanyin coincideixi 
ambuna de les línies de protecció assenyalades als plànols corresponents. 
  
 ART. 13 Condicions especíifiques de les àrees d’ordenació 
oberta. 1. Quan a causa del tipus d’ordenacióo poligonal (Edificació en blocs 
aïllats, edificacions a l’interior d’illa, etc) no sigui possible determinar amb exactitud 
l’amplada d’un vial,  es considerarà,  als  efects  d’aplicació  d’aquesta Ordenança,  
l‘amplada fixada pel Pla General Mteropolità. No comptabilitzaran ni les places ni 
els espais interiors entre blocs. 
 
 Els establiments de les classes 1.1, 1.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.3, 
4.4, 4.6, 5.1, 5.2 i 5.3. hauran , en tot cas, de tenir accés directe des de el vial rodat 
que li confereix i genera la viabilitat de l’ús corresponent. La distància entre el límit 
de l’espai reservat a la circulació rodada (calçada) i l’accés a l’establiment no 
podrà en cap cas ser superior a quinze (15) metres. 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTOL IV. CONDICIONS DELS ESTABLIMENTS. 
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(Modificat pel Ple 10-2-1994, BOP 19.4.1994) 
 
 ART. 14 Superfície mínima dels locals. La superfície útil mínima, 
tal com queda definida per l’art. 28 d’aquesta Ordenança, serà de 30 m2 per  als 
establiments de les classes 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, (4.7) 5.1  i  5.2. Pel que 
fa als establiments de classe 4.7, la superfície mínima serà de 50 metres 
quadrats. Per als establiments de la classe 4.1 la superfície útil mínima serà de 20 
m2. Per als establiments de les classes 2.1, 2.2 serà de 60 m2. Per als 
establiments de les classes 1.1, 1.2, 2.3, 2.4, 3.1 i 5.3 la superfície útil mínima serà 
de 120 m2. 
 
 ART. 15 Superfície màxima dels locals. Per als establiments de 
les classes 4.3, 4.5  i  5.1 s’estableix una superfície útil màxima, d’acord MB L 
definició continguda en aquesta Ordenança, de 50 m2. 
 
 ART. 16 Contigüitat amb l’habitatge. Als efectes del que disposa 
aquesta Ordenança, es considerarà que existeix contigüitat horitzontal amb 
l’habitatge quan l’establiment limiti per les parets laterals amb l’habitatge. Es 
considerarà que existeix contigüitat vertical amb l’habitatge quan l’establiment limiti 
pel sostre o pel paviment amb l’habitatge. 
 
 Cap de les activitats incloses a l’àmbit d’aquesta Ordenança no 
podrà tenir accés des d’espais comuns o privatius vinculats a l’ús d’habitatge. 
 
 Per als establiments de la classe 1.1 es prohibeix que les sales 
d’exhibició estiguin en contigüitat horitzontal o vertical amb l’habitatge. 
 
 Per als establiments de la classe 1.2 es prohibeix la contigüitat 
vertical  o horitzontal amb l’habitatge. 
 
 Per als establiments de les classes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 es prohibeix la 
contigüitat vertical amb l’habitatge. S’exceptuen d’aquesta prohibició les sales de 
gimnasia.  
 Per als establiments de la classe 3.1 es prohibeix la contigüitat 
vertical  i horitzontal amb l’habitatge. 
 Per  als  establiments  de  les  classes  3.2  i  3.3,  es  prohibeix  la  
contigüitat  vertical  amb  l’habitatge  en  tots  els  casos  i  a  més,  la  contigüitat  
horitzontal per als locals de superfície d’utilització pel públic més gran de 50 m2. 
 
 Per als establiments de les classes 4.3, 4.5 i 5.1, es prohibeix la 
contigüitat vertical amb l’habitatge 
 
 Per als establiments de les classes 4.4, 4.6, 5.2 i 5.3 es prohibeix la 
contigüitat vertical  o horitzontal amb l’habitatge. 
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 ART. 17 Soterranis. Es prohibeix la nova instal.lació d’establiments 
de les classes 1.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2  i  5.3. en soterranis d’edificis 
entre mitgeres, llevat que tinguin accés directe i horitzontal a la rasant d’algun 
carrer, de manera que no s’hagi de salvar cap desnivell en sentit ascendent o 
descendent entre la sala i el carrer. 
  
 Es prohibeix la nova instal.lació d’establiments de les classes 4.1, 
4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6  i  4.7  (establiments d’hosteleria) en soterranis d’edificis entre 
mitgeres, llevat que tinguin accés propi i independent a la via pública a través d’un 
espai de dimensions no inferiors a 10 metres quadrats i una amplada mínima 
d’1’80 m, excloent-hi la superfície destinada a escala, ull d’escala i ascensors. 
 
 
(Modificat pel Ple 10-2-1994, BOP 19.4.1994) 
 
 
 ART. 18 Alçades interiors mínimes dels locals. L’alçada inferior 
mínima dels locals regulats per aquesta Ordenança serà de 2,50 metres, que 
podrà reduir-se a 2,10 metres a les zones de magatzem, serveis sanitaris i 
dependències que no s’utilitzin permanentment pel públic o personal. Quant a les 
zones destinades a magatzem no puguin assolir els 2,10 metres d’alçada, 
es podrà compensar per volumetria dins de la mateixa zona. Aquesta 
compensació restarà en tot cas a criteri del tècnic municipal encarregat de 
la visita de inspecció. No tindran aquesta consideració i per tant de s’admetrà la 
reducció d’alçada, els espais destinats a accés, circulació i evacuació del públic. 
 
 
 ART. 19 Accessos i comunicacions dels locals. 1. Els 
establiments regulats per aquesta Ordenança podran ocupar plantes que tinguin 
una diferència màxima de nivell de 4 metres sobre el punt mig de la rasant de la 
façana principal. 
 2. Aquestes plantes disposaran de dues escales de 1,20 m. 
d’amplada cadascuna si l’aforament és més petit que 250 persones. Per 
aforaments superiors i per plantes superiors a l’esmentada al punt 1, l’atorgament 
de la llicència quedarà condicionada a l’informe previ del Servei de Prevenció 
d’Incendis de la Generalitat de Catalunya. 
 
 3. Les portes de sortida a l’exterior dels establiments obriran en 
direcció de la sortida, i les que donin a la via pública no envairan la vorera a l’obrir-
se. 
 4. Per aforaments inferiors a 50 persones la sortida del local tindrà  
una amplada mínima de 1,20 m. Quan l’aforament ultrapassi aquesta quantitat, 
caldrà disposar de sortides  de  manera  que  l’amplada  total  sigui de 1,80 m. per  
cada 250 persones o fracció. 
 
(Modificat pel Ple 10-2-1994, BOP 19.4.1994) 
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 ART. 20 Magatzems. 1. Els establiments de les classes 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1, 5.2  i  5.3 hauran de disposar d’una superfície mínima de 
magatzem, en funció de la seva superfície total. 
 
 Els locals de les classes esmentades al punt 1, (la superfície total 
dels quals sigui inferior a 60 m2). hauran de (destinar com a mínim el) tenir un 
10 per cent de la seva superfície total destinada a magatzem, amb un mínim 
de 4 metres quadrats, sempre que amb aquesta superfície es cobreixin les 
necessitats d’emmagatzament i s’eviti el fet de col·locar les caixes i restant 
material en la zona d’accés al públic o patis annexos. 
 
 Els locals que tinguin una superfície total superior a 60 m2 hauran 
d’utilitzar com a zona de magatzem una superfície mínima del 20 per cent de la 
total. 
  
