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TÍTOL I. OBJECTIU I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Article 1. Objecte 
 
1.1. La present Ordenança té per objecte regular les normes de convivència i el comportament de 
ciutadans i visitants en els espais destinats a l’ús públic de titularitat municipal, particularment els 
carrers, les places i els parcs o jardins, com també, la utilització dels béns de domini públic situats 
als espais públics. 
 
1.2. Afecta també aquesta Ordenança les obligacions dels titulars i usuaris d’espais privats en allò 
que es refereix al comportament necessari per tal de mantenir la neteja del poble i, en general, les 
qüestions que afecten als espais públics. 
 
 
Article 2. Obligació de compliment 
 
Aquesta Ordenança serà d’obligat compliment en tot el terme municipal de Cardona. 
 
 
Article 3. Àmbit d’aplicació 
 
El desconeixement d’aquesta Ordenança no eximeix del compliment de les disposicions que 
estableix. 
  
 
TÍTOL II. DE LA CONVIVÈNCIA DELS CIUTADANS A LA VIA PÚBLICA 
 
Article 4. Protecció de la dignitat humana i rebuig de la violència 
 
4.1. Les actituds individuals i col·lectives han de respectar i fomentar la dignitat de la persona, i 
l’exercici dels drets i llibertats fonamentals. La convivència ciutadana ha d’estar presidida pels 
principis de respecte a la tolerància i proporcionalitat als objectius. Cal rebutjar la violència física, 
verbal o psicològica entre persones o col·lectius. 
 
4.2. L’autoritat municipal sancionarà les conductes verbals i els comportaments que atemptin 
contra la convivència ciutadana. 
 
4.3. Les persones que conculquin la dignitat de tercers, de fet o de paraula, mitjançant insults, 
burles, molèsties intencionades, agressions o fets anàlegs, coacció moral psicològica, física o 
d’altra mena, així com actituds i comportaments racistes i xenòfobs, sempre que suposin un 
notori atemptat contra la convivència ciutadana, seran sancionats, d’acord amb el present 
reglament, sense perjudici de les accions penals. (G) 
 
Les mateixes conductes quan siguin destinades a les autoritats, als infants i a la gent gran o 
discapacitada, veuran agreujada llur responsabilitat. (MG) 
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4.4. Els nouvinguts respectaran els hàbits, els costums i les tradicions i compliran amb el que 
estableixin les lleis i la normativa de la societat que els acull (MG). 
 
 
Article 5. Actuacions  per mantenir i restablir la convivència pacífica 
 
5.1. 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 contraris podran ser 
sancionats, sense perjudici de les implicacions penals que puguin comportar. (G) 
 
5.2. Els agents de la Policia Local podran requerir, en l’exercici de les seves funcions d’investigació 
o prevenció, la identificació de les persones i realitzar les comprovacions adients a la via pública o 
en el lloc del fet, sempre que el coneixement de la seva identitat sigui necessari per a l’exercici de 
les funcions de manteniment de l’ordre, de protecció de la seguretat vilatana o de la convivència 
pacífica. 
 
5.3. Els agents de les forces i cossos de seguretat podran limitar o restringir, pel temps 
imprescindible, la circulació o permanència de persones o vehicles en carrers o en llocs públics en 
supòsits d’alteració de l’ordre, de seguretat ciutadana o convivència pacífica, quan fos necessari 
per al seu restabliment. 
 
 
Article 6. Obstrucció de l’actuació municipal 
 
6.1. Seran sancionades aquelles persones que, amb la seva acció o omissió, obstrueixin de manera 
notòria l’actuació municipal per a la consecució dels objectius d’aquesta ordenança. (G) 
 
6.2. Seran sancionades aquelles persones que provoquin reaccions en el públic que alterin o 
puguin alterar l’ordre, la seguretat o la convivència ciutadana pacífica. (MG) 
 
 
Article 7. Conservació de la via pública 
 
7.1. Correspon a l'Administració municipal l’execució dels treballs i obres necessaris per a la 
correcta conservació dels elements estructurals i ornamentals de la via pública, sens perjudici dels 
supòsits en col·laboració veïnal o ciutadana. 
 
7.2. L’execució de treballs i obres de la via pública, o de restauració o reparació dels seus elements 
estructurals i ornamentals, per part de qualsevol ciutadà, està subjecta a una llicència prèvia o a 
una ordre d’execució. (G o MG) 
 
 
Article 8. Jocs i juguesques 
 
8.1. La pràctica de jocs de pilota, monopatí o similars a la via i espais públics estarà subjecta al 
principi general de respecte a les altres persones, i es procurarà, en tot cas, no causar molèsties 
als vianants o al veïnat, ni deteriorament dels béns, tant públics com privats. 
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8.4. Està prohibida a la via i als espais públics la pràctica de juguesques que impliquin apostes amb 
diners o béns. 
 
Article 9. Béns públics 
 
9.1. Es consideren béns públics els objectes i els elements situats en els espais públics al servei 
dels ciutadans. 
 
9.2. Els ciutadans tenen el dret d’usar els béns públics conforme a la seva destinació i el deure de 
respectar-los i de fer-los respectar. (G) 
 
9.3. Queda prohibit realitzar qualsevol tipus de pintada o col·locar cartells, reclams publicitaris, 
propaganda i similars a la via pública, a façanes d’edificis tant públics com privats, als elements de 
mobiliari urbà i als espais comuns (propaganda comercial, venda de béns mobles i/o immobles, 
etc.). (G) 
 
L’Ajuntament  habilitarà els plafons o aparells corresponents en els quals es podrà col·locar els 
elements propagandístics esmentats en el paràgraf anterior. 
 
La responsabilitat administrativa que es pugui derivar recaurà sobre la persona que realitza l’acció 
i, subsidiàriament, sobre l’anunciat. 
 
9.4. Queden excloses dels punts anteriors les pintures-murals i grafits de caràcter artístic realitzats 
sobre les tanques de solars, sempre que tinguin l’autorització prèvia dels propietaris i la 
corresponent autorització municipal. 
 
9.5. Es prohibeix tota mena d’activitat publicitària de les regulades a les presents ordenances als 
edificis catalogats com a historicoartístics. (MG) 
 
9.6. En els arbres, fanals i altres béns públics, no s’hi podrà penjar ni recolzar cap element que els 
pugui ocasionar desperfectes. (G) 
 
9.7. No es permet:  
 
- Espolsar tapissos, catifes, estores i qualsevol altre mena d’objecte d’ús domèstic en portes, 
balcons i finestres que donin a la via pública. 
- Estendre la roba sense escorre o, penjar vestits, roba bruta o altres objectes que agredeixin 
l’estètica urbana, a llocs visibles des de la via pública, en les obertures de les cases i baranes de 
terrats i balcons. 
- Regar les plantes col·locades a l’exterior dels edificis si amb això es produeixen vessaments o 
degotalls que caiguin sobre la via pública o sobre els seus elements. (L) Els testos i jardineres o 
qualsevol altre objecte d’ornamentació dels balcons i finestres s’hauran de col·locar de manera 
que la seva vertical caigui sempre dins del balcó o reposi sobre l’amplada de la finestra i seran 
fermats o protegits per tal d’evitar que puguin caure, en especial en casos de pluja o vents forts. 
 
9.8. L’Ajuntament, mitjançant la corresponent ordenança municipal, i per tal de millorar la qualitat 
del paisatge urbà, podrà regular la instal·lació d’altres elements sobreposats a les façanes, 
finestres, balcons, teulats o terrats, com ara antenes parabòliques, antenes de televisió, de ràdio, 
de telefonia, etc. 
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Article 10. Reposició 
 
10.1. Les empreses i particulars que duguin a terme obres a la via pública o la malmetin per 
qualsevol raó hauran de reposar els paviments, les voreres, els guals i els altres elements de la via 
que hagin malmès. (MG) 
 
10.2. Ningú no pot, encara que sigui per millorar-ne l’estat de conservació, executar treballs de 
restauració o reparació dels elements esmentats sense disposar de la llicència prèvia. (MG) 
 
10.3. Les obres de construcció o reparació de voreres i guals que executin els propietaris de les 
finques s’han de fer de forma i mode determinats a la llicència corresponent. 
 
