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ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA. 
 

TÍTOL I 
DISPOSICIONS GENERALS  

Article 1 
Àmbit de l'ordenança 
La present ordenança serà d'aplicació a tot el terme municipal de Sant Fruitós de 
Bages, i té per objecte regular determinats aspectes de la convivència ciutadana que 
necessiten d'una regulació específica pel Municipi de Sant Fruitós de Bages. 

Article 2 
Principis de la convivència 
1. Són principis de la convivència ciutadana als quals les persones ajustaran la seva 
conducta: el respecte, la tolerància i la solidaritat envers les altres. 

2. Totes les persones són iguals, i per això, tothom en la seva conducta evitarà 
actituds de discriminació de qualsevol altra persona per motiu del sexe, la raça, la 
classe social, l'origen, les creences i opinions, o per qualsevol altra circumstància 
personal o social. 

3. Tothom ha d'actuar amb respecte a l'entorn natural i evitarà conductes que malmetin 
el medi ambient. 

Article 3 
Prevaleça de normes 
1. La present ordenança no subsitueix l'aplicació directa de les Lleis i reglaments que 
estiguin vigents i siguin de compliment obligat per tots els ciutadans. L'ordenança 
podrà completar i interpretar aquestes normes. 

2. Prevaldran les normes de l'Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana sobre 
les del Pla General d'Ordenació, en cas de contradicció entre les mateixes.  

3. En matèria de soroll i en cas de manca de legislació aplicable, s'aplicarà la present 
Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana. Supletòriament, s'aplicarà 
l'Ordenança municipal tipus aprovada per Resolució del conseller de Medi Ambient de 
la Generalitat de Catalunya, publicada en el D.O.G.C. num. 2126, de 10-11-95.  

4. En matèria disciplinària, infraccions i sancions, s'aplicaran les Lleis i Reglaments 
vigents en cada moment. S'aplicarà el règim sancionador previst en aquesta 
Ordenança per sancionar conductes que atemptin a les normes de l'Ordenança i que 
no constitueixin infracció de Lleis i Reglaments. En tot cas, s'aplicaran els principis 
generals del procediment administratiu per a l'exercici de la potestat sancionadora de 
les administacions. 
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TÍTOL II 
DE LA VIA PÚBLICA I ELS BÉNS PÚBLICS  

CAPÍTOL I 
RETOLACIÓ I NUMERACIÓ DE CARRERS  
Article 4 
Retolació de carrers 
1. Cadascuna de les vies públiques s'identificarà amb un nom diferent, la denominació 
podrà fer-se d'ofici o a instància de part, corresponent al Ple Municipal l'adopció de 
l'acord definitiu. 

2. La retolació de les vies públiques s'efectuarà mitjançant la col.locació de plaques. 

3. Les façanes dels edificis i tanques de jardins estaran sotmeses a la servitud de 
permetre la col·locació de plaques d'identificació del nom del carrer i els propietaris 
tindran l'obligació de suportar aquesta servitud. 

Article 5 
Numeració de les vies públiques 
És obligació dels propietaris de cada finca la col·locació de l'indicador de la numeració 
al costat de la porta d'entrada, d'acord amb els models i normes establerts per 
l'Ajuntament, un cop li hagi estat assignada o modificada la numeració esmentada per 
l'òrgan corresponent de l'Administració Municipal. 

CAPÍTOL II 
NETEJA I CONSERVACIÓ DE LA VIA PÚBLICA  
Article 6 
Conservació de la via pública 
És competència municipal la realització dels treballs i obres necessàries per a la 
conservació i millora dels elements estructurals i ornamentals de les vies públiques. En 
conseqüència ningú podrà executar treballs de restauració o reparació dels esmentats 
elements sense autorització municipal prèvia, encara que fos per millorar l'estat de les 
vies públiques. 

Article 7 
Neteja de la via pública 
1. El servei de neteja de la via pública es prestarà per l'Administració municipal per 
gestió directa o indirecta. 

2. La neteja es farà dins l'horari i programació que estableixi l'Ajuntament 

3. Els particulars col·laboraran amb l'Ajuntament en la neteja de la via pública, fent la 
neteja de les voreres situades enfront de les seves finques. 
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4. És prohibit d'abocar sobre les reixes d'absorció d'aigües pluvials qualsevol tipus de 
productes sòlids, així com els líquids que siguin contaminants. Tanmateix, es prohibeix 
rentar qualsevol vehicle o aparell de locomoció a la via pública. 

5. En casos de nevada o situacions d'emergència, l'Alcalde podrà ordenar als veïns la 
realització de tasques de neteja. 

Article 8 
Recollida d'escombraries 
1. Les escombraries poden tenir consideració de domiciliàries o no domiciliàries. El 
servei de recollida de les escombraries domiciliàries té el caràcter d'obligatori per a 
l'Ajuntament i es realitzarà segons la programació i horaris establerts per 
l'Administració municipal.  