 ART. 21 Condicions específiques dels establiments de 
Restauració - Begudes. Sense perjudici   del que s’estableix amb caràcter 
general en aquesta Ordenança, tots els establiments de les classes 4.1, 4.2, 4.4, 
4.6  i  4.7 que tinguin una superfície d’utilització pel públic superior a 500  m2 
hauran de sotmetre’s a les condicions d’enllumenat, calefacció, ventilació. Mesures 
contra incendis i d’autoprotecció establerts al Capítol primer del Títol I del RGPE o 
legislació que el substitueixi.  
 
 ART. 22 Protecció contra incendis. 1. Tots els establiments 
objecte d’aquesta Ordenança hauran de complir les condicions d’instal.lació 
previstes a la Norma Bàsica d’Edificació NBE CPI-91 o la que en el seu moment la 
substitueixi, al Reglament General d’Espectacles i a les altres normes concordants 
que siguin d’aplicació. 
 
Condicions específiques d’establiments de la classe 1.1. La zona de públic ha 
de formar sector d’incendi respecte a les vies d’evacuació. Les caixes d’escala 
hauran d’ésser totes del tipus tancat. 
 
Condicions específiques dels establiments de les classes 2.2 i 2.4. Les  
caixes d’escala no caldrà que siguin del tipus tancat si no existeix l’exigència de 
sectorització de la zona que ocupi el públic. 
 
Condicions específiques per als establiments de les classes 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 
4.6  i  4.7. La planta baixa i la primera podran formar un únic sector d’incendi 
(màxim 1000 m2) si existeix sectorització respecte de les vies d’evacuació. Les 
escales que solament uneixin aquests dos nivells i no serveixin per a l’evacuació, 
podran ésser obertes. 
Condicions específiques per als establiments de les classes 4.4 i 4.6. 
Aquests establiments hauran de comptar, com a mínim, amb extintors, enllumenat 
d’emergència i senyalització. La sectorització per plantes podrà fer-se 
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conjuntament entre planta baixa i primera, sempre que la zona de públic estigui 
sectoritzada respecte de les vies d’evacuació. 
 
 
Condicions específiques per als establiments de les classes 5.2  i  5.3. 
Aquests establiments hauran de comptar, com a mínim, amb extintors, boques 
d’incendis equipades, enllumenat d’emergència i senyalització, detecció 
automàtica d’incendis per a fums i avisador acústic i lluminós. La sectorització per 
plantes podrà fer-se conjuntament entre planta baixa i primera, sempre que la zona 
de públic estigui sectoritzada respecte de les vies d’evacuació. En qualsevol cas 
caldrà complir amb les condicions d’instal.lació previstes a la NBE-CP!-91 i al 
RGPE. 
 
 Tots els elements de decoració de caràcter fix en parets, sostres, 
paviments, etc. fins i tot sofàs, cortines i similars que siguin susceptibles de 
cremar-se fàcilment, hauran de sotmetre’s al procediment exposar a l’art. 20 del 
RGPE o disposicions substitutòries. 
 
 
 ART. 23 Sortides de fums. Els establiments que disposin de cuina 
o qualsevol altra instal.lació com fregidores, planxes, fogons, etc. que produeixin 
fums o bafs, hauran d’instal.lar una campana perimetral per a la captació i extracció 
dels fums i bafs a l’exterior de l’establiment mitjançant xemeneia fins la coberta de 
l’edifici, sobrepassant-la en 1,00 m. Aquestes campanes hauran de disposar com 
a mínim de filtres anti-greixos de tipus metàl.lic. Es prohibeix específicament 
l’evacuació de fums i bafs als desguassos, shunts de ventilació de lavabos o 
qualsevol altre conducte de tipus comunitari. No es permetran en cap cas les 
campanes que recirculin l’aire a l’interior del local desprès de filtrar-lo. 
 
  
 ART. 24 Aïllament acústic. 1. Els establiments de les classes  1.1, 
2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 4.6, 5.1, 5.2  i  5.3, així com els establiments del tipus boleres 
o similars, hauran d’insonoritzar els locals i a tal fi complementaran la 
documentació a presentar per a la concessió de la llicència amb estudi acústic 
segons NBE-CA-81, amb detall de la insonorització efectuada i el seu grau 
d’eficàcia respecte a habitatges i locals colindants, partint d’un nivell sonor mínim, a 
l’interior del local, de 90 db A i de tal manera que el nivell de soroll mesurat a 
l’exterior del local no sobrepassi els 3 db mesurats sobre nivell sonor ambiental, 
sense valors punta accidentals. Caldrà aportar certificat de la insonorització 
efectuada por empresa especialitzada i legalment acreditada per aquest tipus 
d’aïllaments. En els casos que així es cregui oportú, caldrà aportar certificat del 
nivell sonor expedit per organisme oficial, en les condiciones que estipuli 
l’Ajuntament. 
 
 L’Ajuntament podrà exigir la insonorització dels locals destinats a 
activitats que puguin ocasionar molèsties per emissió de sorolls, encara que no 
siguin de les classes esmentades al punt 1 d’aquest article. En aquest cas caldrà 
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informe dels Serveis Tècnics justificatiu de la necessitat de l’exigència 
d’insonorització. 
 
 
 
 
 ART. 25 Limitadors sonors. Els establiments de les classes 4.3, 
4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2  i  5.3 hauran de tenir instal.lats i precintats limitadors de 
potència dels aparells productors de música, verificats pels Serveis Tècnics 
Municipals. 
 
 ART. 26 Instal.lació elèctrica. 1. La instal.lació elèctrica dels 
establiments regulats per aquesta Ordenança s’ajustarà al Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries MI BT, i en particular a 
la MI BT 025 sobre instal.lacions en locals de concurrència pública. 
 
 Tots els establiments regulats per aquesta Ordenança disposaran 
d’enllumenat d’emergència mitjançant aparells autònoms automàtics, del tipus 
fluorescent, amb autonomia mínima d’1 hora, senyalitzant correctament els 
recorreguts d’evacuació i les sortides. 
 
(Modificat pel Ple 10-2-1994, BOP 19.4.1994) 
 
 
 ART. 27 Serveis higiènics. 1. Tots els establiments regulats per 
aquesta Ordenança hauran de disposar de serveis higiènics independents per a 
cada sexe, en la següent proporció: 
 
 Fins un aforament de 50 persones: 1 inodor, 1 lavabo separats per a 
homes i dones. 
 
 Fins un aforament entre 51 1 100 persones: 1 inodor, 1 urinari i 1 
lavabo per a homes i 2 lavabos per a dones. 
  
 Per a un aforament entre 101 i 300 persones: 1 inodor, 2 urinaris i 2 
lavabos per a homes i 2 lavabos i 3 inodors per a dones. 
 
 Per aforaments superiors a 300 persones serà d’aplicació l’article 12 
del Reglament General de Policia  d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives. 
 
 Els lavabos i els urinaris no es podran instal.lar a la mateixa cabina 
que els inodors. En cap cas els inodors estaran comunicats amb el local, excepte 
si existeix un vestíbul amb doble porta. 
 
 Per al càlcul dels aforaments s’estarà a allò que determini l’article 
següent d’aquesta Ordenança. 
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 “Per als establiments existents abans de la data d’entrada en 
vigor de la present Ordenança, i sempre que la superfície total sigui inferior 
a 80 metres quadrats, s’autoritzarà que el lavabo i inodor, estiguin dins de la 
mateixa cabina, sempre i quant les portes d’aquestes cabines no donin 
directament al públic, i en tot cas, s’admetrà la col.locació d’una mampara 
fixa i opaca.” 
 
