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TÍTOL I
Normes relatives a les persones
Article 1
1.

La ciutat ha de ser el marc natural de convivència i d’iniciativa social.

2.

El present títol té com a objecte la regulació de les convencions que haurien de
presidir els comportaments de les persones i els col·lectius, per garantir el
millor exercici de la lliure iniciativa i de la convivència en aquells aspectes
especificament referits a la vida de la ciutat, sense perjudici del que està
tipificat a les lleis de l’Estat i de la Comunitat Autònoma que es competència de
les jurisdiccions corresponents.

3.

La convivència ciutadana haurà d’estar presidida pels principis de respecte,
tolerància i proporció als objectius.

Article 2
1.

Cal rebutjar la violència (física i moral) en la resolució dels litigis entre persones
o col·lectius. L’autoritat municipal podrà sancionar aquests comportament
quan produeixin repercussions públiques que destorbin la convivència
ciutadana.

2.

L’autoritat municipal facilitarà i donarà suport a totes les iniciatives que
condueixin al debat, a l’intercanvi de parers i a la resolució democràtica dels
conflictes ciutadans, sense perjudici del recurs a la jurisdicció facultada per
resoldre en darrer terme.

Article 3
1.

Cal evitar totes les actituds individuals o col·lectives que conculquin la dignitat
de les persones (l’insult, la burla, les molèsties intencionades, la coacció moral
o física, les agressions).

2.

L’autoritat municipal, salvant el que estableixen les Lleis i determinin els jutges i
magistrats, si és el cas, podrà sancionar els actes d’aquestes característiques
que signifiquin una notòria conculcació de la convivència ciutadana.
Especialment quan el seu objecte siguin els infants, els vells o els minusvàlids.
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3.

L’administració municipal propiciarà i donarà suport a les iniciatives ciutadanes
destinades a promoure actituds de respecte a la dignitat humana. En particular
aquelles que proposin com objectius assolibles la superació de la marginació
social o econòmica de determinades persones o col·lectius.

Article 4
1.

Malgrat la complexitat de les situacions personals l’Ajuntament no autoritzarà
en cap cas l’exercici estable de la mendicitat.

2.

El agents de l’autoritat sol·licitaran la documentació a les persones que
exerceixin habitualment la mendicitat en el terme municipal, adoptant-se al
respecte les mesures que fossin procedents en coordinació amb el
Departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament, o en el seu cas, amb les
altres Institucions públiques.

3.

L’Ajuntament promourà i donarà suport a iniciatives ciutadanes de solidaritat
que permeti resoldre situacions personals extremes sense la degradació i
l’ambigüitat de l’exercici de la mendicitat.

Article 5
1.

La higiene és un imperatiu per a la salut personal i col·lectiva. L’autoritat
municipal prendrà cura de fomentar-la.

2.

La pública ostentació de la manca d’higiene i els actes que atemptin en contra
seran sancionables per l’autoritat municipal, que prendrà mesures més adients
per promoure la reorientació de les persones que en siguin responsables.

Article 6
1.

L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat vetllarà perquè no es consumeixin
begudes alcohòliques en els espais públics.

2.

Es prohibeix el consum de begudes alcohòliques a la via pública, així com la
reunió de grups de persones pel seu consum, excepte en els casos autoritzats.

3.

Al l’objecte d’evitar riscos, els establiments que es trobin dins de la zona
d’influència d’actes o events d’alta concurrència de persones, com ara partits
de futbol, festes majors, concerts, etc. Resten obligats a servir les begudes en
gots de plàstic, sense deixar a l’abast de ningú llaunes, ampolles de vidre o
similars.
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4.

Els establiments públics seran responsables de la neteja de la via pública quan
la seva activitat o clients embrutin la mateixa. En aquest sentit hauran de
prendre mesures per evitar-ho i en tot cas assumir la neteja o el cost que
aquesta generi.

La prohibició a la qual es refereix aquest apartat restarà sense efecte en els supòsits en
què el consum de begudes alcohòliques tingui lloc en establiments i altres espais
reservats expressament per a aquella finalitat, com terrasses i vetlladors, i quan
l’esmentat consum compti amb l’oportuna autorització que les autoritats competents
poden atorgar, en casos puntuals.
1.

Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, lúdica, festiva,
esportiva o de qualsevol altra índole vetllaran perquè no es produeixin, durant
la seva celebració, les conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb
motiu de qualsevol d’aquests actes es duen a terme les conductes esmentades,
els seus organitzadors ho comunicaran immediatament als agents de
l’autoritat.

2.

Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares, tutors o
tutores, o guardadors o guardadores per les accions dels menors d’edat que en
depenguin, aquells seran també responsables directes i solidaris de les
infraccions comeses pels menors d’edat, sempre que, per part seva, consti dol,
culpa o negligència, tot incloent-hi la simple inobservança.

3.

Tot recipient de beguda ha de ser dipositat en els contenidors corresponents o,
en el seu cas, en les papereres situades a l’espai públic. Queda prohibit llençar
a terra o dipositar a la via pública recipients de begudes com ara llaunes,
ampolles, vasos, o qualsevol altre objecte.

4.

En els supòsits recollits en aquest article, els agents de l’autoritat retiraran i
intervindran cautelarment les begudes, els envasos o els altres elements
objecte de les prohibicions, així com els materials o els mitjans emprats. Les
begudes alcohòliques i els aliments intervinguts podran ser destruïts
immediatament per raons higienicosanitàries.

Per garantir la salut de les persones afectades, així com per evitar molèsties greus als
ciutadans i ciutadanes, els agents de l’autoritat, quan s’escaigui, podran acompanyar
les persones en estat d’embriaguesa als serveis corresponents.
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Article 7
1.

Els nens abandonats o extraviats seran conduïts a la central de la Guàrdia
Urbana i lliurats, els primers a les autoritats competents, i els altres retinguts
en custòdia a disposició dels seus pares o encarregats. A tal efecte es faran les
averiguacions o la publicitat que en cada cas estimi convenient l’autoritat
municipal.

2.

Si fos algú particular que trobés nens abandonats o extraviats, els haurà de
lliurar a qualsevol agent de l’autoritat municipal o conduir-los a la central de la
Guàrdia Urbana.

Article 8
1.

Es un dret i un deure de tot infant anar a l’escola dels 4 als 14 anys. Es
responsabilitat dels pares o encarregats assegurar a tot infant el normal
exercici d’aquest dret.

2.

Els agents de l’autoritat municipal portaran a casa dels pares a tot infant que
durant les hores escolars, es trobin al carrer, i en donaran par a la Conselleria
d’Ensenyament de l’Ajuntament perquè estudiï el cas, si cal, cerqui les
solucions més adients.

3.

En cas de manifesta negligència dels pares o encarregats, l’autoritat municipal
podrà imposar sancions i, si no hi ha més remei, donar-ne part a la Direcció
General de Protecció de Menors de la Generalitat de Catalunya (o al Tribunal
Tutelar de Menors).

Article 9
1.

Es responsabilitat dels pares evitar que els nens menors de 7 anys transitin sols
per les vies públiques.

2.

Tota persona haurà d’evitar que els nens baixin de les voreres si no van
acompanyats.

Article 10
1.

Cal desterrar les actituds d’intransigència individualista, especialment en
aquells casos que els destorbs individuals estiguin justificats per la consecució
d’objectius generals de caràcter cultural, recreatiu o cívic.
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2.

Tanmateix, l’autoritat municipal tindrà cura de vigilar la proporcionalitat entre
els objectius proposats i el destorb o molèstia que hom pugui produir a
determinades persones.

3.

Igualment evitarà amb els mitjans al seu abast qualsevol acte individual o
col·lectiu que pugui pertorbar sense motiu suficient el desenvolupament de les
iniciatives col·lectives degudament autoritzades.

Article 11
L’autoritat municipal facilitarà amb els mitjans al seu abast l’exercici dels drets de
manifestació i d’expressió en l’àmbit del municipi, sempre que es realitzin per mitjans
lícits.
Article 12
1.

L’autoritat municipal tindrà cura del respecte a les minories ètniques,
religioses, sexuals o ètiques presents al municipi i, en qualsevol cas, promourà
la tolerància com a principi bàsic de convivència.

2.

Igualment, evitarà amb tots els mitjans al seu abast qualsevol actitud o pràctica
que conculquin el dret a la intimitat, a la pacifica convivència ciutadana, a la
lliure elecció i a l’ús col·lectiu dels espais i béns.

Article 13
L’Ajuntament promourà, de la forma que determini la corresponent ordenança, la
participació dels ciutadans en les tasques col·lectives del municipi, i donarà suport a les
iniciatives culturals, esportives o recreatives, d’acord amb les normes que s’estableixin.
Article 14
1.

Els ciutadans estan obligats a seguir les indicacions que determinin els agents
de l’autoritat municipal o les contingudes als bans municipals. Els actes o les
expressions contràries podran ser sancionades per l’autoritat municipal, al
marge de les implicacions penals que poguessin comportar.

2.

El agents de l’autoritat municipal s’adreçaran als ciutadans amb el màxim de
respecte i consideració a què els obliga la seva dignitat i el seu caràcter de
servei ciutadà.
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3.

Els ciutadans podran recórrer davant l’autoritat municipal aquells actes dels
seus agents que considerin erronis o atemptatius a la seva dignitat, en el
termini de quinze dies.

Article 15
1.

Tot ciutadà, dins de les seves possibilitats, té el deure moral de:
a) Ajudar als seus veïns en les situacions d’especial necessitat.
b) Cooperar amb l’autoritat municipal a fer complir la present ordenança,
donant part d’aquelles situacions, danys o actituds que poguessin anar
en detriment dels objectius que es proposa protegir.
c) Col·laborar amb l’autoritat municipal a pal·liar les conseqüències
d’eventuals sinistres o catàstrofes i fins a evitar-les, si estigués al seu
abast.

2.

Seran sancionables aquelles persones que amb la seva acció o omissió
obstrueixin de forma notòria l’actuació municipal per la consecució dels
objectius de la present ordenança.
Sancions.1. La realització de les conductes descrites a l’article 6
seran
constitutives d’una infracció lleu i se sancionaran amb multa de 300,00
euros, llevat del cas de reincidència que seran sancionades amb una
multa de 750,01 euros.
2. La resta de infraccions relacionades els articles anteriors seran
sancionats amb una multa del 5 por 100 del màxim legalment
autoritzat.
TÍTOL II
Us dels espais i Béns Públics

Article 16
Es consideren espais i béns públics, tots aquells espais oberts destinats a l’ús i
gaudiment dels ciutadans (places, jardins, parcs, zones forestals, etc.) així com tots
aquells elements i mobiliaris urbans que, situats als espais o vies públiques, estant
destinats a prestar serveis específics als ciutadans (papereres, lluminàries, semàfors,
jocs infantils, bancs, fonts parterres, jardineres, tanques, arbres, plantes, flors, etc.).
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Article 17
3.

