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Publicació text íntegre al BOPB núm. 132, de 2 de juny de 1990. 

Modificacions:  

* BOPB núm.  77, de 31 de març de 1994 - Aprovació definitiva de l’Ordenança sobre 
el control de la contaminació acústica, la disposició derogatòria de la qual preveu:  “Es 
deroguen les ordenances, bans, acords i resolucions municipals que d'alguna manera 
contradiguin aquesta Ordenança, i especialment la Secció 7a. (article 74 a 87) del 
Títol II de l'Ordenança municipal sobre la convivència ciutadana, aprovada pel Ple 
de la Corporació en data 16 de juliol de 1990.” 

* BOPB núm.  189, de 8 d’agost de 1998, aprovació definitiva de la modificació que 
consisteix en la inclusió de l’apartat i) a l’article 90. 

* BOPB núm.  265, de 5 de novembre de 1998, aprovació definitiva de la modificació 
que consisteix en la nova redacció de l’article 45. 

* BOPB núm.  174, de 22 de juliol  de 2005, aprovació definitiva de l’Ordenança  
municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos potencialment 
perillosos, la disposició derogatòria de la qual preveu: derogar el Títol IV de 
l'Ordenança municipal sobre la convivència ciutadana, aprovada pel Ple de la 
Corporació en data 16 de juliol de 1990.” 

* BOPB  de 2 d’agost de 2012,  publicació text íntegre i acord d’aprovació 
definitiva  de l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de l’Ajuntament de 
Manresa, la disposició derogatòria de la qual preveu: “Única. Queden derogades, així 
mateix,  totes les disposicions contingudes en totes les altres ordenances municipals 
de Manresa que contradiguin la present Ordenança.” 

 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

Secció 1a. Principis bàsics de convivència ciutadana 

Article 1 

La ciutat és el marc de convivència i d’iniciativa social. 

Article 2 

La present Ordenança té per objecte la regulació de les convencions que 
haurien de presidir els comportaments de les persones, individualment i 
col·lectiva, per tal de garantir el millor exercici de la lliure iniciativa i de la 
convivència, en tots els aspectes relacionats amb la vida ciutadana. 
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Article 3 

Els principis bàsics de la convivència ciutadana són el respecte, la tolerància i 
la solidaritat. 

Article 4 

Cal rebutjar la violència física o moral en la resolució dels litigis entre persones 
o col·lectius. L'autoritat municipal podrà sancionar les conductes i 
comportaments que produeixin repercussions públiques que atemptin contra la 
convivència ciutadana. 

Article 5 

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

Article 6 

Cal evitar totes les actituds individuals o col·lectives que atemptin contra la 
dignitat de la persona. Són prohibits l'insult, la burla, les molèsties 
intencionades, la coacció moral o física i les agressions. Si alguna d'aquestes 
conductes es realitzés envers infants, vells o minusvàlids, s'agreujarà la 
responsabilitat de l'infractor. 

Article 7 

La mendicitat és prohibida en tot el terme municipal. Malgrat la complexitat de 
les situacions personals, l'Ajuntament no l'autoritzarà en cap cas. L'Ajuntament 
promourà i donarà suport a iniciatives ciutadanes de solidaritat amb l'objectiu 
de resoldre situacions personals extremes, sense la degradació de l'exercici de 
la mendicitat. Els agents de l'autoritat demanaran la documentació a les 
persones que trobessin exercint la mendicitat i les adreçaran al Departament de 
Serveis Socials de l'Ajuntament. 

Article 8 

La higiene és un imperatiu per a la salut personal i col·lectiva. Tothom ha de 
col·laborar per tal d'evitar qualsevol acte que suposi un atemptat contra la 
higiene. L'autoritat municipal podrà sancionar aquests actes. 

Article 9 

Cal evitar l'ostentació pública de l'embriaguesa o la drogaaddicció. En aquest 
sentit, l'autoritat municipal podrà acompanyar les persones que manifestament 
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fossin sota els seus efectes, als serveis assistencials municipals. L'Ajuntament 
promourà i donarà suport a les iniciatives ciutadanes destinades a la 
reorientació d'aquestes persones. Els establiments públics que despatxin 
begudes alcohòliques han de complir escrupolosament les normes referents als 
menors. L'incompliment suposarà la immediata incoació d'expedient per 
procedir a la seva clausura, sense perjudici de donar-ne compte a les altres 
Administracions públiques competents en la matèria a fi que procedeixin a les 
sancions governatives o judicials que corresponguin. Qualsevol establiment en 
el qual es comprovi que es porta a terme la venda o distribució il·legal 
d'estupefaents serà immediatament clausurat. 

 

Article 10 

Els menors abandonats o extraviats seran acompanyats a les dependències de 
la Policia Local i lliurats, els primers, a les autoritats competents i, els altres, 
retinguts en custòdia a disposició dels seus pares o tutors. L'autoritat municipal 
informarà immediatament a través dels mitjans locals del fet d'haver trobat un 
menor en aquestes condicions. Si fos un particular qui els trobés, han de lliurar-
los a un agent de la Policia Local o portar-los a l'Ajuntament. 

Article 11 

Tots els infants entre els 4 i 14 anys tenen el dret i els deures d'anar a l'escola. 
És responsabilitat dels pares o tutors garantir-los el normal exercici d'aquest 
dret. Els agents de l'autoritat que trobin al carrer, en hores escolars, infants 
d'aquestes edats els acompanyaran a casa dels pares i en donaran part a la 
Conselleria d'Ensenyament de l'Ajuntament, per tal que estudiï el cas i cerqui, 
si ho creu oportú, les solucions més adients. 

Article 12 

En cas de manifesta negligència dels pares o tutors, l'autoritat municipal podrà 
donar-ne part a la Direcció General de Menors de la Generalitat de Catalunya. 

Article 13 

Es fomentarà convenientment l'educació vial a les escoles. És responsabilitat 
dels pares o tutors evitar que els nens menors de 7 anys transitin sols per les 
vies públiques. Tothom ha d'evitar que els nens baixin de les voreres si no van 
acompanyats. 

Article 14 

Cal desterrar les actituds d'intransigència individualista, especialment en 
aquells casos en què els destorbs individuals estiguin justificats per a la 
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consecució d'objectius de caràcter cultural, recreatiu o cívic. L'autoritat 
municipal ponderarà la proporcionalitat entre els objectius proposats i el destorb 
o molèstia que hom pugui ocasionar a d'altres persones. Igualment, evitarà 
amb els mitjans que legalment l'emparen tot acte que pugui pertorbar o impedir 
el lliure desenvolupament d'iniciatives col·lectives degudament autoritzades. 

 

Article 15 

L'autoritat municipal facilitarà, amb els mitjans al seu abast, l'exercici dels drets 
de manifestació i d'expressió en l'àmbit del municipi, sempre que es realitzin 
per mitjans lícits i siguin degudament autoritzats, si fos el cas, amb respecte, en 
tot cas, els drets i llibertats alienes. 

Article 16 

Els agents de l'autoritat s'adreçaran als ciutadans amb el màxim respecte i 
consideració a què els obliga la seva dignitat i el seu caràcter de servei ciutadà. 
Els ciutadans poden recórrer davant l'autoritat municipal els actes dels agents 
que considerin erronis o atemptatoris a la seva dignitat. 

 

Secció 2a. Drets i deures de caràcter individual 

Article 17 

A tots els veïns del terme municipal se'ls reconeixen els drets regulats en el 
present Títol, sens perjudici de qualsevol altre que els atorgui la legislació 
vigent. 