2. La recollida i transport d'escombraries no domiciliàries serà responsabilitat de cada 
interessat. En qualsevol cas, els vehicles destinats a aquest servei han de reunir les 
condicions necessàries per tal de garantir l'absència de perjudicis a tercers i caldrà 
que siguin de caixa tancada. 

3. És prohibit:  

a. llençar o dipositar escombraries, runes i altres, en llocs no autoritzats. 

b. dipositar escombraries en els contenidors abans de les quatre hores anteriors a 
l'inici del servei de recollida. 

 

CAPÍTOL III 
OCUPACIÓ I USOS DE LA VIA PÚBLICA  
Article 9 
Ocupació de la via pública 
1. La via pública, que comprèn els camins, carrers, places i voreres del Municipi, és 
domini públic de titularitat municipal destinat a ús general, per la qual cosa, no és 
permesa l'ocupació de la via pública pels particulars, excepte en els casos que 
s'autoritzi per l'Ajuntament. 

2. Serà necessària l'autorització municipal per: 

a) exercir qualsevol activitat a la via pública. 

b) situar a la via pública objectes particulars, encara que quedin arrambats a 
establiments dels seus propietaris. 

c) ocupar la via pública amb runes, materials de construcció, tanques, bastides, grues. 

d) instal·lar contenidors a la via pública. 

e) tancament de carrers. 

f) qualsevol altra ocupació de la via pública. 
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3. L'ocupació de la via pública amb materials de construcció i contenidors únicament 
s'autoritzarà en el cas que no sigui viable la seva ubicació en l'interior de la zona 
tancada de les obres. 

4. Les autoritzacions municipals acreditaran les taxes o preus públics que es fixin a les 
ordenances municipals. 

5. L'ocupació de les vies públiques sense autorització municipal o excedint 
l'autorització concedida, constituirà una infracció a la present ordenança i serà motiu 
de sanció. 

Article 10 
Guals 
1. Es defineix el gual com a la porció de vorera o via pública, l'ús de la qual 
l'Ajuntament cedeix al propietari o propietaris d'un immoble per a la seva utilització 
privativa per l'entrada i sortida de vehicles. 

2. Els propietaris d'immobles podran sol·licitar a l'Ajuntament l'autorització municipal de 
gual, per permetre l'entrada i sortida de vehicles. El propietari tindrà l'obligació de 
senyalitzar el gual mitjançant la col·locació d'una placa que indiqui la prohibició 
d'estacionament i haurà de complir les condicions que estableixi l'autorització 
municipal. 

3. L'Ajuntament podrà imposar una taxa o preu públic, de pagament anual, als titulars 
de guals. 

Article 11 
Reserva per activitats comercials i industrials 
A petició dels titulars de l'activitat econòmica, l'Ajuntament podrà autoritzar la reserva 
d'estacionament davant el local de negoci o en zona pròxima, fent abonament de les 
taxes municipals corresponents. 

 

CAPÍTOL IV 
ESPAIS I BÉNS PÚBLICS  
Article 12 
Espais públics 
1. Es consideren espais públics tots aquells espais oberts destinats a l'ús i al gaudir 
dels ciutadans (places, jardins, parcs, etc.). 

2. L'Ajuntament podrà autoritzar la celebració de festes o activitats específiques als 
espais públics, i fixarà les normes que regiran com a condició, d'acord amb les 
característiques de l'acte i l'espai públic sol·licitat. Els organitzadors seran 
responsables del compliment de les condicions establertes per l'Administració 
municipal, com també del respecte del recinte i dels elements i béns públics que hi 
siguin instal·lats. 
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Article 13 
Béns públics 
Es consideren béns públics els edificis i instal·lacions municipals i tots aquells 
elements i mobiliari urbans que, situats als espais o vies públiques, estan destinats a 
prestar serveis específics als ciutadans (papereres, lluminàries, semàfors, jocs 
infantils, bancs, fonts, parterres, jardineres, tanques, arbres, plantes, flors, etc.) 

Article 14 
Utilització adequada 
1. És un deure de convivència i de civisme respectar els espais i béns públics, com 
també és un dret de tot ciutadà gaudir dels serveis específics que cadascun li 
proporciona. 

2. Els espais i béns públics seran utilitzats adequadament, de manera que s'evitarà 
una utilització destinada a activitats, usos o funcions a què no estan destinats. 

Article 15 
Conductes sancionables 
Serà considerada infracció a la present ordenança i motiu de sanció per l'Ajuntament, 
les conductes en relació als espais i béns públics que suposin alguna de les 
circumstàncies següents: 

a) La utilització inadequada dels espais i béns públics. 

b) La privació del gaudiment a altres ciutadans. 

c) El deteriorament. 

3. Qui causi danys als béns públics estarà obligat a la reparació dels danys causats i la 
indemnització dels perjudicis ocasionats, amb independència de la sanció que 
l'Ajuntament pugui imposar. 