Es un deure de convivència i de civisme respectar els espais i béns públics, així
com és un dret de tot ciutadà gaudir dels serveis específics que cada un d’ells
està destinat.

4.

Cal doncs evitar, i serà sancionable, qualsevol acció sobre els espais i béns
públics que pugui deteriorar-los.

5.

Així mateix, cal evitar el seu ús per activitats, usos o funcions a què no estant
destinats, el que serà igualment sancionable, especialment quan impedeixi el
correcte gaudiment dels demés ciutadans.

Article 18
A part de les accions directament destinades al seu deteriorament o mal ús, està
expressament prohibit:
a) Llençar papers o desperdicis fora de les papereres oportunament
establertes i embrutar els recintes de qualsevol altra manera.
b) Jugar a pilota o practicar exercicis o activitat quan puguin suposar risc pels
arbres, plantes o qualsevol altre element auxiliar, així com quan puguin
pertorbar l’ús dels espais públics, que no estiguin especialment dedicats a
aquestes activitats, per part d’altres persones.
c) Encendre o mantenir foc.
d) Banyar-se o pescar dins els estanys.
e) Abeurar o rentar animals a les fonts o estanys, o tirar-los a nedar.
f) Sacsejar els arbres, tanques, bàculs de la llum, senyals o papereres, així
com pujar-hi.
g) Passar per sobre els talussos, parterres i plantacions, tocar les plantes i les
flors, collir-hi flors, plantes o fruits, perjudicar els arbres o les plantacions
de qualsevol altra manera.
h) Caçar o matar ocells.
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Article 19
Per tal d’una millor protecció i conservació dels espais públics no s’autoritzarà cap
tipus de construcció o instal·lació que sigui aliena a les seves finalitats estètiques,
recreatives o culturals, especialment les de contingut publicitari.
Article 20
1.

No es permetrà la circulació de gossos sense control en cap dels espais públics.

2.

Queda prohibit que els gossos dipositin les seves dejeccions i miccions en els
parcs infantils, jardins públics, zones enjardinades i places d’ús freqüent per
part dels infants; que així s’estableixi per resolució municipal.

Article 21
Està prohibit exercir, sense llicència o concessió expressa, qualsevol indústria o comerç
a l’interior dels espais públics i la seva utilització per a fins particulars de cap porció o
element.
Article 22
1.

Es prohibeix l’ús dels espais públics i instal·lacions tancats fora dels horaris i
limitacions d’edat que estiguin indicats. Les pistes esportives i equipaments
existents a la ciutat, es regiran per l’horari que s’indiqui a lloc, en defecte de
cartells informatius l’horari serà de 9.00 h fins les 21.00 h. Els equipaments
esportius son de lliure accés per a tothom, resta prohibit l’exclusió de ningú o la
gestió per part grups privats dels esmentats espais, excepte en els casos
d’autorització municipal

2.

Llur utilització i gaudiment és gratuït, excepte per a aquelles porcions o
instal·lacions que l’Ajuntament dediqui a un fi especial, mitjançant les
condicions pertinents.

3.

Els agents de la Guàrdia urbana expulsaran les persones que, sense raó que ho
justifiqui, restin al recinte durant les hores que estigui tancat al públic.

4.

En nits de festes i revetlles l’Administració municipal fixarà les condicions
especials per a l’entrada.

5.

Els usuaris de les pistes esportives i equipaments existents a la ciutat gaudiran
d’aquests espais amb respecte pels veïns de la zona i evitant sorolls
desproporcionats.
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6.

Els agents de la Guàrdia Urbana o els vigilants podran, en casos de molèsties o
necessitat, restringir o limitar els horaris de les pistes esportives i dels
equipaments existents a la ciutat.

Article 23
1.

L’Ajuntament podrà autoritzar la celebració de festes o activitats específiques
als espais públics, i fixarà les normes que regiran com a condició, donades les
característiques de l’acte i l’espai públic sol·licitat.

2.

Els organitzadors seran responsables del compliment de les condicions
establertes per l’Administració municipal, així com del respecte del recinte i
dels elements i béns públics en ell instal·lats.

Article 24.
Queda prohibit circular per les zones peatonals i els espais públics amb vehicles de
motor, fora dels camins expressament autoritzats.
Article 25
1.

Cal respectar especialment l’arbrat i les plantacions de tota mena de la ciutat,
com a elements vius d’embelliment i de reforçament de la qualitat de vida.

2.

No es port sacsejar els arbres, trencar branques i fulles, gravar la seva escorça,
abocar tota mena de líquids, malgrat que no siguin perjudicials, en les
proximitats de l’arbre i en els clots i sots i també llençar-hi escombraries, runes
i residus.

3.

Els propietaris d’immobles o els veïns o llurs porters podran sol·licitar
autorització per cultivar flors i plantes d’ornament als parterres adjunts al seu
immoble, la qual se’ls podrà concedir amb caràcter totalment discreccional
previ informe del servei de jardineria.

Article 26
1.

Les obres d’obertura de rases a la via pública, tant si son per a cales o
canalitzacions de serveis públics com per a clavegueres, així com les de
construcció de voreres i guals, es faran de forma i en els llocs que ocasionin els
menors danys possibles a l’arbrat i altres plantacions.

2.

En tot cas serà obligatori per als interessats la reposició dels arbres i
plantacions afectats. A tal efecte s’exigirà, abans de la concessió de llicència, la
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construcció d’un dipòsit de garantia, per l’import estimat segons valoració del
servei de jardineria d’aquest Ajuntament.
3.

Si es considera oportú, prèviament a la realització de les obres seran traslladats
a un altre indret, a càrrec de l’interessat, els arbres o els altres elements
afectats.

Article 27
1.

En els projectes d’edificació particulars, les entrades i sortides de vehicles,
s’hauran de preveure en llocs que no afectin l’arbrat existent a la via pública.

2.

Quan això sigui impossible per les circumstàncies de fet, els elements vegetals
afectats seran traslladats, a càrrec de l’interessat, a un altre lloc que sigui
compatible amb l’ús privat, o, excepcionalment, els interessats abonaran una
indemnització igual al doble del valor dels elements vegetals afectats, segons
estimació del servei de jardineria d’aquest Ajuntament.

Article 28
1.

Els jardins i les plantacions privades, els espais lliures i els terrenys no
urbanitzats es mantindran per llurs propietaris en el degut estat de neteja i
condicions fito-sanitàries adequades, tenint cura en especial de la seva
esbrossada i de l’esporgada de l’arbrat.

2.

En cas de manifesta negligència en la conservació dels espais lliures,
l’Ajuntament podrà:
a) Imposar sancions dins els límits legals.
b) Procedir, d’acord amb el disposat, a l’execució subsidiària, exigint als
propietaris totes les despeses que ocasioni.

Article 29
La tala d’arbres als jardins i les plantacions privades, exceptuades les plantacions
d’explotació agrícola, requereix llicència municipal.
Sancions.- Les infraccions al contingut en el títol II seran les següents:
a) Amb multa del 5 per 100 al 20 per 100 del màxim legalment establert,
les infraccions als articles 17, 18, 23, 24, 25 i 28.
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b) Amb multa del 50 per 100 al 100 per 100 del màxim legalment
establert, les infraccions als articles 19, 21, 26 i 27.
c) Atenent a la gravetat o transcendència de les infraccions comeses,
podran imposar-se les sancions previstes en la legislació urbanística, si
així procedeix.
d) En el supòsit manifest de deteriorament ocasionat en els béns que es
descriuen en el present títol, a més de les sancions esmentades,
podran reposar-se els dits béns al seu estat inicial a càrrec de
l’infractor causant dels danys.
e) Tindrà la consideració d’infracció lleu, i es sancionarà amb multa de
300 euros, l’ús dels espais públics fora dels horaris indicats a què es
refereix l’article 22.
f) Tindrà la consideració d’infracció lleu, i es sancionarà amb multa de 90
euros la infracció a què es refereix l’article 20.2. En cas de reincidència
l’import serà de 270 euros.
TÍTOL III
Sobre la via pública
Article 30
1.

El present títol regula l’ús comú i el privatiu de les avingudes, carreteres,
passeigs, carrers, camins, places i ponts en el terme municipal de Cornellà de
Llobregat.

2.

El que s’estableix en aquest títol s’entén sense perjudici de les facultats que
sobre determinades matèries corresponen al Govern Civil de la província i a
altres organismes de l’Administració.

Article 31
1.

Les vies públiques es distingiran i identificaran amb un nom, distint per cada
una d’elles.

2.

La denominació de les vies públiques podrà fer-se d’ofici o a instància de part.
En ambdós casos correspon al Ple municipal l’adopció de l’acord definitiu previs
els informes que es determinin.
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3.

La retolació de les vies públiques té caràcter de servei públic i podrà efectuar-se
mitjançant làpida o placa, que es fixarà a cada cantonada.

4.

Els propietaris de finques estan obligats a consentir les servituds
administratives corresponents per suportar la instal·lació a façanes o tanques
dels elements indicadors de la via, normes de circulació o de referència de
servei públic, sense cap altre indemnització que la dels desperfectes causats.

5.

És obligació dels propietaris de cada finca la col·locació de l’indicatiu de la
numeració al costat de la porta d’entrada (d’acord amb els models i normes
establertes per l’Ajuntament), una vegada li hagi estat assignada o modificada
per l’òrgan corresponent de l’administració municipal.

6.

Malgrat l’esmentat en el paràgraf anterior, l’Ajuntament podrà col·locar
l’indicatiu de la numeració que es menciona, demanant a la propietat
l’abonament de les despeses que això comporti.

Article 32
1.

La conservació de la via pública, així com de tots els elements ornamentals o
indicadors en ella instal·lats es competència de l’administració municipal.

2.

En conseqüència cap particular no pot fer-hi obres, ni col·locar, modificar o
treure cap dels elements ornamentals o de senyalització, sense prèvia llicència,
sense perjudici de les obres municipals que pugui promoure la iniciativa
particular.

Article 33
1.

Correspon als propietaris de finques l’execució de les obres de construcció de
voreres i guals, en les zones i llocs i amb les característiques, forma i
procediment determinats a les Ordenances municipals i demés disposicions
aplicables.

2.

Les empreses i particulars als qui s’ordeni l’execució d’obres a la via pública,
estan obligats a efectuar la reposició de paviments, voreres i guals, en la forma,
procediment i condicions determinats en els preceptes que regulen les cales i
canalitzacions i demés disposicions aplicables.
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Article 34
1.

Està prohibit abocar sobre les reixes d’absorció d’aigües pluvials (imbornal) tot
tipus de productes sòlids, escombraries, brossa del carrer i voreres, etcètera.

2.

L’abocament de productes industrials o similars a la xarxa general de
clavegueram està regulat per les corresponents ordenances metropolitanes.

3.

La neteja i conservació de les connexions de les finques particulars a la xarxa de
general de clavegueram, és responsabilitat del o dels propietaris de cada finca,
inclús en el cas que el deteriorament de la connexió s’hagi produït fora de la
façana, o sigui en terreny públic.