Article 18 

Tots els veïns del terme municipal tenen dret a: 

a) Ésser elector i elegible, d'acord amb el que disposa en la legislació electoral. 
Aquest dret, reconegut per l'article 41 de la Llei 8/87, Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, s'estén a la condició de membre dels consells de caràcter 
sectorial o de barri, i als òrgans de gestió desconcentrada que es puguin crear 
en el terme municipal de Manresa. 

b) Participar en les consultes populars, convocades tant per l'Ajuntament com 
per iniciativa veïnal. En aquest darrer supòsit, el nombre mínim de veïns 
empadronats en el terme municipal per a promoure la iniciativa no pot ser 
inferior al 20% del cens del municipi. 
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c) Assistir a les sessions públiques que celebri el Ple de la Corporació. 

d) Utilitzar, d'acord amb llur naturalesa, els serveis públics municipals. 

e) Dirigir escrits a l'Ajuntament, en sol·licitud d'informació o aclariment sobre 
aspectes de l'activitat municipal, sobre funcionament dels serveis públics 
municipals o referits a documentació administrativa, així com les queixes en 
relació a deficiències, mancances o demores en procediments administratius 
prèvia motivació, en cas d'expedient concret, que acrediti l'interès. Els escrits 
hauran de ser contestats per l'Ajuntament en un termini màxim de tres mesos.  

f) Exigir la prestació i, si escau, l'establiment dels serveis públics corresponents, 
quan constitueixin competències municipals pròpies de caràcter obligatori, 
d'acord amb la legislació de règim local. 

g) Formular peticions i propostes referents a actuacions d'interès local, 
acompanyant-los, si és el cas, de dades, estudis o projectes. L'Ajuntament 
contestarà l'interessat, en un termini màxim de tres mesos, informant-lo de 
l'acceptació o de les causes de la desestimació. 

h) Consultar arxius, registres i expedients. La consulta és general quan es 
tracta de documents que tenen el caràcter de públics, sense que calgui 
acreditar interès directe. La consulta d'expedients i altres documents no públics 
requereix sol·licitud motivada i acreditació de l'interès directe. 

i) Obtenir, prèvia petició raonada certificacions dels acords o resolucions 
municipals com també dels antecedents i documentació escrita o gràfica que 
obri en poder de l'Ajuntament, sempre que la reproducció es pugui efectuar 
amb els mitjans materials de què disposi l'Ajuntament. 

Article 19 

Els estrangers majors d'edat domiciliats en el terme municipal tenen els 
mateixos drets i deures que els veïns, llevat dels de caràcter polític. No obstant 
això, tenen dret a sufragi actiu en els termes establerts en la legislació 
reguladora de les eleccions locals. 

Article 20 

Els espanyols menors d’edat emancipats o judicialment habilitats tenen els 
mateixos drets que els veïns, a excepció dels de caràcter polític. 

Article 21 

Tots els habitants del terme municipal i els foranis que posseeixin béns en el 
municipi són obligats: 
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a) A complir les obligacions que determinin les ordenances municipals i els 
bans dictats per l'Alcaldia. 

b) A contribuir, mitjançant les prestacions econòmiques i personals establertes 
per la llei i per les ordenances fiscals, a l'exercici de les competències 
municipals. Els impostos i les taxes s'han de satisfer en els períodes voluntaris 
que es determinin. 

c) A facilitar a l'Alcaldia, només en el cas que la legislació ho prevegi, les dades 
i estadístiques que els siguin sol·licitades. 

d) A comparèixer davant l'autoritat municipal quan siguin requerits per 
disposició legal, amb indicació del motiu de la citació. 

e) Al compliment de les seves obligacions respecte al padró municipal 
d'habitants. Hauran de comunicar a l'Ajuntament, en el termini de tres dies, els 
canvis de domicili dintre o fora de la població, independentment de sol·licitar la 
preceptiva baixa del padró d'habitants. 

f) A comunicar a l'Ajuntament les baixes, les altes o les modificacions en la 
situació dels seus béns, immobles i establiments comercials, als efectes de 
reflectir als respectius padrons els canvis de titularitat que es produeixin. 

g) Els propietaris absents del terme municipal han de comunicar a l'Ajuntament, 
per escrit, el nom de la personal que els representi en el Municipi. En cas 
contrari, es presumirà que són representats per: a) els administradors 
apoderats o encarregats de les finques, b) en defecte dels anteriors, els 
llogaters. 

Article 22 

En cas de produir-se alguna desgràcia o calamitat pública, l'Alcaldia podrà 
requerir l'ajut i col·laboració personal i/o amb materials dels habitants del terme 
municipal, de manera especial d'aquells que pels seus coneixements o aptituds 
puguin prestar-los amb més utilitat per a la comunitat. 

 

Secció 3a. Drets de caràcter col·lectiu 

Article 23 

Les associacions ciutadanes inscrites en el Registre Municipal tenen dret: 
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a) A rebre còpia de l'ordre del dia de les sessions del Ple de la Corporació i 
certificació dels acords del Ple i de la Comissió de Govern en els assumptes 
que els afectin, i prèvia petició escrita. 

b) A rebre les publicacions generals que editi l'Ajuntament i a les informacions i 
divulgacions que afectin els seus interessos. 

c) A fer servir els mitjans públics de titularitat municipal per a les finalitats de 
l'associació ciutadana, d'acord amb la reglamentació pròpia de cada mitjà i 
dintre de les possibilitats del servei. 

d) A promoure iniciatives d'actuació municipal, relacionades amb les finalitats 
que els siguin pròpies. 

e) A participar, amb caràcter consultiu i de col·laboració en els procediments i 
actuacions municipals, qualsevol que sigui la matèria que s'hi tracti, sempre 
que els pugui afectar directament. 

f) A participar, d'acord amb el Reglament específic, en la gestió dels serveis 
públics municipals de caràcter cultural, educatiu, esportiu i assistencial. 

g) A formar part dels òrgans de participació que es constitueixin en el terme 
municipal. 

h) A les mesures de foment que estableixi l'Ajuntament, en la forma i en les 
condicions que constin en el Reglament específic. 

i) A demanar i obtenir informació i reproducció gràfica de documents o 
actuacions municipals de qualsevol tipus, amb excepció de les expressament 
declarades per la llei matèria reservada, quan afectin directament les finalitats 
de l'associació. 

Secció 4a. Infraccions i sancions 

Article 24 

Seran sancionables les conductes que per acció o omissió vulnerin les 
disposicions del present títol. Les sancions consistiran en multa per import de 
1.000 a 5.000 PTA, segons la gravetat dels fets i fins a 15.000 PTA, en cas de 
reincidència. 
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TÍTOL II. DE LA VIA PÚBLICA 

Article 25. 

1. El present títol regula l'ús comú i el privatiu dels espais, instal·lacions, 
edificis, vehicles i altres béns de caràcter públic compresos en el terme 
municipal de Manresa. Hi són inclosos, també els passatges particulars. 

2. El que s'estableix en aquest títol s'entén sense perjudici de les facultats que 
sobre determinades matèries corresponen a d'altres òrgans de l'Administració. 

Secció 1a. Retolació i numeració 

Article 26 

Les vies públiques s'identificaran amb un nom diferent per a cadascuna d'elles.  

Article 27 

La denominació de les vies públiques podrà fer-se d'ofici o a instància de part. 
En ambdós casos correspon al Ple municipal l'adopció de l'acord definitiu, 
previs els informes que el determinin. En el cas que fes a instància de part, la 
sol·licitud se sotmetrà a informació pública durant un termini de quinze dies. 

Article 28 

La retolació de les vies públiques té caràcter de servei públic i s'efectuarà 
mitjançant una làpida, placa o aparell lluminós en projecció o transparència, 
segons que ho determini l'Ajuntament, i haurà de fixar-se a cada cantonada o 
xamfrà, com a mínim. 

Article 29 

La numeració de les vies públiques se subjectarà a les regles següents: 

1. La numeració serà sempre correlativa, amb números parells a un cantó del 
carrer i senars a l'altre. 

2. A les vies amb edificacions a un sol cantó, les finques tindran numeració 
correlativa de senars i parells. 

3. Les finques amb front a dues o més vies, tindran a cadascuna d'elles la 
numeració corresponent. 

4. Les finques resultants de la segregació d'una altra que ja tingués numeració 
assignada, conservaran el número originari amb la indicació de A, B, C, i així 
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successivament, mentre no es procedeixi a la revisió general de la numeració 
de la via pública. 

5. Així mateix, la finca resultant de l'agregació de dues o més finques que ja 
tinguessin assignada numeració, conservaran tots els números originaris, units 
per guió, mentre no es faci la revisió esmentada. 

Article 30 

Els edificis de servei públic o d'entitats oficials, els monuments artístics i 
arqueològics i les fonts públiques, a més del número que els correspongui, 
podran tenir indicat el seu nom, destinació o funció. 

Article 31 

Els propietaris de finques estan obligats a consentir les servituds 
administratives imposades tant per l'Administració pública com per les 
companyies de serveis degudament autoritzades, corresponents a la 
instal·lació de façanes, reixats i tanques d'elements indicadors del nom de la via 
pública, de senyals de circulació, i d'elements d'enllumenat públic i de mobiliari 
urbà en general, el destí dels quals sigui l'ús o el servei públic, sense més 
indemnització que la dels desperfectes causats. Les modificacions que sobre 
aquests elements calgués d'introduir i, la reposició en el seu cas, com a 
conseqüència de l'activitat privada referida a la realització d'obres, seran a 
càrrec dels promotors de les obres. 