Article 11. Consum d’alcohol i altres drogues 
 
11.1. Queda prohibit el consum de begudes alcohòliques a la via pública, excepte en les terrasses 
d’aquells establiments que disposin de l’autorització municipal per a la seva instal·lació d’acord 
amb el que preveu l’article 19. (MG) 
 
11.2. Queda prohibit la tinença i el consum d’altres drogues o estupefaents a la via pública, i 
també l’abandonament al carrer dels estris o instruments utilitzats per a aquest consum. (MG) 
 
11.3. Els establiments públics que despatxin begudes alcohòliques o tabac hauran de complir 
escrupolosament les normes referents als menors. L'incompliment d’aquestes normes suposarà la 
incoació immediata d’expedient per procedir a la clausura de l’establiment, sense perjudici de 
donar-ne compte a les altres administracions públiques competents en la matèria, a fi que 
procedeixin a imposar les sancions governatives o judicials que corresponguin. (MG) 
 
11.4. Qualsevol establiment en el qual es comprovi que es porta a terme la venda o distribució 
il·legal de begudes alcohòliques o d’estupefaents, serà denunciat immediatament als efectes de 
compliment de les mesures que fixi l’ordenament jurídic. (MG) 
 
11.5. La tolerància del consum de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques en 
locals o establiments públics o la falta de diligència en ordre a impedir-lo per part dels propietaris, 
administradors o encarregats dels locals o establiments, comportarà la imposició de la sanció 
corresponent. (G) 
 
11.6. Els agents de la Policia Local cooperaran, d’acord amb les normes que els seran trameses, en 
la repressió, la vigilància, la inspecció i la investigació del comerç il·legal d’estupefaents de 
qualsevol tipus. 
 
 
Article 12. Celebració de festes o activitats específiques als espais públics 
 
12.1. L'Ajuntament, amb acord de la Junta de Govern Local, podrà autoritzar la celebració de 
festes o activitats específiques als espais públics i fixarà les normes que regiran com a condició, 
ateses les característiques de l’acte i l’espai o edifici públic sol·licitat. 
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12.2. Els organitzadors seran responsables del compliment de les condicions establertes per 
l'Administració municipal, així com del respecte al recinte i als elements i els béns públics que hi 
hagi instal·lats. (G o MG) 
 
12.3. Considerant les circumstàncies o característiques específiques de la celebració de la festa o 
actuació,  l’Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ d’una fiança, inclús en metàl·lic, per tal de 
garantir la reparació immediata del bé malmès.  
 
 
Article 13. Focs i petards 
 
13.1. Queda expressament prohibit encendre foc en qualsevol indret del municipi, llevat de les 
zones considerades agrícoles i en els períodes que el Departament corresponent de la Generalitat 
ho autoritzi, d’acord amb la legislació vigent. (MG)  
 
13.2. No és permès disparar coets, petards i en general focs artificials a la via pública, llevat de les 
revetlles o altres actes populars, i sempre amb la necessària autorització prèvia i respectant en tot 
moment la seguretat i la salut de les persones i els elements del mobiliari urbà. (G) 
 
 
TÍTOL III. UTILITZACIÓ DE LA VIA PÚBLICA. 
 
 
Article 14. Deure de respectar l’ús comú dels béns de domini públic 
 
14.1. Resta prohibit utilitzar la via pública (carrers, places, parcs, ponts, camins i obres públiques 
d’aprofitament o utilització general) per exercir oficis o treballs i, en general, realitzar qualsevol 
acte que en limiti o n’exclogui la utilització per part dels altres ciutadans sense perjudici de la 
normativa continguda als articles següents, amb relació a l’ús comú especial i a l’ús privatiu de la 
via pública. La regulació dels mercats setmanals esta determinada pel seu propi reglament. (G) 
 
14.2. Resta prohibit també situar o deixar abandonats a la via pública objectes particulars, encara 
que estiguin adossats a establiments pertanyents als seus propietaris, sense cap altra excepció 
que la derivada de les normes vigents referents a la realització d’obres particulars i fires i mostres 
a la via pública. (G) 
 
14.3. L’autoritat municipal podrà, en qualsevol moment, i sense  avís previ, retirar les deixalles, 
runes, contenidors de ferro o similars, materials de construcció i qualsevol altre objecte que 
impedeixi o dificulti greument el pas o la lliure circulació per la via pública. 
 
Sí aquests materials retirats són duts a la deixalleria o a l’abocador, el responsable haurà d’abonar 
les despeses corresponents. 
 
14.4. Els béns esmentats, si no són retirats del Dipòsit Municipal en el termini de temps que es 
notifiqui, seran subhastats en els terminis legals establerts. 
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Article 15. Usos privatius i comuns especials 
 
15.1. La utilització privativa dels béns de domini públic, així com l’ocupació total o parcial de la via 
pública, restaran subjectes a l’atorgament de llicència temporal d’ocupació prèvia, sempre que no 
comporti una transformació o modificació dels béns esmentats. (MG) 
 
No disposar de llicència suposarà la suspensió de l’activitat i formulació de denúncia com a inici 
d’expedient sancionador. 
 
Aquestes llicències seran revocables per raons d’interès públic. 
 
15.2. Quan la utilització impliqui la transformació o modificació dels béns de domini públic o bé es 
refereixi a béns afectats per serveis públics, restarà subjecta a l’atorgament de concessió 
administrativa. 
 
15.3. La utilització privativa i els aprofitaments especials comportaran l’obligació de satisfer les 
taxes que estiguin establertes en les ordenances fiscals, mitjançant l’autoliquidació o la 
corresponent notificació de liquidació que li serà adreçada. 
 
15.4. No és permesa l’exposició comercial d’aliments a la via pública, sens perjudici dels supòsits 
subjectes a autorització municipal.  (G) 
 
15.5. S’entendrà d’ús comú general, sense necessitat de llicència prèvia d’ocupació temporal, i 
sempre que no sobresurtin de la línia de façana dels edificis: 
 
 a) La instal·lació de vitrines 
 
 b) La instal·lació d’aparadors. 
 
15.6. L’Ajuntament podrà ordenar o procedir (en aquest darrer supòsit amb càrrec al responsable 
de la instal·lació) a la retirada dels referits elements quan no es respecti la normativa sobre 
mobiliari urbà i quan s’origini la parada de públic a les voreres que produeixi dificultats en el 
trànsit o impedeixi l’ús normal de la via pública.(G) 
 
 
Article 16.  Contingut de la sol·licitud de llicència. 
 
16.1. Les llicències s’hauran de formular, en l’imprès corresponent dirigit a l’Alcaldia i signat per 
l’interessat o per la persona que legalment el representi, amb les següents indicacions: 
 
a) Dades de l’interessat. Quan es tracti d’una persona física: nom, cognoms, domicili, dades del 
DNI i telèfon. Quan es tracti d’una persona jurídica: raó social, domicili, NIF i telèfon i, si s’escau, 
circumstàncies personals. 
 
b) Dades del representant (Sí qui firma actua en representació de l’interessat.) 
 
c) Situació del lloc pel qual es sol·licita la llicència d’ús especial de la via pública amb indicació del 
carrer i del número, sí s’escau. 
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d) Duració de la llicència, data prevista d’inici i de finalització o bé un període de temps. 
 
e) Superfície d’ocupació de la via pública que es sol·licita, indicant en un plànol o croquis a escala 
l’espai sol·licitat. 
 
f) Lloc i data. 
 
 
16.2. Les sol·licituds es presentaran al Registre General de l’Ajuntament, acompanyades dels 
documents que segons la naturalesa de la llicència es determinin. 
 
 
Article 17. Ocupacions derivades d’obres 
 
Les ocupacions de la via pública derivades de treballs de construcció i obres públiques engloben 
els elements i espais ocupats per tancament per a protecció, mitjans auxiliars de construcció, 
maquinària d’obra, eines i materials i hauran d’observar tots els punts continguts en la normativa 
estatal i autonòmica sobre seguretat en el treball en la construcció, i els preceptes d’aquesta 
ordenança.  
 
 
Article 18. Instal·lació de tanques de protecció d’obres, tubs de càrrega i descàrrega, bastides,  
contenidors i grues-torre 
 
18.1. És obligatòria la instal·lació de tanques en totes les construccions d’edificis, obres exteriors i 
enderrocs i per ocupar la via pública amb materials destinats a l’execució d’obres interiors. (MG) 
 
Quan les necessitats del trànsit o altres circumstàncies impedeixin instal·lar-hi tanques, es 
substituiran per ponts volants o bastides. 
 
En cap cas, l’espai lliure de vorera no podrà ser inferior a 1 metre. En el cas que això no sigui 
possible, es facilitarà el pas mitjançant taulons i passarel·les degudament protegits i senyalitzats 
per permetre el pas de vianants, tapant provisionalment, si cal, els sots o desnivells. 
 