4.

L’Ajuntament és responsable de la neteja i conservació de la xarxa general de
clavegueram i dels imbornals de pluvials.

Article 35
1.

No es podrà utilitzar la via pública per a fer oficis o treballs, excepte en els
casos i en la forma que es determina en l’Ordenança Municipal específica que
regula l’ocupació de la via pública.

2.

Els membres de l’ONCE podran exercir la seva activitat a la via pública en el
nombre i forma que determini l’Alcaldia, d’acord amb la Delegació Provincial de
l’organització.

Article 36
1.

No es pot situar o deixar abandonats a la via pública objectes particulars,
encara que estiguin arrambats a establiments dels seus propietaris, sense cap
més excepció que les derivades de les normes vigents sobre obres particulars i
fires al carrer o ocupació de la via pública.

2.

L’autoritat municipal podrà en qualsevol moment, i sense previ avís, retirar
runes, materials de construcció i qualsevol altre objecte que dificultin el pas o
la lliure circulació per la via pública.

3.

Els objectes i materials de la construcció a què es refereix el paràgraf anterior
se situaran als dipòsits municipals, essent les despeses del trasllat i custòdia a
càrrec dels seus propietaris o posseïdors i fixats en les tarifes que s’aprovin. Els
materials que no fossin reclamats pels seus propietaris en el termini de 24
hores (si es tracta de queviures) o de 7 dies (si es tracta de materials no
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finibles) seran subastats i la quantitat obtinguda serà entregada als propietaris
després de deduir-ne les despeses originades.
Article 37
1.

Podrà autoritzar-se l’exercici, en lloc fix o ambulant, de les activitats de carrer
pròpies de fotògraf, esmolet (faquines), drapaires, estanyadors, músics o
cantants, pintors, caricaturistes o qualsevol altra que assenyali l’Alcaldia.

2.

L’autoritat municipal determinarà les condicions, llocs i horaris que es podran
exercir les activitats autoritzades, en cada cas.

3.

Aquestes autoritzacions seran sempre a precari i podran ser retirades o
modificades per l’autoritat municipal que ho consideri necessari en funció del
bé general o de concretes circumstàncies referides als professionals o als veïns.

Article 38
1. Amb motiu de fires o festes tradicionals, es podrà autoritzar als propietaris o
titulars d’establiments o associacions i entitats ciutadanes, previ informe dels
serveis municipals, el guarniment dels carrers i dels arbres, d’acord amb les
condiciones en cada cas s’estableixin.
2. Acabat el període autoritzat, hauran de ser retirats pels organitzadors tots els
elements instal·lats i els materials emprats.
3. Si l’Ajuntament tingués que retirar-los d’ofici, per qualsevol causa justificaca, el
cost serà repercutit als organitzadors.
Article 39
L’autorització municipal podrà autoritzar amb ocasió de fires o festes tradicionals
l’ocupació de la via pública per qualsevol activitat no expressament prohibida per
aquesta ordenança o per la llei, fixant les condicions, els llocs i el temps de
l’autorització.
Article 40
No es permetran a la via pública jocs o diversions que puguin constituir perill per als
transeünts o per qui els practiquin.
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Article 41
No s’autoritza la venda ambulant dins el terme municipal, excepte en aquells casos i de
la forma expressament previstos en la present ordenança i amb totes les garanties de
les normes de salut pública aplicables.
Article 42
1.

La concessió, construcció, condicions i tot el que es refereix als quals es regula
per la corresponent ordenança municipal.

2.

Està prohibit l’aparcament en qualsevol gual, sempre que aquest estigui
degudament senyalitzat. La senyalització consisteix en la pintura de la vorada
de color groc i la col·locació de la placa oficial de l’Ajuntament en lloc visible.

3.

Qualsevol placa senyalitzadora de gual que no sigui l’oficial de l’Ajuntament es
il·legal i, per tant, no és vàlida per impedir l’aparcament.

4.

Les plaques de gual poden indicar que el gual es permanent durant les 24 hores
del dia o només en que aquell es vigent.

Article 43
1.

Les senyals d’ordenació del trànsit instal·lades a la via pública, amb les
característiques i signes establerts en el Codi de la Circulació i d’ús preceptiu,
són de general observació.

2.

Es prohibeix a qualsevol persona instal·lar, modificar o retirar qualsevol senyal
reguladora sense autorització expressa de l’Alcaldia.

3.

Els danys es causats voluntàriament a les instal·lacions i senyals seran
indemnitzats, fins la seva completa reposició, pel seu autor, sense perjudici de
la multa corresponent i de la responsabilitat criminal que pogués ser exigida.

4.

Si els danys es produïssin involuntàriament seran igualment indemnitzats, en
qualsevol cas, pel causant. Si aquest incomplís l’obligació de comunicar al dany
a l’autoritat municipal, serà a més sancionat amb multa.

Article 44
1.

Està prohibit col·locar a la calçada objectes que puguin dificultar la lliure
circulació de vehicles, excepte casos urgents de força major i amb el fi exclusiu
de senyalar un evident perill, sempre sota l’exclusiva responsabilitat de qui ho
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fes i donant compte immediata a la Guàrdia Urbana que, si així ho considera,
podrà retirar-los.
2.

Tot obstacle que pugui dificultar la lliure circulació haurà d’estar
convenientment senyalitzat per part de qui va obtenir autorització per
col·locar-lo, disposant també d’il·luminació amb el nombre suficient de llums
vermelles, des de l’hora de posta de sol fins a la de la seva sortida.

Article 45
Es prohibeix la col·locació de veles, castells, anuncis o obstacles en vol, de forma que
puguin impedir o limitar als usuaris la normal visibilitat de semàfors i discs
senyalitzadors.
Article 46
Qualsevol persona o entitat que projecti organitzar carreres, concursos, caravanes o
qualsevol altre manifestació esportiva o d’altre tipus que afecti les vies públiques
urbanes, sense perjudici de les superiors facultats que corresponen a l’autoritat
governativa, haurà d’obtenir-hi la pertinent autorització municipal, essent preceptiu
l’informe previ de la Guàrdia Urbana, per determinar itineraris, horaris i normes a les
que s’haurà d’ajustar la celebració de cada acte.
Article 47
No es pot netejar cap vehicle o aparell de locomoció a la via pública, ni reparar-ho,
excepte avaries d’escassa importància sobrevingudes en el mateix lloc.
Article 48
La retirada i immobilització de vehicles en la via pública, es portarà a cap en la manera
i amb els requisits que s’especifiquen a l’Ordenança Municipal de Circulació.
Article 49
1.

Es considera parada la detenció accidental d’un vehicle per facilitar la pujada o
baixada de passatgers o carregar i descarregar equipatge. La duració de les
parades estarà limitada al temps imprescindible per realitzar les expressades
finalitats, sense que normalment excedeixi de dos minuts.

2.

L’Alcaldia podrà prohibir les parades a determinats llocs i trams de les vies
públiques, per raons d’ordre públic i seguretat i fluïdesa de la circulació.
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3.

Les parades seran en tot cas amb les prevencions assenyalades en els articles
100 i 101 del Codi de la Circulació.

Article 50
1.

S’entén per estacionament, la immobilització d’un vehicle que no es troba en
situació de “parada”, ni detingut accidentalment per necessitats de la
circulació. També es considera estacionament, la “parada” d’un vehicle per
temps superior a dos minuts. El terme aparcament designa l’estacionament en
zona especialment assenyalada a l’efecte per l’autoritat competent.

2.

Les prohibicions de parada i d’estacionament, es regularan especificament en
els articles corresponents de l’Ordenança Municipal de Circulació.

Article 51
Les normes que regulen la circulació i trànsit de vianants, es contenen en l’Ordenança
Municipal de Circulació, tenint especialment present, la prohibició als vianants de
creuar el carrer mentre estigui encesa la llum vermella del semàfor de vianants.
Sancions.- Les infraccions a l’esmentat en el present títol, comportarà la
imposició de les següents sancions:
a) En el previst en els articles 31, 34, 36 i 38 del 5 per 100 al 20 per 100 del
màxim legalment autoritzat.
b) L’establert en els articles 32, 33, 34, 37, 39, 40 i 41 del 20 per 100 al 100
per 100 del màxim legalment autoritzat, sense perjudici del que
estableixen les ordenançes Municipals d’Obres o de Comerç corresponent.
c) En l’establert en els articles 43 al 52, les sancions que s’especifiquen en
l’Ordenança Municipal de Circulació.
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TÍTOL IV
Sobre la protecció de l’ambient i la qualitat de vida
Capítol I
Sorolls
Article 53
1.

Els objectius d’aquest capítol són:
a) Vetllar per la qualitat sonora del medi urbà.
b) Garantir la necessària qualitat d’aïllament acústic de les edificacions.
c) Regular els nivells sonors i les vibracions imputables a qualsevol causa.

2.

Estan sotmesos al que preceptua el present capítol tots els actes, establiments,
aparells, serveis, edificis i instal·lacions fixos o mòbils, que en el seu exercici,
funcionament o utilització puguin ésser subjectes actius o passius d’algun dels
efectes sonors que regula qualsevol que sigui el seu titular, promotor o
responsable i el lloc que estigui situat.

Article 54
En les tasques de planejament urbà i d’organització de tot tipus d’activitats i serveis, es
tindrà en compte, la seva incidència en quant a sorolls i vibracions per tal que les
solucions adoptades proporcionin el més elevat nivell de vida.
Article 55
Els criteris en quant a nivells màxims de sorolls exteriors i vibracions que s’aplicaran en
les diverses zones de la ciutat seran els que es determinen en l’annex I.
Article 56
1.

Tots els edificis la llicència dels quals sigui concedida amb posterioritat a la data
d’entrada en vigor d’aquesta Ordenança hauran de complir les condicions
acústiques de l’edificació que determini la normativa d’edificació vigent en
cada moment.
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2.

Els elements constructius horitzontals i verticals (incloses portes i finestres) de
separació entre qualsevol instal·lació o activitat que pugui considerar-se com
un “focus de soroll” i tot altre recinte exterior contigu hauran de garantir un
aïllament acústic mínim de 50 dB (A), si el funcionament del “focus” és només
díurn, i de 60 dB (A), si ha de funcionar en “hores nocturnes”.

3.

El conjunt d’elements constructius dels locals en els que estiguin situats els que
estiguin situats els “focus de soroll”, no continguts a altres edificacions, com és
ara façanes i murs de celoberts, hauran d’assegurar una mitjana d’aïllament
mínima al soroll aeri de 33 dB (A) durant l’horari de funcionament del focus de
soroll.

4.

Els valors de l’aïllament es refereixen també als forats o mecanismes necessaris
per a la ventilació dels locals emissors tant a l’hivern com a l’estiu.

5.

El compliment de les disposicions d’aquest article no eximeix de l’obligació de
no superar els nivells de l’annex I.

6.

El subjecte passiu de l’obligació d’incrementar l’aïllament fins als mínims
assenyalats és el titular del focus de soroll.