Article 32 

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

  

Secció 2a. Neteja i conservació 

Article 33 

És competència municipal la realització dels treballs i obres necessaris per a la 
conservació i millora dels elements estructurals i ornamentals de les vies 
públiques, sense perjudici de la iniciativa particular en la sol·licitud, proposta o 
promoció d'obres municipals. 
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Article 34 

L'Ajuntament és responsable de la neteja i conservació de la via pública, de la 
xarxa general de clavegueram i dels embornals, sense perjudici dels deures i 
obligacions que als particulars s'imposen en els següents articles. 

 

Article 35 

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, en el seu cas, 
així com la neteja i conservació de les connexions de les finques particulars a la 
xarxa general de clavegueram, fins i tot en el cas que el deteriorament de la 
connexió s'hagi produït fora de la façana, o sigui, en terreny públic. 

 

Article 36 

1. És prohibit d'abocar sobre les reixes d'absorció d'aigües pluvials qualsevol 
tipus de productes sòlids. 

2. L'abocament de productes industrials o similars a la xarxa general de 
clavegueram es regula per l'Ordenança d'Abocaments aprovada per la 
Mancomunitat de Municipis del Bages per al sanejament. 

Article 37 

És obligació dels propietaris de solars, mantenir-se nets de deixalles i 
escombraries, sense perjudici de les responsabilitats que els poguessin ser 
exigides per negligència en els deures de conservació, d'acord amb l'article 28 
del Reglament de Disciplina Urbanística. 

Article 38 

En casos de nevada, és obligació del propietari i/o usuaris del terreny, local, 
edifici o finca urbana en general, el manteniment de la vorera neta de neu, en 
condicions que permetin el pas de vianants. En cap cas la neu podrà dipositar-
se sobre les reixes o embornals ni tampoc adossada als arbres. 

Article 39 

Es prohibeix rentar qualsevol vehicle o aparell de locomoció a la via pública, 
així com la seva reparació, llevat d'avaries de poca importància esdevingudes 
en el mateix lloc. 
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Article 40 

Les activitats domèstiques susceptibles de causar danys o molèsties a 
persones i/o béns, com per exemple espolsar catifes, estores o regar plantes 
en finestres i balcons, han de realitzar-se amb les precaucions i mesures 
necessàries per garantir l'absència de perjudicis a tercers. És prohibit 
d'estendre roba en balcons o obertures exteriors i en les baranes de terrats que 
donin directament a espais públics. 

 

Secció 3a. Recollida d’escombreries 

Article 41 

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

Article 42 

Es consideren escombraries domiciliàries, sempre que no superin les quantitats 
volumètriques que s'especifiquen en l'article següent: 

a) Les deixalles i residus d'alimentació i consum domèstic. 

b) Els embolcalls, papers, caixes d'embalatge, brossa i residus d'establiments 
comercials i/o industrials. 

c) Les cendres i restes de calefacció individual. 

d) La terra, fulles i productes en general procedents de la neteja de la via 
pública, parcs i jardins. 

e) Les runes procedents de petites reparacions i els residus d'esporga d'arbres. 

f) Les deixalles dels establiments d'hoteleria, mercats i escorxadors. 

g) Els petits animals morts. 

h) Les restes de mobiliari i/o objectes domèstics. 
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Article 43 

Les quantitats volumètriques màximes que es fixen a efectes de la consideració 
del caràcter domiciliari de les escombraries, són de 40 litres diaris per als 
habitatges i de 50 per als locals, amb les següents excepcions: 

a) Restaurants i establiments amb servei de menjars; bars i cafès amb menys 
d'onze treballadors; establiments mercantils que tinguin d'onze a vint 
treballadors; cinemes i teatres oberts al públic més de tres dies la setmana; 
centres d'ensenyament de tot tipus, incloses activitats culturals, esportives i 
autoscoles, amb un cens d'alumnes/any de cent-u a quatre-centes; 80 litres 
diaris. 

b) Hotels, hostals i pensions amb restaurant i servei de menjars; clíniques, 
hospitals i altres centres d'assistència sanitària; centres d'ensenyament de tot 
tipus amb un cens d'alumnes/any superior a quatre-cents, bars i cafès amb més 
d'onze treballadors, establiments mercantils amb més de vint-i-cinc treballadors 
per centre: 160 litres diaris. 

Article 44 

No tenen la consideració d'escombraries domiciliàries: 

a) Les deixalles de qualsevol tipus, de volum superior a l'establert en l'article 
anterior. 

b) Les cendres calentes, els encenalls i les deixalles industrials o de 
calefaccions centrals. 

c) Els residus de caràcter mèdic procedents d'hospitals, clíniques, laboratoris, o 
centres anàlegs. 

d) Els productes decomissats. 

e) Qualsevol producte susceptible d’ocasionar danys o perill greu a la sanitat i a 
la salubritat humanes o al medi ambient. 

Article 451 

                                                 
1 Modificat per acord Plenari de 5 de juny de 1998, publicat en el BOP 265, 5/11/1998. Text anterior: 
1 Les escombraries han d’anar dins de bosses de matèria resistent a la humitat que els és pròpia i a la de 
l’ambient i la pluja. L’Ajuntament pot prohibir, en aquest aspecte, la utilització de materials que impedeixin 
el correcte funcionament dels sistemes d’eliminació d’escombraries. Les bosses han de deixar-se a la 
vorera, adossades a la paret de l’edifici, procurant que causin el menor destorb possible. No es poden 
dipositar les bosses d’escombraries en el carrer abans de les 9 del vespre, llevat que amb la suficient 
antelació, l’autoritat municipal indiqui el contrari. En cap cas es poden dipositar els dies que no hi hagi 
recollida. 
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Les escombraries han d’anar dins de bosses de matèria resistent a la humitat 
que els és pròpia i a la de l’ambient i la pluja. L’Ajuntament pot prohibir, en 
aquests aspectes, la utilització de materials que impedeixin el funcionament 
correcte dels sistemes d’eliminació d’escombraries. 

Les bosses han de dipositar-se en els contenidors que, a l’efecte es troben a la 
via pública. Les bosses s’han de dipositar en els contenidors entre les 7 i les 9 
hores del vespre els dies en què hi hagi recollida. Excepcionalment l’Autoritat 
municipal podrà establir un horari diferent en dates assenyalades. En cap cas 
es poden dipositar escombraries els dies en què no hi hagi recollida. 

Article 46 

La recollida d'escombraries no domiciliàries pot ser realitzada per l'Ajuntament, 
sense perjudici del dret dels particulars de contractar aquest servei en l'àmbit 
de l'esfera privada. En qualsevol cas, els vehicles destinats a aquest servei han 
de reunir les condicions necessàries per tal de garantir l'absència de perjudicis 
a tercers. Caldrà que siguin de caixa tancada, que comptin amb la prèvia 
autorització municipal i que se sotmetin a revisió anual. 

Article 46 bis 

És expressament prohibit llençar o dipositar escombraries en llocs no 
autoritzats. 

 

Secció 4a. Ocupació 

Article 47 

És prohibit d'exercir cap mena d'ofici, treball o activitat a la via pública, sense 
haver obtingut prèviament la llicència municipal i les autoritzacions o 
concessions corresponents en raó del seu caràcter de domini públic. 

Article 48 

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

Article 49 

                                                                                                                                               
2. Les bosses d’escombraries poden deixar-se dins de cubells o recipients, que en tot cas hauran de ser 
tapats i nets. 
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L'autoritat municipal podrà en qualsevol moment i sense previ avis, retirar 
runes, materials de construcció i qualsevol altre objecte que impedeixin o 
dificultin greument el pas o la lliure circulació per la via pública. Els objectes o 
materials retirats es portaran al dipòsit municipal, essent les despeses de 
trasllat i custòdia a càrrec dels seus propietaris o posseïdors d'acord amb el 
dictamen pericial que emeti el servei municipal corresponent. Els materials que 
no fossin reclamats pels seus propietaris en el termini de vint-i-quatre hores (si 
són queviures) o de set dies (si són materials no finibles) seran subhastats i 
l'import que se n'obtingui es lliurarà als seus propietaris un cop deduïdes les 
despeses originades. 

Article 50 

La concessió, la construcció i les condicions dels guals o reserves 
d'aparcament es regeixen per la corresponent ordenança municipal. És prohibit 
d'aparcar en els guals, sempre que siguin degudament senyalitzats. La 
senyalització consisteix en la col·locació de bordó americà pintat de color groc i 
la col·locació en lloc visible de la placa oficial numerada expedida per 
l'Ajuntament. Qualsevol altra placa senyalitzadora de gual que no sigui l'oficial 
de l'Ajuntament és il·legal i, per tant, no és vàlida per impedir l'aparcament. 