18.2. A les construccions i obres a què es refereix el número anterior, seran també obligatòries la 
instal·lació de tubs de càrrega i descàrrega de materials i productes d’enderroc i les mesures 
adequades que permetin evitar danys a persones o coses, però que no dificultin o agreugin la 
circulació o l’ús normal de la via pública. En tot cas, la tanca o l’element protector de l’obra tindrà 
l’alçada suficient per impedir la caiguda de materials i enderrocs a les voreres i a les calçades. 
(MG) 
 
18.3. Les tanques s’instal·laran de xapa metàl·lica, plafons de fusta o prefabricats de formigó. 
Malgrat tot, en determinats casos, l'Administració municipal podrà autoritzar els constructors a 
utilitzar altres materials. 
 
18.4. Les tanques no podran ocupar una superfície de via pública superior a l'autoritzada. En cas 
d’infracció, sense perjudici de les sancions procedents, l'Administració municipal obligarà al 
contractista de l’obra que enderroqui la tanca i en construeixi una altra dintre dels límits 
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autoritzats; en cas que no ho faci, ho faran els serveis municipals a càrrec d'ell. El propietari de les 
obres serà responsable subsidiari de les obligacions establertes al número anterior. (MG) 
 
18.5. El demandant de la llicència haurà de declarar a l'Administració municipal el lloc de 
l’emplaçament i el format de les tanques, dels tubs de càrrega i descàrrega i bastides. 
 
18.6. La col·locació i l’estacionament a la via pública i a les voreres de mercaderies, objectes o 
elements que impedeixin el pas mínim tal com determina l’apartat 1 d’aquest article podran ser 
retirats per les brigades municipals. (G) 
 
18.7. Quan es facin obres a la via pública o d’edificació s’han d’instal·lar tanques o altres elements 
de protecció i també tubs de càrrega i descàrrega de materials i productes d’enderrocament que 
han de tenir les condicions necessàries per impedir que s’embruti la via pública i que causin danys 
a les persones o coses. (MG) 
 
18.8. Les superfícies immediates als treballs de rases, canalitzacions i connexions realitzades a la 
via pública s’han de mantenir sempre netes i exemptes de tota mena de materials residuals en les 
condicions que determini la normativa vigent. (G) 
 
18.9. Els materials de subministrament, i també els residus, s’han de dipositar dins de l’obra o dins 
de la zona delimitada de la via pública degudament autoritzada. (G) 
 
18.10. Totes les operacions d’obres com pastar, serrar, etc., s’han de fer a l'interior de l’obra o 
dins de la zona delimitada de la via pública degudament autoritzada. Està totalment prohibit 
realitzar aquests treballs en altres llocs de la via pública. (G) 
 
18.11. Un cop finalitzades les operacions de càrrega i descàrrega, sortida i entrada a les obres de 
qualsevol vehicle susceptible de produir brutícia, el personal responsable de les operacions i 
subsidiàriament els titulars dels establiments i les obres, han de netejar la via pública i retirar tots 
els materials que s’hi hagin llençat. (G) 
 
18.12. Els contenidors i sacs de runes hauran d’observar en la seva col·locació les següents 
prescripcions: 
 
a) Quan  es col·loquin a la vorera, hauran de deixar espai suficient per la circulació de vianants.  
 
b) Quan es col·loquin a la calçada haurà d’efectuar-se en zones d’estacionament autoritzat sense 
dificultar o entorpir la circulació. 
 
c) Es situaran preferentment davant de l’obra a la qual serveixin, o tant a prop seu com sigui 
possible. 
 
d) S’hauran de situar de manera que no impedeixin la visibilitat dels vehicles, especialment en els 
encreuaments, respectant les distàncies establertes a la normativa de circulació a efectes 
d’estacionament. (G) 
 
18.13. Per a la instal·lació de grues-torre desmuntables s’hauran d’observar les prescripcions de 
les normes sectorials aplicables a cada cas i presentar la documentació que estableixin els serveis 
tècnics municipals. 
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Article 19. Requisits i condicions de les instal·lacions 
 
Els elements que es puguin fixar o instal·lar a la via pública hauran d’ajustar-se, a cada moment, a 
la normativa municipal reguladora del mobiliari urbà que afecti la imatge de l’entorn, i és obligació 
del titular de la llicència o concessió el manteniment en perfecta condició d’ús i neteja, tot 
respectant escrupolosament la resta de mobiliari urbà, dels arbres i les plantes existents, 
protegint-los si és necessari. (MG) 
 
Article 20. Col·locació de taules, cadires, baguls frigorífics i altres elements davant d’un 
establiment de pública concurrència 
 
La ocupació de la via pública amb taules, cadires i baguls frigorífics amb finalitat lucrativa, podrà 
ser autoritzada en els casos següents. 
 
20.1. Quan es dugui a terme dintre de la delimitació del conjunt historicoartístic de la vila, podrà 
ser objecte de limitació segons el criteri municipal, en base a l’especial protecció d’aquest entorn. 
 
Així mateix es podrà condicionar la concessió d’aquestes llicències a unes característiques de 
cromatisme i disseny dels elements a col·locar, d’acord amb el que estableixi el l’estudi relatiu al 
mobiliari urbà a aplicar en les intervencions urbanes del nucli antic de Cardona. 
 
20.2. Amb caràcter general, es prohibeix la instal·lació de mobiliari i altres elements fora de l’espai 
concedit per la llicència i l’apilament de mobiliari de reserva que superi l’admès a l’espai 
autoritzat.(G)  
 
No s’autoritza en cap cas la col·locació de mobiliari auxiliar (armaris, neveres, barres, etc.) a la 
via pública. L’Ajuntament podrà autoritzar, en els casos extraordinaris que així es determinin 
(Festa Major), la instal·lació provisional d’elements auxiliars. 
 
20.3. La col·locació a la via pública de taules, cadires i baguls frigorífics amb finalitat lucrativa 
podrà ésser autoritzada en els casos següents: 
 
 A) Espais longitudinals. Són aquells en els quals predomina la funció de pas sobre la 

funció d’estada (voreres, carrers de vianants, etc.). En aquest cas, i com a norma general, 
s’hauran de complir els requisits següents: 

 
 1r. Que la vorera tingui una amplada mínima de 2,5 metres. (G) 
 
 2n. L’amplada màxima de la franja que ocuparan les taules i les cadires no superarà, en 

cap cas, la meitat de l’amplada de la vorera, deixant un pas lliure a la vorera mínim de 
1,25 metres, tret de si la vorera té una amplada superior als 6 metres. En aquest cas s’ha 
de deixar un pas lliure a la vorera de 2 metres.(G) 

 
3r. Les cadires i les taules es disposaran a la part més exterior de la vorera de manera que 
no impedeixin o dificultin, en cap moment, l’accés lliure a les finques confrontats i als 
passos de vianants i la fluïdesa del trànsit de vianants. En qualsevol cas, es podrà 
denegar la sol·licitud en aquells casos en què la intensitat de vianants ho fes 
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aconsellable, en funció de la configuració dels espais i l’existència d’habitatges o per 
raons d’interès públic i de seguretat ciutadana (G). 

 
 4t. La longitud màxima de la franja ocupada per taules i cadires es correspondrà amb la 

façana del local sol·licitant. Malgrat això, es podrà concedir, amb caràcter excepcional, 
una longitud major quan L’Ajuntament consideri que no ocasiona dificultats a les àrees 
confrontades i s’acrediti documentalment l’autorització degudament signada dels titulars 
dels establiments adjacents o dels propietaris de les façanes afectades(G) 

 
  
              B) Espais centrals. Són aquells en els quals predomina la funció d’estada i trobada sobre la 

de pas. En aquest cas, i com a norma general, l’autorització estarà supeditada a les 
limitacions següents: 

 
 1r. Es respectaran les zones enjardinades i les zones de joc i descans existents i, es 

permetrà, a més, la fluïdesa del trànsit de vianants.(G) 
 
 2n. El titular de la llicència haurà d’assenyalar, d’acord amb les indicacions dels serveis 

municipals, el perímetre dins del qual han de restar col·locats els vetlladors, llevat dels 
casos en què, per raons estètiques, s’exclogui. (G) 

 
 3r. La longitud màxima de la franja ocupada per taules i cadires es correspondrà amb la 

façana del local sol·licitant. Malgrat això, es podrà concedir, amb caràcter excepcional, 
una longitud major quan L’Ajuntament consideri que no ocasiona dificultats a les àrees 
confrontades. 