Article 57
1.

Els propietaris o usuaris de vehicles de motor hauran d’acomodar els motors i
les fuites de gasos a les prescripcions establertes sobre la matèria en les
disposicions de caràcter general, segons la taula que s’acompanya com annex
II.

2.

Els nivells de soroll dels vehicles seran mesurats segons les prescripcions
establertes en la normativa acústica vigent a cada moment.

Article 58
Els conductors de vehicles de motor, excepció feta de la P.G. o P.M., bombers i altres
vehicles destinats al servei d’urgències, s’abstindran de fer ús de llurs dispositius
acústics en tot el terme municipal durant les 24 hores del dia. No més serà justificable
la seva utilització en casos excepcionals de perill immediat d’accident que no pugui
evitar-se per altres sistemes.
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Article 59
Està prohibit:
a) Forçar les marxes dels vehicles de motor produint sorolls molestos.
b) Utilitzar dispositius que puguin anul·lar l’acció del silenciador.
c) En tots els casos, voltar innecesàriament les illes de les cases,
molestant el veïnat.
Article 60
1.

La producció de sorolls a la via pública en les zones de pública convivència o en
l’interior d’edificis haurà de ser mantinguda dins els límits que exigeix la
convivència ciutadana.

2.

Quant als sorolls produïts pel to excessivament alt de la veu humana o
l’activitat directa de les persones cal:
a) Abstenir-se de cantar desaforadament, cridar o baladrejar a qualsevol
hora del dia o de la nit a la via pública o en zones de pública
concurrència. Si l’alteració d’aquest article es produeix a les taules de
bars col·locades a la via pública, o a terraces, galeries, patis o similars
que estiguin a l’aire lliure: el seu titular o encarregat en serà
responsable subsidiari. La reincidència continuada podrà comportar la
retirada de l’autorització municipal.
b) Tenir cura de no cantar o parlar amb to excessivament alt a l’interior
dels domicilis particulars i a les escales i patis d’habitatges des de les
10 hores de la nit fins a les 8 hores del matí.
c) Tenir cura de no tancar portes o finestres estrepitosament o produir
qualsevol altre soroll que es pugui evitar, produït per reparacions
materials o mecàniques de caràcter domèstic, canvi de mobles o per
altres causes, en especial de les 10 de la nit a les 8 del mati.

3.

Es prohibeix des de les 10 de la nit a les 8 del matí deixar en els patis, balcons o
similars aus o altres animals que amb els seus sons, crits o cants destorbin el
descans dels veïns. També a altres hores hauran d’ésser retirats pels seus
propietaris o encarregats quan de manera evident ocasionin molèsties als
veïns. Tot això sense menyscapte del que es determina en el títol VII de la
present ordenança.
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4.

Els propietaris o usuaris d’aparells de ràdio, televisió, tocadiscos, magnetòfons
o altres instruments musicals o acústics en el propi domicili, per tal de no
causar molèsties als veïns, hauran d’ajustar el seu volum de manera que no
sobrepassin els nivells establerts en l’annex I.

5.

Quan puguin molestar altres persones o superin els nivells màxims de l’annex I,
no es podran accionar aparells de ràdio, televisió, magnetòfons, tocadiscos,
instruments musicals, emetre missatges publicitaris i activitats anàlogues a la
via pública i en zones de pública concurrència. No obstant això, en
circumstàncies especials l’autoritat municipal podrà autoritzar aquestes
activitats, examinada la proporció entre els objectius proposats per l’activitat i
el possible destorb als veïns. L’autoritat municipal podrà establir les condicions
de temps, volum, lloc i qualsevol altre pel desenvolupament de l’activitat
sonora autoritzada.

6.

No es podran utilitzar des de les 10 del vespre a les 8 del matí aquells aparells o
instal·lacions domèstiques com és el cas de rentadores, liquadores, picadores o
altres que sobrepassin els nivells establerts en l’annex I.

Article 61
Les manifestacions populars a la via pública o en espais oberts de caràcter comunal o
veïnal derivades de la tradició (com és el cas de revetlles), les concentracions de clubs
o associacions, els actes culturals o recreatius excepcionals, manifestacions o mitings
de caire polític o sindical i totes les que tinguin un caràcter o interès semblant hauran
de disposar l’autorització expressa de l’Alcaldia que podrà imposar condicions en
atenció a la possible incidència per sorolls a la via pública, amb independència de les
qüestions d’ordre públic. La sol·licitud haurà de formular-se amb la mateixa antelació
que la vigent legislació assenyala per sol·licitar l’autorització governativa.
Article 62
1.

Els treballs temporals, com els d’obres de construcció pública o privada, no
podran realitzar-se entre les 10 del vespre i les 8 del matí si produeixen
increment sobre el nivell de fons dels nivells sonors de l’interior de propietaris
alienes. Durant la resta de la jornada, els equips emprats no podran originar a
1,5 metres de distància nivells sonors superiors a 80 dB (A).

2.

S’exceptuen 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. El treball nocturn haurà d’ésser autoritzat expressament
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per l’autoritat municipal, que determinarà els límits sonors que haurà de
complir.
Article 63
1.

Les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació de caixes,
contenidors, materials de construcció i objectes similars es prohibeixen
terminantment entre les 10 hores del vespre i les 7 del matí següent.
S’exceptuen les operacions de recollida d’escombraries i repartiment de
queviures.

2.

En cas que existís autorització per mantenir les taules de bar a la via pública fins
més tard de les 10 hores del vespre, la seva retirada s’ha de realitzar evitant de
no fer soroll que pugui molestar els veïns. En cas contrari és podrà limitar
l’autorització municipal fins a les 10 del vespre.

3.

Als efectes d’aquesta disposició tindran la mateixa consideració les taules de
bar instal·lades a terraces, galeries, patis i similars que estiguin a l’aire lliure.

Article 64
Amb independència de les restants limitacions d’aquesta Ordenança, a l’interior de
qualsevol espai obert o tancat destinat a reunions, espectacles, audicions musicals
(discoteques o similars) no podran superar-se nivells sonors màxims de 90 dB (A) en
cap punt al que tinguin accés els clients o usuaris, llevat que en l’accés o accessos de
l’esmentat espai es col·loqui l’avís següent: “Els nivells sonors en l’interior poden
produir lesions permanents en l’oïda”.
Article 65
Llevat de circumstàncies excepcionals, es prohibeix fer sonar durant la nit elements
d’avís, tals com sirenes, rellotges públics, campanes i anàlegs per sobre del nivell de
soroll de fons.
Article 66
1.

Es prohibeix fer sonar qualsevol sistema d’avís, alarma o senyalització
d’emergència fora de les funcions que els hi són pròpies.

2.

Les proves dels esmentats sistemes és podran realitzar entre les 10 i les 18
hores, previ avís a la Guàrdia Urbana.
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Sancions.- Les infraccions preceptuades en el present capítol I del títol IV, podran
sancionar-se amb multes fins al 100 per 100 del límit, legalment autoritzat atenent
les consideracions i característiques de cadascun dels articles i la repercussió,
respecte a tercers, del actes.
En cas que les infraccions es produeixin en un local públic (bar, discoteca, etcètera) i es
doni la circumstància de reincidència i de resistència a les indicacions de l’autoritat
municipal, aquesta podrà iniciar l’oportú expedient de clausura, que podrà ser
temporal o definitiu, sense perjudici de donar-ne compte a altres Institucions
públiques per a la imposició de les sancions governatives o judicials que fossin
procedents.
CAPÍTOL II
Activitats que originin gasos, vapors, fums, pols o bafs.
Article 67
El present capítol regula les condicions que han de reunir els focus emissors de fums,
pols, gasos i olors en aquest terme municipal, qualsevulla que sigui l’índole i la
titularitat pública o privada, per aconseguir que sigui mínima la contaminació
atmosfèrica i les molèsties i perjudicis produïts a tercers.
Article 68
1.

Els locals que allotgin activitats que originin despreniment de gasos, vapors,
fums, pols o bafs estaran convenientment condicionats, de manera que les
concentracions industrials no sobrepassin les xifres establertes en la normativa
ambiental vigent a cada moment.

2.

Les operacions susceptibles de despendre bafs, emanacions molestes o
oloroses hauran d’efectuar-se en locals condicionats per tal que no
transcendeixin a l’exterior. Quan aquesta mesura sigui insuficient, hauran
d’estar completament tancats, i amb evacuació d’aire a l’exterior per xemeneia
de les característiques que determinin els serveis tècnics municipals d’acord
amb els reglaments i disposicions de caràcter general.

3.

Quan les emanacions siguin irritants o tòxiques, la seva evacuació a l’exterior
s’efectuarà amb depuració prèvia que garanteixi que la seva concentració sigui
inferior al doble de les xifres permeses en l’ambient de treball que figuren en la
normativa en vigor.
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Article 69
En els focus de combustió on no s’hagi efectuat un estudi particular de la combustió i
dels dispositius adients per assegurar que la composició dels fums es trobi dins els
límits fixats per aquesta Ordenança, els combustibles utilitzables hauran d’ajustar-se
allò que es preveu en el Decret 2204 de 1975, de 23 d’agost.
Article 70
1.

Els serveis tècnics municipals establiran les normes correctores per assegurar la
correcta instal·lació, combustió, emissió i evacuació de fums, pols, gasos i olors
en cada cas concret, d’acord amb les disposicions vigents de caràcter general i
les concretes circumstàncies de cada cas.

2.

Quan les circumstàncies urbanes que envolten la instal·lació emissora variïn per
l’exercici de drets urbanístics legalment exercits, aquella estarà obligada a
adequar les seves instal·lacions a les noves circumstàncies excepte en el cas
que es tracti d’edifici singular fruit de compensació de volums, en el qual cas el
cost de l’adequació correrà a càrrec de la propietat de l’immoble.

Article 71
1.

Els vehicles automòbils proveïts de motor d’explosió que circulin dins els límits
del terme municipal de Cornellà de Llobregat hauran de complir les condicions
establertes el Decret 3025 de 1974, de 9 d'agost.

2.

Els motors d’explosió o combustió fixos queden sotmesos a les mateixes
limitacions que s’expressen en el paràgraf i del present article, i l’evacuació dels
gasos d’escapament d’aquests motors haurà de fer-se mitjançant un conducte
independent del de qualsevulla altra activitat.

Article 72
1.

En quant a la previsió, detecció i mesures entorn de possibles situacions de
contaminació atmosfèrica, s’estarà al que determinin els serveis i normes
metropolitanes.

2.

