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Ordenança Fiscal N úm. 27
Reguladora de la taxa per la prestació de serveis Assistèncials.
Article 5. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de
serveis assistencials que s'hagin sol·licitat o que s'utilitzin.
A aquest efecte, s'aplicaran les tarifes següents:
SERVEI DE SUPORT DIURN

EUR/ MES

a) Servei complert
b)Servei de menjador
c)Atenció personal(higiene i bugaderia)
d)Servei de bugaderia
e)Servei higiene personal
f)Servei d'activitats (5dies)
g)Servei d'activitats (1 dia)
h)Servei de menjador(esporàdic)

218
187
31
19
19
38
4
9,5

Els serveis enumerats a les lletres a) a la e) corresponen a
setmanes de dilluns a divendres feiners.
El preu mínim mensual a pagar és de 30 euros/ mes
Ordenança Fiscal N úm. 28
Reguladora del preu públic per a la prestació de serveis de l'infocentre de Sta. Bàrbara.
Article 6.Tarifa
Els preus públics que s'estableixen per a la prestació dels serveis
són els següents les que es detallen: .
Concepte
Zona internet d'accès públic
(Biblioteca)
Zona internet d'accès públic
Infocentre-usuaris
Zona internet d'accès públic
Infocentre-usuaris
Zona internet d'accès públic
Infocentre -teletreballadors
Impressió B/ N paper normal
Impressió color paper normal
Impressió color fotografica
Impressió B/ N paper normal
Cursos d'autoformació
Escanejar DIN-A4 (sense operari)
Escanejar DIN-A4 (amb operari)
Teletreball opció 1

Teletreball opció 2

Lloguer sala reunions (2 hores)

Descripció

Carnet anual

Import
Gratuït
15 euros
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Aquest acord provisional ha estat sotmès al tràmit d’informació
pública pel termini de 30 dies, mitjançant anunci al tauler d’edictes
de la Corporació i al BOP núm. 243 de 21 d’octubre de 2004.
Transcorregut el termini, i no havent-se presentat reclamacions, es
consideren aprovades amb caràcter definitiu d’acord amb el que
estableix l’art.17.3 del RDL 2/ 2004, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i tot seguit es passen a
transcriure textualment les modificacions:
- Pel que fa a l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local
per empreses i entitats explotadores de serveis de subministrament, es remet expressament al model aprovat per la
Diputació de Tarragona i publicada íntegrament el BOP núm.
213 de data 14 de setembre de 2004.
- Ordenança fiscal núm. 3. L’article 3.3 queda redactat així: El
tipus de gravamen serà del 3, i en el segon paràgraf s’afegeix
“així com també les obres per instal·lació de sistemes de
captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta en
edificis i construccions en les quals no sigui obligatòria aquesta
incorporació, segons l’establert a l’ordenança reguladora
d’aquest aspecte. En aquest darrer cas, cal que la petició de
llicència sigui independent i es presenti per separat de qualsevol
altra autorització necessària per a dur a terme les obres”.
- Ordenança fiscal núm. 5. A l’article 6 es modifiquen les
següents tarifes:
Fotocòpies Din A4: 0,10 euros
Fotocòpies Din A3: 0,15 euros
Cèdula urbanística: 15,00 euros
Informes urbanístics: 15,00 euros
Certificats de compatibilitat urbanística: 15,00 euros
ORDEN AN ÇA FISCAL REGULADORA DEL CEMEN TIRI LOCAL,
CO N DUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FUN ERARIS
DE CARÀCTER LOCAL.

1 a 1/ 2 gratuïta; a partir fracció1/ 21 euros dia
Carnet (acces gratuït)
Impressió DIN-A4
Impressió DIN-A4
Impressió DIN-A4
Impressió DIN-A3

30 euros
0,05
0,6
1
0,06
30 euros

gratuït
0,15
Inclou: accés preferent als ordinadors
línies d'alta capacitat, temps i l·limitat,
horari d'oficina.