Article 16 
Mercats 
Queda autoritzada la venda no sedentària realitzada fora d'un establiment comercial 
permanent durant els dies i llocs i condicions que fixi l'Ajuntament. 

Per l'exercici de la venda no sedentària en mercats periòdics els comerciants hauran 
de complir els requisits següents: 

a) Estar donats d'alta en l'epígraf o els epígrafs corresponents de l'impost d'Activitats 
Econòmiques i al corrent de pagament. 

b) Estar donats d'alta en règim de la Seguretat Social que els correspongui. 

c) Complir tots els requisits que estableixin les reglamentacions específiques a aplicar 
als productes que tinguin en venda. 
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d) Disposar de l'autorització municipal per exercir la venda no sedentària en el lloc 
precís. Aquesta autorització haurà de ser exhibida de manera visible i permanent en 
les parades de venda. 

e) Satisfer els tributs que les Ordenances Municipals estableixin per a aquests tipus de 
vendes. 

f) Quan es tracti de comerciants estrangers, acreditar, a més a més, que estan en 
possessió dels permisos de residència i de treball per compte propi, així com acreditar 
el compliment d'allò que estableix la normativa específica vigent. 

g) Acreditar estar en possessió del carnet de manipulador. 

3. Els comerciants hauran d'instal·lar-se en el perímetre que l'Ajuntament fixi, i en els 
llocs que en cada cas es senyalin. 

4. En acabar l'horari previst de venda, el comerciant autoritzat haurà de deixar el lloc 
autoritzat net de deixalles, les qual es deixaran degudament apilades perquè el servei 
de neteja municipal pugui recollir-les. 

TÍTOL III 
DE LA SANITAT  

 
CAPÍTOL I 
TINENÇA D'ANIMALS  
Article 17 
Disposicions generals 
1. Es permet la tinença en els domicilis particulars, d'animals de companyia. Els 
animals hauran d'estar censats i identificats en la forma establerta per la legislació. 

2. D'acord amb la normativa vigent, els posseïdors d'animals domèstics estaran 
obligats a vacunar-los, o fer els tractaments contra aquelles malalties objecte de 
prevenció. Cada propietari haurà de disposar de la corresponent cartilla sanitària, en la 
qual s'especificaran les característiques de l'animal, el seu estat sanitari i les dades 
precises de la identitat del propietari. 

3. Es prohibeix expressament la tinença en domicilis particulars d'animals susceptibles 
de produir un perill o risc potencial per a la salut, seguretat, salubritat o tranquil·litat de 
les persones, com també aquells que produeixin molèsties als veïns. 

4. Els propietaris o posseïdors per qualsevol títol d'animals domèstics o de companyia 
són obligats a proporcionar-los l'alimentació i les atencions pertinents, tant per al 
tractament de malalties, com per les condicions d'allotjament, i a aplicar les mesures 
sanitàries preventives i obligatòries. 

5. Es prohibit d'abandonar als animals. Les persones que no vulguin continuar tenint-
los han de lliurar-los a una societat protectora d'animals. 
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6. Els animals que hagin causat lesions a persones i que puguin transmetre la ràbia o 
d'altres malalties, han de ser sotmesos immediatament a reconeixement sanitari pels 
Serveis Veterinaris Oficials del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya, o per veterinaris col·legiats en qui deleguin. 

7. Els animals afectats de malalties perilloses per a la salut de les persones i els que 
pateixin afeccions cròniques incurables d'aquesta mena, seran sacrificats. 

Article 18 
Presència d'animals a la via pública 
1. Els animals domèstics i de companyia que circulin per les vies públiques han de fer-
ho, en tot cas, acompanyats i conduïts per persones que puguin respondre del 
comportament de l'animal. 

2. Els propietaris d'animals de vigilància són obligats a prendre les mesures adients 
per tal que l'animal no pugui abandonar lliurement el recinte ni agredir qui circuli per la 
via pública adjacent. 

3. Els propietaris dels animals són responsables de l'eliminació de les deposicions dels 
mateixos, no estant permès deixar-les a les vies públiques i, en general, a qualsevol 
lloc destinat al trànsit de vianants. Les deposicions es recolliran i es col·locaran de 
manera acceptable higiènicament en bosses d'escombraries domiciliàries o en els 
llocs que es destinin expressament a aquest efecte. 

4. Es prohibeix l'entrada d'animals, a excepció del gossos de companyia per a cecs, en 
els següents establiments i instal·lacions: 

a) De fabricació i venda o manipulació i emmagatzematge d'aliments de tota mena. 

b) Bars, cafeteries, restaurants i similars. 

c) Locals d'espectacles públics, culturals, esportius o recreatius. 

d) Piscines públiques. 

5. Es considera que un animal està abandonat si no duu cap identificació de l'origen 
del propietari i no va acompanyat de cap persona. L'Ajuntament ho posarà en 
coneixement d'una protectora d'animals o d'un servei de recollida d'animals per tal que 
se’n facin càrrec. 