 

 

Secció 5a. Contenidors 

Article 51 

S'entén per contenidor el recipient metàl·lic normalitzat, especialment dissenyat 
per a la càrrega i descàrrega mecànica sobre vehicles de transport especial, 
que es destina al dipòsit de materials o a la recollida de terres o runa 
procedents d'obres de construcció o enderroc d'edificacions. 

 

Article 52 

Els contenidors poden ser de dues classes: 

a) Els contenidors de tipus general són els de secció transversal trapezoïdal i 
paraments longitudinals verticals, de dimensions màximes de 5 metres de 
longitud en base superior, 2 metres d'amplada i 1,5 metres d'alçària. 

b) Els contenidors de tipus especials són els de parament vertical i dimensions 
màximes en planta de 7,5 metres de longitud i 2 metres d'ample. 
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Article 53 

Els contenidors, qualsevol que sigui el seu tipus, han de ser pintats amb pintura 
reflectant de color prou viu com per ser ben fàcilment visibles. Han de tenir 
retolats amb pintura indeleble el nom i els cognoms o raó social del titular de la 
llicència, el seu domicili i un número de telèfon de servei permanent. En els 
angles superiors, han de disposar d'elements de fixació adequats per tal de 
permetre-hi la col·locació dels llums de senyalització previstos en l'article 58. 

Article 54 

La col·locació de contenidors a la via pública és subjecte a llicència municipal. 
Les llicències es concediran singularment per a cada contenidor i es 
comunicarà el seu atorgament el mateix dia als Serveis d'Urbanisme de 
l'Ajuntament. 

 

 

Article 55 

Les llicències es considerant amb expressa fixació del termini de vigència, que 
per regla general no superarà els quatre dies naturals, llevat dels casos que la 
importància o circumstàncies de l'obra aconsellin una durada superior, que com 
a màxim, serà de quinze dies, sense perjudici, en qualsevol dels casos, del 
possible atorgament de pròrrogues. 

Article 56 

La sol·licitud de llicència haurà d'expressar els següents aspectes: 

a) El nom i els cognoms de la persona responsable de les obres, el seu domicili 
i un telèfon de servei permanent. 

b) L'obra al servei de la qual es col·loca el contenidor, el número d'expedient i 
la data de concessió de la llicència d'obres, si s'escau. 

c) Els dies concrets d'utilització del contenidor. 

d) El lloc concret on es pretén d'instal·lar el contenidor. 

Article 57 

A la resolució municipal que atorgui la corresponent llicència, s'hi adjuntarà un 
document-guia, que recollirà els aspectes indicats en l'article anterior i que 
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haurà de ser fixat a la part exterior del contenidor, a la banda de la vorera, o de 
la línia de façana si el contenidor es col·loca damunt de la vorera, de manera 
que sigui clarament llegible. Caldrà protegir-lo de manera que resti preservat 
del deteriorament per agents externs. 

Article 58 

La col·locació de contenidors a la via pública es regirà per les següents 
prescripcions: 

a) La instal·lació té caràcter excepcional i s'autoritzarà només en els supòsits 
que no sigui viable de col·locar els contenidors en l'interior de la zona tancada 
de les obres. 

b) La col·locació de contenidors especials només serà permesa en casos 
excepcionals, degudament justificats, i sempre que se situïn en àmplies zones 
lliures de terrenys no pavimentats, o en zona tancada d'interior d'obres. 

c) Els contenidors hauran de col·locar-se davant mateix del lloc de l'obra a la 
qual es destinen si és el cas o el més a prop possible. 

d) Els contenidors no poden impedir la visibilitat dels vehicles, especialment en 
les cruïlles, respecte de les quals s'hauran de situar en tot cas a les distàncies 
establertes pel Codi de Circulació en matèria d'estacionaments. 

e) Tampoc poden situar-se damunt ni enfront de passos de vianants, guals o 
reserves d'estacionament o parada -llevat que les reserves s'hagin demanat 
expressament per a l'obra en qüestió- així com tampoc en zones de prohibició 
d'estacionament. 

f) En cap cas els contenidors podran dificultar o impedir l'accés a serveis 
públics, ni situar-se adossats a arbres o elements d'urbanització. 

g) Tampoc podran col·locar-se contenidors en voreres, l'amplada de les quals, 
deduït l'espai ocupat per les tanques, si n'hi hagués i pel propi contenidor, no 
permetés una zona lliure de pas per a vianants d'un metre com a mínim; ni en 
calçades, l'amplada lliure de les quals, amb els mateixos criteris, no sigui com a 
mínim de 2,75 metres en vies d'un sol sentit de circulació, o de sis metres en 
vies de doble sentit. 

h) En tots els casos els contenidors han de col·locar-se en el seu sentit 
longitudinal paral·lels a la vorera. 

i) Si els contenidors es col·loquen a la calçada, caldrà que se situïn a 20 
centímetres de la vorera i depassat l'embornal més proper si es trobés a menys 
de 2 metres, per tal de no impedir la lliure circulació de les aigües superficials. 
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j) Caldrà protegir cada contenidor almenys amb tres cons de trànsit, col·locats a 
la via pública en línia obliqua pel costat de l'aproximació de la circulació al 
contenidor. 

k) Si el contenidor s'instal·la a la vorera, caldrà que se situï a la part més 
propera a la calçada, sense però que sobresurti de la línia de vorada. 

Article 59 

En les hores de nit o que, malgrat ser de dia, hi hagi poca llum natural, els 
contenidors hauran de ser senyalitzats amb dos llums com a mínim i quatre 
com a màxim, elèctrics i de color vermell, que se situaran als angles superiors 
del contenidor, pel costat de la calçada, si el contenidor s'hi situa al damunt, o 
pel costat edificat, si se situa damunt la vorera. El subministrament del fluid 
elèctric pot ser per mitjà de la connexió de l'obra o autònom i fins pot ser 
substituït per altres tipus d'enllumenat, sempre però que la intensitat 
d'il·luminació no sigui inferior a una candela. 

Article 60 

Els contenidors han de ser coberts amb una lona de protecció sempre que deixi 
d'abocar-s'hi material de manera continuada. Els contenidors plens han de ser 
immediatament tapats amb la lona o coberta lligada, preceptiva per al seu 
posterior transport. 

Article 61 

És prohibit d'abocar als contenidors runa que contingui matèries inflamables, 
explosives, insalubres, nocives, perilloses o susceptibles de produir molèsties o 
incomoditats per qualsevol motiu als veïns o vianants del sector. 

Article 62 

En cap cas el contingut dels contenidors ha d'afectar la via pública o l'entorn en 
què siguin situats. En conseqüència, caldrà que la persona titular de la llicència 
adopti les mesures oportunes per tal d'evitar que aquest contingut pugui caure 
a la via pública o pugui ser aixecat o escampat pel vent. El contingut dels 
contenidors no podrà mai excedir del nivell més baix del seu límit superior. 

Article 63 

Els contenidors hauran de ser retirats de la via pública: 

a) En expirar el termini pel qual es concedeixi la llicència. 

b) En qualsevol moment, per raons d'interès públic a requeriment de 
l'Administració municipal. 
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c) Per buidar-los, tan bon punt hagin quedat plens o com a màxim dins del 
mateix dia. 

d) En tots els casos el divendres vespre o dissabte matí i fins al dilluns. 

Article 64 

a) Les operacions de col·locació i retirada dels contenidors hauran de fer-se en 
les hores en què es dificulti menys el trànsit rodat, preferentment de nit. 

b) En retirar-los, el titular de la llicència haurà de deixar la superfície de la via 
pública en perfecte estat i completament neta. 

c) En el cas d'haver-se produït algun desperfecte del paviment, caldrà 
comunicar-ho immediatament a la Policia Local amb expressió de les dades del 
lloc del titular de la llicència. 

Article 65 

a) El titular de la llicència serà responsable dels danys que els contenidors 
causin a qualsevol element de la via pública o a tercers. 

b) Si l'abocament es produeix des de nivell superior a la via pública, es 
realitzarà amb els mitjans adequats sense produir pols i evitant pèrdues de 
materials, garantint en tot cas l'absència de perills per a persones i béns. 

 

Article 66 

S'exceptuen de les disposicions de la present secció els contenidors que 
s'instal·lin a la via pública per part de l'Administració municipal. 