 
              4rt. En el cas de la Plaça de la Fira de Dalt, el repartiment de l’espai a ocupar per les taules 

i cadires es farà en base a la situació dels establiments sol·licitants: 
 

- Només podran sol·licitar-ho, aquells bars situats a la Plaça de la Fira de Dalt..  
- Els criteris a seguir per part de l’ajuntament per autoritzar l’ocupació de la Plaça de la 

Fira de Dalt, seran els metres quadrats de l’establiment i la longitud de la façana. 
              

                 Tot això, amb excepció d’aquells casos en que els diferents establiments sol·licitants es 
posin d’acord en el repartiment de l’espai. 

 
 

C) Es podrà sol·licitar l’ocupació de l’espai de l’estacionament en calçada en els 
següents casos: 
 
1r. L’establiment ha d’estar situat fora del centre de la localitat.  
 
2n. L’ample de vorera disponible sigui inferior a  2,5 metres 
 
3r. Ha d’existir estacionament contigu a la mateixa vorera on està situat l’establiment i 
en la projecció ortogonal de la seva façana. 
 
4rt. Les condicions de l’ocupació son les següents: 
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a) L’espai ocupat en calçada haurà d’estar protegit mitjançant la instal·lació d’una 
plataforma prefabricada modular (mòduls independents inferiors a 4 m2 i amb una 
alçada no superior a la de la vorera). 
 
b) En cas d’estacionament en filera, la plataforma tindrà una amplada màxima de 
1,8 metres i una llargària màxima de 5 metres. Si l’ample de la façana de 
l’establiment és inferior a 5 metres, haurà de disposar del permís de les façanes 
afectades per poder ocupar la seva projecció ortogonal. En cas contrari, l’ocupació 
és limitarà a la projecció ortogonal de la façana de l’establiment. 

 
c) Amb la sol·licitud, s’haurà de presentar una memòria amb els materials a 
autoritzar i plànols on es descrigui els elements a instal·lar en l’espai de 
l’estacionament. Aquesta no podrà bloquejar la escorrentia superficial per la rigola  
 
existent. Haurà d’estar construïda amb elements lleugers fàcilment retirables i no 
ancorats a la calçada. Haurà d’incloure la instal·lació d’elements protectors laterals i 
d’elements reflectants en les cantonades més properes a la circulació de vehicles. 
d) La instal·lació d’aquests elements suposarà el pagament d’una fiança. 
 
e) Les taules i vetlladors que s’instal·lin en aquest espai tindran un diàmetre màxim 
de 60cm., i la ocupació de la terrassa no podrà envair la vorera annexa. 
 
f) El manteniment de tots aquests elements aniran a càrrec del titular de la llicència.  

 
5è. La llicència quedarà condicionada a criteris de circulació, estacionament, 
seguretat i/o interès públic. 

 
 
20.4. La llicència municipal d’ocupació de la via pública haurà d’ésser sol·licitada pel titular de 
l’activitat. 
En cap cas s’autoritzaran ocupacions en la via pública mitjançant terrasses, si el titular de 
l’activitat desenvolupada no disposa de llicència d’activitat i control inicial favorable sense 
deficiències. 
 
20.5. Les llicències per col·locar taules i cadires a la via pública es sol·licitaran anualment i tindran 
una durada per mesos.  Amb aquests efectes s’estableixen dues temporades: 
 
 - Temporada A, de l’1 de maig al 30 de setembre. 
 - Temporada B, de l’1 d’octubre al 30 d’abril ( a excepció de la Plaça de la Fira de Dalt) 
 
Les autoritzacions indicaran la superfície d’ocupació concedida i el nombre màxim de mòduls 
permesos. 
El concepte mòdul tipus de terrassa el constitueix el conjunt format per una taula i quatre 
cadires, considerant que la seva ocupació serà de 2x2 amb un total de 4 m2. 
 
20.6. En tot cas, l’horari per a ocupar terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa serà establert mitjançant Decret de l'Alcaldia. Com a norma general, l’horari màxim 
d’ocupació finalitzarà a les 2:30, tret dels divendres, dissabtes i vigílies de festius, en que 
finalitzarà a les 3 hores.  
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A aquesta hora, durant la temporada B, el material haurà de recollir-se i quedarà tancat dins el 
propi establiment o en un altre local habilitat. 
Només durant la temporada A, es permetrà que tot el material (taules, cadires, etc...) quedi 
recollit i situat sota les marquesines de forma que resti immobilitzat.  (MG) 
 
A la Plaça de la Fira de Dalt, un cop finalitzat l’horari establert, no hi pot quedar cap tipus de 
material. 
 
L'incompliment de l’horari serà motiu de retirada del permís concedit. (MG) 
 
 
20.7. Quan així es determini en la llicència d’ocupació, s’han de col·locar elements estructurals 
adients (jardineres o d’altres) per delimitar la zona ocupada. Tots aquests elements hauran de ser 
compatibles amb la imatge de l’entorn, i el que s’especifiqui en el projecte de mobiliari urbà del 
nucli antic.(G) 
 
20.8. En tot cas, és obligatòria la neteja diària de l’espai ocupat i la instal·lació de les papereres 
necessàries. (G) 
 
20.9. Es permetrà la col·locació de para-sols conjuntament amb taules i cadires, i el tipus de 
suport que s’utilitzi no haurà de danyar el paviment de la via pública ni dificultar el pas dels 
vianants. (Tot això, tenint presents les condicions establertes pel Pla Especial de protecció del 
conjunt històric de la vila de Cardona) 
 
20.10. L’obligació de sol·licitar llicència municipal d’ocupació de la via pública també serà 
d’aplicació en el supòsit de terrenys de propietat privada d’ús públic. En aquest cas es requerirà la 
conformitat de la comunitat de veïns corresponent. 
 
20.11. En cap cas s’autoritzarà la instal·lació de terrasses davant les escales de veïns, així com 
tampoc davant les sortides d’emergència.(G) 
 
20.12. Cal preveure en la col·locació d’aquests elements la possibilitat que puguin ser retirats de la 
via publica, fàcilment i provisionalment en cas d’emergències, actes lúdics, culturals, o d’interès 
públic, etc.  
 
20.13. l’Ajuntament exigirà als titulars de la llicència que es procedeixi a la senyalització de l’espai 
autoritzat en el paviment, amb caràcter temporal, a fi i efecte de poder delimitar amb claredat 
l’espai autoritzat i el límits entre llicències concedides.(G) 
 
20.14. Els establiments hauran de tenir disponible a disposició dels serveis d’inspecció municipals, 
la llicència d’ocupació de la via pública concedida així com les condicions particulars amb que 
s’autoritza.(G) 
 
Si com a conseqüència d’una inspecció es constata l’incompliment de la llicència o l’absència de la 
mateixa, es requerirà a l’interessat perquè procedeixi en el termini de cinc dies hàbils a 
regularitzar les anomalies detectades. Un cop transcorregut el termini sense donar compliment al 
requeriment, l’Ajuntament podrà procedir a la retirada del material instal·lat a la via pública, el 
qual quedarà dipositat en dependències municipals. 
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Les despeses que s’originin com a conseqüència d’aquesta retirada, seran per compte del titular 
que haurà de pagar-les com a requisit previ a la devolució dels elements. 
 
20.15. A les terrasses no s’admetrà la instal·lació de cap tipus de font acústica (musical, ambiental 
i altres similars) ni la música en viu, llevat d’aquells supòsits en que l’Ajuntament, per motius 
d’interès popular, com celebració de festes de barri, festa major i altres actes similars, ho pogués 
autoritzar.(G) 
 
20.16. Queda totalment prohibida la instal·lació d’estufes a les terrasses. 
  
 
Article 21. Instal·lació de tendals, marquesines i paravents 
 
21.1. Es establiments comercials podran instal·lar tendals a les seves façanes, sempre que no 
dificultin la circulació de vianants o altres usos propis de la via pública, ni restin visibilitat al trànsit 
de vehicles. En qualsevol cas, els tendals hauran de ser plegables i desmuntables i el seu interior 
ha d’estar a una alçada mínima de 2.20 m. (G) En el nucli antic predominarà els criteris establerts 
en l’estudi relatiu al mobiliari urbà a aplicar en les intervencions urbanes del nucli antic de 
Cardona. 
 