Article 19 
Normes específiques per a gossos 
1. Són aplicables als gossos les disposicions de caràcter general que s'apliquen a tots 
els animals. 

2. Els gossos que circulin per la via pública hauran d'anar proveïts de corretja o 
cadena i collar. Els gossos que puguin ser agressius o perillosos hauran de portar 
posat un morrió. 

3. Els propietaris o posseïdors de gossos els han de censar a l'Ajuntament en el 
termini màxim d'un mes a comptar de la data del naixament o l'adquisició de l'animal. 
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4. Cada gos tindrà una cartilla sanitària, en la qual es faran constar les vacunacions 
anuals obligatòries i altres circumstàncies sanitàries que calgui fer constar. Els 
propietaris dels gossos tindran l'obligació d'administrar la vacuna antirràbica als 
gossos cada any. 

5. Els propietaris o posseïdors de gossos han de comunicar-ne la baixa per mort, 
desaparició, trasllat i altres causes, en el termini de deu dies, comptats des que es 
produeix el fet, al Departament de Sanitat d'aquest Ajuntament. En el mateix termini 
caldrà comunicar els canvis de domicili o de transferència de la possessió de l'animal. 

6. Els gossos que hagin mossegat alguna persona seran retinguts en observació 
durant catorze dies, com a mesura de precaució sanitària. 

Article 20 
Ramats de bestiar 
1. Els propietaris de ramats de bestiar, hauran de disposar de les llicències i permisos 
exigibles per la normativa vigent per a l'activitat que realitzin i els animals estaran 
sotmesos a control sanitari. 

2. Els ramats de bestiar no podran transitar per les vies urbanes, excepte per aquelles 
autortizades per l'Ajuntament. 

3. Els propietaris de ramats de bestiar seran responsables del compliment de les 
normes anteriors, així com dels perjudicis sanitaris que el bestiar pugui ocasionar a la 
població. 

CAPÍTOL II 
ALIMENTS  
Article 21 
Venda de queviures 
1. Les botigues i comerços amb venda al públic d'articles alimenticis reuniran les 
condicions sanitàries exigides per la legislació estatal i autonòmica o per la 
reglamentació local. No és permesa la venda d'aliments en mercats ambulants, 
excepte en el cas que hagin estat sotmesos a control sanitari i el venedor o dependent 
disposi de carnet de manipulador d'aliments, i els aliments estiguin degudament 
protegits per tal de mantenir les condicions sanitàries correctes. 

2. Els establiments que manipulin aliments també hauran de seguir les prescripcions 
que dictin les autoritats sanitàries locals, autonòmiques o estatals. Tanmateix 
l'Ajuntament podrà condicionar la llicència municipal d'obertura o el funcionament de 
l'activitat, a l'adopció de determinades mesures sanitàries. 

3. La persona que el·labori o manipuli aliments haurà de disposar del carnet de 
manipuladors de l'aliments o document equivalent que garanteixi els seus 
coneixements sanitaris suficients relacionats amb els aliments. 

4. L'Ajuntament podrà ordenar les inspeccions que consideri adients per comprovar el 
compliment de la legislació sanitària i la present ordenança.  
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5. Els titulars dels establiments de venda, exposició o manipulació de productes 
alimentaris seran els responsables del compliment de les mesures sanitàries que 
hagin d'adoptar-se, i podran ser sancionats pel seu incompliment. Si els articles posats 
a la venda no reuneixen les garanties sanitàries, l'Ajuntament podrà ordenar el 
decomís dels productes en mal estat. 

TÍTOL IV 
MEDI AMBIENT  

 
CAPÍTOL I 
REGULACIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA  
Article 22 
Sorolls 
1. La producció de sorolls a la via pública o a l'interior dels edificis, s'haurà de 
mantenir dins dels límits que exigeix la convivència ciutadana. 

2. Els preceptes d'aquest capítol es refereixen a sorolls produïts per : 

a) El to excessivament alt de la veu humana o de l'activitat directa de les persones, ja 
sigui a la via pública o a dins del propi habitatge. 

b) Sorolls produïts per actes a la via pública. 

c) Aparells o instruments musicals o acústics. 

d) Vehicles a motor. 

e) Qualsevol altre classe de so excessivament alt o molest, ja sigui produït per les 
persones, animals o aparells mecànics. 

f) Activitats, aparells o instal·lacions. 

3. No es permet fer sorolls que superin els nivells màxims admesos establerts per a 
cada zona, situació i horari. 

4. Zonificació: Es consideren dues zones representatives a efectes dels nivells sonors 
màxims admissibles:  

a) Zona residencial: Es considera així la zona en què domina l'edificació destinada a 
habitatge i es permeten algunes activitats situades habitualment en plantes baixes i/o 
soterranis 

b) Zona industrial: Es considera això la zona qualificada d'industrial en el Pla General 
d'Ordenació . 