 

Secció 6a. Actes i espectacles 

Article 67 

Qualsevol activitat o instal·lació que impliqui ocupació de via pública, tant si el 
seu caràcter és temporal com permanent, és subjecta a l'obtenció de prèvia 
llicència municipal. 
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Article 68 

Es podrà autoritzar l'exercici en lloc fix o ambulant, de les activitats de carrer 
pròpies de fotògrafs, esmolets, músics o cantants, pintors, caricaturistes, o 
qualsevol altre activitat similar. L'autoritat municipal determinarà, en cada cas, 
les condicions, llocs i horaris de l'exercici de les activitats autoritzades. 
Aquestes autoritzacions seran sempre a precari i podran ser retirades o 
modificades per l'autoritat municipal en funció del bé general o de les 
circumstàncies de l'activitat referides a professionals i veïns. 

Article 69 

Amb motiu de fires o festes tradicionals es podrà autoritzar als propietaris o 
titulars d'establiments o associacions i entitats ciutadanes, previ informe previ 
dels serveis municipals, el guarniment dels carrers i arbres, d'acord amb les 
condicions que s'estableixin en cada cas. Acabat el període autoritzat, els 
organitzadors hauran de retirar els elements i materials emprats. 

 

Article 70 

Es podrà autoritzar, amb ocasió de fires o festes tradicionals, l'ocupació de la 
via pública per qualsevol activitat no expressament prohibida per aquesta 
ordenança o per la llei. En qualsevol cas, s'haurà de fixar expressament el lloc i 
temps de l'autorització. 

Article 71 

No es permetran a la via pública jocs o diversions que puguin constituir perill 
per a les persones que els practiquin o per a les que siguin a l'entorn. 

Article 72 

No s'autoritza la venda ambulant dins el terme municipal, llevat dels casos i en 
la forma expressament previstos per la corresponent ordenança municipal de 
venda no sedentària. 

Article 73 

Es prohibeix la venda ambulant o domiciliària d'aliments o productes 
alimentaris, i especialment la venda de pa i pastisseria, carn i productes 
càrnics, peix i derivats, o qualsevol altre aliment, la comercialització del qual en 
aquestes circumstàncies pugui suposar un perill per a la salut pública. 
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Secció 7a. Protecció de la qualitat sonora2 

                                                 
2 DEROGADA per l’Ordenança sobre el control de la contaminació acústica, publicada al Butlletí Oficial 
de la Província 77, 31 de març de 1994. Text anterior:  
Article 74 
La producció de sorolls a la via pública, en les zones de pública concurrència o a l'interior dels edificis, 
haurà de ser mantinguda dins els límits que exigeix la convivència ciutadana. 
 
Article 75 
Els preceptes d'aquesta secció es refereixen als sorolls produïts per: 
1. El to excessivament alt de la veu humana o l'activitat directa de les persones, ja sigui a la via pública, 
en zones de pública concurrència, en establiments públics o en el propi habitatge. 
2. Sorolls produïts per actes a la via pública. 
3. Sons, cants i crits d'animals domèstics. 
4. Aparells o instruments musicals i acústics. 
5. Aparells domèstics 
6. Vehicles de motor 
7. Treballs a la via pública  
Article 76 
 
Quant als sorolls produïts pel to excessivament alt de la veu humana o l'activitat directa de les persones, 
cal abstenir-se de: 
a) Cantar o parlar amb un to excessivament alt a l'interior dels domicilis particulars i a les escales i als 
patis dels habitatges, des de les 10 del vespre fins a les 8 del matí. 
b) Tancar portes i finestres estrepitosament, en especial en el període assenyalat a l'apartat anterior. 
c) Qualsevol altre tipus de soroll que es pugui evitar a l'interior de les cases, en especial de les 10 del 
vespre fins a les 8 del matí, produït per reparacions materials o mecàniques de caràcter domèstic, canvi 
de mobles o per d'altres causes. 
En els locals d'esbargiment públic o recreatiu, com bars, restaurants, discoteques, sales de ball, cinemes, 
teatres i similars, es respectarà, en tot cas, l'horari de tancament establert i les mesures correctores sobre 
sorolls previstes al Pla General d'Ordenació Urbana de Manresa, i les imposades a la llicència municipal 
vetllant el titular per tal que els usuaris, en entrar i sortir dels locals esmentats, no produeixin molèsties al 
veïnat. 
 Article 77 
Pel que fa als sorolls produïts per aparells o instruments musicals o acústics, s'estableixen les 
prevencions següents: 
a) Els propietaris o usuaris d'aparells de ràdio i televisió, tocadiscs, magnetòfons, altaveus, pianos i 
d'altres instruments musicals o acústics, en el propi domicili, ajustaran el seu volum per tal de no causar 
molèsties als veïns. 
b) Es prohibeix, a la via pública i a zona de pública concurrència, accionar aparells de ràdio i televisió, 
tocadiscos, instruments musicals, emetre missatges publicitaris i activitats anàlogues que puguin molestar 
altres persones. No obstant això, en circumstàncies especials, l'autoritat municipal podrà autoritzar 
aquestes activitats. Aquesta autorització serà discrecional de l'Alcaldia, que podrà denegar-la en el cas 
que s'apreciï la possibilitat de pertorbar, fins i tot temporalment, el veïnat o les persones de l'entorn. 
Article 78 
Els assaigs i reunions musicals, instrumentals o vocals, de ball o de dansa, i les festes privades 
s'atendran al que s'ha establert a l'article anterior. 
 
Article 79 
Es prohibeix, des de les 10 del vespre fins les 8 del matí, deixar en els patis, terrasses, galeries o balcons 
o a d'altres espais oberts o tancats, aus o altres animals que amb els seus sons, crits o cants, destorbin el 
descans dels veïns, sense perjudici que també, en altres hores, hagin de ser retirats pels seus propietaris 
o encarregats, per ordre de l'autoritat municipal, quan de manera evident, ocasionin molèsties als altres 
ocupants de l'edifici o edificis veïns. 
Article 80 
Les manifestacions populars a la via pública o en espais oberts de caràcter comunal o veïnal, derivades 
de la tradició (revetlles, festes, etc.), les concentracions de clubs o associacions, els actes culturals o 
recreatius excepcionals, manifestacions o mítings de caire polític o sindical i totes les que tinguin un 
caràcter o interès semblant, hauran de disposar d'autorització expressa de l'Alcaldia, que podrà imposar 
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DEROGADA per l’Ordenança sobre el control de la contaminació acústica, 
publicada al Butlletí Oficial de la Província 77, 31 de març de 1994 

 

Secció 8a. Espais i béns públics 
                                                                                                                                               
condicions en atenció a la possible incidència per sorolls a la via pública, amb independència de les 
qüestions d'ordre públic. 
La sol·licitud haurà de formular-se amb la mateixa antelació que la legislació vigent assenyala per 
sol·licitar l'autorització governativa. 
Article 81 
A l'interior de qualsevol espai obert o tancat destinat a reunions, espectacles o audicions musicals 
(discoteques i similars) no podran superar-se nivells sonors màxims de 110 dB(A) en cap punt, al qual 
tinguin accés els clients o usuaris, llevat que en l'accés o accessos de l'esmentat espai es col·loqui l'avís 
següent: "Els nivells sonors en l'interior poden produir lesions permanents en l'oïda". L'avís haurà d'ésser 
perfectament visible, tant per la seva dimensió com il·luminació. 
Article 82 
Es prohibeix fer sonar, llevat de causa justificada, qualsevol sistema d'avís, alarma i senyalització 
d'emergència. 
Tot i això, s'autoritzen proves i assaig d'aparells d'alarma i emergències, que seran de tipus: 
a) Excepcionals: Els que han de realitzar-se immediatament després de la seva instal·lació. Podran 
efectuar-se entre les 4 i les 7 de la tarda. 
b) Rutinàries: Les de comprovació periòdica dels sistemes d'alarma. Només podran realitzar-se un cop el 
mes i en un interval de tres minuts dins l'anterior horari. 
En cap cas, la durada del so podrà excedir de tres minuts. 
La Policia Local haurà de conèixer prèviament el pla de les comprovacions amb expressió del dia i l'hora 
en què es faran. 
Article 83 
Els equips de reproducció sonora instal·lats en les fires, circs i altres activitats semblants no podran 
sobrepassar el nivell sonor de 80 dB(A) mesurats a dos metres de la font sonora. En cap cas se 
sobrepassarà el nivell de soroll exterior al llindar dels habitatges que prescriu el Pla General d'Ordenació 
Urbana de Manresa. 
 