L’Alcalde podrà, en qualsevol supòsit de contaminació atmosfèrica, adoptar les
mesures que es considerin convenients pels serveis municipals i/o
metropolitans.
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Article 73
Queda prohibida l’emissió de substàncies oloroses en quantitats tals que suposin en el
límit de la propietat un índex de percepció (IP) superior a 0.04.
Article 74
Les instal·lacions subjectes a aquesta Ordenança hauran de mantenir-se en perfecte
estat de conservació i neteja.
Sancions.- Les infraccions al que preceptuen els articles de l’esmentat capítol II, del
Títol IV, podran sancionar-se amb multa fins el 100 per 100 del límit legalment
autoritzat.
TÍTOL V
Sobre l’orientació, protecció i defensa dels consumidors
Article 75
D’acord amb el que estableix la normativa en matèria de protecció i defensa dels
consumidors, correspon a l’autoritat municipal promoure i desenvolupar la protecció i
defensa dels consumidors i usuaris en l’àmbit de les seves competències, i,
especialment en els següents aspectes:
a) La informació i educació dels consumidors i usuaris, establint les oficines
i serveis corresponents.
b) La inspecció dels productes i serveis per comprovar el seu origen i
identitat, el compliment de la normativa vigent en matèria de preus,
etiquetat, presentació i publicitat i els altres requisits o signes externs
que facin referència a les seves condicions d’higiene, sanitat i seguretat.
c) La realització de la Inspecció tècnica o tènico-sanitària i dels
corresponents controls i anàlisi.
d) Donar suport i fomentar les associacions de consumidors i usuaris.
e) Adoptar les mesures urgents i requerir les col·laboracions precises en els
supòsits de crisis o emergències que afectin a la salut o seguretat dels
consumidors o usuaris.
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f) Exercir la potestat sancionadora amb l’abast que es determini en
corresponent Ordenança municipal.
Article 76
Les funcions de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor seran les següents:
a) La informació, ajut i orientació als consumidors i usuaris per l’adequat
exercici dels seus drets.
b) La indicació de les direccions i principals funcions d’altres centres públics
o privats, d’interès pel consumidor o usuari.
c) La recepció, registre i acús de rebut de queixes i reclamacions dels
consumidors o usuaris i la seva remissió a les entitats o organismes
corresponents.
d) En general, l’atenció, defensa i protecció dels consumidors i usuaris.
e) La realització, sense perjudici de les que verifiquin les organitzacions de
consumidors i usuaris, de tasques d’educació i formació en matèria de
consum, així com donar suport i servir de seu al sistema arbitral.
Article 77
El servei municipal d’inspecció, anàlisi, informació i orientació del consum es regirà per
la corresponent Ordenança municipal sobre aliments, establiments alimentaris i
manipuladors d’aliments.
TÍTOL VI
Sobre construcció, reparació, rehabilitació i estat de solars i habitatges.
Article 78
1.

Totes les obres que es realitzin en el terme municipal de Cornellà de Llobregat,
estaran sotmeses al que determinin les Ordenances Metropolitanes
d’Edificació, així com la normativa d’edificació vigent en cada moment.

2.

En base al capítol 2 de les esmentades Ordenances Metropolitanes d’Edificació,
estan subjectes a llicència municipal els següents actes:
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a) Les obres de nova planta i ampliació d’edificacions i instal·lacions de
qualsevol tipus.
b) Les obres de modificació o reforma que afecten a l’estructura, aspecte
exterior o disposició interior d’edificis existents.
c) Les obres o usos provisionals regulades per l’article 58 de la “Ley del
Suelo” i l’article 6 de les Normes Urbanístiques del P.G.M/1976.
d) L’obertura de rases o cales a la via pública i les instal·lacions de serveis
públics, o la seva modificació.
e) Les parcel·lacions urbanístiques.
f) Els moviments de terres, excepte en aquells casos en què s’haguessin
inclòs en un projecte d’urbanització.
g) La primera ocupació o utilització d’edificis.
h) La modificació de l’ús d’edificis.
i) Els enderrocs i demolicions.
j) Les obres de tancament de solars o terrenys, així com les tanques i
ponts de protecció.
k) Les obres de decoració o adaptació de locals comercials.
l) La instal·lació de grues o aparells elevadors en les construccions.
m) La col·locació de cartells de publicitat visibles des de la via pública.
n) Els treballs de neteja, desbrossada i jardineria a l’interior de solars,
sempre que no suposin la destrucció dels jardins existents.
o) Les obres realitzades a l’interior d’habitatges.
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Capítol I
Sobre rehabilitació d’habitatges.
Article 79
1.

L’administració impulsa i dóna suport a la rehabilitació del patrimoni
residencial i urbà.

2.

La rehabilitació té per objecte l’adequació d’habitatges a les condicions
d’habitabilitat previstes, i els ajuts de l’administració es realitza mitjançant
préstecs subvencionats per la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya (amb interès menor al vigent i terminis d’amortització
adequats a l’import del préstec) i subvencions personals.

Article 80
1.

Poden sol·licitar els ajuts per la rehabilitació d’habitatges:
a) Propietaris individuals.
b) Llogaters (prèvia autorització del propietari).
c) Comunitats de propietaris.

2.

La sol·licitud es presentarà en el Registre General de l’Ajuntament, mitjançant
els impresos que a tal efecte es facilitaran en el Departament d’Obres i
Urbanisme.

Article 81
1.

La rehabilitació d’habitatges comprèn les següents obres:
a) Les que permeten una adequació de l’habilitat d’un habitatge
(instal·lació d’aigua, electricitat, gas, serveis higiènics, cuina, etc.).
b) Les que permetin obtenir l’adequació estructural d’un edifici
(cobertes, façanes, terrats, etc.).

2.

Per sol·licitar els ajuts a la rehabilitació es requereix:
a) Antiguitat de l’edifici superior a 10 anys.
b) Habitatges destinats a residència habitual i permanent.
c) El pressupost de les obres sigui superiora 1.202,02 €.
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Capítol II
Sobre deficiències d’habitabilitat en habitatges de lloguer
Article 82
3.

Els propietaris estan obligats a mantenir els seus habitatges en les adequades
condicions de seguretat, salubritat i presència pública, d’acord amb el que
disposa la normativa urbanística.

4.

Els llogaters afectats per deficiències d’habitabilitat al seu habitatge, podran
presentar la preceptiva denúncia de les deficiències observades a l’Ajuntament,
d’acord amb el que disposa el Decret 129 de 1984, de 18 d’abril de la
Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya.

5.

La denúncia donarà lloc a l’inici d’expedient que es donarà a conèixer al
propietari de l’immoble.

6.

Independentment d’aquesta via administrativa, els llogaters podran formular
les oportunes denúncies al Jutjat de Districte.

7.

Quan les deficiències es produeixin en un habitatge de propietat, ocasionades
per un altre propietari, només es podrà formular denúncia al Jutjat de Districte,
d’acord amb el que preveu la Llei de Règim de la Propietat Horitzontal.

Capítol III
Sobre perill de despreniments en la via pública.
Article 83
1.

El mal estat observat en una finca o immoble, amb perill per la via pública
ocasionat pel seu mal estat, parcial o total, es donarà a conèixer al propietari, el
qual haurà de procedir a la reparació de l’immoble dins un termini de temps
que serà fixat per l’Ajuntament, i de protegir la zona deteriorada fins a la seva
definitiva reparació.

31

2.

En el cas de no realitzar-se les obres dins el termini concedit, s’obrirà al
propietari un expedient sancionador, sense perjudici d’ordenar-lo procedent
d’acord amb l’establert en la legislació urbanística.
TÍTOL VII
Sobre la tinença d’animals
CAPÍTOL I
Sobre tinença d’animals

Article 84
El propòsit d’aquesta ordenança és regular la tinença d’animals en el terme municipal
de Cornellà de Llobregat per tal d’evitar tant com es pugui les molèsties als ciutadans i
de prevenir els possibles riscos per la salut pública.
Article 85
Són animals de companyia el que es crien i es reprodueixen amb la finalitat de viure
amb les persones, en especial totes les subespècies i varietats de gats (felis catus) i
totes les subespècies i varietats de gossos (canis familiaris).
Article 86
1.

Els animals a que fan referència les normes establertes en aquesta Ordenança
agrupant-los d’acord amb la seva destinació més usual, són:
a. Animals domèstics.
− Animals de companyia el definits a l’article 85.
− Animals que proporcionen ajuda especialitzada: gossos pigalls.
− Animals especialitzats en la vigilància d’habitatge i d’establiments.
− Animals d’aquari o de terrari.
b. Animals que proporcionen ajut laboral.
- Animals de tracció, animals de rastreig, animals de vigilància
d’obres.
c. Animals utilitzats en pràctiques esportives.
- Cavalls i altres equins.
- Coloms, canaris i altres ocells.
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d. Animals destinats a l’experimentació.
e. Animals destinats al consum alimentari són aquells dels quals s’obté un
aprofitament parcial.
- Aviram, bestiar porcí, oví, etc.
- Animals dels quals hom aprofita la pell.
f. Animals utilitzats en esbargiment o espectacles.
2.

La tinença d’animals domèstics, no qualificats com de companyia, en domicilis
particulars està sotmesa a l’autorització expressa d’aquest Ajuntament.

3.

Queda prohibit l’establiment de vaqueries, estables, quadres i corrals de
bestiar i aus dintre del nucli urbà d’acord amb la normativa d’activitats vigent a
cada moment. Tota instal·lació, establiment, obertura o funcionament
d’activitats econòmiques relacionades amb els animals estarà subjecta a
l’obtenció de la llicència municipal, en els termes que determini la normativa
d’activitats.

4.

L’autorització determina les obligacions dels propietaris de l’animal no
considerat de companyia, i fa referència a les condicions higiènico-sanitàries i a
les relatives tant a les molèsties que pugui provocar l’animal com a la seva
perillositat.
CAPÍTOL II
Normes sanitàries

Article 87
Els propietaris d’animals domèstics o de companyia estan obligats:
a. Proporcionar-los l’alimentació necessària i les atencions d’allotjament. D’acord
amb el tipus d’animal, han de tenir cura de les seves necessitats físiques perquè
pugui mantenir un estat de salut correcte.
b. Tots els propietaris d’un animal domèstic han d’aplicar les vacunes contra
aquelles malalties objecte de prevenció, d’acord amb el criteri del veterinari o,
si és el cas, de les indicacions de les autoritats sanitàries municipals.
c. Cada propietari ha de disposar de la corresponent cartilla sanitària, en la qual a
més d’especificar les característiques de l’animal i les dades precises de la
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identitat del propietari, s’ha d’exposar l’estat sanitari de l’animal, les vacunes
aplicades i totes aquelles referències sanitàries que siguin necessàries a criteri
del veterinari.
Article 88
1.

Els veterinaris de l’Administració Pública, les clíniques privades i els consultoris
veterinaris estan obligats a tenir un arxiu amb la fitxa clínica dels animals
objecte de vacunació o de tractament obligatori, el qual ha d’estar a disposició
de l’autoritat competent.

2.

Qualsevol veterinari està obligat a comunicar qualsevol malaltia transmissible
de l’animal al departament de Sanitat de l’Ajuntament perquè,
independentment de les mesures zoosanitàries individuals, es posin en marxa
les corresponents mesures higièniques i sanitàries de protecció civil.

3.