 
 ART. 28 Aforaments. 1. Per a l’aplicació d’aquesta Ordenança es 
considera aforament màxim el que resulti d’aplicar la fórmula següent: 
 Aforament màxim = Superfície útil local / 0,7 m2 / persona 
 
 2. S’entendrà per superfície útil, als efectes de la fórmula anterior, la 
de la sala ocupable pel públic. No s’inclouen els vestíbuls, banys, guarda-robes, 
espai interior de barra de bar i altres no ocupables permanentment pel públic. com 
ara passadissos que hagin d’estar expedits per raó de la seva funció d’evacuació, 
circulació del públic o tal com espais d’utilització alternativa (com ara les pistes de 
ball). 
 3. Aforament mínim. Es considerarà aforament mínim el que resulti de 
l’aplicació dels mòduls següents a la superfície útil del local: 
 
 
(quadre fotocopiat) 
 
 
 Per a l’aforament en cinemes i teatres s’estarà al que es disposa en 
el Reglament de 1935, amb les modificacions, pel que fa als primers, introduïdes 
per a les sales X. 
 
 En els locals oberts: 
 
 Seients a l’aire lliure: 1 persona cada 0,424 metres quadrats 
(exclosos els passos) (art. 28.1 RGPE). 
 
 Localitats dempeus: 1 persona cada 0,5 m2 “ en front que miri al 
terreny de joc o circuit” (art. 28.6 RGPE) en  un fons d’1 m. 
 
 4. Aforament autoritzat; L’aforament autoritzat quedarà comprès entre 
els esmentats aforaments màxim i mínim, i resultarà d’aplicar els mòduls 
expressats més amunt a la real i efectiva distribució de zones del local, amb 
exclusió de les dependències no utilitzables permanentment pel públic i definides al 
punt 2 d’aquest article. 
 
 En cap cas l’aforament autoritzat no ultrapassarà l’aforament màxim 
possible definit al punt 1 d’aquest article. 
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 L’aforament autoritzat no serà mai inferior a l’aforament mínim,  
definit al punt 3 d’aquest article. 
 ART. 29 Revalidació de la llicència municipal. Tots els 
establiments de les classes 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 4.6, 5.1, 5.2  i  5.3. hauran de 
revalidar llur llicència municipal d’instal.lació cada 4 anys, sol.licitant-ho mitjançant 
instància tres mesos abans de transcórrer cada període quadriennal. 
 
 
 
 
 
 A la sol.licitud de revalidació s’hi acompanyarà declaració jurada del 
titular de la llicència en la qual es faci constar que no s’han introduït modificacions 
en l’establiment des de la darrera revisió o des de la concessió de la llicència en el 
se cas. Així mateix , s’acompanyarà certificació visada pel corresponent col·legi 
professional de facultatiu competent que acrediti el correcte funcionament de 
l’activitat i de les condicions d’instal.lació imposades. 
 
 ART. 30 Certificats de revisió de les instal.lacions tècniques. 
Tots els establiments dins de l’àmbit d’aquesta Ordenança hauran d’estar en tot 
moment en possessió dels certificats de revisió de llurs instal.lacions tècniques 
(elèctriques, de gas, calefacció condicionament d’aire, frigorífiques, de protecció, 
prevenció i extinció d’incendis i altres exigibles d’acord amb la legislació vigent) 
amb termini de validesa vigent que hauran d’ésser exhibides a petició dels 
inspectors municipals acreditats. 
 
CAPÍTOL V. DISPOSICIONS RELATIVES ALS HORARIS. 
 
Modificat pel Ple 10-2-1994, BOP 19.4.1994) 
 
 ART. 31 Disposicions generals. Aquesta Ordenança es remet, per 
a la major part de les classes d’establiments que regula, a les disposicions sobre 
horaris que en cada moment tingui establerta la Conselleria de Governació de la 
Generalitat de Catalunya. Per algunes de les classes, però, s’estableixen 
limitacions específiques que afectaran (solament) tant als establiments de nova 
obertura com als de canvis de nom. 
 
 ART. 32 Horari màxim dels establiments de la classe 2.1. Els 
establiments de la classe 2.1 tancaran com a més tard a les 23,30 hores. 
  
 ART. 33 Horari màxim dels establiments de la classe 2.2, 2.3 i 
2.4. Els establiments de les classes 2.2, 2.3 i 2.4 tancaran com a més tard a les 
23,30 hores. 
 
 ART. 34 Horari màxim de tancament dels establiments de la 
classe 3.3. Els establiments de la classe 3.3 tancaran com a més tard a les 23,30 
hores. 
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 ART. 35 Horari màxim de tancament dels establiments de la 
classe 4.1  i  4.2. Els establiments de les classes 4.1 i 4.2 tancaran com a més 
tard a les 23,30 hores. 
 ART. 36 Horari màxim de tancament dels establiments de la 
classe 4.7. Els establiments de la classe 4.7 tancaran com a més tard a les 0,30 
hores. 
 ART. 37 Horari màxim de tancament dels establiments de les 
classes 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2  i  5.3. Els establiments de les 
classes 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2 i 5.3 es regularan, pel que fa als 
horaris màxims de tancament, per les disposicions genèriques de la Conselleria de 
Governació de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
 ART. 38 Perllongació dels horaris a les vigílies. Les nits de 
vigílies de dies festius, dels dissabtes i dels divendres es permetrà estendre mitja 
hora més l’horari màxim de tancament per a les classes d’establiments a les quals 
aquesta Ordenança estableix limitacions d’horari. 
  
 ART. 39 Període mínim d’inactivitat. Per a tots els establiments 
regulats per aquesta Ordenança s’estableix un període mínim de sis hores entre 
l’hora màxima de tancament autoritzada i l’obertura següent, encara que el local 
figuri en més d’una llicència d’activitat els horaris de les quals permetessin el 
creuament d’horaris. Cap establiment, d’altra banda, no podrà obrir abans de les 6 
hores de la matinada. 
 
CAPÍTOL VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’ORSERVÀNCIA DE 
L’ORDENANÇA 
 
 ART. 40. Placa de característiques. Tots els establiments regulats 
per aquesta Ordenança hauran d’instal.lar, a l’exterior del mateix i en lloc 
permanentment visible,  una placa amb les dades del local que es descriuen a 
continuació; 
 
quadre fotocopiat (5) 
 
 ART. 41 Mesures de col·laboració cívica. 1. Els establiments 
obligats a disposar del servei d’advertiment al públic descrit als punts subsegüents 
d’aquest article són: 
 
Fronts de vial del tipus A : Classes   3.1, 3.2, 4.4, 4.6, 5.1, 5.2 i 5.3                                      
 
Fronts de vial del tipus B : Classes   3.2, 4.3, 4.5  i  5.1                                      
 
Fronts de vial del tipus C : Classes   3.1, 3.2, 4.4, 4.6, 5.2  i  5.3                                      
 



 

Plaça de la Vila, 1 - 08980 Sant Feliu de Llobregat – Tel. 93 685 80 00 – Fax 93 685 80 19 
ajuntament@santfeliu.cat – www.santfeliu.cat 141 

 2. El servei d’advertiment al públic consistirà en una persona 
encarregada de vetllar a l’interior del local i d’altra encarregada de vetllar l’accés o 
accessos del local. 
 
 3. La responsabilitat administrativa que es pugui derivar de les 
alteracions de l’ordre públic produïdes per persones que entrin a l’establiment o en 
surtin, recaurà sobre el titular de la llicència municipal, sempre i quan no hagi 
adoptat en cada supòsit les mesures establertes en el present article. 
 