Ús insta l·lacions i equips 1 dia
3
Ús insta l·lacions i equips 4 dies/ mes
9
Ús insta l·lacions i equips 1 mes
30
Inclou: accés preferent als ordinadors
línies d'alta capacitat, temps i l·limitat, HDD
propi i armari propi mentre duri el contracte,
accés "full time" 24 hores- 365 dies
Ús insta l·lacions i equips 6 mes
500
Ús insta l·lacions i equips 1 any
900
Entitats Santa Bàrbara
Gratuit
Institucions pübliques
Gratuit
Empreses
Gratuït

Santa Bàrbara, 27 de novembre de 2004. — L'alcalde, Joaquin
Martí Farnós.
2004/ 12507 - AJUN TAMEN T DE LA SECUITA
Edicte
El Ple de l’Ajuntament de la Secuita va acordar en data 11 d’octubre de 2004 aprovar provisionalment les modificacions de les
Ordenances Fiscals per a l’exercici de 2005.

Article 1. Fonaments i naturalesa.
En ús de les facultats concedides pels articles 20.4 p) i 58 de la
Llei 39/ 1988, de 18 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, aquest Ajuntament estableix l’ordenança i la taxa de cementiri
local, conducció de cadávers i altres serveis fúnebres de caràcter
local que es regirà per aquesta ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del
cementiri municipal per l’assignació d’espais per a enterraments,
permisos de construcció de panteons, tombes o de sepultures,
ocupació d’aquests panteons o sepultures, reducció, incineració,
moviment de làpides, col·locació de làpides, reixes i guarniments,
conservació dels espais destinats al descans dels difunts, exhumació
i trasllat de cadàvers, autorització a empreses per a la prestació de
serveis funeraris, registre de transmissions qualsevol altre que, de
conformitat amb el que es preveu en el Reglament de policia sanitària
mortuòria, siguin convenients o s’autoritzi a instància de part.
Article 3. Subjecte passiu.
S’on subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les
persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix
l’art.33 de la Llei general tributària, quan sol·licitin o utilitzin els
serveis que constitueixen el fet imposable de la taxa.
Article 4. Responsables.
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de
les obligacions tributàries les persones físiques o jurídiques, així com
les entitats a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general
tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les
societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides,
concursos, societats i entitats en general en els supòsits i amb l’abast
que assenyala l’article 40 de la Llei general tributària.
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Article 5. Exempcions.
Estaran exempts dels serveis que es realitzin arran de:
a) Els enterraments dels asilats procedents de la beneficència,
sempre que la conducció es verifiqui per compte dels establiments
esmentats i sense cap pompa fúnebre pagada per la família dels
finats.
b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.
c) Les inhumacions que ordeni l’autoritat judicial i que s’efectuïn en
la fossa comuna.
Article 6. Quota tributària.
a) La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa
següent:
Per la concessió d’un nínxol nou: 665,00 euros
Per la concessió d’un nínxol de segona mà: 400,00 euros
Pel manteniment del cementiri:
- Per cada nínxol: 15,00 euros
- Per cada panteó: 50,00 euros
- Per cada capella: 60,00 euros
b) Les restes de cadàvers inhumats de qualsevol mena de sepultura
podran passar al columbari, si així es sol·licita, sense pagar cap dret
de cap classe, sempre que la sepultura quedi completament lliure, i
totes les operacions aniran a càrrec de l’Ajuntament i la sepultura
desocupada revertirà al seu favor.
Article 7. Meritació.
La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir, quan s’autoritzin
els serveis.
N o obstant, la taxa per conservació i manteniment de nínxols,
sepultures i altres es merita l’1 de gener de cada any i no es podrà
reduir.
Article 8. Règim de declaracions i ingrés.
Per a la taxa de manteniment es formarà un padró anual, amb els
titulars de les concessions d’ús privatiu, que inclourà les variacions
produïdes en l’exercici anterior.
El subjecte pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa.
En aquest cas s’ordenarà el càrrec al compte bancari durant els últims
deu dies del termini de pagament voluntari.
Article 9. Infraccions i sancions.
Pel que fa a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions
que es corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen
els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.
Disposició final.
Aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el dia 11 d’octubre de 2004, i que
ha quedat definitivament aprovada en data ....., començarà a regir
el dia 1 de gener de 2005, i continuarà vigent mentre no s’acordi la
seva modificació o derogació.
ORDEN AN ÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL CLAVAGUERAM
Article 1r. Fonament i naturalesa.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la
Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/ 1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que es
disposa en els articles 15 a 19 de la Llei 39/ 1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament
estableix la taxa de clavegueram, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article
58 de l’esmentada Llei 39/ 1988.
