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ORDENANÇA MUNICIPAL  
D’OCUPACIÓ D’ESPAIS PÚBLICS PER OBRES 

 
 
 

TÍTOL    I :   
OCUPACIÓ  D’ESPAIS PÚBLICS  I NETEJA  D’ESPAIS OCUPATS 

 
 
 
CAPÍTOL   I  : DISPOSICIONS GENERALS  
 
 
Article  1. – Aquest títol de l’ordenança té com a objecte regular, dins el 
terme municipal de Palau-solità i Plegamans les situacions i les activitats 
següents:   
 
1.  L’ocupació de la via pública per obres i la neteja de la via pública 

afectada. 
 
2. El dictat de normes de compliment obligatori en els casos en què, 

després de la concessió prèvia de llicència municipal , es duguin a terme 
les realització d’obres de rehabilitació d’edificis, noves construccions, 
arranjaments de carrers, tant per part d’entitats públiques, com per 
empreses privades. 

 
3. El transport i l’abocament de terres, fangs, runes, escombraries i altres 

materials similars o assimilables, produït  com a conseqüència d’obres, 
construccions i enderrocaments. 

 
 
Article 2.- 
 
1. Tots els habitants de Palau-solità i Plegamans són obligats a observar 

una conducta  encaminada a evitar i prevenir el deteriorament dels 
espais públics. 
 

2. Així  mateix, tenen el dret de denunciar les infraccions de què tinguin 
coneixement en matèria de neteja, ocupació per terres i materials de 
construcció de la via pública, etc. L’Ajuntament  és obligat a atendre les 
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reclamacions, les denúncies i els suggeriments dels ciutadans, i a 
exercir les accions que calgui en cada cas. 

 
 

Article 3.- 
 

1. Tots els ciutadans són obligats a complir els preceptes d’aquest títol i les 
disposicions complementàries que en matèria de neteja pública, 
manteniment de l’ornamentació pública i de l’estètica ciutadana dicti en 
qualsevol moment l’Ajuntament , en l’exercici de les seves facultats. 

 
2. L’autoritat municipal ha d’exigir que es compleixi aquesta ordenança i 

pot obligar els infractors a   
reparar els desperfectes, sense perjudici de la imposició de la sanció 
corresponent. 
 
 

Article 4.- L’Ajuntament pot fer subsidiàriament els treballs de neteja que 
segons l’ordenança han d’efectuar els ciutadans, desprès del requeriment 
previ als propietaris o usuaris imputant-los els costos dels serveis prestats, 
sense perjudici de les sancions administratives que                     
corresponguin en cada cas. 
 
 
 
CAPÍTOL II : SOBRE LA NETEJA DE LA VIA PÚBLICA 
 
Secció I :  Sobre la brutícia de la via pública com a conseqüència 
d’obres  
 
 
Article 5.- 
 
1. Totes les obres  que puguin embrutar, jardins, places i la via pública, 

sigui quin sigui el lloc on es duguin a terme i sense perjudici de les 
llicències o de les autoritzacions que en cada cas siguin procedents, 
exigeixen dels seus titulars, l’obligació d’adoptar les mesures necessàries 
per evitar que s’embruti la via pública, com també la neteja de les parts 
i els elements  urbans que hagin resat afectats, i la de retirar els 
materials residuals resultants.  
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2. L’autoritat municipal pot exigir, en tot moment, les accions de neteja 
corresponents, considerant el que estableix el número 1 anterior. 

 
 
Article 6.- 
 
1. Per prevenir la brutícia, les persones que facin obres a les vies públiques 

les han de protegir mitjançant la col�locació d’elements adequats al 
voltant d’enderrocs, terres i d’altres materials sobrants d’obra, de 
manera que s’impedeixi l’escampada i l’abocament d’aquests materials 
fora de la zona estrictament afectada pels treballs, prèvia autorització 
municipal. 

 
2. Especialment, les superfícies immediates als treballs de rases, de 

canalitzacions i de connexions que es duguin a terme a la via pública 
s’han de mantenir sempre netes i lliures de tota mena de materials 
residuals. 
 Les terres extretes s’han de protegir en tot cas, segons el que                       
determina el número 1 anterior.  