 4. L’esmentat servei serà responsable d’advertir al públic dels 
possibles incompliments dels seus deures cívics, tals com la producció de sorolls, 
l’obstrucció de les sortides d’emergència i del trànsit de vehicles i d’altres similars. 
En cas que les seves recomanacions no siguin ateses, haurà d’avisar 
immediatament als serveis d’ordre públic que calgui als efectes adients. 
 
 5. Els establiments que, d’acord amb el que s’estableix als paràgrafs 
anteriors hagin de comptar amb servei d’advertiment i que tinguin més d’un accés 
ordinari, hauran de disposar de tantes persones a l’exterior com accessos oberts, 
en el cas que aquests es trobin a una distància superior a 20 metres un de l’altre 
dins de la mateixa façana, i en el cas que estiguin situats en façanes diferents del 
mateix edifici, sigui quina sigui la distància entre ells. 
 
 6. A cada establiments obligat a tenir servei d’advertiment existirà 
una persona diferent de les que exerceixen el treball d’advertiment esmentat en 
aquest article, que sigui responsable de l’ordre del local i dels seus accessos, i que 
serà l’interlocutor davant les autoritats en qualsevol moment, en cas d’inspeccions 
o comprovacions. 
 
 7. Serà responsabilitat dels establiments, també, el manteniment de 
la neteja de les voreres o espais peatonals fins una distància de vint metres a 
comptar de cadascuna de les portes d’accés dels locals, en especial pel que fa 
referència a la presència de ampolles, envasos, gots i altres deixalles produïdes 
per l’activitat de l’establiment. 
 
 ART. 42 Característiques del servei d’advertiment al públic. La 
persona acreditada per al servei d’advertiment a l’interior podrà ser alguna de les 
que realitzen un treball a l’establiment en contacte amb el públic, com cambrers, 
etc. En canvi, la persona o persones acreditades per al servei exterior no podrà/n 
simultanejar aquesta tasca amb cap altra i haurà/n de romandre al punt d’accés 
permanentment, havent d’ésser substituït/s per un altre dels titulars dels servei en 
cas d’absències momentànies. 
 Per a exercir aquesta funció no serà necessària la pertinença a la 
plantilla d’empreses de seguretat o similars, donada la seva tasca de simple 
advertiment de la conveniència de no produir molèsties innecessàries i, en el seu 
cas, de donar immediatament coneixement a l’autoritat competent. 
 
 L’Ajuntament podrà establir que la Policia Local hagi d’expedir 
acreditacions per a les persones que designin els titulars dels establiments per a 
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exercir les tasques d’advertiment i per als responsables dels locals, de manera que 
hom pugui recusar a aquelles persones que hagin presentat anteriorment 
deficiències comprovades en el seu exercici, L’Ajuntament també podrà 
encomanar a la Policia Local campanyes divulgadores i d’homogeneització de les 
tasques d’advertiment, mitjançant cursets de formació, circulars periòdiques o pels 
mitjans que hom consideri adients. 
 
 ART. 43 Taxa de vigilància especial. L’Ajuntament podrà establir 
un servei de vigilància complementari d l’ordinari destinat exclusivament a evitar les 
molèsties produïdes per l’incompliment de la Llei a l’interior o a l’entorn dels 
establiments amb més possibilitats de general alteracions de l’ordre ciutadà. 
 
 Aquest servei complementari estarà finançat mitjançant taxa o 
contribució especial o qualsevol altre mètode previst s la legislació vigent, i 
afectarà als establiments de les classes 3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 4.6, 5.2  i  5.3                                     
. 
 Per a l’aplicació de la taxa o contribució, el paràmetre d’aplicacoó 
serà l’aforament màxim del local. 
 
CAPÍTOL VII. ALTRES DISPOSICIONS. 
 
 ART. 44 Establiments existents en el moment de l’aprovació de 
l’Ordenança. Els establiments existents en el moment de l’aprovació d’aquesta 
l’Ordenança que disposin e llicència vàlida per a l’activitat que exerceixen, i que no 
compleixin les condicions de localització que s’hi estableixen, tals com 
compatibilitat d’usos, distàncies mínimes  o respecte a les àrees de protecció, 
podran seguir exercint la seva activitat amb les limitacions quant a traspassos i 
canvis de titularitat establerts en l’article corresponent i dins del compliment de 
totes les demés prescripcions de l’Ordenança i demés legislació vigent, i en 
particular amb l’observància dels següents aspectes: 
 
 Període mínim de tancament de 6 hores. 
 Obligació d’exhibir la placa de característiques. 
 Obligació de disposar del servei d’advertiment al públic. 
 
 ART. 45 Terrasses. Seran d’aplicació les disposicions vigents en 
matèria d’ocupació de la via pública, amb les matisacions dels punts següents:  
 
 Quan s’hagi acomplert l’hora màxima de tancament autoritzada, els 
establiments hauran d’haver recollit totalment les taules i cadires i demés elements 
de mobiliari, de manera que no siguin utilitzables físicament per les persones que 
puguin romandre a l’indret. 
 
 La superfície de vorera autoritzada per a la instal.lació de taules 
comptabilitzarà als efectes de l’obligació de les mesures de col·laboració cívica 
previstes en aquesta Ordenança. 
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 Amb independència de l’horari autoritzat per a l’establiment, les 
terrasses hauran de finalitzar les seves activitats com a màxim a les 0,30 hores, 
sense que puguin superar l’horari autoritzat per a l’establiment. 
 
 ART. 47 Patis i jardins dels establiments. Els patis i jardins dels 
establiments, inclosos aquells espais coberts amb materials lleugers que no poden 
complir les especificacions d’aïllament acústic contingudes en l’Ordenança, no 
podran disposar de cap tipus d’aparell productor de so, ni fix ni portàtil. 
 
 Aquests espais solament podran utilitzar-se en el cas d’establiments 
de les classes 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7. Amb independència dels horaris 
autoritzats per als establiments, l’espai de patis i jardins haurà de deixar de ser 
ocupat pel públic a partir de les 0 hores. S’exceptuen d’aquesta condició els fronts 
de vial del tipus D. 
 
 La superfície de jardins i patis utilitzable pel públic comptabilitzarà als 
efectes de l’obligació de les mesures de col·laboració cívica previstes en aquesta 
Ordenança. 
 
 
 ART. 48 Procediment per a la concessió de llicències. 1. Per tal 
de garantir la correcta aplicació de l’Ordenança, el tècnic responsable d’aquest 
servei municipal efectuarà sistemàticament les següents comprovacions: 
 
 Verificacions de que tipus d’activitat sol·licitada és compatible amb 
la zona d’aplicació de l’Ordenança dins la qual es troba situat l’establiment. 
 
 Comprovació de que l’establiment - en funció del seu tipus - no es 
troba dins d’un front de vial situat dins les àrees de protecció. 
 
 Comprovació de que l’establiment manté les separacions mínimes 
establertes per l’Ordenança amb altres establiments del tipus detallats en aquest 
articulat. 
 
 A partir del moment en que es rebi la sol.licitud, s’encomanarà d’ofici 
als Serveis d’Inspecció del Municipi la realització d’un informe preceptiu en el que 
consti, al menys, la següent informació: 
 
 - Si l’establiment pel qual es demana llicència ja existeix, amb el 
mateix o deferent nom, i quina és l’activitat que dur a terme. 
 