 21.2. La instal·lació de qualsevol mena de marquesines, paravents o altres elements que no siguin 
estrictament tendals de lona al costat dels establiments o als seus voltants requereix la 
presentació juntament amb la sol·licitud de llicència, d’un projecte signat per tècnic competent 
que garanteixi la fixació i solidesa dels elements projectats. En tot cas, s’hauran d’ajustar al criteri 
municipal. (G) 
 
21.3. No s’admetran nous elements tancats de carpes. 
 
 
Article 22. Condicions per utilitzar l’arbrat de la via pública 
 
Arran de fires i festes tradicionals, podrà autoritzar-se als propietaris o titulars d’establiments, 
després de l'informe previ favorable emès pel servei municipal pertinent, utilitzar l’arbrat de la via 
pública per sostenir instal·lacions i ornaments elèctrics, sota les condicions següents: 
 
 a) No es podran tallar branques ni introduir claus ni grapes als arbres. (G) 

 
b) Els elements sostenidors aniran damunt de fusta o suro de suficient amplada, recolzats 
a l’arbre mitjançant un cos tou (goma, cautxú o lona de suficient gruix). Els lligams es 
faran sobre aquest mateix cos tou. 

 
 c) Els cables aniran a l’alçada mínima de 4 metres. 
 
 d) Les instal·lacions i els ornaments es col·locaran de manera que no dificultin o 

impedeixin la vista dels habitatges situats davant l’arbre i/o els arbres de què es tracti. 
 
 e) Acabada la utilització, hauran d’ésser tallats els lligams que s’hagin fet i retirats els 

materials emprats a càrrec de les persones responsables de la sol·licitud de col·locació. 
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Article 23. Circumstàncies de prioritat 
 
En el cas de varies sol·licituds del mateix espai, la concessió es farà en base a l’aforament del 
local o en base al criteri de l’ajuntament. 
 
 
TÍTOL IV. NETEJA DE LA VIA PÚBLICA 
 
Article 24. Neteja a la via pública en relació amb l’ús comú general dels ciutadans 
 
24.1. A efectes de la neteja, es consideren com a via pública: avingudes, passeigs, carrers, places, 
camins, jardins i zones verdes, zones de terra susceptibles de ser utilitzades com a zones 
d’esbarjo, ponts, túnels per als vianants i altres béns d’ús públic destinats directament a l’ús comú 
general ciutadà. 
 
24.2. Tots els ciutadans hauran de col·laborar a evitar i prevenir que el municipi s’embruti o 
deteriori. Els veïns col·laboraran en el manteniment de la neteja escombrant la vorera. 
 
24.3. Queda prohibit llençar o abandonar a la via pública tota mena de productes en estat sòlid, 
líquid o gasós. Els residus sòlids de petit format com papers, bosses, closques, pellofes de llavors, 
pinyols de fruites, xiclets i altres materials similars s’han de dipositar a les papereres instal·lades al 
carrer. (L) 
 
24.4. Les deixalles s’han de dipositar a dins dels respectius contenidors. (L) 
 
24.5. Les puntes de cigar o de cigarretes o altres materials encesos s’han d’apagar abans de 
dipositar-los dins les papereres. (L) 
 
24.6. Es prohibeix llençar a terra qualsevol tipus de deixalla des dels vehicles, ja estiguin aturats 
(L), ja estiguin en marxa. (G) 
 
24.7. No es permet llençar des de balcons i terrasses cap tipus de deixalla. (G) 
 
24.8. Els materials residuals voluminosos o els de petit format però en gran quantitat s’han de 
lliurar a la deixalleria. 
 
24.9. Correspon als particulars i als propietaris la neteja dels passatges particulars, els patis 
interiors d’illes de cases, els solars i les zones verdes particulars, les galeries comercials i similars. 
En cas de copropietat, correspon solidàriament a tots els titulars. (G) 
 
24.10. L'Ajuntament exerceix el control i la inspecció de l’estat de neteja dels elements descrits en 
l’apartat anterior i pot obligar les persones responsables a netejar-los d’acord amb les instruccions 
que dictin els serveis tècnics municipals amb aquest efecte. 
 
24.11. Els productes resultants de l’escombrada i neteja no poden, en cap cas, abandonar-se al 
carrer, sinó que s’han de recollir en bosses de plàstic que s’han de dipositar en els contenidors 
d’escombraries domiciliàries situats a la via pública. (G) 
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24.12. L'Ajuntament pot realitzar subsidiàriament els treballs de neteja que segons l’Ordenança 
han d’efectuar els ciutadans, després de fer-ne el requeriment previ als propietaris o usuaris, i els 
imputarà el cost dels serveis prestats, sense perjudici de les sancions administratives que 
corresponguin en cada cas. 
 
 
Article 25. Recollida d’escombraries 
 
25.1. Els usuaris estan obligats a dipositar les deixalles a l’interior del contenidor, adequats en tot 
el terme municipal, en bosses de matèria resistent a la seva pròpia humitat i lligades, dintre de 
l’horari establert per l’Ajuntament. (L) 
 
25.2. Si com a conseqüència d’una deficient presentació i dipòsit dels residus es produeix un 
embrutiment de la via pública l’usuari causant en serà el responsable. (G) 
 
25.3. Amb caràcter general, el dipòsit de cartró, paper, plàstics i vidre haurà de realitzar-se als 
contenidors específicament destinats a aquest efecte i és expressament prohibit de dipositar 
aquestes matèries en d’altres llocs. (G) 
 
25.4. És prohibit d’introduir materials de qualsevol tipus als contenidors de recollida selectiva que 
siguin diferents dels expressament designats. (G) 
 
25.5. Està expressament prohibit deixar o abocar escombraries en llocs no autoritzats i a la via 
pública. (G) 
 
25.6. Excepcionalment, els cartrons i altres materials similars d’embalatge que no puguin ser 
dipositats dins del contenidor per estar ple, es podran dipositar a l’exterior, degudament plegats i 
lligats. (G)  
 
 
Article 26. Contenidors 
 
26.1. Els contenidors constitueixen un element més del mobiliari urbà al servei dels ciutadans, 
amb totes les conseqüències que això comporta. 
 
26.2. Està prohibit causar qualsevol destorb a la prestació del servei de retirada del contenidor per 
a la càrrega i descàrrega dels residus. (G) 
 
 
Article 27. La neteja de la via pública en cas de nevada 
 
27.1. En casos de nevada, és obligació del propietari i/o dels usuaris del terreny, del local, de 
l’edifici o de la finca urbana en general, el manteniment de la vorera neta de neu, en condicions 
que permetin el pas de vianants. En el supòsit de centres públics, correspon als titulars del dret 
d’ús o als usuaris del centre a procedir a la neteja de les voreres i altres elements externs d’ús 
públic (escales, etc...) Igualment caldrà complir tot allò que es disposi al Manual d’instruccions en 
cas de nevada del Pla de Protecció Civil de Cardona. (G) 
  
27.2. L’Ajuntament distribuirà sal en els punts estratègics, per tal de ser utilitzats pels veïns.  
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Article 28. La neteja de la via pública en cas d’obres i activitats diverses 
 
28.1. Qualsevol activitat que pugui ocasionar brutícia a la via pública requereix llicència o 
autorització prèvia de L’Ajuntament. Els seus titulars són els responsables d’evitar el 
deteriorament de la via pública, prevenir que aquesta s’embruti i, si és el cas, han de netejar i 
retirar tots els materials residuals que l’activitat generi. (G) 
 
28.2. Els titulars d’activitats com fires, circs, teatres ambulants i d’altres que utilitzin la via pública 
o terrenys municipals estan obligats a dipositar una fiança que garanteixi les responsabilitats 
derivades de la seva activitat. Si fos necessari efectuar una neteja per part de L’Ajuntament, la 
fiança servirà per pagar aquests costos. 
 
28.3. És obligació del contractista la neteja diària i sistemàtica de la via pública en tota la zona 
afectada per la construcció d’edificis o altres obres. (G) 
 
 a) Es prohibeix el transport de formigó amb vehicle formigoner que no dugui tancada la 

bocana de descàrrega com a dispositiu que impedeixi l’abocament de formigó a la via 
pública. Així mateix, es prohibeix netejar les formigoneres a la via pública. (MG) 

 
 b) Quant al que disposen els números precedents, n’és responsable el conductor i, 

subsidiàriament, el propietari del vehicle que està obligat a retirar el formigó abocat i a 
reparar els danys causats, sense perjudici de la sanció que correspongui. 