Article 2n. Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa:
a) L’activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si es donen les condicions necessàries per autoritzar la presa a
la xarxa de clavegueres municipal.
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b) La prestació dels serveis d’evacuació d’excretes, d’aigües
pluvials, negres, residuals mitjançant la xarxa de clavegueres municipal i el seu tractament per depurar-les.
2. N o estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes,
declarades ruïnoses o que tinguin la condició de solar o de terreny.
Article 3r. Subjectes passius.
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General
Tributària:
a) Quan es tracti de la concessió de llicència de presa a la xarxa,
el propietari, l’usufructuari o el titular del domini de la finca.
b) En el cas de prestació de serveis del núm. 1b) de l’article
anterior, els ocupants o usuaris de les finques del terme municipal
beneficiàries d’aquest serveis, qualsevol que sigui el seu títol: propietaris, usdefructuaris, habitants o arrendataris, fins i tot en precari.
2. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de
l’ocupant o usuari dels habitatges o locals el propietari d’aquests
immobles, que podran repercutir, si s’escau, les quotes que s’han
satisfet sobre els beneficiaris respectius del servei.
Article 4rt. Responsables.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del
subjecte passiu, les persones físiques i jurídiques a què es refereixen
els articles 38.1 i 39 de la Llei General TrIbutària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les
societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides,
concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast
que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària.
Article 5è. Quota tributària.
Manteniment de la xarxa de clavegueram: 18,00 euros per cada
connexió a la xarxa.
Article 6è. Exempcions i bonificacions
N o es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció
d’aquesta taxa.
Article 7è. Acreditament.
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï
l’activitat municipal que constitueix el seu fet imposable, i s’entendrà
que aquest s’inicia:
a) En la data de presentació de la corresponent sol·licitud de la
llicència de presa, si el subjecte passiu la formulava expressament.
b) Des que té lloc la presa efectiva a la xarxa de clavegueres
municpal. L’acreditament d’aquesta modalitat de la taxa es produirà
amb independència que s’hagi obtingut o no la llicència d’escomesa
i sense perjudici de l’inici de l’expedient que es pugui instruir per a la
seva autorització.
2. Els serveis d’evacuació d’excretes, d’aigües pluvials, negres o
residuals són de caràcetr obligatori per a totes les finques del municipi
que tinguin façana als carrers, places o vies públiques on hi hagi
clavegueram, sempre que la distància entre la xarxa i la finca no
sobrepassi els cent metres, i la taxa s’acreditarà fins i tot quan els interessats no efectuïn la presa a la xarxa.
3. L’acreditament de la taxa es produeix el primer dia de cada
any.
Article 8è. Declaració, liquidació i ingrés.
1. Els subjectes passius substituts del contribuent formularan les
declaracions d’alta i de baixa en el cens de subjectes passius de la
taxa en el termini que hi ha entre la data en què es produeixi la
variació en la titularitat de la finca i l’últim dia del mes natural següent.
Aquestes últimes declaracions tindran efecte a partir de la primera
liquidació que es practiqui després que hagi finalitzat el termini de
presentació d’aquestes declaracions d’alta i de baixa.
2. Les quotes que exigeix aquesta taxa es liquidaran i es recaptaran pels mateixos períodes i en els mateixos terminis que els rebuts
d’escombraries.
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Disposició final.
Aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el dia 11 d’octubre de 2004, i que
ha quedat definitivament aprovada en data ....., començarà a regir
el dia 1 de gener de 2005, i continuarà vigent mentre no s’acordi la
seva modificació o derogació.
ORDEN AN ÇA REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA
D’ESCOMBRARIES.
Es modifica l’article 6 corresponent a la quota tributària, quedant
de la següent manera:
Per cada habitatge: 110,00 euros
Per cada local comercial o/ i industrial: 155,00 euros
Per cada magatzem: 82,00 euros
ORDEN AN ÇA REGULADORA DEL BON ÚS DE LA VIA PÚBLICA.
TÍTOL PRIMER: OBJECTE
Article 1
Aquesta ordenança té per objecte regular el bon ús de la via
pública en el seu sentit més ampli.