Els animals afectats per malalties sospitoses de causar perill a les persones i els
que pateixin afeccions cròniques incurables segons criteri veterinari, s’han de
sacrificar. El sacrifici d’un animal s’ha de fer sempre sota control i
responsabilitat d’un veterinari i utilitzant mètodes que impliquin el mínim
sofriment i que li provoquin una pèrdua de consciència immediata.

4.

Quan les circumstàncies ho aconsellin i les autoritats sanitàries municipals ho
considerin necessari podrà obligar-se a recloure un animal a la canera
municipal perquè s’hi estigui durant el període d’observació veterinària.

Article 89
Queda rigorosament prohibit l’abandonament d’animals. Aquells propietaris que no
desitgin tenir-los han de lliurar-los al Servei Municipal de Salubritat Pública encarregat
de la seva recollida, el qual realitzarà el servei, un cop fet el pagament de la taxa
especificada en les Ordenances Fiscals d’aquest Ajuntament.
Article 90
Els propietaris dels animals de companyia que hagin agredit i lesionat alguna persona
estan obligats a:
1.

Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida,
als seus representants legals i a les autoritats competents que ho sol·licitin.

34

2.

Comunicar-ho al departament de Sanitat de l’Ajuntament en un termini màxim
de 24 hores posteriors als fets i posar-se a disposició de les autoritats
municipals.

3.

Sotmetre l’animal agressor a l’observació veterinària obligatòria en el centre
municipal de zoonosi o, amb la seva autorització, en qualsevol consulta
veterinària d’exercici lliure, i seguir les disposicions que determini el veterinari.

4.

Presentar al departament de Sanitat, o on aquest determini, la documentació
sanitària de l’animal i el certificat veterinari de l’observació veterinària en un
termini no superior a les 48 hores de produïda la lesió i als catorze dies
d’iniciada l’observació veterinària.

5.

Comunicar al departament de Sanitat qualsevol incidència que es produeixi
(mort de l’animal, robatori, pèrdua, desaparició, trasllat) durant el període
d’observació veterinària. Si l’animal té propietari conegut, les despeses de
manteniment han d’anar a càrrec seu. Si el propietari de l’animal agressor no
tingués la documentació adequada (cartilla sanitària, cens, etc.) es podrà iniciar
el corresponent expedient sancionador.

Aquells animals reincidents en agressions o els propietaris dels quals no hagin pres les
mesures adequades per a evitar-ne la reincidència, poden ser declarats “animals
perillosos per a la salut pública” per l’autoritat municipal competent, la qual pot
disposar el decomís de l’animal i el seu trasllat a un establiment adequat a càrrec del
propietari i adoptar qualsevol altra mesura addicional que consideri necessària.
CAPÍTOL III
Sobre el cens municipal
Article 91
Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia estan obligats a:
1.

2.

Identificar-los electrònicament amb un microxip homologat de forma indeleble,
a proveir-se d’una cartilla sanitària, de manera prèvia a la seva inscripció en el
Registre Censal Municipal, a efectuar controls veterinaris periòdicament i
disposar de la documentació sanitària actualitzada.
Inscriure l’animal en el Registre Censal Municipal, dins del termini de tres
mesos des del naixement o de trenta dies des de la data d’adquisició, canvi de
residencia de l’animal o trasllat temporal per un període superior a sis mesos.
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3.
4.

5.

Notificar al Registre Censal Municipal, dins del termini d’un mes, la baixa per
mort, la cessió o el canvi de residencia de l’animal i qualsevol altre modificació
de les dades que figurin en aquest cens per justificar-ne els canvis.
En el cas de robatori o pèrdua de l’animal, comunicar el fet per escrit o
telemàticament a l’Ajuntament, en el termini màxim de 24 hores, donant les
dades i aportant la documentació pertinent a l’efecte de facilitar-ne la
recuperació.
En cas de gossos potencialment perillosos, s’ha de fer de forma simultània a la
inscripció censal, la sol·licitud de la llicència administrativa per a la tinença i
conducció de gossos potencialment perillosos.

Article 92
Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia han de presentar la següent
informació i/o documentació per procedir a la inscripció en el cens municipal:
•

Identificació de l’animal mitjançant el document acreditatiu lliurat per la entitat
responsable de la identificació; dades del propietari o posseïdor relatives al
nom, cognoms, domicili, telèfon i DNI, entre altres; dades de l’animal relatives a
l’espècie, raça, sexe, data de naixement, codi d’identificació i domicili habitual;
acreditació de l’extracció de sang/saliva per a la identificació genètica de
l’animal, mitjançant certificació expedida pel veterinari que hagi fet l’extracció;
antecedents d’atacs a persones i animals que hagi ocasionat, si escau.

En el cas de modificació de dades censals:
•

Documentació acreditativa de les modificacions produïdes.

Article 93
Una vegada finalitzat el tràmit de sol·licitud d’inscripció censal, si s’han complert
positivament tots els requeriments informatius i documentals establerts a l’art. 92,
s’ha de procedir al registre de l’animal en el Cens municipal. Com acreditació d’això,
s’ha de lliurar a la persona propietària o posseïdora un document d’alta identificatiu i
la xapa censal municipal, la qual s’ha de col·locar a l’animal.
En el cas de manca o incorrecció d’alguna de les informacions o documents de l’art. 92,
l’Ajuntament podrà, si ho considera convenient, procedir al registre de l’animal a
expenses de la subsanació de les mancances o incorreccions advertides; en el supòsit
de que les mateixes no fossin subsanades en el termini atorgat a tal efecte, es
procedirà a deixar sense efecte el registre efectuat.
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Article 94
El propietaris o posseïdors d’animals de companyia han de presentar la següent
informació i/o documentació en funció del tràmit a realitzar:
1. Baixes en el cens per mort: Informe de defunció signat pel veterinari i/o
document d’eliminació del cadàver o declaració jurada.
2. Baixes per trasllat a un altre municipi: Alta de l’animal en el registre censal del
nou municipi o la justificació de petició d’alta.
3. Pèrdues i/o robatoris: Alternativament, còpia de la denúncia efectuada davant
del jutjat o dels cossos de seguretat; còpia del document de comunicació de la
pèrdua o declaració jurada del propietari o posseïdor.
4. Canvi de titular: s’han d’acreditar amb una còpia del document de traspàs de
titularitat on han de constar les dades i les signatures dels propietaris actuals i
anteriors, el document de modificació del titular en el registre d’identificació i
el nou domicili del titular o propietari i/o de l’animal de companyia, si escau.
CAPÍTOL IV
Normes específiques per a gossos
Article 95
L’Ajuntament autoritza la tinença d’animals en domicilis particulars sempre que es
compleixin les condicions següents:
a. Que l’animal estigui en condicions sanitàries correctes tal i com s’estipula al
capítol II, article 87 d’aquestes Ordenances.
b. Que l’animal estigui identificat genèticament.
c. Que la presència de l’animal no representi cap perill ni sanitari, ni físic, ni
ocasioni incomoditat als veïns o altres animals. En tot cas seran les autoritats
sanitàries locals les que establiran els criteris que corresponguin en cada cas i
les seves instruccions seran d’obligat compliment.
d. S’ha de tenir en compte si la comunitat de veïns o de propietaris hagi previst la
possibilitat de tenir animals en els habitatges i si no hi ha cap impediment
sobre això en el Reglament d’aquestes comunitats.
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e. Correspon al Departament de Sanitat d’aquest Ajuntament jutjar el casos
d’incompliment amb l’informe tècnic que emetin prèviament els inspectors
sanitaris com a conseqüència de les visites domiciliàries que els han de facilitar
els ocupants dels habitatges.
Quan es decideixi que no és tolerable l’estada d’animals en un habitatge o pati local,
etc., els propietaris han de procedir al seu desallotjament en els terminis que es
determini i si no ho fessin voluntàriament, després de ser requerits, l’Administració
municipal podrà disposar el trasllat dels animals a la canera municipal o qualsevol altra
mesura addicional que estimi necessària.
Article 96
En conformitat amb la legislació vigent, es prohibeix:
a. Els maltractaments o agressions físiques als animals o sometre’ls a qualsevol
pràctica que els irrogui sofriment o danys injustificats.
b. Abandonar-los.
c. Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higiènic i sanitari.
d. Practicar-los mutilacions, llevat de les controlades pels veterinaris en cas de
necessitat o per mantenir les característiques de la raça.
e. No facilitar-los l’alimentació necessària per a subsistir.
f. Fer-ne donació com a premi, recompensa o regal de compensació per altres
adquisicions de naturalesa distinta a la transacció onerosa d’animals.
g. Vendre’ls als menors de catorze anys i a incapacitats sense l’autorització dels
qui en tenen la pàtria potestat o la custòdia.
h. Vendre’ls a laboratoris o clíniques sense control de l’Administració.
i.

Exercir la venda ambulant d’animals de companyia.

j.

L’ús d’animals en espectacles, lluites i altres activitats si impliquen sofriment,
burles o tractaments antinaturals, o bé si poden ferir la sensibilitat de les
persones que els contemplen.

k. Alimentar qualsevol tipus d’animal a la via pública.
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Article 97
1.

Els gossos de vigilància han d’estar sota la vigilància dels seus propietaris o
persones responsables, els quals han de tenir-los de manera que els vianants
no prenguin cap mal o que l’animal no pugui abandonar el recinte i atacar a qui
circuli per la via pública.

2.

És obligatori col·locar en lloc visible un rètol advertint del perill de l’existència
d’un gos vigilant al recinte.

Article 98
El posseïdor d’un animal és el responsable dels danys, de les molèsties i dels perjudicis
que ocasioni a les persones, a les coses, a les vies i als espais públics, i al medi natural
en general, d’acord amb el que estableix l’article 1905 del Codi Civil.
CAPÍTOL V
Presència d’animals a la via pública i establiments públics
Article 99
1.

A les vies públiques, els gossos han d’anar proveïts de corretja o cadena i collar
amb xapa numerada del cens.
No obstant això, es permetrà portar sense cadena els gossos que no siguin
considerats potencialment perillosos, en els espais públics i l’horari que
s’estableixin prèviament per Decret d’Alcaldia.

2.

Han de circular amb morrió tots aquells gossos la perillositat dels quals sigui
raonablement previsible, d’acord amb la seva naturalesa i les seves
característiques.

3.

L’autoritat municipal podrà ordenar l’ús de morrió quan les circumstàncies no
canviïn.

Article 100
1.

El trasllat d’animals de companyia (en els mitjans de transport públic) s’ha de
fer d’acord amb les disposicions vigents i amb les que dicti la Generalitat de
Catalunya o les autoritats competents en cadascun dels casos.
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2.

Es prohibeix la presència d’animals a l’interior de zones enjardinades i/o de
parcs infantils exclusius quan així s’especifiqui.

3.

Els gossos pigalls, podran viatjar en els mitjans de transports públics sempre
que vagin acompanyats dels seus propietaris i gaudeixin de les condicions
higièniques i sanitàries i de seguretat que preveuen aquestes Ordenances.

Article 101
1.