 
3. Quan es tracti d’obres a la via pública o  edificis, s’hi ha d’instal�lar 

tanques i elements de protecció, com també tubs per carregar i 
descarregar materials i productes d’enderroc, que reuneixin les 
condicions necessàries per impedir que s’embruti la via pública o que 
s’ocasioni danys a persones o coses. 

 
4. Els vehicles destinats als treballs de construcció han de complir les 

prescripcions que s’estableixen al capítol III sobre transport i 
abocaments de terres i runes. 
 

 
Article 7.-  
 
1. Quan es tracti d’edificis en construcció, l’obligació de netejar la via 

pública en tot l’àmbit material establert a l’article 5è correspondrà al 
contractista de l’obra. 

 
2. Quan per necessitats de l’obra s’hagi d’ocupar part de la via pública per 

tal d’instal�lar setges, contenidors, grues, plataformes elevadores o 
qualssevol tipus de material o d’element auxiliar de la construcció, amb 
la sol�licitud de llicència d’obres s’haurà de proposar la delimitació de la 
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superfície de via pública a ocupar, mitjançant plànol en planta i secció, 
tipus de tanca a instal�lar, situació portes, recorregut d’obertura de les 
mateixes i dues fotografies de l’estat inicial de la urbanització (mobiliari 
urbà, pavimentació arbrat...). 

 
3. Aquesta ocupació haurà de ser autoritzada amb la llicència d’obres, que 

podrà modificar l’àmbit o forma de l’àrea a ocupar i estarà sotmesa a la 
imposició de la preceptiva taxa per aquest concepte, conforme als 
criteris que s’establiran mitjançant l’Ordenança Fiscal. 

 
4. La llicència d’ús i primera ocupació, podrà ser condicionada a la reposició 

de tots els elements urbanístics que hagin pogut ser malmesos. 
 
5. Resta específicament prohibit l’emmagatzematge de materials disgregats 

o purulents (sorres, graves, etc.) sense cap mena d’element que els 
contingui, i que impedeixi, que en cas de pluges, aquests materials 
siguin arrossegats a la calçada. 

 
 
Article 8.- 
 
1. La utilització de contenidors per a obres és sempre  preceptiva quan els 

materials d’extracció o de recollida total excedeixin d’1m3 de volum, 
excepte les obres d’urbanització a la via pública o de realització de rases 
i canalitzacions. 

 
2. Els contenidors per obres s’han de retirar de la via pública en el supòsits 

que s‘expressen a l’article 24 i, en tots els casos, en el termini de 24 
hores a comptar des de  que s’ha omplert o de l’acabament dels treballs. 
 

 
Article 9.- 
              
1. Diàriament, durant les operacions de càrrega, de descàrrega, de sortida 

o d’entrada a obres o magatzems, etc., de qualsevol vehicle que sigui 
susceptible de produir brutícia a la via pública, el personal responsable 
d’aquestes operacions i , subsidiàriament , els titulars dels establiments i 
de les obres on s’hagin efectuat i, en últim cas, el propietari o el 
conductor del vehicle, han de netejar la via pública i els elements 
d’aquesta que s’hagin embrutat, així com retirar els materials abocats. 
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2. Les persones esmentades al número anterior, i pel mateix ordre, seran 
responsables de les infraccions a les disposicions d’aquestes ordenances 
i dels danys que es puguin produir. 
 
 

Article 10.- 
 
1. Es prohibeix transportar qualsevol mena de material  per a la construcció 

amb un vehicle  que no dugui tancada  la bocana de descàrrega com a 
dispositiu  que impedeixi que s’aboquin els materials esmentats a la via 
pública. 
 

2. Es prohibeix netejar qualsevol vehicle de transport de materials per a la 
construcció i, qualsevol vehicle industrial  a la via pública, o qualsevol 
altre lloc del terme municipal, per evitar abocaments als embornals, 
escossells i altres. 

 
3. Quan al que disposen els números 1 i 2 precedents, en són responsables 

el propietari del vehicle i el conductor, i tots dos tenen l’obligació de 
retirar el material que s’hagi abocat, de netejar tota la part de la via 
pública afectada i de reparar els danys causats, sense perjudici de les 
sancions que corresponguin. 