Article 84 
Els treballs temporals, com els d'obres de construcció pública o privada, no podran realitzar-se entre les 
10 del vespre i les 8 del matí si produeixen increment sobre el nivell de fons dels nivells sonors de l'interior 
de propietats alienes. 
Article 85 
Les màquines emprades en la construcció o manteniment d'instal·lacions o enderrocament se subjectaran 
a: 
1. Els motors de combustió seran provistos de silenciador en funcionament permanent i en correcte estat 
de manteniment. 
2. Els compressors, situats a menys de 50 metres d'edificis habitats o els que siguin instal·lats a l'exterior 
de les obres, han de funcionar amb el capó tancat. 
3. Els martells pneumàtics disposaran d'un mecanisme silenciador a l'admissió i expulsió de l'aire. 
4. L'horari de treball serà el comprès entre les 8 del matí i les 10 del vespre. 
5. El treball es realitzarà sempre en dies feiners. 
Article 86 
S'exceptuen de la prohibició de treballar en dies festius i en hores nocturnes les obres urgents, per raons 
de necessitat o perill o aquelles que pels seus inconvenients no puguin fer-se de dia. El treball nocturn o 
festiu, haurà de ser autoritzat expressament per l'autoritat municipal, que determinarà els límits sonors 
que haurà de complir. 
Article 87 
Les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació de caixes, contenidors, materials de 
construcció i objectes similars, són prohibides entre les 10 del vespre i les 8 del matí següent. 
S'exceptuen les operacions de recollida d'escombraries i repartiment de queviures. 
Aquestes activitats hauran de realitzar-se amb la màxima cura per tal de minimitzar les molèsties el màxim 
possible. 
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Article 88 

Es consideren espais i béns públics tots aquells espais oberts destinats a l'ús i 
al gaudi dels ciutadans (places, jardins, parcs, zones forestals, etc), així com 
tots aquells elements i mobiliari urbana que, situats als espais o vies públiques, 
estan destinats a prestar serveis específics als ciutadans (papereres, 
lluminàries, semàfors, jocs infantils, bancs, fonts, parterres, jardineres, tanques, 
arbres, plantes, flors, etc). 

Article 89 

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

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

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

Article 903 

Està expressament prohibit: 

                                                 
3 Modificat definitivament BOP 189, 8/8/1998. Text anterior: Està expressament prohibit: 

a) Llençar papers i desperdicis fora de les papereres i embrutar els recintes de qualsevol manera. 

b) Jugar a pilota o practicar exercicis o activitat quan puguin suposar risc pels arbres, plantes o qualsevol 
altre element auxiliar, així com quan puguin pertorbar l'ús dels espais públics, que no estiguin 
especialment dedicats a aquestes activitats, per part d'altres persones. 

c) Encendre o mantenir foc. 

d) Banyar-se a les fonts o estanys. 

e) Abeurar o rentar animals a les fonts o als estanys, o tirar-los a nedar. 

f) Sacsejar els arbres, tanques, bàculs de la llum, senyals o papereres, així com pujar-hi. 

g) Passar per sobre els talussos, parterres i plantacions, tocar les plantes i les flors collir-ne o perjudicar 
els arbres o les plantacions de qualsevol manera. 

h) Caçar o matar ocells. 
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a) Llençar papers i desperdicis fora de les papereres i embrutar els recintes de 
qualsevol manera. 

b) Jugar a pilota o practicar exercicis o activitat quan puguin suposar risc pels 
arbres, plantes o qualsevol altre element auxiliar, així com quan puguin 
pertorbar l'ús dels espais públics, que no estiguin especialment dedicats a 
aquestes activitats, per part d'altres persones. 

c) Encendre o mantenir foc. 

d) Banyar-se a les fonts o estanys. 

e) Abeurar o rentar animals a les fonts o als estanys, o tirar-los a nedar. 

f) Sacsejar els arbres, tanques, bàculs de la llum, senyals o papereres, així com 
pujar-hi. 

g) Passar per sobre els talussos, parterres i plantacions, tocar les plantes i les 
flors collir-ne o perjudicar els arbres o les plantacions de qualsevol manera. 

h) Caçar o matar ocells. 

i) Abocar a la via pública, qualsevol mena de producte que pugui servir 
d’aliments als animals, o bé dipositar-hi recipients que continguin aquests tipus 
de productes. S’entendrà que no integra la infracció d’aquest article l’activitat 
d’alimentar animals en petites quantitats, sempre que no s’embruti la via 
pública. 

Article 91 

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

Article 92 

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

2. Els organitzadors seran responsables del compliment de les condicions 
establertes per l'Administració municipal, així com del respecte del recinte i dels 
elements i béns públics que hi siguin instal·lats. 
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Article 93 

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

2. No es pot sacsejar els arbres, clavar-hi claus, fer-los servir per a cap tipus de 
publicitat, trencar branques i fulles, gravar la seva escorça, ni malmetre'ls en 
cap sentit. En els sots dels arbres no s'hi podran llençar escombraries, runes ni 
residus de cap mena. 

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

Article 94 

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

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

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

Article 95 

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

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

Article 96 

Els jardins i les plantacions privades, els espais lliures i els terrenys no 
urbanitzats es mantindran per llurs propietaris en el degut estat de neteja i 
condicions fitosanitàries adequats, tenint cura, en especial de la seva 
esbrossada i de l'esporga de l'arbrat. 
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Article 97 

La tala d'arbres als jardins i les plantacions privades, exceptuades les 
plantacions d'explotació agrícola, requereix llicència municipal. 

Secció 9a. Infraccions i sancions 

Article 98 

La infracció de les disposicions d'aquest títol comportarà la incoació d'expedient 
sancionador d'acord amb el següent quadre de sancions: 

a) Infraccions de les disposicions de la Secció 1a. ( retolació i numeració): 
multes de 1.000 a 5.000 pessetes, sense perjudici de l'execució subsidiària a 
càrrec de l'infractor en el cas de l'article 32. 

b) Infraccions de les disposicions de la Secció 2a. (neteja i conservació): multes 
de 5.000 a 10.000 pessetes, i fins a 15.000 en cas de reincidència. 

c) Infraccions de les disposicions de la Secció 3a. (recollida d'escombraries): 
multes de 5.000 a 10.000 pessetes, i fins a 15.000 en cas de reincidència. 

d) Infraccions de les disposicions de la Secció 4a. (ocupació de la via pública): 
multes de 5.000 a 10.000 pessetes, sense perjudici del que estableixin les 
ordenances municipals d'obres o instal·lacions, o de les condicions de la 
llicència. 

e) Infraccions de les disposicions de la Secció 5a. (contenidors): multes de 
10.000 a 15.000 pessetes. En cas de reincidència, s'aplicarà el grau màxim. 

f) Infraccions de les disposicions de la Secció 6a. (actes i espectacles): multes 
de 5.000 a 10.000 pessetes, sense perjudici de les normes específiques que 
regeixen les diferents activitats. 

g) Infraccions de les disposicions de la Secció 7a. (Protecció de la qualitat 
sonora): multes de 5.000 a 15.000 pessetes. La gradació respondrà 
bàsicament al fet que la conducta infractora afecti un col·lectiu de ciutadans o 
bé una persona o grup individualitzat de persones En cas que les infraccions es 
produïssin en un local públic, o també en els casos de reincidència o 
resistència a les indicacions de l'autoritat municipal, la multa s'aplicarà en el 
seu grau màxim, sense perjudici que la infracció comporti l'inici de l'oportú 
expedient de clausura temporal o definitiva, i el trasllat dels fets a les 
institucions públiques per a la imposició de les sancions governatives o judicials 
que procedissin. 
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h) Infraccions a les disposicions de la Secció 8a. (espais i béns públics): Multes 
de 5.000 a 10.000 pessetes. En el supòsit manifest de deteriorament ocasionat 
dolosament en els béns que es descriuen en el present Títol, a més de la 
sanció corresponent, s'hauran de reposar els béns al seu estat inicial, a càrrec 
de l'infractor causant dels danys. 

 

TÍTOL III.  DRETS DELS CONSUMIDORS I USUARIS 

Article 99 

D'acord amb la Llei 26/84, de 19 de juliol, correspon a l'Ajuntament promoure i 
desenvolupar la protecció i defensa dels consumidors i usuaris, en el marc de 
les seves competències i d'acord amb les legislacions central i autonòmica. 

Article 100 

Les funcions en matèria de protecció i defensa dels consumidors i usuaris són 
exercides en el terme municipal de Manresa per l'Oficina Municipal d'Informació 
al Consumidor. 

Article 101 

Els consumidors i usuaris poden adreçar-se a l'Oficina Municipal d'Informació al 
Consumidor amb les següents finalitats: 

a) Demanar informació, ajut o orientació sobre l'adequat exercici dels seus 
drets. 

b) Demanar informació referent a d'altres centres, públics o privats, d'interès pel 
consumidor o usuari (adreces, telèfons, funcions, etc). 

c) Formular queixa o reclamació per assumpte concret en l'àmbit del terme 
municipal. L'oficina en farà la recepció i el registre, i en lliurarà justificant a 
l'interessat. En un termini màxim de quinze dies, l'Oficina remetrà, si fos el cas, 
la queixa als organismes o entitats corresponents. 