 
28.4. Es prohibeix realitzar a la via pública (entenent-se com a tal també l’espai adjacent als 
contenidors) els actes que s’especifiquen a continuació: 
 
 a) Buidar, abocar i dipositar qualsevol tipus de material residual i aigües brutes tant a la 

vorera com a la calçada, escocells d’arbres i solars sense edificar. (G) 
 
 b) Buidar, llençar i dipositar qualsevol deixalla de tipus industrial líquida, sòlida o 

solidificable. (MG) 
 
 c) Abandonar mobles, estris i altres objectes voluminosos d’ús domiciliari. (G) 
 
 d) Abandonar animals morts. (G) 
 
 e) Rentar animals a la via pública. (G) 
 
 f) Rentar vehicles i maquinària, canviar olis o efectuar-hi reparacions o altres actuacions 

similars, llevat d’actuacions puntuals d’emergència. (G) 
 
28.5. La neteja d’aparadors i elements exteriors d’establiments s’ha de fer sempre tenint cura de 
no embrutar la via pública. Els responsables de l’incompliment són els titulars de l’activitat. (G) 
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Article 29. Neteja dels exteriors dels immobles  
 
29.1. Els propietaris de finques, edificis, habitatges i establiments estan obligats a conservar-los en 
les degudes condicions de seguretat, salubritat, neteja i ornamentació. (G) 
 
29.2. Estan també obligats a mantenir nets els rètols de numeració del carrer, les entrades i 
escales d’accés i, en general, totes les parts de l'immoble que siguin visibles des de la via pública. 
(L) 
 
29.3. En tot el que es refereix al punt precedent, els propietaris han de fer els treballs de 
manteniment i neteja quan això sigui necessari o bé ho ordeni l’autoritat municipal mitjançant un 
informe previ dels serveis tècnics municipals. La neteja d’elements exteriors d’edificis s’ha de fer 
sempre tenint cura de no embrutar la via pública. Els responsables de l’incompliment són els 
propietaris i solidàriament els ocupants. (L) 
 
29.4. La instal·lació fixa de qualsevol tipus d’aparell d’aire condicionat, antenes i anàlegs, 
requereix el permís corresponent de L’Ajuntament.  
 
En cap cas es permet que l’aigua de condensació de qualsevol aparell d’aire condicionat 
s’expel·leixi directament a la via pública. (G) 
 
L’Ajuntament restringirà al màxim l’autorització dels aparells situats a les façanes exteriors. 
 
 
Article 30. Tancaments d’obertures dels immobles 
 
Els propietaris d’edificis desocupats hauran de mantenir les obertures en degudes condicions 
d’ornat i convenientment tancades, per tal d’evitar l’entrada de coloms que generin brutícia al 
propi habitatge i via pública. (LL) 
 
 
Article 31. Neteja i manteniment de solars 
 
31.1. Els propietaris de solars i terrenys situats dins del nucli de la ciutat han de tancar-los i 
mantenir-los lliures de deixalles i residus i en les condicions degudes d’higiene, salubritat, 
seguretat i ornamentació pública. (G) 
 
31.2. La prescripció anterior inclou l’exigència de la desinfecció i desratització dels solars. (MG) 
 
31.3. Correspon als propietaris de cada finca la neteja de voreres i paviments en la part 
corresponent a l’edifici acabat o en construcció o al solar, si s’escau, com també la neteja i 
conservació de les connexions de les finques particulars a la xarxa de clavegueram, fins i tot quan 
el deteriorament de la connexió s’hagi produït fora de la façana, o sigui, en terreny públic.(G) 
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TÍTOL V. REGULACIÓ DELS SOROLLS MOLESTOS, I DELS SOROLLS I VIBRACIONS  PRODUÏTS PER 
LES INDÚSTRIES I ACTIVITATS, EN GENERAL 
 
 
Art. 32. Criteris de regulació 
 
Aquesta Ordenança considera com a criteris bàsics per a la regulació els sorolls molestos, i dels 
sorolls i vibracions derivat de l’exercici de la indústria i activitats, en general, la zonificació, l’horari 
i els nivells màxims admissibles. 
 
 
Art. 33. Immobles 
 
33.1. La producció de sorolls, procedents de qualsevol font, a l’interior dels immobles particulars 
s’haurà de mantenir dins els límits admissibles per a una correcta convivència. (G) 
 
33.2. L’acció municipal s’ha d’adreçar especialment al control dels sorolls i la ciutadania ha de 
respectar el següent: 
 

- El volum de la veu humana o l’activitat directa de les persones s’ha de mantenir a nivells 
que no afectin la bona convivència. 

- Les persones posseïdores d’animals domèstics o de companyia estan obligades a adoptar 
les mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat del veïnat sigui alterada pel 
comportament dels seus animals. 

- El funcionament d’electrodomèstics de qualsevol classe, aparells, instruments musicals o 
acústics i similars a l’interior de l’habitatge s’ha d’ajustar per tal d’evitar molèsties 
innecessàries a la resta. 

 
33.3. Caldrà, per tant, evitar molestar el veïnat amb sorolls innecessaris, encara que es trobin per 
sota dels nivells establerts i siguin difícilment mesurables, com els tancaments de porta bruscos, 
cops, crits, salts, balls, cants, música alta i similars, especialment en hores de descans nocturn.  
 
33.4. És prohibida qualsevol activitat pertorbadora del descans aliè en l’interior dels habitatges, 
especialment entre les onze de la nit i les set hores del dia següent. 
 
33.5. Les reparacions domèstiques, els canvis de mobles i similars s’efectuaran entre les 8 hores i 
les 21 hores dels dies laborables i entre les 10 hores i les 20 hores dels dies festius i vigílies de 
festius, excepte en casos de força major. 
 
 
Art. 34. Via Pública 
 
Es prohibeix, a la via pública i a zona de pública concurrència, accionar aparells de ràdio i televisió, 
instruments musicals, emetre missatges publicitaris i activitats anàlogues que puguin molestar 
altres persones. (G) No obstant això, en circumstàncies especials, l’autoritat municipal podrà 
autoritzar aquestes activitats. 
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Art. 35. Vehicles 
 
35.1. És especialment prohibit d’utilitzar els clàxons o senyals acústics, tret dels casos previstos a 
la normativa de seguretat vial. 
 
35.2. És prohibit de produir sorolls originats per les acceleracions brusques i estridents, així com 
pels originats per l’excessiu volum dels equips musicals. (G) 
 
 
Art. 36. Zonificació i horari diürn o dia  
 
A efectes d’aquesta Ordenança, es delimita el territori del Terme municipal de Cardona en 3 
zones, assenyalades en el plànol del cadastre sònic, que són les següents:   
 
a) Zona de sensibilitat acústica alta (A): compren els sectors del municipi que requereixen una 
protecció alta contra el soroll. Correspon a zones preferentment d’habitatges i està 
assenyalada amb color verd. 
 
b) Zona de sensibilitat acústica moderada (B): compren els sectors del municipi que admeten 
una percepció mitjana del soroll. Correspon a zones assenyalades amb color groc. 
 
c) Zones de sensibilitat acústica baixa: compren els sectors amb elevada percepció del soroll. 
Correspon a zones al costat de la carretera i les zones industrials. Correspon a zones 
assenyalades amb color vermell. 
 
Els nivells de immissió sonora (Lar) a l’ambient exterior produïda per les activitats i el veïnat 
serà: 
 
Valors límits d’immissió Lar en dB (A) 
 
ZONA DIA NIT 
A (Alta) 60 50 
B (Moderada) 65 55 
C (Baixa) 70 60 

 
Dia: entre 8 i 21 hores 
Nit: entre 21 i 8 hores 
 
Els nivells de immissió sonora Lar en l’àmbit interior serà: 
 
ZONA DIA NIT 
A (Alta) 30 25 
B (Moderada) 35 30 
C (Baixa) 35 30 

 
 
D’aquesta consideració queda exclosa la zona de carretera de Mina Nieves, on la consideració 
de l’horari serà la següent: 
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Dia: entre 6 a 22 hores 
Nit: entre 22 a 6 hores 
 
i el nivell d’immissió sonora que s’incrementarà 10 dB en l’horari de Dia. 
  