5. A l'efecte de l'aplicació d'aquesta ordenança, s'estableixen els horaris següents: 

a) Horari diurn: comprès entre les 8 hores i les 22 hores. 

b) Horari nocturn: comprès entre les 22 hores i les 8 hores. 
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Article 23 
Nivell sonor d'immissió dels habitatges 
Atenent les normes de convivència i la qualitat sonora del medi ambient, el nivell sonor 
no podrà sobrepassar els valors relacionats en la taula següent:  

Interior Interior Ext. Ext. 

Zona Horari dormitori resta hab. façana int. illa 

a) D 30 35 50 45 

N 25 30 45 40 

b) D 35 45 60 60 

N 30 35 55 55 

Article 24 
Soroll dels vehicles a motor 
1. Els vehicles de motor que circulin pel municipi, aniran equipats d'un silenciador 
adeqüat, permanentment en funcionament, en un estat correcte de manteniment, a fi 
d'evitar un excés de soroll. Es prohibeix circular produint sorolls estridents, sobretot en 
hores nocturnes, ocasionats per acceleracions brusques i innecessàries o la 
mancança dels dispositius silenciosos o amb aquests incomplets, alterats, deteriorats 
o inadequats. Aquesta obligació es complirà en la forma prevista en l'ordenança 
municipal sobre circulació i la legislació sobre trànsit.  

2. El propietari o conductor d'un vehicle a motor estarà obligat a facilitar als Agents 
Municipals, la comprovació del nivell sonor. 

3. Els vehicles que superin els límits sonors, relacionats a la taula següent, podran ser 
immobilitzats fins que es produeixi la reparació o, es garanteixi aquesta a judici de 
l'agent encarregat de la vigilància del trànsit.  

Decibels 

a) Vehicles fins a 9 places i turismes 77 

b) Vehicles de més de 9 places i vehicles de transport fins a 4 Tm 83 

c) Vehicles de transport per persones, vehicles de transport de més de 4 Tm i tractors 
84 

d) Ciclomotors fins a 50 cc 80 

e) Motocicletes de més de 50 cc 82 

4. En els supòsits en que el nivell de sorolls que emiteixi el vehicle sigui notòriament 
estrident i l'agent actuant no disposi d'aparell mesurador, podrà ordenar i procedir a la 
immobilització immediata del vehicle, sense perjudici de que posteriorment es sotmeti 
a les proves adients per tal de confirmar la mesura cautelar adoptada.  

5. Ordenada la immobilització per l'Agent Municipal, aquest formularà la corresponent 
denúncia. La tramitació de la denúncia es suspendrà i la immobilització podrà ésser 
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aixecada per a la conducció del vehicle al dipòsit o taller que designi el seu titular, o 
per passar revisió en una estació de la Inspecció Tècnica de Vehicles. En cas que el 
propietari del vehicle no es presenti en el taller o estació d'Inspecció en el termini de 
10 dies, o que la revisió resulti negativa, l'Ajuntament tramitarà el corresponent 
expedient sancionador. 

Article 25 
Sorolls en activitats de construcció 
1. Els treballs en obres de construcció i enderrocament d'edificis, es subjectaran a 
l'horari comprès entre les 8 hores del matí i les 10 de la nit. 

2. Els motors de la maquinària utilitzada hauran d'anar equipats d'un silenciador 
adequat, permanentment en funcionament i en un estat de correcte manteniment. Els 
compresors que es situin a menys de 50 metres d'edificis ocupats, funcionaran amb el 
capó tancat.  

3. S'exclou de la prohibició de treballar en hores nocturnes les obres urgents, per 
raons de necessitat o perill, o aquelles que pels seus inconvenients, no puguin fer-se 
de dia. En tot cas, caldrà autorització municipal. 

Article 26 
Sorolls per actes especials, fires i parades 
1. En els casos dels sorolls produïts per activitats especials i/o esporàdiques (fires, 
concert, obres, circs, altaveus, aparells musicals, etc...), tant en locals tancats com en 
espais a l'aire lliure, caldrà una autorització expressa de l'Alcaldia per cada cas, en 
funció de la seva ubicació, de l'horari d'actuació, de l'època de l'any i d'aquells altres 
factors que puguin concórrer. 

2. Els equips de producció sonora de les parades i atraccions de les fires, no podran 
ultrapassar el nivell sonor de 80 dB (A), o nivell més restrictiu que pugui fixar l'Alcalde. 
L'incompliment d'aquesta obligació comportarà la clausura de la parada o atracció i la 
incoació al seu propietari de l'expedient sancionador que correspongui. 

3. El nivell sonor màxim admés pels supòsits a què fa referència aquest article es fixa 
en 80 decibelis, fins les 10 de la nit, i no s'admet soroll a partir d'aquesta hora. 
S'autoritza l'Alcalde per fixar un nivell inferior. 