 
 
Article 11.-  
 
El transport, la carrega i la descàrrega de qualsevol material que sigui 
susceptible de produir brutícia a la via pública, amb independència del que 
prescriuen els articles precedents, han  subjectar-se a allò que s’estableix  a 
la normativa d’edificació i circulació. 
 
 
 
CAPÍTOL III : SOBRE LA RECOLLIDA, EL TRANSPORT I 
L’ABOCAMENT DE TERRES I RUNES. 
 
Secció I : Condicions generals i àmbit d’aplicació 
 
 
Article 12.- 
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1. Aquesta secció, regula en tot el que no quedi establert al capítol II 
d’aquest  títol , les operacions següents: 

 
a) el lliurament, la càrrega, el transport, l’acumulació i l’abocament dels 

materials residuals sòlids qualificats com a terres i runes; 
 
b)  la instal�lació a la via pública de contenidors  per a obres destinats a la 

recollida i transports de terres i runes. 
 
2. Les disposició d’aquest capítol III no regeixen per a les terres i d’altres 

materials assimilables quan siguin destinats a la venda o 
subministrament per treballs de obra nova. Sí que són aplicables totes 
les prescripcions que estableix aquesta ordenança quan a la prevenció i 
la correcció de la brutícia a la via pública produïda com conseqüència de 
la càrrega i transport dels materials citats. 

 
 
Article 13.- 
 
1. A  l’efecte d’aquesta  ordenança, tenen la consideració de terres i runes 

els materials residuals següents:  
 
a) les terres, les pedres i els materials auxiliars provinents d’excavacions ; 
 
b) els residus resultants de treballs de construcció, demolició, d’enderroc i, 

en general, tots els sobrants  
d’obres  majors i menors ; 
 

2. Qualsevol material residual assimilable als anteriors . 
 
 
Article 14.- 
 
La intervenció municipal en matèria de terres i runes té com objecte evitar 
que, com a conseqüència de les activitats  expressades, es produeixi: 

 
1. L’abocament incontrolat d’aquests materials o efectuat de forma 

inadequada. 
 
2. L’abocament en llocs no autoritzats. 
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3. L’ocupació indeguda de terrenys o béns de domini públic. 
 
4. El deteriorament dels paviments i dels restants elements estructurals de 

la vila . 
 
5. La brutícia de la via pública i altres superfícies de la vila i del terme 

municipal. 
 
 
Article 15.-  
 
L’Ajuntament fomentarà que l’abocament de terres i runes s’efectuï en llocs 
convenients per a l’interès públic i de forma que possibiliti la recuperació 
d’espais. 
 
 
Secció II : Sobre la utilització de contenidors per a obres . 
 
 
Article 16.- 
 
A l’efecte d’aquesta ordenança, es designa amb el nom de contenidors per a 
obres els recipients normalitzats especialment dissenyats per a ésser 
carregats i descarregats sobre vehicles de transports especials destinats a  
recollir els materials residuals que s’especifiquen a l’article 13. 
 
 
Article 17.-  
 
1. La col�locació de contenidors per obres necessita un permís  municipal, 

que és atorgat pels serveis municipals corresponents, mitjançant el 
pagament de la taxa o preu públic corresponent. 

 
2. Els contenidors per a obres situats  a l’interior delimitat de zones d’obres 

no necessiten  permís. No obstant això, la resta de requisits han 
d’ajustar-se  a les disposicions d’aquesta ordenança. 

 
3. A l’efecte dels articles 21 i 22 d’aquesta ordenança , els contenidors  per 

a obres poden ser sacs, els normals de ferro ( 3m3 i 5m3 ) i especials. 
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4. Les condicions que han de complir els contenidors per a obrers les han 
de fixar els  responsables de la mateixa amb el consentiment dels 
serveis tècnics municipals. 
 
 

Article 18.-  
 
Els contenidors per a obres han de presentar a l’exterior, de manera 
perfectament visible en tot moment, el nom o la raó social i el telèfon del 
propietari o de l’empresa responsable .  
  