 - Si, en cas d’existir, disposa o no de la corresponent llicència 
d’activitats vàlida i adequada al tipus d’activitat que exerceix. En el cas que la 
sol.licitud de llicència es refereixi als establiments de les classes 1.1, 1.2, 3.1, 3.2,  
3.3, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2 i 5.3 caldrà, a més, afegir: 
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 Relació dels establiments de les classes 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.3, 
4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2 i 5.3 que es troben a una distància inferior als 100 (cent) 
metres, mesurats en la forma descrita en aquest articulat. 
 
  Una vegada concedida - si és el cas - la corresponent llicència 
d’activitats, es donarà compte als Serveis Tècnics corresponents per tal que facin 
l’anotació al Cens informàtic actualitzable que s’esmenta en la Disposició Final 
Segona d’aquest text. 
 
 El tècnic responsable certificarà que s’ha procedit sistemàticament 
de la manera descrita, que s’han efectuat les inspeccions pertinents i que s’ha 
procedit a fer l’anotació en els censos corresponents. 
 ART. 49 Documentació necessària per a obtenir la llicència. 1. 
Tota nova sol.licitud d’instal.lació dels establiments contemplats en la present 
ordenança, així com la legalització dels existents sense l’empara de la mateixa 
haurà de contenir la següent documentació: 
 
Instància, en model oficial, fent constar el següents extrems: a) Nom, edat i 
domicili del sol.licitant i títol o qualitat en virtut de la qual sol.licita l’autorització. b) 
Declaració de la classe d’establiment públic, la realització del qual es pretén en el 
local. 
 
Projecte tècnic, en quadruplicat exemplar, el qual, a més de la documentació 
prescrita a l’article 28 de les OOMM d’Edificació i l’article 29 del Reglament 
d’Activitats Molestes, haurà de contenir els següents documents: 
 
 Plànol a escala 1:50, e el que quedi perfectament assenyalada la 
barra, prestatgeries o similars, col.locació de taules, cadires, sofàs, etc. També 
s’assenyalaran els banys corresponents a ambdós sexes i les portes d’entrada i 
sortida, així com les d’emergència en el seu cas. S’assenyalaran també les vies 
d’evacuació que es preveuen i el lloc on es col·locaran els extintors i hidrants contra 
incendis, etc. 
 
 A la memòria descriptiva s’assenyalarà amb precisió el tipus de 
decoració, materials qui hi intervenen, tipus d’enllumenat, ambient musical, tipus 
d’aïllament acústic i insonorització, així com el tipus de material contra incendis 
previst, es a dir, el nombre d’extintors, tipus i capacitat, i el nombre i ubicació de 
les lluminàries d’emergència. 
  
Article 50.- Traspassos i canvis de titularitat  
(Per acord de Ple de data 28 de febrer de 2006 es va aprovar la modificació d’aquest article 50, BOP núm. 254, de 29 
de juny de 2006). 

  
1. Es permeten els canvis de titularitat o transmissió de la llicència o permís municipal 

en tots aquells establiments que compleixin les condicions establertes per aquesta 
Ordenança i la resta de normes sectorials aplicables i vigents en el moment de la 
sol·licitud de la transmissió de la llicència o permís municipal.  
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2. No es permet cap transmissió de la llicència o permís municipal si el local no 
compleix i no pot complir totes i cadascuna de les determinacions establertes per la 
normativa aplicable en el moment de la sol·licitud de la transmissió de la llicència o 
permís municipal.  

 
3. La sol·licitud de transmissió de la llicència o permís municipal haurà d’estar signada 

pel titular de l’activitat fins aquell moment i el sol·licitant de la transmissió. S’haurà 
d’acompanyar a aquesta sol·licitud la llicència o permís municipal concedit a l'actual 
titular de l’establiment i un certificat lliurat per tècnic competent i visat pel Col·legi 
professional corresponent que acrediti que el local compleix totes les condicions 
exigides per la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat que es tracti. 

 
4. Si en el moment de la sol·licitud de la transmissió de la llicència o permís municipal 

l’establiment no compleix la totalitat de les condicions a que s’ha fet referència en 
l’apartat anterior, la persona física o jurídica que sol·licita la transmissió de la llicència, 
previ informe emès pel tècnic municipal corresponent, haurà d’adequar les 
instal·lacions o local al que preveu la normativa vigent. 

 
5. Si algun dels establiments instal·lats a la ciutat no poguessin complir amb la totalitat 

de les condicions establertes per aquesta Ordenança no s’autoritzarà la transmissió 
de la llicència o permís municipal, la llicència municipal anterior s’entendrà caducada i 
l'Ajuntament ordenarà el cessament el cessament de l'activitat per manca títol 
habilitant per exercir-la. 

 
 
 
6. Allò assenyalat en els apartats anteriors no serà aplicable en el supòsit dels 

establiments classificats amb els codis 5.1 i 5.2 per aquesta Ordenança i únicament 
en allò que fa referència a la seva localització (distàncies mínimes, fronts de vial 
protegits, contigüitat amb habitatges, etc.) que podran continuar funcionant durant un 
període màxim de 3 anys, a comptar del dia 20 de juny de 2006, període durant el qual 
podrà efectuar-se una única transmissió de llicència. Si transcorreguts tres anys, 
sense que s’hagin modificat les condicions o requisits establerts per aquesta 
Ordenança per als establiments dels codis 5.1 i 5.2, es constata la impossibilitat 
material de complir les condicions de localització fixades, la llicència municipal 
concedida s’entendrà caducada i l'Ajuntament ordenarà el cessament de l’activitat per 
manca títol habilitant per exercir-la. 

 
 
 
( Modificat pel Ple 10-2-1994, BOP 19.4.1994 ) 
 
 
S’afegeix: 
 
 
CAPÍTOL VIII  RÈGIM SANCIONADOR 
 
 
 ART. 51 Tipificació d’infraccions. Tot incompliment de les 
disposicions que estableix aquesta Ordenança, així com l incompliment la 
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Llei 10/1990 de 15 de juny de la Generalitat sobre policia de l’espectacle, les 
activitats recreatives i els establiments públics, constitueix infracció 
administrativa i serà sancionada d’acord amb el que s’estableix en 
l’esmentada Llei i en els articles següents d’aquesta Ordenança. 
 
 Les infraccions administratives comeses respecte el que 
s’estableix en aquesta Ordenança poden constituir faltes lleus, greus i molt 
greus. Això sens perjudici del que disposa el capítol 12 de la Llei 10/1990 
així com d’altres disposicions vigents d’aplicació. 
 
 
 ART. 52 Són faltes lleus qualsevol acció o omissió no tipificada 
en els articles següents com a greus o molt greus i també les realitzades 
contra allò que disposa: 
 
 a) L’article 40 referent a la instal.lació de la placa de 
característiques. 
 b) El que s’estableix a l’article 41 referent a mesures de 
col.laboració cívica. 
 c) El que s’estableix a l’article 42 referent a les característiques 
del servei d’advertiment al públic. 
 
 
 
 
 ART. 53 Són faltes greus les accions o omissions realitzades 
contra allò que es disposa en els articles següents de l’Ordenança: 
 
 a) El que s’estableix a l’article 29 referent a l’obligació de 
revalidar la llicència d’instal.lació. 
 
 b) El que s’estableix a l’article 30 referent a la possessió dels 
certificats de revisió d’instal.lacions tècniques. 
 
 c) El que s’estableix en els articles 31 a 38 referents als horaris 
màxims de tancament. 
 
 d) El que s’estableix a l’article 47 referent alls aparells 
productors de so en patis i jardins. 
 
 e) L’exercici d’una activitat que disposant de llicència, el seu 
titular no hagi sol.licitat  de l’Ajuntament el canvi de nom i hagi complimentat 
les mesures correctores necessàries. 
 
 f) La reiteració en la comesa d’infraccions lleus. 
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 ART. 54 Són faltes molt greus les accions o omissions 
realitzades contra allò que es disposa en els articles següents de 
l’Ordenança: 
 a) L’exercici de l’activitat sense disposar de la preceptiva 
llicència municipal o sense haver complimentar les mesures correctores 
imposades. 
 b) La reiteració en el cometiment  d’infraccions greus. 
 