S’entenen per via pública les avingudes, els carrers, els passeigs,
les places, els camins, els parcs, els jardins, els ponts, les fonts i la
resta de béns immobles municipals de caràcter públic.
TÍTOL SEGON : POLÍTICA DE LA VIA PÚBLICA
Capítol primer. Retolació i numeració dels immobles
Article 2
L’Ajuntament s’obliga a mantenir actualitzada la nomenclatura i
retolació de les vies públiques i la numeració dels edificis en els
termes que estableix la legislació vigent.
Article 3
Les vies públiques es distingiran i s’identificaran amb un nom,
diferent per a cada una d’elles.
Article 4
El retolament de les vies públiques té el caràcter de servei públic,
i s’efec-tuarà amb una làpida, una placa o qualsevol altre mitjà que
permeti la identificació del nom del carrer o de la plaça des de la
posició d’un vianant o un conductor.
Article 5
Els propietaris d’immobles afectats per la col·locació de rètols han
de permetre la seva fixació.
Aquesta servitud administrativa serà gratuïta i s’ha de notificar al
propietari afectat.
Article 6
1. El propietari del solar o edifici haurà de col·locar al seu càrrec,
tocant a la porta principal, o al mig de la línia frontera amb la via
pública, l’elementindicador de la numeració de la finca, que
s’ajustarà a un model aprovat per l’Ajuntament, i l’haurà de mantenir
en perfecte estat de visibilitat i neteja.
2. La inexistència de la numeració, la seva discordança amb la
numeració establerta per l’Ajuntament, o el mal estat de conservació,
sense perjudici de les sancions en què es pugui incórrer, podrà
comportar que l’Ajuntament executi de manera subsidiària els treballs
d’instal·lació o manteniment, amb càrrec al propietari.
Capítol segon. Ús de la via pública
Article 7
S’entén per ús de la via pública la utilització o l’aprofitament que
tota persona pugui fer del sòl, volada o subsòl d’aquesta.
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Article 8
L’ús que els ciutadans facin de la via pública es classifica en:
a) ús comú que pot ser general o especial.
b) ús privatiu.
Secció 1ª. L’ús comú general
Article 9
L’ús comú general és el que pot exercir lliurement qualsevol
ciutadà sense que es requereixi una qualificació específica, utilitzant
un bé d’acord amb la seva naturalesa, els actes d’afectació i les
disposicions generals i normes de policia que reglamentin el seu ús.
Article 10
Per regla general l’ús, aprofitament i gaudi de la via pública és
de caràcter comú general.
Article 11
Es prohibeix expressament:
a) Utilitzar la via pública com a lloc d’exercici o desenvolupament
de professions, treballs o oficis, sense perjudici del que preveu
aquesta Ordenança en quant als usos comú especial i privatiu.
b) Col·locar o deixar abandonats a la via pública objectes particulars.
c) Instal·lar a les façanes que donen a la via pública antenes
parabòliques, aparells d’aire condicionat o similiars, sens perjudici
de la corresponent autorització municipal. N o obstant, però, es
prohibeix expressament estendre roba a les façanes.
d) Rentar vehicles, maquinària diversa, eines, etc., a la via
pública.
e) Abocar incontroladament qualsevol residu, així com incinerar-lo
o enterrar-lo en tot el terme municipal. (Se n’exceptuen els residus
vegetals agrícoles.)
f) Acampar o pernoctar a la via pública.
Article 12
L’incompliment de les prohibicions anteriors comportarà a més a
més de la corresponent sanció, l’obligació de posar fi a les activitats
expressament prohibides o a retirar els elements de les façanes. En
cas de no fer-ho i després de l’advertiment, es procedirà a l’execució
subsidiària.
Secció 2a. Els usos comuns especials
Article 13
L’ús comú especial és aquell en el qual concorren circumstàncies
singulars de perrillositat, intensitat d’ús o d’altres similars.
Article 14
L’ús comú especial està subjecte a llicència municipal que
s’atorgarà sens perjudici de tercers i que és essencialment revocable
per raons d’interès públic amb dret a indemnització.
Article 15
L’atorgament de la llicència municipal correspon a l’alcalde de
l’ajuntament en el termini màxim de 2 mesos a comptar des de
l’endemà de la sol·licitud, entenent-se desestimada en cas de silenci.
Subsecció primera.