Article 27 
Activitats industrials i establiments de servei al públic 
1. El nivell sonor de les activitats industrials, comercials i dels establiments de servei al 
públic podrà fixar-se en les condicions de la llicència i no podrà superar els valors 
màxims fixats a l'article 23. 

2. L'Ajuntament podrà exigir a les activitats potencialment emisores de sorolls o 
vibracions que adjuntin a la sol·licitud de llicència municipal d'activitats classificades un 
estudi acústic. 

3. A més de complir les condicions que estableix la llicència d'obertura, els 
establiments de restauració, com ara bars, bars-restaurants i restaurants hauran de 
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complir l'horari de tancament, que està fixat a dos quarts de tres de la matinada (2,30), 
i es podrà perllongar mitja hora els divendres, els dissabtes i les vigílies de festius.  

4. Els titulars dels establiments són els responsables de vetllar, perquè els usuaris, en 
la seva estada dins l'establiment o quan entrin o surtin, no produeixin molèsties al 
veïnat. En els casos que s'hagi comprovat l'existència reiterada de molèsties, 
l'Ajuntament podrà imposar al titular de l'activitat l'obligació de disposar d'una o més 
persones per a la vigilància a l'exterior de l'establiment. 

Article 28 
Sorolls emesos per animals domèstics 
Es prohibeix, desde les 22 hores fins a les 8 hores, deixar en els patis, terrasses, 
galeries o balcons o d'altres espais oberts o tancats, aus o altres animals els sons, 
crits o cants els quals destorbin el descans dels veïns, sense perjudici que també, en 
altres hores, hagin de ser retirats pels seus propietaris o encarregats, per ordre 
municipal, quan de manera evident, ocasionin molèsties als altres ocupants de l'edifici 
o edificis veïns. 

Article 29 
Forma de mesurar el soroll 
1. Per mesurar el soroll s'utilitzarà un sonòmetre homologat. 

2. Els sorolls dels vehicles i motors de combustió es mesuraran a 50 centímetres del 
tub d'escapament i a una alçada de 20 cms. Posant el vehicle a "mig gas".  

3. Els sorolls dels habitatges es mesuraran a una distància de les parets no inferior a 
1m. I entre 1,2 i 1,5m d'alçada. La mesura es farà amb portes i finestres tancades. 

4. En allò no previst s'aplicarà l'ordenança municipal tipus aprovada pel Conseller de 
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, publicada en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunyanúm. 2126, de 10-11-96 

 

CAPÍTOL II 
ADOB DE TERRES PER A L'AGRICULTURA  
Article 30 
Adob de conreus 
1. No podran abocar-se adobs de matèria orgànica que produeixin mals olors, tret de 
l'època de preparació de terres per a noves collites, que es fixa en el període comprès 
entre l'1 de setembre i l'1 de maig de cada any. L'Alcalde-President podrà modificar 
aquest període i ampliar-lo o restringir-lo d'acord amb les circumstàncies sanitàries i 
agrícoles de cada moment. 

2. El transport d'adobs orgànics que produeixi mal olor es realitzarà en els vehicles 
que reuneixin els requisits fixats per la legislació de trànsit per aquest tipus de 
transport. 
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3. L'abocament dels adobs es farà en les condicions establertes per la legislació. A 
més, l'Ajuntament podrà establir altres condicions i fixar els horaris en els quals es 
puguin fer els abocaments. 

4. Si alguns dels sucs d'abonament de terres resultessin infecciosos, perillosos o 
insalubres per a la salut pública, l'Ajuntament ordenarà al propietari del terreny en el 
qual s'hagin abocat que adopti les mesures adients per evitar qualsevol perill sanitari, 
advertint-lo que de no adoptar-les en 48 hores, les executarà directament l'Ajuntament 
a la seva costa. 

 
CAPíTOL III 
RESIDUS I RESPECTE A L'ENTORN  
Article 31 
Prohibició d'abocaments 
1. Les escombraries, deixalles, residus, materials provinents d'enderrocs o obres, olis 
o líquids contaminants únicament podran dipositar-se en els llocs o recipients 
preparats per a la recollida. 

2. Es prohibeix qualsevol abocament en lloc no autoritzat. Especialment, es 
prohibeixen abocaments de residus sòlids ni líquids en els rius, rieres, rierols, torrents, 
rases, fonts, pous o qualsevol altra lloc pel qual flueixi o pugui fluir aigua, així com en 
les seves proximitats. 

3. En els expedients de concessió de llicències d'obres i d'activitats, així com en el 
d'autoritzacions per ocupació de la via pública, l'Ajuntament exigirà al peticionari que 
determini la forma d'eliminació de deixalles i residus. 

4. Podran autoritzar-se abocaments en casos excepcionals i prèvia justificació que no 
perjudiquen l'entorn ambiental. 

Article 32 
Respecte a l'entorn natural 
1. Per tal de preservar la riquesa mediambiental del Municipi, l'actuació dels ciutadans 
serà de respecte al mateix, i no realitzaran activitats que malmetin les aigües, la 
vegetació o l'aire. 