Article 102 

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor tindrà, a més, les següents 
funcions: 

a) La inspecció dels productes i serveis a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 26/84, 
per comprovar el seu origen i identitat, el compliment de la normativa vigent en matèria 
de preus, etiquetatge, presentació i publicitat i els altres requisits o signes externs que 
facin referència a les condicions d'higiene, sanitat, seguretat i salubritat. 
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b) La realització de la inspecció tècnica o tècnico-sanitària i dels corresponents control 
i anàlisi. 

c) El suport i foment a les associacions de consumidors i usuaris. 

d) L'adopció de mesures urgents en els casos de risc o perill cert per a la salut o 
seguretat dels consumidors i usuaris. 

e) La realització de tasques d'educació, formació i difusió en matèria de consum. 

Article 103 

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor serà la seu del sistema arbitral 
previst en l'article 31 de la Llei 26/84. 

Article 104 
El servei municipal d'inspecció en matèria d'higiene alimentària i de disciplina 
de mercat es regirà per la corresponent ordenança municipal sobre aliments, 
establiments alimentaris i manipuladora d'aliments. 

TÍTOL IV. DE LA TINENÇA D'ANIMALS4DEROGAT  

                                                 
4 DEROGAT BOP núm. 174, de 22/7/2005. Text anterior:  
Secció 1a. Disposicions generals 
 
Article 105 
Es permet, en aquest terme municipal, la tinença, en els domicilis particulars, d'animals de companyia. 
Són animals de companyia, a l'efecte de la present ordenança, els que tenen aquesta consideració 
segons la Llei 3/1988, de 4 de març, de la Generalitat de Catalunya. 
 
Article 106 
Es prohibeix expressament la tinença en domicilis particulars d'animals susceptibles de produir perill o risc 
potencial per a la salut, seguretat, salubritat o tranquil·litat de les persones, així com aquells que 
produeixin molèsties als veïns, prèvia comprovació dels fets pels serveis corresponents. 
 
Article 107 
La tinença d'animals domèstics o de companyia queda, en tot cas, subjecte a les condicions que 
s'estableixen en el present Capítol, sense perjudici de les disposicions generals sobre la matèria, i, amb 
excepció, en qualsevol cas, dels supòsits que, pel nombre o característiques, es cataloguin com a 
activitats econòmiques tipificades, subjectes a les corresponents llicències i autoritzacions. 
 
Article 108 
Es permetrà, sense necessitat d'obtenció de llicència prèvia, l'existència de galliners, conilleres i/o 
colomars en zona urbana sempre que s'acompleixin les següents condicions: 

a) Que es tracti d'animals destinats exclusivament al consum familiar. A aquests efectes 
l'Alcaldia podrà fixar un nombre màxim d'animals. 
b) Que els corrals o gàbies s'emplacin en patis oberts, o en terrats, a una distància no 
inferior, en el primer cas, de 5 metres de qualsevol habitatge. 
c) Que s'acompleixi tota la resta de condicions sanitàries i higièniques que s'estableixen 
en el present Capítol. Quan el nombre d'animals a què es refereix l'apartat a) del 
present article sobrepassi el límit fixat per l'Alcaldia amb caràcter general, serà 
necessària la prèvia obtenció de llicència. 

Article 109 
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Els propietaris o posseïdors per qualsevol títol d'animals domèstics o de companyia són obligats a 
mantenir-los en bones condicions higiènico-sanitàries, a proporcionar-los l'alimentació i les atencions 
pertinents, tant per al tractament de malalties, com per les condicions d'allotjament, i a aplicar les mesures 
sanitàries preventives i obligatòries que l'autoritat competent disposi. 
 
Article 110 
És prohibit maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre'ls a qualsevol pràctica que els irrogui 
sofriment o danys injustificats. En particular, es prohibeix la utilització d'animals en teatres, sales de 
festes, filmacions o activitats publicitàries, que suposi dany, sofriment o degradació de l'animal. 
 
Article 111 
És prohibit d'efectuar actes públics o privats de matances o baralles d'animals, o paròdies en les quals es 
mati, fereixi o hostilitzi els animals, en tot el terme municipal de Manresa, amb excepció de les activitats 
cinegètiques regulades per la legislació sobre caça i pesca vigent. 
 
Article 112 
És prohibit d'abandonar els animals. Les persones que no desitgin continuar tenint-los han de lliurar-los al 
servei municipal encarregat de la seva recollida o a una societat protectora d'animals. 
 
Article 113 
Els animals afectats de malalties sospitoses de perill per a la salut de les persones i els que pateixin 
afeccions cròniques incurables de qualsevol mena han de ser controlats i tractats sanitàriament i, si cal, 
sacrificats, sempre sota control veterinari. 
 
Article 114 
Els animals que hagin causat lesions a persones i que puguin transmetre la ràbia o d'altres malalties, han 
de ser sotmesos immediatament a reconeixement sanitari pels Serveis Veterinaris Oficials del 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, o per veterinaris col·legiats 
en els què deleguin previ acord general amb aquest Ajuntament. L'acompliment d'aquest article obliga tant 
el propietari o posseïdor de l'animal com qualsevol persona que, en absència dels anteriors, tingui 
coneixement dels fets. 
 
Secció 2a. Normes específiques per a gossos 
Article 115 
Són aplicables als gossos les disposicions de caràcter general que s'apliquen a tots els animals. 
 
Article 116 
Els propietaris o posseïdors de gossos els han de censar a l'Ajuntament en el termini màxim d'un mes, 
comptat des de la data del naixement o de l'adquisició de l'animal. Des del moment en què és censat, el 
gos ha de portar de manera permanent la seva identificació censal. 
 
Article 117 
1. Els propietaris o posseïdors de gossos han de comunicar-ne la baixa per mort, desaparició, trasllat o 
altres causes, en el termini de deu dies, comptats des que es produís el fet, al Departament de Sanitat 
d'aquest Ajuntament. Caldrà que presentin les targes i plaques corresponents, llevat dels casos en què 
s'acrediti la impossibilitat d'aportar-les. 
2. En el mateix termini, caldrà comunicar els canvis de domicili o de transferència de la possessió de 
l'animal. 
 
Article 118 
Els gossos que hagin mossegat alguna persona seran retinguts en observació durant catorze dies, com a 
mesura de precaució sanitària. 
 
Secció 3a. Presència d'animals a la via pública 
Article 119 
Els animals domèstics i de companyia que circulin per les vies públiques han de fer-ho, en tot cas, 
acompanyats i conduïts per persones que puguin respondre del comportament de l'animal. 
 
Article 120 

28 



Ordenança Municipal sobre la convivència ciutadana 

 

                                                                                                                                               
Els gossos que circulin per la via pública hauran d'anar proveïts de corretja o cadena i collar, amb la xapa 
de control sanitari i la de control anyal d'inscripció al cens, les quals podran ser reclamades per agents de 
l'autoritat a la persona que en aquell moment en sigui responsable. 
 
Article 121 
Els gossos que puguin ser agressius o perillosos hauran d'anar proveïts de morrió posat. 
 
Article 122 
Els propietaris d'animals de vigilància de finques urbanes ubicades en el terme municipal de Manresa són 
obligats a prendre les mesures adients per tal que l'animal no pugui mai abandonar lliurement el recinte ni 
agredir qui circuli per la via pública adjacent. 
 
Article 123 
Queda prohibit que els gossos dipositin dejeccions en els parcs infantils o en jardins públics. Queda 
prohibit deixar les deposicions fecals dels gossos a les vies públiques i, en general, a qualsevol lloc 
destinat al trànsit de vianants. Els propietaris dels animals són responsables de l'eliminació d'aquestes 
deposicions. En cas que s'infringeixi aquesta norma, els agents de l'autoritat municipal podran requerir el 
propietari o la persona que acompanyi el gos, per tal que procedeixi a retirar les deposicions de l'animal. 
Si el requeriment no és atès, s'imposarà la corresponent sanció. Les deposicions recollides es col·locaran 
de manera higiènicament acceptable en bosses d'escombraries domiciliàries o en els llocs que es destinin 
expressament a aquest efecte. 
 
Article 124 
Es prohibeix l'entrada i permanència de gossos, gats i altres animals en els següents establiments o 
instal·lacions: 

a) Establiments de fabricació, venda, emmagatzematge o manipulació d'aliments de tota 
mena. 
b) Bars, cafeteries, restaurants i similars. 
c) Locals d'espectacles públics, culturals, esportius o recreatius. 
d) Piscines públiques. 