Regulació dels usos típicament comuns especials
Article 16. Guals
1. L’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via pública
constitueix un ús comú especial dels béns de domini públic.
2. La construcció del gual és obligatòria davant de totes les portes
que es facin servir per a l’entrada de vehicles des del carrer a les
finques particulars.
3. La modificació del bordó, igual com qualsevol altra obra que
calgui fer a la via pública està subjecta a la concessió de llicència
municipal.
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4. La titularitat de la llicència s’atorgarà a les persones físiques o
jurídiques que exhibeixin la titularitat de la llicència per a l’ús del local
o recinte servit pel gual.
5. Qualsevol placa o cartell de prohibit aparcar cal que estigui
autoritzat per l’Ajuntament.
6. Per tal d’obtenir llicència per a l’accés al local, caldrà justificar
que es requereix necessàriament l’entrada i sortida dels vehicles.
7. En cas de locals comercials o industrials, caldrà que en el seu
interior existeixi un espai lliure reservat de manera permanent i exclusivament a les operacions de càrrega i descàrrega.
8. Queden exclosos d’aquesta condició els tallers d’automòbils i
els establiments que puguin justificar la necessitat de traslladar
objectes pesants o raons similars, que seran apreciades pels Serveis
Tècnics Municipals.
9. Els serveis tècnics municipals fixaran les característiques de les
obres a realitzar (tipus de bordó, reforç del paviment de la voravia,
etc.), així com de la senyalització horitzontal necessària, que s’incorporaran com a condicions de la llicència.
10. En la construcció o modificació dels guals, s’han de respectar
les característiques de la vorera (acabats, rasant, pendent transversal...), així com l’amplada lliure restant, que serà (90cm, sempre
que sigui possible. Així doncs, en voreres d’amplada <1.50m, el
gual serà de 35cm (tipus Manresa); i en voreres (1.50m, el gual serà
de 60cm.
11. El titular de la llicència haurà de mantenir l’obra realitzada i,
per a aquest a fi, l’Ajuntament podrà fixar el dipòsit de garanties
econòmiques.
12. Les llicències podran ser concedides per a un ús permanent
o horari, segons les necessitats justificades en les peticions.
Article 17. Venda ambulant i mendicitat
1.De manera general és prohibida la venda ambulant, a
excepció de les degudament autoritzades per l’Ajuntament.
2.De manera general és prohibida la mendicitat.
Article 18. Tendals i marquesines
1. Els establiments comercials podran instal·lar tendals en les
seves façanes, sempre que en cap posició no en quedin parts a
menys de 2 metres del terra, ni la seva projecció horitzontal arribi a
menys de 40 cm de la voravia.
2. En cas que es vulguin instal·lar marquesines o altres elements
que no siguin estrictament tendals de lona, caldrà presentar, juntament
amb la sol·licitud de llicència, un projecte signat per tècnic competent
que garanteixi la fixació i solidesa dels elements projectats.
Article 19. Rètols dels establiments
1. Els establiments comercials podran instal·lar rètols anunciadors
del nom comercial, dels productes o especialitats, etc., en les seves
façanes, sempre que en cap posició no en quedin parts a menys de
2 metres del terra. N o s’admet la col·locació de manera perpendicular a la façana, o en banderola.
2. Caldrà que el peticionari d’un rètol presenti, juntament amb la
sol·licitud de llicència, un projecte signat per un tècnic competent que
garanteixi la fixació i solidesa dels elements projectats.
Article 20.-Instal·lació de taules i cadires
1. La col·locació de taules de bar en la via pública es farà de
manera que quedi pas lliure per als vianants. De manera general:
- en voravies de 2 a 5 metres es deixarà un pas lliure de la meitat
de l’amplada de la voravia.
- en voravies de més de cinc metres es deixarà lliure un terç
d’aquesta amplada.
- no s’admet la instal·lació de taules en voravies de menys de 2
metres.
- per a la determinació de l’amplada efectiva de la voravia es
tindrà en compte l’existència d’obstacles, com ara mobiliari urbà,
etc., que redueixin el pas.
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2. L’ocupació de la via pública mitjançant cadires, taules,
velladors, para-sols, tendals, etc., resta subjecta a llicència municipal
per l’ús privatiu que representen del domini públic. Les llicències
s’atorguen a precari i són revocalbes per causa d’interès públic.