 
 ART. 55 Tipificació de sancions. Les faltes leus podran ser 
sancionades amb multa fins a 100.000 pessetes. 
 
 
 ART. 56 Les faltes greus se sancionaran amb una multa 
compresa entre 100.000 i 600.000 pessetes. 
 
 
 ART. 57 Les faltes molt greus se sancionaran amb una multa 
compresa entre les 600.000 pessetes fins a 1.000.000  de pessetes. 
 
 
 ART. 58 La multa imposada serà compatible amb l’adopció 
d’altres mesures previstes per a fer complir la legalitat vigent, com: 
 a) Quan es tracti de falta greu, amb el tancament provisional 
per un període de quinze dies. 
 
 b) Quan es tracti de faltes molt greus o es produeixin de forma 
reiterada i reincident en faltes greus, amb el tancament definitiu de l’activitat. 
 
 ART. 59 La reincidència en la infracció es considerarà causa 
agravant i comportarà l’aplicació de la sanció en el seu grau màxim. 
 
 
 ART. 60. Per a la graduació de la sanció es tindrà en compte: 
 
 a) Els perjudicis ocasionats. 
 b) La importància o categoria del local. 
 c) La reiteració o reincidència. 
 d) La intencionalitat. 
 e) La no observança dels requeriments i advertències efectuats                         
     per l’Ajuntament. 
 
 
 ART. 61 Procediment sancionador. Les infraccions a què es 
refereix aquesta Ordenança seran sancionades amb instrucció prèvia del 
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corresponent expedient sancionador segons els principis i tràmits 
procedimentals establerts en la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Reial 
Decret 1398/1993, que regula el procediment per a l’exercici de la potestat 
sancionadora i l’Ordenança municipal que reguli el procediment 
sancionador. 
 
 
                                              DISPOSICIONS FINALS 
 
 
 Primera. Els horaris màxims de tancament establerts en aquesta 
Ordenança podran ser modificats en qualsevol moment mitjançant Resolució 
d’Alcaldia. 
 Segona. El municipi de Sant Feliu de Llobregat haurà de mantenir un 
fitxer informatitzat, actualitzat i exhaustiu, basat en el cens bàsic que s’acompanya 
en aquest Ordenança com Annex, i en el qual hi figurin totes les dades referents a 
l’activitat, els permisos d’obres i/o activitats, la titularitat, la situació física, així com 
les actuacions disciplinàries de què hagi pogut ésser objecte. 
 Tercera. En el termini màxim de tres mesos a partir de l’entrada en 
vigor d’aquesta Ordenança, el municipi de Sant Feliu aprovarà la norma legal que 
regularà el tamany, material, característiques gràfiques i demés condicions de les 
plaques característiques a què es fa referència a l’article 40 d’aquest articulat. 
 
 Quarta. L’obligació de tenir instal.lades les plaques de 
característiques començarà dos mesos desprès de l’entrada en vigor de la norma 
legal que reguli les seves característiques. 
 Cinquena. Amb motiu de la celebració de la Festa Major, revetlles 
populars i altres manifestacions cíviques, l’Alcalde podrà, en l’àmbit de la seva 
competència, dictar disposicions especials i excepcionals adients a la festivitat. 
 
 Sisena. Als efectes de l’aplicació de l’Ordenança als establiments 
existents abans de la seva vigència, s’estableix la següent taula d’equivalències 
entre les categories del Catàleg annex a la Llei 10/1990 i les classes 
d’establiments definides en l’Ordenança: 
 
 
 
                                         DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
 
 Primera. Establiments existents sense llicència que empari la 
seva activitat. Procediment de legalització. Tots aquells establiments existents 
amb anterioritat a la data d’aprovació inicial d’aquesta Ordenança i que no estiguin 
en possessió de llicència vàlida per a l’activitat que exerceixen disposaran d’un 
termini d’un any a comptar de la data d’aprovació inicial per a presentar la 
documentació necessària per a la seva legalització en els condicions anteriors a 
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aquesta Ordenança, es a dir, sense veure’s afectats per les limitacions de 
distàncies mínimes, zones de protecció o de compatibilitat d’usos. 
 
 Si existeixen deficiències esmenables en la documentació 
presentada, el sol.licitant disposarà d’un nou termini improrrogable de dos mesos 
per a presentar les esmenes requerides, davant les quals el Municipi haurà 
d’autoritzar o denegar definitivament la llicència. Aquesta denegació solament 
podrà tenir lloc per manca de la documentació precisa o per manifesta i 
comprovada incompatibilitat de l’establiment amb les activitats residencials 
contigües.  
 Un cop vençuts els terminis per a la legalització voluntària de 
l’establiment, establerts als punts anteriors sense que aquest hagi obtingut la 
corresponent llicència, s’haurà de sotmetre a les condicions fixades per als nous 
establiments pel que fa a compatibilitat d’usos segons la zona, manteniment de 
distàncies mínimes, no ocupació dels fronts de vial protegits, etc. 
 L’Ajuntament de Sant Feliu podrà establir les reduccions de taxes i 
demés mesures que estimi oportunes en ordre a incentivar el procediment 
legalitzador per part dels establiments. 
 Totes les mesures esmentades anteriorment són sense perjudici de 
l’aplicació del règim sancionador previs a l’ordenament vigent en matèria de 
llicència urbanístiques i demés legislació incident. 
 
 Segona. Revisió de l’Ordenança. Als dos anys de l’entrada en 
vigor d’aquesta Ordenança, com a màxim, caldrà procedir, per part de l’Ajuntament 
de Sant Feliu, a la seva primera revisió, per tal d’ajustar les seves disposicions en 
funció del resultat del primer període d’aplicació. Posteriorment , caldrà revisar 
l’Ordenança cada quatre anys. 
 
 Tercera. Requeriments pendents de compliment.  Els 
establiments que van ser requerits al seu dia per l’Ajuntament de Sant Feliu perquè 
efectuessin obres d’adaptació en els seus locals dins d’un termini determinat, 
hauran de complir amb les obres indicades al seu dia i, a més, les que es derivin 
del compliment d’aquesta Ordenança que no estiguin incloses en els esmentats 
requeriments. 
 
 Quarta. Inici de l’obligació de revalidar la llicència. L’any 1992 
serà el primer en què regirà l’obligació establerta en aquesta Ordenança de 
revalidació de la llicència municipal per als establiments de les classes 1.1, 1.2, 
3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 4.6, 5.1, 5.2 i 5.3, sigui quina sigui la data en què hagués estat 
atorgada la primera llicència municipal d’instal.lació o en què s’hagués dut a terme 
el darrer traspàs d’aquesta, i el titular de la llicència haurà d’aportar els documents 
exigits dins els dos mesos anteriors a l’inici de l’esmentat any. 
 
 Cinquena. Inici de l’obligació de comptar amb el servei de 
advertiment. L’obligació de comptar amb el servei de advertiment. Al públic 
establerta per aquesta Ordenança per a determinades classes d’establiments, 
serà exigida immediatament als establiments autoritzats després de l’entrada en 
vigor d’aquesta Ordenança, i a la totalitat dels establiments que hi estiguin 
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subjectes a partir dels tres mesos des de l’esmentada vigència, sense perjudici 
que ja hi estiguin obligats per la legislació anterior vigent. 
 