L’entrada de gossos i gats en tota mena de locals destinats a fabricació,
emmagatzematge, manipulació, transport o qualsevol altra activitat
relacionada amb l’alimentació queda expressament prohibida.

2.

Es prohibeix la permanència de qualsevol animal de companyia en llocs públics
de bany durant la temporada de banys.

3.

Els propietaris d’establiments públics de tota mena, com ara hotels, pensions,
restaurants, bars, etc., poden prohibir segons el seu criteri, l’entrada i la
permanència de gossos i gats en llurs establiments. Encara comptant amb la
seva autorització és exigible que els gossos portin morrió i que vagin subjectes
per corretja o cadena així com que romanguin sempre allunyats de la zona de
preparació d’aliments.

Article 102
1. Els posseïdors d’animals han d’adoptar mesures per a no embrutar, amb les
deposicions fecals, voravies, zones de vianants, parcs infantils i en generals
qualsevol lloc destinat a pas de vianants. Recordar, en nom de la bona
convivència, que hauríem de dur aigua per netejar les pixums dels animals de la
via pública.
2. Els propietaris d’animals són responsables de recollir immediatament i de
forma convenient els excrements. Les deposicions recollides s’han de posar de
forma higiènicament acceptable o bé en bosses d’escombreries domiciliàries o
bé en aquells llocs que l’autoritat municipal destini expressament a aquesta
finalitat.
3. En cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat
municipal poden requerir el propietari/a, o la persona que condueixi l’animal,
perquè procedeixi a retirar les deposicions. Si no són atesos en el seu
requeriment, poden imposar la sanció pertinent.
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4. Les infraccions comeses per l’incompliment total o parcial del que disposen els
apartats anteriors, seran considerades faltes lleus, i podran ésser sancionades
amb multes l’import de les quals podrà ser de 300€. Tindran la consideració de
greu quan els fets es produeixin en els parcs infantils o jardins públics
freqüentats per part dels infants, així com la reiteració d’una infracció lleu, i
seran sancionades amb multa de 751€ a 1500€. La comissió reiterada d’una
infracció greu es considerarà com a molt greu, i serà sancionada amb multa de
1501€ fins a 3000€.
CAPÍTOL VI
Recollida de gossos i gats vagabunds
Article 103
1.

Es considera que un animal està abandonat si no porta la identificació censal o
cap identificació de l’origen o del propietari ni va acompanyat de cap persona.
En aquest supòsit, l’Ajuntament, o si escau, l’entitat supramunicipal
corresponent, s’ha de fer càrrec de l’animal i l’ha de retenir fins que es
recuperi, se’l cedeixi o se’l sacrifiqui.

2.

El termini per recuperar un animal sense identificació és de vuit dies.

3.

En el cas que l’animal porti la placa d’identificació, els corresponents serveis
municipals avisaran al propietari, el qual disposarà d’un termini de deu dies per
recuperar-lo pagant prèviament les despeses que hagi originat el manteniment.
Un cop transcorregut aquest temps, si el propietari no ha satisfet el pagament
de les despeses, l’animal es considerarà legalment abandonat.

Article 104
Un cop transcorregut el termini reglamentari per a la recuperació dels
animals, l’Ajuntament podrà donar-los en adopció, prèviament esterilitzats, o
sacrificar-los. Tant el sacrifici com l’esterilització es faran sota control de la inspecció
veterinària municipal, utilitzant mètodes que impliquin el mínim sofriment i la pèrdua
de consciència immediata de l’animal.
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CAPÍTOL VII
Comerç d’animals domèstics
Article 105
Queda totalment prohibida la venda d’animals domèstics de companyia
fora dels establiments autoritzats. Aquesta prohibició és extensiva al mercat setmanal
dels dimarts i dijous.
Article 106
1.

Els establiments de venda d’animals domèstics han de tenir la corresponent
llicència municipal i fiscal en els termes que determini la normativa d’activitats
vigent a cada moment. Han de disposar dels requisits que demana aquesta
reglamentació i la pròpia si n’hi hagués, tenir en perfectes condicions
higièniques i sanitàries tant l’establiment com els animals destinats a la venda i
prendre les mesures per la possible eliminació de cadàvers i deixalles. Aquests
establiments es classifiquen en:
a) Establiments hípics per a la pràctica de l’equitació amb fins esportius,
recreatius o turístics.
b) Centres per a la cura d’animals de companyia i els destinats a la
reproducció, l’allotjament temporal o permanent i/o el subministrament
d’animals per viure en domesticitat a les llars i que es divideixin en:
-

Lloc de criança: establiments destinats a reproduir o subministrar
animals a tercers.
Residències: establiments destinats a allotjament temporal.
Caneres esportives: establiments destinats a les pràctiques esportives.
Canilles o gossades: establiments destinats a guarda animals per a la
cacera.
Llocs de subministrament d’aus i mamífers per a les llars.
Zoos i circs ambulants i entitats similars.
Botigues de venda d’animals d’aquari o terrari com peixos, serps,
aràcnids, etc.
Instal·lacions de criança d’animals per a aprofitar la pell.
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CAPÍTOL VIII
Potestat sancionadora
Article 107
El règim d’infraccions i sancions d’aquesta Ordenança s’adapta al que disposa la Llei de
Protecció dels Animals.
Article 108
Quadre d’infraccions:
A) Infraccions lleus.
-

-

Tinença d’animals domèstics no qualificats com a animals de
companyia i d’animals salvatges sense autorització (article 85).
Pels veterinaris, consultoris o clíniques veterinàries, la manca d’arxiu, o
arxiu incomplet, amb els animals objecte de vacunació o tractament
obligatori (article 88).
No censar els gossos (article 91).
La no identificació dels animals domèstics o l’incompliment dels
requisits establerts per la Llei (article 92).
No comunicar la mort, desaparició o canvi de propietari d’un animal al
Cens d’Animals domèstics municipal (article 94).
Fer donació d’un animal com a premi, recompensa o regal per altres
adquisicions (article 96 f).
Vendre’ls a menors de 14 anys i a incapacitats (article 96 g).
Alimentar qualsevol tipus d’animal a la via pública (article 96 k).
No tenir el gossos de vigilància degudament senyalitzats i amb les
degudes condicions de seguretat (article 97.1).
La circulació d’un gos per la via pública sense portar corretja, collar
amb xapa i número censal (article 99.1).
No portar morrió tots aquells gossos que per les seves característiques
així ho indiquin (article 99.2).
La presència d’animals en parcs infantils o zones enjardinades, quan
així s’especifiquin (article 100.2).
Permetre l’entrada de gossos i gats a llocs no autoritzats i en general el
que fa referència l’article 101.
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B) Infraccions greus:
-

-

La no vacunació i/o la no realització de tractament obligatoris els
animals domèstics, i els requisits que s’especifiquen en l’article 87.2.
Possessió d’animals de companyia sense la cartilla sanitària
actualitzada (article 87.3).
Sacrificar un gos sense control veterinari (article 88.3).
Mantenir animals en condicions higiènico-sanitàries no adequades
(article 95).
Practicar-los mutilacions, llevat de les que la Llei autoritza (article 96 d).
Venda ambulant d’animals de companyia (article 96 i).
No alimentar-los de forma correcta (article 96 e).
Vendre animals als laboratoris o clíniques sense control de
l’Administració (article 96 h).
El no reunir, els establiments de venda d’animals domèstics, els
requisits que s’especifiquen en l’article 106 sobre les condicions dels
nuclis zoològics.
La reiteració de dos faltes lleus serà considerada com a infracció greu.

C) Infraccions molt greus:
-

No comunicar les malalties de declaració obligatòria o de comunicació
a l’Ajuntament (article 88.2).
L’incompliment de les obligacions que tenen els propietaris d’animals
que hagin agredit i/o causat lesions a persones (article 90).
Maltractar o agredir físicament els animals (article 96 a).
Abandonar els animals (article 96 b).
Utilitzar-los en espectacles (article 96 j).
La reiteració de dos faltes greus serà considerada com a infracció molt
greu.

Article 109
•
•
•

Les faltes lleus podran ser sancionades amb multes fins a 90.15 €.
Les faltes greus de 300.51 € a 1.502,53 €.
Les faltes molt greus amb 1.502,53 € a 15.025,30 €.

Article 110
1.

Els expedients infractors seran instruïts per l’Ajuntament qui podrà imposar
sancions fins la quantia màxima de 90,15 €. Quan la sanció proposada sigui
superior a aquesta xifra s’haurà de sotmetre l’expedient a l’òrgan competent
per a què resolgui.
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2.

Les sancions a imposar podran portar aparellats el comís de l’animals quan
resulti d’infraccions especialment reiteratives (més de quatre vegades en les
faltes lleus, i dues en les greus i molt greus i s’hagin comès en un termini
inferior a un any).
TITOL VIII
TREBALL SUBSTITUTIUS A LA SANCIÓ ECONÒMICA

Article 111
Substitució de multes i reparació de danys per treballs en benefici de la comunitat.
1.

L'Ajuntament podrà potestativament previ estudi de la viabilitat, tipus
d’infracció, perfil i predisposició de la persona infractora i proporció de mitjans
tècnics i humans disponibles, en casos determinats, substituir la sanció de
multes per sessions formatives, participació en activitats cíviques o altres tipus
de treballs per a la comunitat.

2.

Les sessions formatives sobre convivència ciutadana i civisme, de caràcter
individual o col·lectiu, substituiran a les sancions pecuniàries en els casos en
què així estigui previst en la present Ordenança. En cas d'inassistència a les
sessions formatives, procedirà imposar la corresponent sanció, en funció de la
tipificació de la infracció comesa.

3.

La participació en les sessions formatives, en activitats cíviques o en la
realització de treballs en benefici de la comunitat serà adoptada amb el
consentiment previ de l'interessat com a alternativa a les sancions d'ordre
pecuniari, tret que la llei imposés el seu caràcter obligatori. L'Ajuntament
també pot substituir, en la resolució o posteriorment, la reparació econòmica
dels danys i els perjudicis causats als béns de domini públic municipal per altres
reparacions equivalents en espècie consistents en l'assistència a sessions
formatives, la participació en activitats cíviques o altres tipus de treballs per a la
comunitat, sempre que hi hagi consentiment previ dels interessats, excepte
que la llei imposés el seu caràcter obligatori. En el cas que es produeixi aquesta
substitució, l'Ajuntament haurà de reparar els danys causats tret que el treball
que realitzi la persona sancionada consisteixi precisament en la reparació del
dany produït.
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4.

Quan, d'acord amb el previst en aquesta Ordenança, s'adopti la mediació com a
alternativa al procediment sancionador, els acords de reparació tindran com a
objecte, principalment, les mesures alternatives previstes en aquest article.

5.

S’exclou d’aquesta mesures substitutives els casos de reincidència .

Article 112
Terminació convencional
1.