 
 
TÍTOL VI. ESTABLIMENTS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA 
 
Article 37. Àmbit d’aplicació 
 
37.1. Aquesta Ordenança afecta als establiments i activitats que es relacionen i que es troben dins 
el terme municipal de Cardona: 
 

1. Bar 
2. Bar-Restaurant 
3. Restaurant 
4. Teatre i concerts, en establiments públics i privats tancats. 
5. Bars Musicals 
6. Discoteques 
7. I d’altres establiments, amb característiques similars  

 
 
Article 38. Llicències  
 
38.1. Els establiments de pública concurrència hauran de disposar de la corresponent llicència 
municipal específica per exercir una activitat recreativa en un local o establiment de pública 
concurrència o per realitzar un espectacle. Aquesta llicència és independent de qualsevol 
autorització administrativa i té caràcter de modificable i revocable en funció de canvis de la 
normativa. (MG) 
 
38.2. També comporta la necessitat d’obtenir una llicència qualsevol modificació de la classe 
d’espectacle o d’activitat recreativa o de les seves instal·lacions, ja sigui per transformació, 
adaptació i reforma, ampliació o reducció, ja sigui per canvi d’emplaçament. (MG) 
 
38.3. En aquells establiments de pública concurrència en els quals es duguin a terme activitats per 
a les quals l’establiment no disposi de la corresponent autorització es comunicarà aquest fet a 
l’autoritat competent en cada cas. 
 
 
Article 39. Horaris Autoritzats 
 
39.1. L’horari màxim de tancament dels diferents establiments serà el següent : (MG) 
 
- Bars, Bar-Restaurant i Restaurant, fins a les 2.30 hores. 
- Teatres i concerts (en recintes tancats), fins a les 1.30 hores. 
- Bar musicals, fins a les 2.30 hores. 
- Discoteques, fins a les 4.30 hores. 
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39.2. Els horaris màxims de tancament es podran prolongar per un període de mitja hora la nit 
de divendres, dissabte i vigília de festius.  
 
39.3. A partir de l’hora màxima de tancament en els establiments, no es permetrà l’accés de 
cap client, no se servirà cap consumició i deixarà de funcionar la música ambiental, és a dir, 
finalitzaran totes les activitats que s’estiguin desenvolupant, com també s’encendran les llums 
per facilitar el desallotjament de l’establiment o recinte, que ha de quedar vuit en vint minuts. 
(G) 
 
39.4. L’Alcalde de la Corporació, d’acord amb l’article 17 de la Llei 10/1990 de 15 de juny, 
sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics, podrà establir 
ampliacions o reduccions de l’horari establert en aquesta Ordenança, mitjançant resolució 
motivada, amb un informe previ de la policia local i dels serveis tècnics municipals. 
 
39.5. Les modificacions d’horaris de tancament quedaran limitades pels màxims indicats en les 
reglamentacions específiques dictades pel departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 
Article 40. Supòsits Especials 
 
40.1. Amb motiu de la celebració de festes majors, revetlles populars, i altres manifestacions 
cíviques, es podran dictar per part de l’alcaldia disposicions especials i excepcionals respecte 
l’horari màxim de tancament dels establiments. 
 
40.2. El mal ús de les ampliacions concedides, el canvi de circumstàncies, les molèsties causades 
als veïns, o la producció de desordres a l’entorn podran motivar la revocació de l’autorització, 
amb audiència prèvia de l’interessat. 
 
 
Article 41. Mesures de col·laboració cívica 
 
41.1. La responsabilitat administrativa que es pugui derivar de les alteracions de l’ordre públic 
produïdes per persones que entrin en aquests establiments o en surtin recaurà sobre el titular de 
la llicència municipal, sempre que no hagi adoptat en cada supòsit les mesures establertes en el 
present article. (G) 
 
41.2. L’esmentat establiment serà responsable d’advertir al públic dels possibles incompliments 
dels seus deures cívics, tal com la producció de soroll, l’obstrucció de les sortides d’emergència i 
del trànsit de vehicles, persones i d’altres. En cas que les seves recomanacions no siguin ateses, 
haurà d’avisar immediatament als serveis d’ordre públic que escaigui als efectes adients. 
 
41.3. Serà responsabilitat dels establiments, també, el manteniment de la neteja de les voreres o 
espais de vianants fins a una distància de vint metres a comptar des de cadascuna de les portes 
d’accés dels locals, en especial pel que fa referència a la presència d’ampolles, envasos, gots i 
altres deixalles produïdes per l’activitat de l’establiment. (G) 
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Article 42. Característiques del servei d’advertiment al públic 
 
Els titulars de l’activitat impediran l’accés de menors en establiments públics o en locals 
d’espectacles quan estigui prohibit, així com també la venda o servei de begudes alcohòliques en 
aquests menors. (MG) 
 
 
Article 43. Disposicions Supletòries 
 
43.1. En tot allò no recollit en aquesta ordenança, regirà la Llei 10/1995, de 15 de juny de Policia 
d’Espectacles i les Ordres que la desenvolupen. 
 
43.2. Els preceptes que estableix la present ordenança s’entenen sense perjudici de les 
intervencions que corresponguin als altres organismes de l’Administració en l’esfera de les seves 
competències. 
 
 
 
TÍTOL VII. INFRACCIONS, SANCIONS I PROCEDIMENT SANCIONADOR. 
 
 
Article 44. Preliminar 
 
El present títol regula les infraccions i les sancions corresponents, amb relació a les matèries 
objecte d’aquesta ordenança, i el procediment que ha d’aplicar L’Ajuntament de Cardona en tot 
exercici de la seva potestat sancionadora. A aquests efectes, les normes següents han estat 
adaptades als principis de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques, i al 
Reial Decret 1398/1993 de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de Procediment per l’exercici 
de la potestat sancionadora, que són de directa aplicació, i en tot cas en absència de regulació 
pròpia. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, la infracció dels preceptes d’aquesta ordenança serà sancionada per aquest 
Ajuntament o proposada per aquest a altres instàncies de l'Administració quan, per la naturalesa 
o la gravetat de la infracció, la sanció a imposar sigui superior, segons la legislació específica que 
fos aplicable. 
 
 
Article 45. Tipus d’infracció 
 
45.1. Es consideraran infracció administrativa els fets o conductes que impliquin l’incompliment 
total o parcial de les obligacions o prohibicions establertes en aquesta ordenança municipal. 
 
45.2. Tota infracció serà classificada lleu, greu o molt greu i anirà adjuntada de la sanció 
corresponent. 
 
45.3. La imposició de qualsevol sanció prevista en aquesta ordenança no exclou la responsabilitat 
civil o penal que pugui correspondre al titular. 
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Article 46. Reincidència 
 
46.1. S’entén que hi ha reincidència si l'infractor ha estat sancionat per resolució ferma, per haver 
comès més d’una infracció de la mateixa naturalesa dins del període de l’any immediatament 
anterior. 
 
46.2. En cas de reincidència, la sanció s’aplicarà en el seu nivell màxim i podrà donar lloc a 
classificar la infracció en un grau superior. 
 
 
Article 47. Sancionament de les infraccions 
 
47.1. Les infraccions seran sancionades per l’òrgan competent amb multes de fins a 30€, les lleus, 
fins a 90€, les greus, i fins a 300€, les molt greus, així com la retirada de l’autorització municipal 
quan estigui establert al tipus corresponent. Totes les infraccions podran tenir com a sanció 
alternativa o complementària l’amonestació per part de l’òrgan competent. 
 
47.2. En el cas que les infraccions s’hagin comès contra les persones, l’Ajuntament podrà 
mitjançar entre les parts per tal que l’infractor repari la situació de falta comesa. En cas d’arribar a 
un acord satisfactori entre ambdues parts, l’acte de reparació deixarà sense efecte la possible 
sanció econòmica. 
 
47.3. En casos d’infraccions contra béns públics, l’Ajuntament facilitarà a l’infractor la possibilitat 
de commutar la sanció econòmica i el rescabalament de despeses ocasionades al domini públic a 
través de la prestació de treballs a la comunitat, per a la qual cosa s’arribarà a acords en cada cas. 
 
 
Article 48. Responsables per infraccions   
 
Seran responsables per infraccions: 
 
1.- Les persones físiques que cometin infraccions a títol d’autors i coautors. 
 
2.- Els titulars de les llicències municipals, siguin persones físiques o jurídiques. 
 
3.- Els explotadors de l’activitat, igualment persones físiques o jurídiques.  En el cas de que no 
coincideixin amb el titular de la llicència, la responsabilitat s’entendrà solidària. 

 
4.- El tècnic que lliuri certificació de les condicions d’obres i/o instal·lacions inexacta, 
incompleta o falsa. Es comunicaran al Col·legi Professional corresponent les sancions que 
s’imposin als Tècnics responsables. 
 