 
Article 19.-   
 
1. Un cop plens, els contenidors per a obres han d’ésser tapats 

immediatament de forma adequada, a fi que no produeixin abocaments 
a l’exterior de materials residuals. 

 
2. Així mateix, és obligatori tapar els contenidors en acabar l’horari de 

treball, sense perjudici del que s’indica  a l’article 31. 
 
 
Article 20.-   
 
1. Les operacions d’instal�lació i de retirada dels contenidors per a obres 

han de fer-se de forma que no causin  molèsties als ciutadans. 
 
2. Els contenidors d’obres han d’utilitzar-se o manipular-se de manera que 

el seu contingut no s’aboqui a la via pública o no pugui ser aixecat o 
escampat pel vent. 
En cap cas, el contingut del material residuals no ha d’excedir del nivell 
més baix del seu límit superior. 

 
3. En retirar el contenidor, el titular de la llicència d’obres ha de deixar en 

condicions perfectes de neteja la superfície de la via pública ocupada. 
 
4. El titular de la llicència d’obres és responsable dels danys causats al 

paviment de la via pública i ha de comunicar-los immediatament als 
servis municipals corresponents, en cas que s’hagin produït. 
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Article 21.-  
 
Als carrers normals amb calçada i voreres pavimentades, únicament es 
permet la col�locació i la utilització de contenidors de sac i, normals. Els 
contenidors especials només s’han d’autoritzar en casos excepcionals 
degudament justificats, amb llicències especials, sempre que es dipositin en 
zones amples i lliures i sobre terres sense pavimentar. 
També poden utilitzar-se els contenidors especials en treballs  vials quan se 
situïn dins de la zona tancada d’obres i sempre que la seva col�locació no 
suposi un increment de la superfície de la zona. 
 
 
Article 22.-   
 
1. Els contenidors s’han de situar, si és possible, a l’interior de la zona 

tancada d’obres i, altrament  a les voreres de les vies públiques que 
tinguin 3 metres d’amplada o més. Cas contrari, s’ha de sol�licitar 
l’aprovació de la situació proposada. 

 
2. En tots els casos, a l’hora de col�locar-los s’han de tenir en compte les 

prescripcions  següents: 
 

a) s’han de situar preferentment davant l’obra a què serveixin tan a 
prop com sigui possible; 

 
b) han de situar-se de manera  que no impedeixin la visibilitat dels 

vehicles, especialment a les cruïlles, respectant les distàncies 
establertes per als estacionaments en el Reglament General de 
Circulació. 

 
c) no poden situar-se als passos de vianants ni davant seu, ni en guals 

dels vehicles, ni parada d’autobusos, llevat que aquestes reserves 
hagin estat sol�licitades per a l’obra mateixa. Tampoc no poden 
situar-se a les  zones de prohibició d’estacionament. 

 
d) en cap cas poden situar-se total o parcialment sobre les tapes d’accés 

de serveis públics, sobre boques d’incendi, escossells dels arbres ni, 
en general sobre cap element  urbanístic, la utilització del qual pugui 
dificultar en circumstàncies normals o en cas d’emergència. 
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3. En tots els casos, s’ha de col�locar de manera que el costat més llarg 
estigui situat en sentit paral�lel a voravia.  

 
4. Quan els contenidors estiguin situats a la calçada han de col�locar-se a 

0,20 m de la voravia, de manera que no impedeixin que les aigües 
superficials arribin a l’escorredora  fins a l’embornal més proper i ha de 
protegir-se cada contenidor, com a mínim, per tres cons de trànsit 
col�locats a la via pública en línia obliqua pel costat del contenidor més 
proper la de circulació. 

 
 
Article 23.-   
 
Quan els contenidors hagin de romandre al carrer durant la nit han de dur 
incorporats els senyals reflectors o lluminosos suficients per fer-los 
identificables. 
 
 
Article 24.-   
 
Els contenidors per a obres han de ser retirats de la via pública: 
 
1. En acabar el termini de concessió de la llicència d’obres. 
 
2. En qualsevol moment, a requeriment dels agents de l’autoritat 

municipal. 
 