Article 21. Mercaderies i materials de construcció
1. En totes les construccions d’edificis, obres exteriors, enderrocs
i ocupació temporal amb materials de construcció és obligatòria la
construcció d’una tanca.
2. En el projecte d’obres es recollirà, de manera detallada,
l’ample de voravia que quedarà lliure per al pas dels vianants que,
de manera general, no podrà ser inferior a 80 cm.
3. Si no fos tècnicament possible respectar l’amplada citada es
construiran bastides o ponts volants, o qualsevol altra solució que
permeti el pas dels vianants.
4. En les obres citades en l’article anterior serà obligatòria la construcció de tubs de descàrrega de materials, productes d’enderroc,
etc., i es preveuran les mesures adients per tal d’evitar danys a les
persones, i no entorpir-ne la circulació.
5. Abans d’iniciar-se les obres caldrà declarar l’existència de la
maquinària que, per la proximitat a la voravia, o el seu vol, pugui
causar danys o molèsties a terceres persones. La seva instal·lació
restarà subjecta a llicència prèvia municipal.
6. Abans de l’inici de les obres s’indicarà el lloc i mitjans que s’utilitzaran per emmagatzemar provisionalment els enderrocs, així com la
seva destinació final. L’Ajuntament podrà sol·licitar la documentació
acreditativa de la destinació final dels enderrocs.
7. En els casos citats anteriorment, l’Ajuntament podrà exigir al
titular de la llicència el dipòsit de garanties econòmiques per tal de
reparar els possibles desperfectes que les obres poguessin causar a
la via pública o al mobiliari urbà.
8. Sense perjudici de les sancions en que es pugui incórrer per no
disposar de llicència per a les ocupacions temporals o instal·lacions
auxiliars citades en els articles anteriors, l’Ajuntament podrà enderrocar les construccions que obstrueixin el pas, precintar la
maquinària que comporti perill i executar subsidiàriament les tasques
de neteja de la via publica, a càrrec del titular de la llicència.
Secció 3a. L’ús privatiu
Article 22
L’ús privatiu és el constituït per l’ocupació directa o immediata
d’una porció del domini públic, de manera que limiti o exclogui la
utilització per part dels altres interessats.
Article 23
Modalitats d’ús privatiu:
a) Alló que comporta la transformació o modificació del domini
públic.
b) L’inherent a l’afectació dels béns i allò que comporta la transformació o la modificació del domini públic.
Article 24
1. L’ús privatiu que no comporta modificació o transformació del
domini públic està subjecte a l’obtenció prèvia de la llicència d’ocupació temporal que origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic amb dret a indemnització, si s’escau.
2. La sol·licitud de llicència ha de resoldre’s en el termini de 2
mesos i en defecte s’entendrà desestimada.
3. L’atorgament de la llicència és competència de l’alcalde.
Article 25
L’ús privatiu inherent a l’afectació dels béns i allò que comporta la
modificació o transformació del domini públic resta subjecte a
concessió administrativa.
En la resta s’aplicarà el que es preveuen en el articles 59 i
següents del Reglament de patrimoni.
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Article 26
1. Les úniques instal·lacions que s’autoritzaran perquè ocupin de
manera permanent el sòl o el subsòl de la via pública, seran les de
les companyies de serveis públic (aigua, gas, electricitat o telefonia).
En cap cas, aquest tipus d’instal·lacions no podran ocupar el vol de
la via pública.
2. En les seves sol·licituds de llicència, les companyies de serveis
públics hi faran constar, a més de la descripció de les instal·lacions
que hauran de realitzar, el termini dels treballs, les mesures que
s’adoptaran per a la protecció dels vianants i els obstacles al trànsit
que els treballs puguin implicar.
3. De manera general, els treballs al carrer s’hauran de realitzar
amb el mínim de temps tècnicament possible.
4. Si calgués que durant la nit quedessin trams de rasa oberts, o
elements que dificultessin el trànsit, se n’haurà de preveure la senyalització amb balises lluminoses.
5. N o s’obriran rases ni es deixaran terres sobre la calçada si
existeix la sospita raonable de pluges. En qualsevol cas, s’evitarà que
la pluja pugui fer córrer les terres dipositades al carrer o bé retirantles o bé cobrint-les.