2. Les indústries i granges adequaran les seves instal·lacions, de manera que l'activitat 
que realitzin no causi danys a l'entorn. Especialment, es prohibeix la crema de residus 
i els abocaments de residus líquids a lleres públiques. 

3. Els vehicles hauran de circular pels camins i vies públiques oberts al trànsit. La 
circulació per camp a través i camins particulars s'ajustarà a les disposicions de la 
Generalitat de Catalunya en aquesta matèria i a la legislació sobre trànsit i seguretat 
vial. 
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TÍTOL V 
SEGURETAT I SALUBRITAT  

 
CAPÍTOL I 
ESTAT DE CONSERVACIÓ I MESURES DE SEGURETAT DE LES FINQUES  
Article 33 
Deure de conservació dels edificis i instal·lacions 
1. Els propietaris són responsables de l'estat de conservació i seguretat dels edificis, 
instal·lacions i béns de la seva propietat.  

2. Els propietaris mantindran les façanes, balcons i ràfecs dels edificis en bon estat de 
conservació i amb els elements d'obra perfectament adherits a l'edifici, de manera que 
no puguin caure a la via pública. 

3. Els propietaris tancaran els solars i finques urbanes. Les tanques s'ajustaran a les 
característiques exigides per les normes urbanístiques i a les condicions fixades a les 
llicències. 

Article 34 
Parcel·les 
1. És obligació dels propietaris dels solars, mantenir-los nets de matolls i residus, 
àdhuc en el cas que els residus s'hagin dipositat sense consentiment del propietari. 

2. A fi i efecte d'evitar perill de propagació d'incendis, els propietaris de parcel·les 
d'urbanitzacions, mantindran net el sotabosc de la parcel·la i esporgaran els arbres 
periòdicament, així com quan l'Ajuntament els requereixi. 

Article 35 
Tancaments 
1. És obligatori el tancament de les parcel·les i finques urbanes. Les tanques 
s'ajustaran a les característiques exigides per la normativa urbanística i a les 
condicions de la llicència de construcció. 

2. Les tanques hauran de mantenir-se en bon estat de conservació. 

3. Per raons de seguretat, l'Ajuntament podrà ordenar al propietari o posseïdor d'una 
finca la construcció d'una tanca, quan pel mal estat de les edificacions, o per 
l'existència de pous o altres elements de perill, existeixi risc per la seguretat de les 
persones que puguin accedir a la finca. 

Article 36 
Tancaments per obres 
1. És obligatòria la instal·lació de tanques a totes les construccions d'edificis, obres 
exteriors i enderrocs. 
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2. En tot cas, es facilitarà el pas de vianants, degudament senyalitzat i protegit 

CAPÍTOL II 
SALUBRITAT  
Article 37 
Actuació municipal 
1. L'Ajuntament, en el marc de les seves competències, vetllarà perquè es compleixin 
les normes i conductes adequades per garantir la salubritat pública.  

2. L'Ajuntament intervindrà en aquells casos que, per manca d'higiene personal o de 
neteja suficient de l'habitatge, es posi en risc la salut pública, i podrà imposar el 
compliment de mesures sanitàries i higièniques a les persones responsables. 

3. Prèvia autorització judicial, l'Ajuntament podrà entrar en els habitatges i domicilis 
privats per solucionar problemes greus de salubritat, que afectin a menors d'edat, 
persones grans soles, o a persones que precisin l'assistència pública. Tanmateix, 
l'Ajuntament també podrà sol·licitar autorització judicial per fer actuacions en aquells 
habitatges desocupats que, per les seves condicions d'insalubritat, puguin ser focus de 
propagació de malalties o suposin un risc per a la salut pública. 

Article 38 
Actuació dels particulars 
1. Totes les persones són responsables del compliment amb les normes d'higiene 
personal, tant en relació a elles mateixes com en relació a les persones al seu càrrec. 

2. Els propietaris tindran l'obligació de mantenir les seves propietats en bon estat de 
salubritat, i evitaran filtracions d'aigües i l'acumulació de brutícia dins la seva propietat, 
així com qualsevol situació que pugui suposar un risc per a la salut.  

Article 39 
Aigües brutes 
1. Tots els habitatges i locals evacuaran les aigües fecals a la xarxa de clavegueram. 
En els llocs on no arribi la xarxa de clavegueram, les aigües fecals s'abocaran a pous 
construïts a aquest efecte.  

2. Les granges únicament podran abocar els residus de la seva activitat en la forma 
autoritzada en les autoritzacions i llicències necessàries pel seu funcionament. Està  
prohibit que els aboquin a la xarxa de clavegueram o que els escampin sobre terrenys 
en forma no autoritzada. 

3. Els pous morts que recullen aigües fecals es buidaran periòdicament pels seus 
propietaris, els quals són responsables que en cap cas sobreixexin i tinguin filtracions 
cap a l'exerior del recipient. 