3. Quan siguin plens per buidar-los  i sempre el mateix dia que s’hagin 

omplert. 
 
4. Des del migdia del dissabte fins a les 7 hores del dilluns següent, llevat 

d’autorització especials dels serveis municipals corresponents. 
 
5. Quan siguin plens segons el punt 3, si no es compleix, haurà de ser 

retirat en un termini màxim de 72 hores per l’empresa propietària a 
requeriment dels serveis municipals, l’incompliment d’aquest termini 
comportarà la retirada per part de l’Ajuntament, repercutint els costos a 
l’empresa propietària del contenidor, sense el perjudici d’obertura  
d’expedient administratiu sancionador   

 
 



 11 

Secció III : Sobre el lliurament i l’abocament de terres i runes 
 
 
Article 25.-  
 
1. El lliurament de terres i runes per part dels ciutadans es pot efectuar de 

les maneres següents: 
 

a) es pot portar a la deixalleria municipal fins a un pes de 25 Kg ; 
 

b) directament als contenidors d’obres col�locats a la via pública, 
contractats a càrrec seu, respectant el que assenyala l’article 17. 

 
2.  En tots els lliuraments de terres i runes a què fa referència al número 1 

anterior, el promotor de l’obra és el responsable de la brutícia que 
s’ocasioni  a la via pública , i té l’obligació de deixar net l’espai urbà 
afectat. 

 
2. L’incompliment d’allò establert als números 1 i 2 anteriors ha de donar 

lloc a la sanció corresponent. 
 
 
Article 26.-   
 
En el cas assenyalat a l’apartat b) de l’article anterior, pot exigir que 
s’obtingui la llicència municipal  prèvia. 
 
 
Article 27.-  
 
1. Quant al lliurament i abocament de terres i runes, es prohibeix: 
 
a) dipositar als contenidors d’obres residus que continguin matèries 

inflamables, explosives, nocives i perilloses; residus que siguin 
susceptibles de putrefacció o produir olors desagradables i tota mena        
de material residuals que per qualsevol causa puguin ocasionar 
molèsties als veïns o usuaris de la via pública; 

 
b) dipositar als contenidors d’obra mobles, estris vells i qualsevol material 

residual o similar; 
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c) abocar-los  en terrenys de domini públic  municipal que no hagin 
estat expressament autoritzats per l’Ajuntament per aquesta finalitat;               

 
d) abocar-los en terrenys de propietat particular  o pública , llevat de 

quan  es disposi d’autorització expressa del titular del domini, a la 
qual haurà d’acreditar-se davant l’autoritat municipal; 

 
2. Als terrenys de propietat particular o pública a que fa referència l’apart 

d) anterior es prohibeix de fer-hi abocaments, encara que es disposi 
d’autorització del titular, quan: 

 
a) puguin produir-se alteracions substancials de la topografia del 

terreny, llevat que s’hagi atorgar una llicència municipal prèvia; 
 

b) puguin produir-se danys a tercers o al medi ambient o afecti a la 
higiene pública o l’ornament de la vila, com a conseqüència de les 
operacions de descàrrega i d’abocament d’aquests materials . 

 
3. Seran sancionats els que infringeixin  el que disposa als números 1 i 2 

anteriors. 
 
 
Secció IV : Sobre el transport de terres i runes 
 
 
Article 28.- 
 
1. El transport de terres i runes per les vies públiques s’ha de fer d’acord 

amb els horaris que fixi a aquest efecte l’autoritat municipal. 
 

2. El  que  es disposa en aquesta ordenança s’entén sense perjudici del 
deure dels transportistes de complir allò que disposen les normatives 
específiques vigent en cada moment.  

 
 
Article 29.-  
 
1. Els vehicles en què s’efectuï el transport de terres i runes han de tenir 

les condicions adequades per evitar l’abocament del contingut a la via 
pública. 
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2. En la càrrega de vehicles, s’han d’adoptar  les precaucions necessàries 
per impedir que s’embruti la via pública. 

 
3. No és permès que els materials transportats sobrepassin els extrems 

superiors dels vehicles. 
Tampoc es permet d’utilitzar suplements addicionals per augmentar les 
dimensions o la capacitat de càrrega de vehicles i contenidors. 
 