Els propietaris d'aquests locals han de col·locar a l'entrada dels establiments, en lloc visible, una placa 
indicadora de la prohibició. S'exceptuen de la prohibició continguda en aquest article els gossos pigall. 
 
Article 125 
El trasllat d'animals a través dels mitjans de transport es realitzarà d'acord amb les disposicions legals 
vigents. Els gossos pigall podran viatjar lliurement en els transport públics urbans, sempre que 
acompleixin la seva funció i que reuneixin les condicions higiènico-sanitàries i de seguretat establertes per 
la normativa vigent. 
 
Article 126 
Es considera que un animal està abandonat si no duu cap identificació de l'origen del propietari ni va 
acompanyat de cap persona. 
 
Article 127 
Els animals abandonats a la via pública seran recollits pels serveis municipals corresponents i mantinguts 
en dipòsit a l'espera que el seu propietari els reclami. Si l'animal no porta cap identificació de l'origen del 
propietari, el termini per a la seva recuperació és de vuit dies. Si l'animal porta identificació, s'avisarà el 
propietari, el qual tindrà un termini de deu dies per a recuperar-lo, després de l'abonament previ de les 
despeses de recollida, manutenció i vigilància que l'animal hagi ocasionat. Transcorreguts els terminis 
respectius, en ambdós supòsits l'animal pot ser sacrificat o donat a una persona que en vulgui tenir cura. 
Si ha de ser sacrificat, el sacrifici es farà, en tot cas, sota el control i la responsabilitat d'un veterinari. 
 
Article 128 
L'Ajuntament, d'ofici o a la instància de part, mitjançant els Serveis de la Policia Local, realitzarà les 
inspeccions que consideri oportunes per tal de vetllar pel compliment de les normes establertes en el 
present Capítol. L'agent emetrà informe que acrediti la situació o els fets motiu de la inspecció, i aquest 
informe podrà ser tramès, en el seu cas, als Serveis Veterinaris Oficials per tal que determinin l'actuació 
procedent. 
 
Article 129 
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Als efectes de l'article anterior, els propietaris o posseïdors d'animals hauran de facilitar als agents de 
l'autoritat municipal i/o als inspectors veterinaris les visites domiciliàries pertinents, sense perjudici que 
l'Ajuntament demani, en cas de negativa del propietari, el corresponent manament judicial. 
 
 
 
 
Article 130 
L'Ajuntament, previ informe dels Serveis Veterinaris Oficials o dels Serveis Tècnics competents pot 
comissar els animals domèstics o de companyia si hi ha indicis que hom els maltracta o tortura, si 
presenten símptomes d'agressió física o desnutrició o si es troben en instal·lacions indegudes. 
 
Article 131 
També pot l'Ajuntament comissar o ordenar l'aïllament dels animals de companyia en el cas d'haver-los 
diagnosticat que pateixen malalties transmissibles a les persones amb l'objectiu de sotmetre'ls a 
tractament o de sacrificar-los, si és necessari. 
 
Secció 4a. Infraccions i sancions 
Article 132 
Les infraccions a les disposicions del present títol es classifiquen en greus i lleus. 
 
Article 133 
Es consideraran infraccions greus, als efectes del present títol, les següents: 

a) La tinença en domicilis particulars d'animals expressament prohibits. 
b) La manca de vacunació contra la ràbia o la manca d'inscripció dels gossos al cens 
municipal. 
c) Els maltractaments, tortures o agressions a animals, tant si es produeix en públic com 
en privat. 
d) L'incompliment de l'obligació de sotmetre immediatament a reconeixement sanitari 
l'animal que hagi mossegat una persona i que, potencialment, li pugui transmetre la 
ràbia. 
e) L'abandonament dels animals. 
f) La manca greu de les condicions higiènico-sanitàries en l'allotjament dels animals. 
g) El dipòsit de les dejeccions dels animals en parcs o jardins públics. 

Article 134 
Es consideraran infraccions lleus, als efectes de la present ordenança, les següents: 

a) Que l'animal no porti de manera permanent la identificació censal, tot i estar censat. 
b) La no comunicació en els terminis establerts dels canvis de domicili, de transferència 
o la baixa de l'animal. 
c) La negativa a retirar les deposicions dels animals de la via pública. 
d) L'entrada de gossos o gats en els establiments esmentats en l'article. 

Article 135 
Les actuacions que vulnerin la present ordenança i que no siguin expressament tipificades com a 
infraccions, constituiran una conducta d'incompliment d'ordenances i reglaments segons la vigent 
legislació de Règim Local. 
 
Article 136 
Són responsables de les infraccions els propietaris o posseïdors, que no siguin per qualsevol títol, dels 
animals. 
 
Article 137 
Sense perjudici de l'execució subsidiària, quan fos procedent, la sanció general consistirà en una multa, 
l'import de la qual podrà oscil·lar entre 5.000 i 15.000 pessetes, per a les infraccions greus i entre 1.000 i 
5.000 per a les lleus. 
 
Article 138 
A efectes de la determinació de la quantia de la multa, s'atindrà les circumstàncies consistents en el perill 
per a la salut pública, la reiteració, la manca de col·laboració ciutadana i el menyspreu de les normes 
elementals de convivència ciutadana. 
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DISPOSICIONS ADDICIONALS 

1a. La present Ordenança té caràcter subsidiari en matèria de publicitat a la via 
pública venda no sedentària, o qualsevol acte o activitat a la via pública que 
sigui objecte de regulació específica. 

2a. Quan pel nombre o finalitats, la tinença d'animals prevista i autoritzada en 
la present ordenança fos susceptible de qualificar-se com a activitat econòmica, 
seran d'aplicació les disposicions del vigent Reglament d'Activitats Molestes, 
Insalubres, Nocives i Perilloses, aprovat per Decret 2414/1961, de 30 de 
novembre, i disposicions concordants. 

3a. Les persones que, a la data d'entrada en vigor de la present Ordenança, 
tinguin gossos sense censar en els seus domicilis particulars, hauran de 
procedir a censar-los en un termini màxim de dos mesos. 

4a. Les infraccions a l'articulat de la present ordenança, generaran la incoació 
del corresponent expedient sancionador d'acord amb les disposicions de la Llei 
del Procediment Administratiu. No podrà ser imposada cap sanció que no 
resulti derivada dels fets, per acció o omissió, provats en l'esmentat expedient. 
En la gradació de les sancions es tindrà sempre en compte l'efecte causat. En 
tots els casos es garantirà el principi d'audiència prèvia als interessats. 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

Fins l'aprovació de les ordenances municipals d'Edificació, són d'aplicació les 
següents disposicions: 

1. La col·locació de tendals a la via pública se subjecta a les següents 
condicions: 

a) En carrers amb vorera d'amplada superior a dos metres, el vol màxim serà 
igual a la meitat de l'amplada de la vorera, fins a un màxim total, en qualsevol 
cas, de dos metres. 

b) En carrers sense vorera, l'ocupació màxima serà d'un metre, en els que 
tinguin una amplada entre quatre i sis metres i, d'un metre i mig, si l'amplada és 
superior a sis metres. 

c) L'alçada mínima respecte a la rasant de la vorera es fixa en dos metres i 
trenta centímetres per als elements durs i en dos metres per als elements de 
faldilla. 
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d) En tot cas i especialment en els ambients protegits, cal garantir que els 
tendals s'integrin en l'entorn. 

2. És obligatòria la instal·lació de tanques a totes les construccions d'edificis, 
obres exteriors i enderrocs, durant la seva execució, i també l'adopció de totes 
les mesures necessàries per tal d'evitar danys a persones o béns. 

L'espai lliure de la vorera resultant haurà de ser superior a vuitanta centímetres. 
De no ser possible, caldrà facilitar el pas de vianants degudament senyalitzat i 
protegit, per altres mitjans. 

3. A qualsevol ocupació de la via pública no prevista expressament li seran 
d'aplicació analògicament les condicions establertes en aquesta disposició. 

4. La instal·lació de quioscos, cadires i tribunes, aparells sustentadors de 
retolació, estarà sotmesa a les normes particulars establertes en la 
corresponent llicència, i/o en la respectiva concessió. 

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Es deroga l'Ordenança Municipal Reguladora de la Policia de la via pública, així 
com les disposicions d'altres Ordenances municipals en la mesura que resultin 
modificades pel present text. 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança entrarà en vigor a partir de l'endemà de la seva 
publicació en el BUTLLETI OFICIAL de la província, un cop realitzada la 
fiscalització que correspongui a la Generalitat de Catalunya, i serà vigent 
mentre no sigui modificada o derogada. 
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