Amb la finalitat de reparar en la mesura del possible els danys causats com a
conseqüència d'una conducta incívica l'infractor, amb caràcter previ a l'adopció
de la resolució sancionadora que procedeixi, podrà sol·licitar la substitució de la
sanció que pogués imposar-se i, si escau, de l'import de la reparació deguda a
l'Ajuntament per la realització de treballs o labors per a la comunitat, de
naturalesa i abast adequats i proporcionats a la gravetat de la infracció.

2.

La petició del expedientat interromprà el termini per resoldre l'expedient.

3.

Si l'Administració Municipal acceptés la petició del expedientat es finalitzarà
l'expedient sancionador per terminació convencional, sense que la realització
dels treballs que s'estableixin sigui considerada sanció ni suposi vinculació
laboral alguna amb l'Ajuntament.

4.

No serà aplicable el contingut de la Terminació Convencional, en tant no
s'aprovin, determinin i valorin mitjançant acord en tal sentit, els treball o labors
per a la comunitat , la naturalesa i abast dels mateixos.
DISPOSICIONS ADDICIONALS

•

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA (Capítol I – Títol IV)

1ª.

L’administració facilitarà els mitjans i desenvoluparà les mesures i estudis
tècnics específics d’aplicació general per facilitar el compliment d’aquesta
Ordenança.

2ª.

Amb l’objecte de mantenir una unitat de criteris quant als nivells d’exigència
màxims i mínims, l’administració pública municipal establirà els contactes amb
el òrgans adients d’altres administracions públiques d’àmbit superior per
revisar periòdicament aquest nivells.

46

•

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA (al Títol VII)

1ª.

Per a l’efectivitat de l’obligació establerta en l’article 92 i 95 d’aquesta
Ordenança, l’Ajuntament haurà de disposar d’un sistema implementat
d’identificació genètica dels animal. La data de posada en funcionament
d’aquest sistema s’informarà degudament als ciutadans a través dels medis
adients que assegurin el seu coneixement general.

2ª.

Els propietaris de gossos registrats en el cens municipal d’animals de
companyia de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat amb anterioritat a la data
abans esmentada, disposen d’un termini màxim improrrogable de nou mesos a
comptar des d’aleshores, per complir amb les obligacions assenyalades en
l’article 92 i 95 d’aquesta ordenança. L’incompliment de la obligació
d’identificar genèticament el gos, serà sancionat amb multa de 300€ a 750€.

DISPOSICIÓ TRANSITORIA (al Capítol II – Títol IV)
Les instal·lacions fixes, regulades en aquesta Ordenança, autoritzades amb anterioritat
a la data de la seva vigència, hauran d’adaptar-se a les seves disposicions en el termini
dels dos anys següents a l’esmentada data i no es concedirà llicència d’ampliació o
reforma si, al mateix temps, no se sol·licita la necessària per a l’esmentada adaptació.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança serà objecte d’avaluació normativa, als efectes i en els termes
previstos a l’article 130 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu de les Administracions Públiques, com a mínim, cada 5 anys a comptar
de l’entrada en vigor de la modificació núm. 7 d’aquesta Ordenança.
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ANNEX I
Taula I: Nivells sonors màxims
Nivell sonor exterior màxim en dB (A)
Zona de recepció
Totes, excepte la industrial: 55 (dia) i 45 (nit)
Zona industrial (I): 65 (dia) i 60 (nit)
Nivell sonor interior màxim en dB (A)
Zona de recepció
Totes, excepte la industrial: 35 (dia) (30 en dormitoris) i 30 (nit) (25 en dormitoris)
Zona industrial (I): 40 (dia) i 35 (nit)
(I) S’exeptuen els habitatges que puguin existir en la mateixa zona on s’aplicaran els
nivells de la zona de recepció anterior “totes excepte la industrial”.
Donada la dificultat de mesurar la intensitat sonora d’una font, quant aquesta és
pròxima al soroll de fons, en el cas que el soroll sigui pròxim als valors de la taula I, per
mesurar la intensitat sonora d’una font s’aplicarà la següent regla:
a) Quan el soroll de fons ambiental estigui comprés entre els màxims indicats en
la taula I anterior i 5 dB més que aquest, la font no podrà incrementar el soroll
de fons ambiental en més de 3 dB.
b) Quan el soroll de fons ambiental estigui comprés entre 5 dB i 10 dB més que els
màxims indicats, la font no podrà incrementar el soroll ambiental en més de 2
dB.
c) Quan el soroll de fons ambiental estigui comprés entre 10 dB i 15 dB més que
els màxims indicats, la font no podrà incrementar el soroll ambiental en més
d’1 dB.
d) Quan el soroll de fons ambiental es trobi per damunt dels 15 dB més que els
màxims indicats, la font no podrà incrementar el soroll en més de 0 dB.
Quan el so tingui un to pur, el soroll de fons es mesurarà en la banda d’octaves que
comprengui la freqüència del dit to.
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ANNEX II
Taula de sorolls màxims admissibles en vehicles automòbils
1.

Vehicles als quals és aplicable:

Tots els vehicles automòbils excepte la maquinària d’obres i màquines agrícoles
automotrius.
2.

Límits màxims

Decibels

2.1.
2.1.1.
2.1.2.

Tractors agrícoles
Amb potència fins a 200 CV (DIN)
Amb potència superior a 200 CV (DIN)

-90
93

2.2.

Ciclomotors i vehicles automòbils de
cilindrada no superior a 50 cm.
De dues rodes
De tres rodes

-81
83

2.1.1.
2.2.2.
2.3
2.3.1.
2.3.1.1.
2.3.1.1.1.
2.3.1.1.2.
2.3.1.2.
2.3.1.2.1.
2.3.1.2.2.
2.3.1.2.3.
2.3.2.
2.3.2.1.
2.3.3.
2.3.3.1
2.3.3.2.
2.3.3.3
2.3.3.4.

D’altres vehicles automòbils
De dues rodes
Motor de dos temps
Cilindrada superior a 50 cm3 fins a 125 cm3
Cilindrada superior a 125 cm3
Motor de quatre temps
Cilindrada superior a 50 cm3 fins a 125 cm3
Cilindrada superior a 125 cm3 fins a 500 cm3
Cilindrada superior a 500 cm3
De tres rodes
Cilindrada superior a 50 cm3
De quatre o més rodes
Vehicles destinats als transport de persones que
tinguin fins a 9 places, inclosa la del conductor
Vehicles destinats al transport de persones que
tinguin més de 9 places, inclosa la de conductor,
amb un pes màxim que no excedeixi 3,5 Tm.
Vehicles destinats al transport de mercaderies,
amb un pes màxim que no excedeixi 3,5 Tm.
Vehicles destinats al transport de persones que
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---84
86
-84
86
88
-87
-84
86
86

2.3.3.5.
2.3.3.6.

2.3.3.7.

tinguin més de 9 places inclosa la del conductor,
amb un pes màxim autoritzat que excedeixi
les 3,5 Tm.
Vehicles destinats al transport de mercaderies,
amb un pes màxim autoritzat que excedeixi
les 3,5 Tm.
Vehicles destinats al transport de persones que
tinguin més de 9 places inclosa la del conductor,
amb un motor de potència igual o superior a
200 CV (DIN)
Vehicles destinats al transport de mercaderies,
amb un motor de potència igual o superior a
200 CV (DIN) i amb un pes autoritzat que
excedeixi 12 Tm.

91
91

93
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ANNEX AL TÍTOL VII
Quadre d’infraccions
Quantia
Articles
85

Multes
30,05 €

La manca d’arxiu o arxiu incomplet per part de
veterinaris, consultoris o clíniques amb els animals objecte de vacunació i tractaments obligatòries.

88

30,05€

No censar els gossos

91

60,10 €

La no identificació dels animals domèstics o
incompliment dels requisits establerts per la
Llei.

92

30,05 €

No comunicar la mort, desaparició o canvi de
propietari d’un animal al Cens d’Animals domèstics municipal.

94

48,08 €

Tinença d’animals domèstics no qualificats com
animals de companyia i d’animals salvatges sense autorització.
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Fer donació d’un animal com a premi, recompensa o regal per altres adquisicions.

96 f

60,10 €

Vendre’ls a menors de 14 anys i a incapacitats

96 g

30,05 €

Alimentar qualsevol tipus d’animal a la via pública.

96 k

90,15 €

No tenir els gossos de vigilància degudament
senyalitzats i amb les degudes condicions de
seguretat.

97.1

48,08 €

La circulació d’un gos per la via pública sense
corretja, collar amb xapa i número censal.

99.1

30,05 €

La presència d’animals en parcs infantils o zones ajardinades, quan així s’especifiqui.

100.2

60,10 €

Permetre l’entrada de gossos i gats a llocs no
autoritzats i en general el que fa referència l’article 101.

101

30,05 €

No adoptar mesures per a no embrutar, amb les
deposicions fecals, voravies, zones de vianants
parcs infantils i en general qualsevol lloc destinat
a vianants (falta lleu)

102.1.a

de 300 a 750€

Reiteració d’una falta lleu (falta greu)

102.1.b

de 751 a 1500 €

Reiteració d’una falta greu (falta molt greu)

102.1.c

de 1501 a 3000 €

Les infraccions greus i molt greus s’hauran de remetre a l’òrgan competent per la seva
quantificació.
ANNEX AL TÍTOL VIII
Protocol d’actuació
1.-

Obligació de la corporació a subscriure cobertura d’assegurança de
responsabilitat civil i/o medica per a les persones infractores.
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2.-

Nomenar als Comandaments de la Guardia Urbana com a responsables de la
realització del estudi de la viabilitat per a substituir les sancions de multes per
sessions formatives, participació en activitats cíviques o altres tipus de treballs
per a la comunitat,segons el tipus d’infracció, perfil i predisposició de la
persona infractora i proporció de mitjans tècnics i humans disponibles; que
haura de plasmar-se en la corresponent resolució.

3.-

Les activitats cíviques i altres tipus de treballs per a la comunitat a realitza
seran les següents :
a) Treballs de suport a feines que actualment es desenvolupen des del
propi Ajuntament o d’altres que es realitzen des de les Entitats Locals;
relacionades amb l’atenció i l’ajuda a les persones.
b) Col·laboració en campanyes, accions de manteniment i neteja d’espais
públics.
c) Suport a tasques d’informació.
d) Tasques relacionades amb el medi ambient i el reciclatge.

4.-

Barem de les hores de treball en benefici de la comunitat o en sessions
formatives; segons el tipus de sanció :
-

Lleu ............. 20 hores de treballs o formació
Greu ............ 40 hores de treballs o formació
Molt greu .... 100 hores de treballs o formació

Cornellà de Llobregat,

DILIGÈNCIA

Es fa constar que aquesta és la redacció d’aquesta Ordenança, la qual es troba vigent des del dia 19 de juny de 2017,
com a conseqüència de la finalització del procediment de la modificació parcial que va ser aprovada inicialment en la
sessió plenària de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat que va tenir lloc el dia 23 de febrer de 2017.
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Cornellà de Llobregat, a 19 de juny de 2017

LA SECRETARIA GENERAL
Carmen Alonso Higuera
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