4. Els materials transportats han de cobrir-se i protegir-se d’una manera 
que no se’n desprengui pols ni  s’hi produeixin abocament de materials 
residuals. 
 
 

Article 30.- 
 
1. Els transportistes de terres i runes tenen l’obligació de netejar 

immediatament el tram de via afectada, en el supòsit que la via pública 
s’embruti com a conseqüència de les operacions de càrrega i de 
transport. 
 

2. També tenen l’obligació de retirar les terres i les runes abocades en llocs 
no autoritzats, en qualsevol moment i sempre que siguin requerits per 
l’autoritat municipal. 
 

3. Els serveis municipals poden netejar la via afectada i retirar els 
materials abocats a què fa referència els  números 1 i 2 anteriors. En 
aquests cas, els costos corresponents al servei prestat s’han d’imputar 
als responsables, sense perjudici de rebre la sanció corresponent. 

 
4. Quant al que disposa el número 3 anterior, en són responsables solidaris 

els empresaris i promotors de les obres. 
 
 

Secció V : Horari 
 
 

Article 31.-  
 
1. El lliurament de terres i runes a què es refereix el número 1 d’article  23, 

s’ha de fer dins l’horari que hi  ha estipulat a l’article 50.3  apartat B de 
l’Ordenança General de Convivència Ciutadana. 
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2. La deposició de terres i runes als contenidors s’ha de fer durant les hores 

en què es causi la mínima molèsties  al veïnat. 
 
 

CAPÍTOL IV : SOBRE LA INSTAL�LACIÓ DE TANQUES DE PROTECCIÓ 
I DIVERSOS ELEMENSTS EN CONSTRUCCIÓ QUE OCUPIN LA VIA 
PÚLICA. 
 
 
Article 32.- 
 
 
1. És obligatori instal�lar tanques en totes les construccions d’edificis, obres 

exteriors i enderrocs i per ocupar la via pública amb materials destinats 
a executar obres interiors. 

 
2. Per col�locar tanques i elements diversos de construcció d’obres, els 

responsables han de sol�licitar l’autorització de l’Ajuntament. 
 
3. Cal que les tanques que ocupin la via  pública utilitzada  pel pas de 

vehicles o de vianants estiguin degudament senyalitzades amb indicació 
visuals de colors reflectants vermell i blanc. A més, durant les hores 
nocturnes, han d’estar senyalitzades amb l’enllumenat de color vermell  
corresponent, sense perjudici de la senyalització vertical i horitzontal que 
especifica la mateixa Llei de seguretat vial. 

 
4. El projecte de  Prevenció de Riscos Laborals  haurà d’aportar, un plànol 

delimitant la superfície a ocupar per les obres a la via pública, espais de 
pas per als vianants, model de tanques de protecció, senyalització diürna 
i nocturna  del recinte  protegits per les tanques.  
 
 

Article 33.-   
 
Les tanques no poden ocupar una superfície de via pública superior a 
l’autoritzada. En cas d’infracció, sense perjudici de les sancions procedents, 
l’administració municipal ha d’obligar el contractista a la retirada de la tanca 
i, a ubicar-la dintre dels límits autoritzats. Cas que no ho faci ho han de fer 
els serveis municipals a càrrec d’ell. El propietari de les obres és el 
responsable subsidiari de les obligacions establertes  en aquest capítol. 
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TÍTOL II : REGIM SANCIONADOR 
 
 
 
CAPÍTOL V.  RÈGIM SANCIONADOR I DISCIPLINARI 
 
 
Article 34è.- 
 
Constituirà infracció tota actuació que vulneri les prescripcions contingudes 
en aquesta ordenança i restarà subjecta a la imposició de les sancions 
corresponents. 
 
 
Article 35è.- 
 
Es consideraran infraccions de la present ordenança les previstes a la Llei 
6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus, i seran sancionades d'acord 
amb el règim sancionador previst al mateix text legal. 
 
La quantia de la multa és com a mínim de 150 € per a infraccions lleus i fins 
a 6010,12 € per a infraccions molt greus. 
 