( Modificat pel Ple 10-2-1994, BOP 19.4.1994 ) 
 
S’AFEGEIX: 
 
 “Sisena.    Disposició transitòria a la modificació. 
 
Les modificacions introduïdes en el redactat de l’Ordenança i en concret el 
que es disposa en els articles 7, 14,18,20,27 i 31, seran d’aplicació als 
expedients en tràmit iniciats anteriorment a l’entrada en vigor d’aquesta 
revisió.” 
 
                          ………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      TÍTOL V 
   
ACTIVITATS INDUSTRIALS ESPECIALS: LLARS D’INFANTS I 
INSTAL.LACIONS DE  PERRUQUERIES EN HABITATGE 
 
Derogades per actualització legislativa sectorial. 
 
                                            ………………….. 
 
 
                                          TÍTOL V 
 
         DELS BÉNS D’ÚS I DOMINI PÚBLICS 
 
                                             CAPÍTOL I 
 
          DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 
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                      SECCIÓ 1 
 
                                  NORMES GENERALS 
 
 
 ARTICLE 1. La present Ordenança regula l’ús de les instal.lacions 
municipals esportives de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, així com els 
espais de via pública i recintes especials, per activitats de caràcter esportiu. 
 
 
 ARTICLE 2. Són instal.lacions municipals esportives tots el edificis,  
camps, recintes i dependències de l’Ajuntament destinats al desenvolupament i 
pràctica de qualsevol esport o de l’educació física. 
 
 Tindran també aquesta consideració els béns de caràcter   moble 
destinats al propi objecte i adscrits de manera permanent a algunes de les 
instal.lacions expressades en el paràgraf anterior. 
 
 
 ARTICLE 3. Les instal.lacions municipals esportives definides a 
l’article precedent tindran la consideració de béns de domini públic afectes al 
servei públic. 
  
 ARTICLE 4. En cada instal.lació esportiva municipal solament podran 
practicar-se aquells esports als que específicament estigui destinada. No obstant 
podran practicar-se altres esports sempre que tècnicament sigui possible i  
prèvia autorització municipal, que s’atorgarà discrecionalment. 
  
 En general en tots ell s’autoritza la pràctica de la cultura física. 
 
 
 ARTICLE 5. L’ús de les instal.lacions esportives municipals podrà ser 
objecte de gestió directa per l’Ajuntament, per conveni, autorització, arrendament o 
concessió en favor de Federació de Clubs i altres entitats esportives  legalment 
reconegudes, així com centres docents de qualsevol grau.  
 En tot cas l’Ajuntament podrà reservar-se la facultat de celebrar en la 
instal.lació que es tracti, per si mateix  o mitjançant cessió a tercer, competicions 
esportives, espectacles o actes públics de qualsevol classe, en determinant 
nombre de dies a l’any.  
 
 ARTICLE  6.  L’acte que atorgui l’ús de la instal.lació haurà  de 
concretar detalladament els béns mobles o  immobles als que l’esmentat ús es 
refereix. 
 
 ARTICLE  7. La cessió de l’ús de les instal.lacions serà sense 
perjudici de la intervenció municipal, en ordre a vetllar per l’adequada utilització 
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d’aquelles, la deguda prestació del servei, i el compliment de les condicions 
establertes i de les disposicions d’aquesta Ordenança. 
 A tal fi l’Ajuntament podrà designar un funcionari, especialment 
encarregat de fiscalitzar l’actuació de les entitats beneficiàries, el qual proposarà 
les mesures convenients per corregir les deficiències observades o per a millorar  
la prestació del servei. 
 
 ARTICLE 8. Les entitats a les quals s’atorgui el dret a utilitzar alguna 
instal.lació esportiva, vindran obligades a complir, a més de les condicions 
especials que en cada cas s’estableixin, les següents: 
 
 a) Les que es derivin d’aquesta Ordenança o de les ordres de 
l’Alcaldia o acords de la Corporació . 
 
 b) Adoptar les mesures necessàries per coordinar el bon 
funcionament de les activitats esportives en la modalitat que els estigui 
encomanada amb les de la mateixa naturalesa que desenvolupin altres entitats. 
 
 c) Conservar en bon estat les instal.lacions utilitzades, així com les 
obres que allí es construïssin tant per part del municipi com per l’entitat.  
 
 d) Vetllar per observança de les normes sobre moralitat i bons 
costums, així com per l’ornat, policia i neteja. 
 
 e) Abonar l’import dels danys que poguessin ocasionar-se als béns 
objecte d’utilització, dels que es farà totalment responsable, podent l’Ajuntament 
exigir a tal efecte, les garanties necessàries. 
 
 f) Respondre’n dels danys i perjudicis que s’ocasionin tercers fins i tot 
pel deficient funcionament de les instal.lacions i sense perjudici de les accions que 
l’Entitat titular pugui exercitar contra el causant, a efectes del qual haurà de 
concertar el titular una pòlissa d’assegurances, que a judici de l’Administració 
municipal sigui suficient per cobrir aquells riscos. 
 
 g) Satisfer totes les despeses de conservació, entreteniment, aigua, 
electricitat, contribucions, etc. i aquells altres que poguessin derivar-se directa o 
indirectament de la utilització de les instal.lacions; així mateix abonarà la prima de 
l’assegurança d’incendis que la Corporació estimi convenient concertar respecte 
de les instal.lacions o béns que es tracti. 
 
 h) No utilitzar les instal.lacions per a fins diferents dels determinants 
de la seva cessió, sense perjudici del que disposa l’article 4. 
 
 i) Seguir les orientacions i complir el programa mínim d’activitats  
esportives que fixi l’Àrea d’esports de l’Ajuntament, dintre dels límits que estableixi  
l’autorització, contracte o ple de condicions. 
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 ARTICLE 9. Les entitats beneficiades podran realitzar les obres 
d’adaptació, millora i conservació que considerin convenient, però hauran de 
sotmetre els projectes a l’aprovació municipal, sense la qual no podran realitzar-
les. Tals obres correran a càrrec exclusiu de les Entitats que les realitzin, però 
quedaran de propietat municipal. 
 
 ARTICLE 10. L publicitat que amb motiu de manifestacions 
esportives pugui realitzar-se en les instal.lacions serè prèviament autoritzada per 
l’Ajuntament. 
 
 ARTICLE 11. Les tarifes per a la utilització de les instal.lacions 
esportives seran aprovades per l’òrgan competent per atorgar el seu ús. A 
l’aprovació haurà de precedir informe de l’Àrea d’ esports, excepte quan fos 
aquesta a qui correspongui atorgar l’autorització per delegació de l’Alcaldia. 
 
 
 ARTICLE 12. Les autoritzacions, arrendaments o concessions per a 
l’ús d’ instal.lacions esportives, així com les modificacions que en aquelles puguin 
atorgar-se, ho seran per l’òrgan municipal competent, previ informe de l’Àrea 
d’esports. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   SECCIÓ 2 
 
                                AUTORITZACIONS 
 
 
  ARTICLE 13. Les autoritzacions per a la utilització d’instal·lacions 

esportives s’atorgaran discrecionalment a favor de les Entitats expressades a 
l’article 5, prèvia tramitació d’un expedient en el que s’acrediti l’adequada prestació 
del servei, el seu caràcter esportiu, que el mateix redundi en benefici dels habitants  

del terme municipal i les garanties d’ordre econòmic i moral que ofereixi.  
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  ARTICLE 14. Les característiques de les esmentades autoritzacions 

seran les següents: 
 
  a) L’autorització no podrà concedir-se per temps superior a cinc 

anys. 
 
  b) Es concedirà amb l’exclusiva finalitat de realitzar l’activitat o 

activitats esportives per a les que s’atorgui. 
 
  c) No seran transmissibles, considerant-se atorgades amb caràcter 

personalíssim. 
 d) De l’explotació de bar, restaurant i guarda-roba encomanar-se a 

tercers. 
 