4. La recollida i transport d'aigües fecals es realitzarà en vehicles especials amb 
compartiments estancs. 
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Article 40 
Execució subsidiària per l'Ajuntament 
1. L'Ajuntament podrà exigir el compliment de les normes d'aquest Títol, pels tràmits 
previstos en la legislació urbanística per a les ordres d'execució. 

2. L'incompliment dels requeriments municipals per fer complir aquestes normes, 
comportarà la imposició de sancions i l'execució subsidiària del requeriment per part 
de l'Ajuntament, amb càrrec a la persona obligada. 

 

TÍTOL VI 
INFRACCIONS I SANCIONS  

 
Article 41 
Infraccions 
1. Seran sancionables les conductes que, per acció o omissió, vulnerin les 
disposicions d'aquesta ordenança.  

2.  Les infraccions seran clasificades en molt greus, greu i lleus, d’acord amb els 
seguents criteris; 

Són molt greus les infraccions que suposin: 

a) Una pertorbació rellevant de la convivència que afecti de manera greu, immediata i 
directa la tranquil.litat o l’exercici de drets legítims d’altres persones, el 
desenvolupament normal d’activitats de tota classe conformes amb la normativa 
aplicable o la salubritat o ornament públics, sempre que es tracti de conductes no 
subsumibles en els tipus que preveu el capítol IV de la Llei 1/1992, de 21 de febrer, de 
protecció de la seguretat ciutadana. 

b) L’impediment de l’ús d’un servei públic per una altra o altres persones amb dret a la 
seva utilització.  

c) L’impediment o la greu i rellevant obstrucció al funcionament normal d’un servei 
públic.  

d) Els actes de deteriorament greu i rellevant d’equipaments, infraestructures, 
instal.lacions o elements d’un servei públic. 

e) L’impediment de l’ús d’un espai públic per una altra o altres persones amb dret a la 
seva utilització. 

f) Els actes de deteriorament greu i rellevant d’espais públics o de qualsevol de les 
seves instalacions i elements, siguin mobles o immobles, no derivats d’alteracions de 
la seguretat ciutadana. 
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2. Les altres infraccions es classifiquen com a greus i lleus, d’acord amb els criteris 
següents: 

a) La intensitat de la pertorbació ocasionada en la tranquilitat o en l’exercici pacífic dels 
drets d’altres persones o activitats. 

b) La intensitat de la pertorbació causada a la salubritat o ornament públics. 

c) La intensitat de la pertorbació ocasionada en l’ús d’un servei o d’un espai públic per 
part de les persones amb dret a utilitzar-los. 

d) La intensitat de la pertorbació ocasionada en el funcionament normal d’un servei 
públic. 

e) La intensitat dels danys ocasionats als equipaments, infraestructures, instalacions o 
elements d’un servei o d’un espai públic. 

Article 42 
Sancions 
1. Les multes per infracció a la present ordenança  ha de respectar les quanties 
següents: 

Infraccions molt greus: fins a 3.000 euros. 

Infraccions greus: fins a 1.500 euros. 

Infraccions lleus: fins a 750 euros.» 

2. En cas de reincidència continua en les faltes, l'Alcaldia pot donar compte a 
l’Autoritat Judicial, per si es donen circumstàncies de falta o delicte penal per raó de 
desobediència a l'autoritat. 

3. L’Ajuntament podrà substituir, la multa pecuniària per sessions formatives, 
participació en activitats cíviques o altres tipus de treballs en benefici de  la comunitat.  
En cas de no assistència a les sessions formatives, activitat o treballs, es procedirà 
imposar la corresponent sanció, en funció de la tipificació de la infracció comesa. 

4. La participació en les sessions formatives, en activitats cíviques o la realització de 
treballs en benefici de la comunitat, seran adoptades amb el consentiment previ de 
l’interessat com a alternatives a les sancions d’ordre pecuniari, llevat que la llei 
imposés el seu caràcter obligatori.  

Article 43 
Procediment 
El procediment sancionador s'ajustarà a les normes que regulen l'exercici de la 
potestat sancionadora per les administracions públiques, garantint el dret d'audiència 
de l'interessat. 

Disposició addicional 
Primera. - Normativa supletòria.  
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En allò no previst en el Títol IV de la present Ordenança, en quant no es contradigui 
amb aquesta, serà d'aplicació l'ordenança municipal tipus, reguladora del soroll i 
vibracions, aprovada per Resolució del Departament de Medi Ambient, de 30 d'octubre 
de 1995 i publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 2126, de 
10.11.95. 

Disposició final. Entrada en vigor. 
La present ordenança entrarà en vigor transcorregut el termini de 15 dies hàbils 
comptats a partir de l'endemà del dia de la publicació de la seva aprovació definitiva, al 
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA ( BOP num. 201 de 22.8.09 ) i al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. 

Sant Fruitós de Bages, 11 de juny de 2009. 