5.- Els responsables, sens perjudici de l’exercici de les accions civils i/o penals que escaigui 
emprendre en cada cas en defensa del bé públic i de l’obligació de rescabalar els danys o 
d’indemnitzar pels perjudicis causats. 
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Article 49. Graduació de les sancions 
 
Per a la graduació de la sanció es tindran en compte els supòsits següents: 
 
1. La reiteració d’infraccions del mateix tipus. 
 
2. La transcendència social dels fets i la naturalesa del perjudici ocasionat. 
 
3. La intencionalitat de la persona infractora. 
 
 
Article 50. Instrucció reguladora de la possibilitat de commutar sancions i el rescabalament de 
despeses ocasionades per danys al domini públic, amb treball per a la comunitat. 
 
50.1. Els ciutadans que, sancionats per transgressions de l'Ordenança reguladora de la convivència 
i ús de la via pública, o els que dins un expedient de sanció reconeguin la seva responsabilitat 
podran sol·licitar la commutació de les sancions i de les quantitats imposades en concepte de 
rescabalament de danys per treballs a la comunitat, orientats sempre que sigui possible a la 
reparació del mal causat. 
 
50.2. La sol·licitud serà adreçada a l’Alcalde, interromprà el termini de la prescripció de la sanció, 
essent examinat i informada per la unitat administrativa corresponent. 
 
50.3. En el cas que es tracti d’una sol·licitud formulada anteriorment al fet que recaigui resolució 
de sanció, s’entendrà com a acceptació de la responsabilitat i, conseqüentment, l'inculpat rebrà 
audiència de la proposta de sanció econòmica i de la corresponent alternativa a la sanció, amb 
expressió de les activitats a realitzar, dies i horaris d’execució i les característiques que siguin 
rellevants al cas. 
 
Si l'inculpat accepta la feina comunitària que se li proposi, l’expedient s’entendrà finalitzat de 
forma convencional, d’acord amb allò que disposen els articles 88, de la Llei 30/1992, de règim 
jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, i del Reglament 
regulador del procediment sancionador, aprovat per Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost.  
 
50.4. En el cas que es tracti d’una sol·licitud formulada amb posterioritat a la resolució de sanció, 
la tramitació serà igual, però amb la diferència que es farà proposta de feina comunitària 
alternativa, al sancionat, en el termini de dues setmanes des de la presentació de la sol·licitud. 
 
Si la resposta és negativa, o si transcorregudes dues setmanes el sancionat interessat no ha donat 
cap resposta, finalitzarà la suspensió de l'executivitat de la sanció i continuarà el seu curs. 
 
Si la resposta és positiva, la sanció restarà en suspens fins a la finalització de les feines pactades.  
 
50.5. Finalitzada la feina comunitària, el responsable al qual hagi estat adscrita la persona 
sancionada emetrà un informe de conformitat per duplicat. Un exemplar constarà a l’expedient 
sancionador, l’altre serà lliurat a la persona sancionada i tindrà els efectes probatoris del 
compliment de la seva obligació i, per tant, la sanció restarà definitivament sense efectes. 
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Si la persona sancionada abandona la feina, no s’hi presenta o incompleix d’alguna forma 
injustificada les activitats pactades, el conveni perdrà els seus efectes i la sanció tornarà a ser 
executiva. 
 
50.6. Totes les propostes d’alternativa a la sanció seran efectuades per l'Alcaldia, d’acord amb els 
principis de proporcionalitat, igualtat i connexió preferent de la feina a realitzar i el dany causat. 
 
50.7. En el cas de menors d’edat, la subscripció del conveni de commutació requerirà també la 
firma de la persona que ostenti la pàtria potestat o tutela. 
 
50.8. En tot cas és necessari deixar constància que les feines comunitàries són una prestació que 
voluntàriament escull l'interessat com a alternativa a una sanció i com a rescabalament de danys, 
sense que existeixi cap relació, entre ell i L’Ajuntament, de tipus laboral o d’arrendament de 
serveis; per tant, tota la responsabilitat que es derivi dels seus actes i omissions és només exigible 
a la persona que els realitza. 
 
 
Article 51. Altres Infraccions Títol V i VI 
 
INFRACCIONS MOLT GREUS 
 
1.- Nivell sonor superior al que correspongui per la zonificació i horari, d’acord amb allò 
disposat a l’article 35. 
 
2.- Insuficiència d’aïllament acústic. 
 
3.- Falsejament dels Certificats Tècnics. 
 
4.- Manipulació del limitador de volum. 
 
 
INFRACCIONS GREUS 
 
1.- Nivell sonor a l’interior dels locals d’esbarjo superior al permès. 
  
2.- Carència o insuficiència d’elements esmorteïdors de vibracions. 

 
3.- Ampliació sense llicència de la superfície de l’activitat, dels elements industrials o de les 
instal·lacions tècniques susceptibles de produir molèsties per sorolls o vibracions. 
 
 
INFRACCIONS LLEUS 
 
1.- No aportar la documentació exigida en les Ordenances en el moment de sol·licitar la 
llicència municipal corresponent. 
 
2.- Presentació del projecte acústic incomplet. 
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Constituirà també infracció qualificada segons el resultat que comporti i el grau en que es 
produeixi: 
 
1.- La negativa o resistència a la tasca d’inspecció i de vigilància de l’administració. 
 
2.- La negativa o resistència a subministrar dades o a facilitar la informació sol·licitada per les 
autoritats competents o pel seus agents en el compliment de les seves funcions, així com el 
subministrament d’informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a 
error, explícitament o implícitament. 
 
 
Article 52. Sancions del Títol V i VI 
 
52.1.- Les infraccions del títol V i VI seran sancionades mitjançant l’aplicació de les mesures 
següents: 

 
a) Clausura del local 
 
b) Retirada temporal o definitiva de la llicència. 
 
c) Suspensió temporal de l’activitat. 
 
d) Precintatge de part de les instal·lacions. 
 
e) Sanció fins a 300€, de conformitat amb l’article 237,3 del decret Legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 8/1997 de 15 d’abril i de règim local de 
Catalunya. 
 

52.2.- L’autoritat municipal procedirà a incoar els expedients sancionadors i imposarà les 
sancions que corresponguin o elevarà la proposta a l’autoritat governativa corresponent. 

 
52.3.- La multa serà compatible amb l’adopció d’altres mesures quan l’activitat funcioni sense 
llicència o en condicions diferents a les del projecte en base al qual es concedí la llicència. 

 
52.4.- No tindrà caràcter de sanció la clausura o el tancament dels locals o instal·lacions que no 
tinguin llicència, o la suspensió del seu funcionament, fins que es rectifiquin els defectes o es 
compleixin els requisits legals exigits. 

 
52.5.- Per exercir novament l’activitat en un local que hagi estat clausurat o precintat, en la 
totalitat o en part de les seves instal·lacions, serà indispensable trobar-se en possessió de la 
llicència que empari l’activitat i instal·lacions en la seva totalitat i estat real, així com també 
que el local s’adapti al projecte en base al qual s’atorgà l’esmentada llicència, havent de 
justificar la seva adequació mitjançant el corresponent certificat tècnic.  En cas contrari, no es 
podrà tornar a exercir l’activitat encara que hagués transcorregut el termini imposat en la 
mesura aplicada. 
 
Article 53. Instrucció de l’expedient sancionador 
 
A l’efecte de sancionar, s’entén com a òrgan competent L’Alcalde-President de la corporació. 
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Article 54. Infraccions de normes de rang superior 
 
Quan els incompliments de les disposicions d’aquesta ordenança suposin infraccions de normes 
de rang superior, s’incoarà el corresponent expedient sancionador i s’aplicaran les sancions 
d’acord amb la legislació vigent en cada matèria. 
 
En qualsevol moment del procediment sancionador en què els òrgans competents estimin que els 
fets també podrien ser constitutius de il·licitud penal, ho comunicaran al Ministeri Fiscal i 
sol·licitaran testimoni sobre les actuacions practicades respecte de la comunicació. 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
Els preceptes que estableix la present ordenança s’entenen sense perjudici de les intervencions 
que corresponguin als altres organismes de l'Administració en l’esfera de llurs respectives 
competències. 
 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Queden derogades totes les ordenances, bans i reglaments municipals d’aquest Ajuntament que 
s’oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb les disposicions de la present ordenança. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present ordenança entrarà en vigor a partir del termini de quinze dies, previst a l’article 65.2 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, comptats des de l’endemà de la 
publicació íntegra en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA. 
 
 
 
Contra les resolucions de referència, que són definitives en via administrativa, es podrà 
interposar, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al d’aquesta publicació, 
recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre que es consideri 
convenient. 
 
 
Cardona, 15 de febrer de 2012 
 
L’Alcalde-President 
 
 
 
Ferran Estruch Torrents 
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