TÍTOL TERCER. SERVITUDS
Article 27
S’estableix sobre les façanes dels edificis la servitud d’haver de
suportar les línies elèctriques d’enllumenat públic, els punts de llum
necessaris, els quadres de comandament o control, els elements de
senyalització viària, i qualsevol altre element de propietat municipal
que sigui d’interès general (per exemple unes argolles per engalanar
el poble).
Article 28
S’estableix sobre les façanes dels edificis la servitud d’haver de
suportar les línies de baixa tensió, telefonia i qualsevol altra línia d’interès general.
Article 29
1. Les instal·lacions de propietat municipal només podran ser
manipulades per l’Ajuntament o empreses concessionàries o amb
permís explícit de l’Ajuntament.
2. Aquesta condició s’estén als casos en què calgui alterar-les per
obres que vulgui realitzar el propietari de la façana sobre la qual
estiguin instal·lades, i en aquest cas el cost de les modificacions serà
a càrrec d’aquest darrer.
3. Si per conveniència d’un tercer es vol desplaçar qualsevol
instal·lació municipal que l’afecti, se sol·licitarà a l’Ajuntament, el qual
procedirà a efectuar la modificació, si és possible i raonable, prèvia
acceptació del pressupost per part del peticionari.
4. Es prohibeix la utilització dels elements tècnics de l’enllumenat
com a suport de banderoles, pancartes, o qualsevol altra instal·lació
que els puguin danyar.
Article 30
Els propietaris d’immobles estan obligats a consentir les servituds
adminis-tratives establertes per a la utilitat pública i en particular,
hauran de suportar la instal·lació de façanes, reixats i tanques d’elements indicadors de retola-ció de la via, senyals de circulació,
d’instal·lacions d’enllumenat públic, així com la de qualsevol altre
element relatiu a un servei públic.
Aquesta servitud serà gratuïta i s’establirà mitjançant notificació
prèvia al propietari de l’immoble afectat, sense cap més indemnització que la dels desperfectes que es puguessin ocasionar.
TÍTOL QUART. N ETEJA DE LA VIA PÚBLICA
Article 31
És obligat respectar la via pública tant pel que fa a la seva neteja
com a l’estat i conservació dels seus elements integrants.
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S’inclou dins de la via pública: les avingudes, passeigs, carrers,
places, voreres, jardins, parcs i qualsevol altre bé d’ús municipal
destinat a l’ús comú general, especial o privatiu.
Article 32
Si com a conseqüència de l’execució d’obres s’embruta la via
pública, el contractista serà responsable de la seva neteja i la
deixarà en les mateixes condicions en què es trobava abans del
seu inici.
Article 33
Totes les persones que realitzin qualsevol activitat que puguin
embrutar la via pública, qualsevol que sigui el lloc en què es desenvolupen i sense perjudici de les llicències o autoritzacions que en
cada cas siguin proce-dents, adoptaran les mesures adients per a
evitar l’embrutiment, així com les de restituir la via pública afectada
al seu estat inicial, previ a l’inici de l’acti-vitat immediatament després
de finalitzada aquesta.
Article 34
Queda especialment prohibit abocar en tot el terme municipal
qualsevol tipus de producte químic que sigui perillós per a la salut de
les persones (productes fitosanitaris, de neteja barrejats amb aigua o
no, hidrocarburs, etc.).
Article 35
Els organitzadors d’un acte públic en el carrer o en el domini
públic municipal seran els responsables de la brutícia que aquest acte
generi.
Als efectes de la neteja del poble, els organitzadors resten
obligats a informar a l’Ajuntament sobre el lloc, recorregut i horari
de l’acte públic que se celebrarà. L’Ajuntament els podrà exigir la
constitució d’una fiança per l’import dels serveis subsidiaris de
neteja que previsiblement pogués derivar-se de la celebració de
l’ acte.
Article 36
Està prohibida instal·lar o repartir, fora del espais assignats, rètols,
pancartes, anuncis, fulletons, adhesius o similars a la via pública o al
mobiliari urbà sense la preceptiva autorització municipal.
En cas d’incompliment, l’empresa o persona anunciant serà
responsable de la seva retirada i neteja de la via pública, en cas
contrari es procedirà a actuar subsidiàriament per l’Ajuntament i a
càrrec de l’anunciant sens perjudici de la sanció corresponent.