 
Article 36è.- 
 
Les infraccions es qualifiquen en: lleus, greus i molt greus. La seva 
qualificació es farà tenint en compte els criteris continguts a la Llei 6/1993, 
de 15 de juliol, reguladora de residus, arts. 80 i 81, a més dels següents: 
 
a. La major o menor transcendència de la infracció. 
b. El perjudici ocasionat als interessos generals. 
c. La reiteració per part de l'infractor. 
d. El benefici que hagi aportat a l'infractor. 
e. Qualsevol altra circumstància concorrent que incideixi en el grau de 
culpabilitat de l'infractor. 
 
 
Article 37è.- 
Les sancions per infraccions previstes en aquesta ordenança no es poden 
imposar si no en virtut de la incoació del corresponent expedient 
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sancionador que es tramitarà d'acord amb el que preveu el marc normatiu 
vigent (Llei 30/1992 de les administracions públiques, R.O. 1398/1993 que 
aprova el reglament sancionador i disposicions concordants).  
 
 
Article 38è.- 
 
38.1. Seran responsables de la comissió d'infraccions els contractistes 
d'obres i/o els promotors, que, per acció o omissió, contravinguin allò que 
segons l’article 12è es considerarà infracció de la present ordenança, amb 
independència de que també puguin ser-ho aquelles altres persones, 
físiques o jurídiques, que hi hagin participat per qualsevol títol. 
 
38.2. La intervenció en el fet infractor en forma diferent a la d'autor 
incideix en la graduació de la infracció. 
 
 
Article 39è.- 
 
Si l’actuació realitzada per l'infractor suposa risc potencial per la salut de les 
persones, pel medi ambient, o per qualsevol dels béns jurídics emparats per 
la legislació penal o implica una manifesta desobediència de les de 
l'autoritat local, l'Administració municipal cursarà la corresponent denúncia 
davant la jurisdicció ordinària i, si s'escau, en donarà compte al Ministeri 
Fiscal. 
 
 
Article 40è.- 
 
En el cas de vulneració de les disposicions de la present ordenança i amb 
independència de la imposició de les multes procedents, l'Administració 
Municipal, amb la finalitat de restaurar els espais malmesos amb motiu de 
les infraccions comeses, podrà adoptar les mesures següents: 
 

a. Suspendre provisionalment els treballs d'abocament que contradiguin 
les disposicions d'aquest reglament o siguin indegudament 
realitzades. 

 
b. Requerir a l'infractor perquè en el termini atorgat, introdueixi les 

rectificacions necessàries per ajustar-les a les condicions del permís o 
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a les prescripcions d'aquesta ordenança, i/o en el seu cas, procedir al 
restabliment dels espais degradats. 

 
c. Ordenar l'aplicació de les mesures tècniques adequades que 

garanteixin el compliment de les prescripcions d'aquesta ordenança, i 
en general, de la legislació vigent en la matèria. 

 
d. Ordenar la reposició dels danys i perjudicis ocasionats a les 

instal�lacions o qualsevol altre bé del domini públic que en resulti 
afectat. 

 
e. Paralitzar les obres referents a la llicència concedida.  
 
f. Suspendre l'atorgament de la llicència d'ús i/o activitat en tant no es 

restaurin els espais malmesos. 
 
 

Article 41è.- Regim supletori 
 
En tot allò que no estigui previst en aquesta ordenança és d'aplicació, 
segons els casos, la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus i el 
Decret Legislatiu 2/2003, Text Refós del la Llei municipal i de Règim Local 
de Catalunya, així com la resta de disposicions sectorials en matèria de 
residus i de règim local que les despleguen i complementen. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta  ordenança  entrarà en vigor una vegada el seu text i l’acord 
d’aprovació hagin estat publicats íntegrament  en el Butlletí Oficial de la 
Província i hagi transcorregut el termini previst a l’article 65.2 de la llei 
7/1985, Reguladora de les bases de règim local. 
 
 
 
L’Alcaldessa 
 
 
 
Teresa Padrós Casañas 
Palau-solità i Plegamans, 25 de març de 2004     