 ARTICLE 15. Podran gaudir  de les instal.lacions municipals objecte 

d’autorització: 
 
 a) Els membres, socis, afiliats o alumnes de les Entitats beneficiàries 
 
 b) Tots els habitants del terme municipal de Sant Feliu de Llobregat, 

en les condicions que es fixin per l’Ajuntament en atorgar-se l’autorització, o amb 
posterioritat a l’acord amb l’entitat titular. 

 
 En cap supòsit s’admetrà que el servei es destini única i 

exclusivament  per als membres de l’Entitat autoritzada. 
 
  
 ARTICLE 16. En tot cas, el municipi imposarà un cànon per la 

utilització de les instal.lacions. 
 
 
 ARTICLE 17. Les autoritzacions seran concedides per l’Alcaldia, per 

si mateixa o mitjançant delegació, a través de l’Àrea d’esports . 
 
 
 
 ARTICLE 18. Les autoritzacions s’extingiran per compliment del 

termini indicat en les mateixes i sempre per decurs dels cinc anys, sense necessitat 
de previ requeriment. 

 La Corporació municipal podrà deixar sense efecte l’autorització 
abans del venciment del termini que s’hagués establert, per algun dels motius 
següents: 

 a) Si hi justifiquen les causes d’interès públic. 
 
 b) Si s’incomplissin les condicions estipulades, les establertes en 

aquesta Ordenança o les ordres donades per la Corporació. 
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  Extingida l’autorització, l’Entitat titular haurà de deixar lliures i vacus a 
disposició de l’Administració municipal els béns i instal.lacions objecte d’aquella en 
el mateix estat en que les va rebre i amb les reformes o modificacions efectuades, 
d’acord amb l’article 9. L’Ajuntament podrà acordar i executar per si mateix el 
llançament sense més requisits que notificar-lo amb dos mesos d’anticipació a 
l’entitat interessada, que no tindrà dret a cap reclamació. 

 
 
                                                        SECCIÓ 3 
 
                                                   ARRENDAMENT 
  
 
  ARTICLE 19. Quan la Corporació optés per la prestació del servei  

mitjançant l’arrendament de les instal.lacions esportives, aquest tindrà caràcter 
purament administratiu i es regirà per les disposicions dels articles 138 i següents 
del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, els de la present 
Ordenança i en tot allò que no hi sigui previst, per les clàusules del contracte. 
 

 
 ARTICLE 20. 
 

 1.-  El termini de durada de l’arrendament es fixarà dintre del límit de          
10 anys assenyalat a l’article 139.1 del Reglament de Serveis de les Corporacions 
Locals. 

 2.- El preu de l’arrendament serà el que resulti de la licitació. 
 
 3.- El que es disposa a l’article 15 d’aquesta Ordenança serà          

d’aplicació en els supòsits d’arrendament. 
 
  
 ARTICLE 21. La licitació tindrà lloc mitjançant concurs. D’acord amb 

el Reglament de Contractació de les Corporacions Locals, en les bases del qual 
haurà de figurar un barem en el que hauran de valorar-se  com a mínim, i sense 
perjudici d’altres particulars que la Corporació estimi oportú establir, les següents 
circumstàncies: 

 
 
 a) Historial esportiu de l’entitat arrendatària. 
 
 b) Termini de durada del contracte. 
 
 c) Preu que  ha de percebre la Corporació.. 
 
 d) Oferta pel que fa a la utilització de les instal.lacions per aquells que 

no siguin membres de l’entitat arrendatària. 
 
 e) Tarifes a percebre per la prestació del servei. 
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 ARTICLE 22. L’arrendatari no podrà subarrendar o traspassar el seu  

dret a tercers, sense consentiment de la Corporació. La mateixa prohibició existeix 
pels serveis de bar, restaurant o guarda-roba que eventualment pugui existir. 

 
 
                                                   SECCIÓ 4 
 
                           CONCESSIONS 
 
 

 ARTICLE 23. L’Ajuntament podrà concedir la utilització de les seves 
instal.lacions esportives o concedir la construcció de l’esmentada classe 
d’instal.lacions en terrenys de propietat municipal i la seva subsegüent utilització. 

 ARTICLE 24. En ambdues classes de concessió s’observaran les 
següents normes: 

 
 1.- Solament podrà atorgar-se  a favor de les entitats expressades a 

l’article 13.1 d’aquesta Ordenança. 
 
 2.- La seva durada no excedirà de 25 anys. 
 
 3.- La concessió s’atorgarà previ concurs en la licitació del qual 

s’observarà el que preveu l’article 21. 
 
 4.- Serà d’aplicació el que disposa l’article 15. 
 
 5.- En el que resta serà d’aplicació el que disposa l’article 114 i 

següents del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
            CAPÍTOL II 
 
     ÚS DE LA VIA PÚBLICA I RECINTES ESPECIALS 
 
 ARTICLE 25. La utilització transitòria de la via pública i de jardins, 

parcs o altres recintes públics, espais acotats o no, per a la celebració de proves o 
manifestacions esportives es consideraran ús comú especial de béns de domini 
públic. 
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 ARTICLE 26. L’ús especial a que es refereix  l’article anterior, estarà 
subjecte a llicència que s’atorgarà discrecionalment prèvia sol.licitud amb la que 
haurà de justificar-se: 

 
 a) El caràcter esportiu de l’activitat que es pretengui realitzar. 
 
 b) Que el sol.licitant disposa d’organització i mitjans suficients per a 

portar a terme l’esmentada manifestació esportiva. 
 
 ARTICLE 27. La llicència serà atorgada per l’Alcaldia, per si mateix o 

mitjançant delegació en la Presidència de l’Àrea d’esports. 
 
 ARTICLE 28. La llicència solament facultarà per a la celebració de la 

prova esportiva per a la que s’hagi sol.licitat, i si s’escau, per a la instal.lació 
d’acotats i tribunes. 

 
 ARTICLE 29. L’entitat beneficiària de la llicència haurà de respectar 

les concessions o llicències d’ocupació de la via pública que existeixin en el lloc en 
el que hagi d’efectuar-se la prova. 

 
 ARTICLE  30. La llicència determinarà expressament: 
 
 a) El temps de durada de la mateixa amb expressió de dies i, si 

s’escau, de les hores a què s’estengui la utilització. 
 
 b) Els espais objecte de la utilització. 
 
 c) El cànon que hagi de satisfer-se al municipi. 
 
 d) Els acostaments que, si s’escau, hagin de realitzar-se i 

precaucions de seguretat que hagin d’adoptar-se. 
 
 e) Els llocs de socors i serveis sanitaris a instal·lar si es preveu una 

notable afluència de públic. 
 
 f) Les altres condicions que s’estimi oportú consignar. 
 
 
 
 
  
 ARTICLE  31. Aquells qui obtinguin la llicència respondran de tots 

aquells danys que s’ocasionin a qualsevol element de la via pública o espais o 
recintes objecte d’utilització. 

 
 Així mateix, els titulars de la llicència respondran dels danys i 

perjudicis que ocasionin a d’altri. 
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 Aquest RInfraccions tipificades com a lleus, amb multa de 8.000 
pessetes 