S’exclou de la prohibició anterior els rètols que es col·loquin als
espais que l’Ajuntament ha destinat per penjar-n’hi.
Article 37
Es prohibeix realitzar pintades en façanes o qualsevol bé de
domini públic. Aniran a càrrec de la persona responsable de les
esmentades pintades les despeses per a la seva eliminació, amb independència de la sanció corresponent. S’exclouen les que autoritzi
l’Ajuntament.
Article 38
1. S’entén per residus municipals els residus domèstics, també els
residus de comerços, oficines i serveis, i d’altres residus que, per la
seva naturalesa o composició, poden assimilar-se als residus
domèstics.
2. En els casos d’activitats industrials, s’entén com residus assimilables a domèstics els procedents de l’activitat d’oficina, de la neteja
general dels locals i del menjador de l’empresa.
Article 39
L’Ajuntament establirà diverses formes de recollida d’aquests
residus municipals: recollida domiciliària (mitjançant contenidors municipals o sense ells segons zones), recollides selectives (vidre, piles...)
o recollides sectorials (mobles i trastos vells).
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Article 40
En cap cas no seran recollits pels serveis municipals aquells
residus que no es puguin incloure dins dels tipus de residus exposats
a l’art. 44, dels quals continuaran sent propietaris i responsables
davant la legislació vigent els seus productors.
Article 41
1. En la recollida domiciliària mitjançant contenidors, els usuaris
han de complir la normativa específica que sobre la utilització dels
contenidors aprovi l’Ajuntament.
2. Els residus voluminosos inerts municipals que no tinguin un
sistema de recollida diferenciat hauran de ser reduïts, al mínim volum
possible, formant farcells compactes i col·locats dins o fora dels contenidors, dins de l’horari establert, evitant al màxim l’impacte visual i
impedint que s’obstaculitzi el pas per la via pública.
Article 42
Es prohibeix canviar de lloc o fer un ús indegut dels contenidors o
mobiliari urbà.
Article 43
Queda prohibit obstaculitzar de qualsevol forma la càrrega i el
buidatge dels contenidors.
Article 44
Als restaurants i indústries que, per raons higièniques, sanitàries així
ho aconsellin se’ls podrà imposar la utilització de contenidors de la seva
propietat. El manteniment de neteja i conservació anirà al seu càrrec.
Article 45
1. Es prohibeix dipositar dins dels contenidors específics per la
recollida selectiva dels diferents materials susceptibles de valoritzar,
residus de qualsevol altre material.
2. També es prohibeix la recollida, per part de terceres persones
no autoritzades per l’Ajuntament, dels materials dipositats en aquests
contenidors.
Article 46
1. Es prohibeix llençar o abandonar a la via pública mobles, electrodomèstics, estris i trastos vells.
2. Els particulars que desitgin despendre’s d’aquests objectes, ho
concertaran amb el servei específic de l’Ajuntament.
Article 47
1. Es prohibeix llençar o abandonar a la via pública, o en els
contenidors municipals, runes i terres procedents de qualsevol tipus
d’obra.
2. Les runes i terres de qualsevol obra han de ser gestionades a
càrrec del seu propietari i segons la legislació vigent.
Article 48
L’horari per dipositar els residus a la via pública o als contenidors
municipals municipals serà el següent:
a) Al nucli urbà, les urbanitzacions i les zones residencials: a partir
de les 19 hores i fins al moment de la prestació del servei.
b) A les activitats comercials o industrials que tanquin amb anterioritat als horaris indicats: com a màxim, una hora abans de tancar.
Article 49
El servei de neteja de la via pública es prestarà per l’Ajuntament,
sens perjudici de les obligacions imposades als ciutadans/ es.
TÍTOL CIN QUÈ MOBILIARI URBÀ
Article 50
Qualsevol comportament que suposi un mal ús o que generi
embrutiment o danys als elements de mobiliari urbà constitueix
infracció.
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Article 51
Es consideren mobiliari urbà aquells elements que serveixin d’ornamentació, suport de serveis i activitats d’esplai i recreatives.
Article 52 -Papereres
Les deixalles sòlides de petit format com papers, embolcalls i
elements similiars hauran de dipositar-se a les papereres instal·lades
per aquesta finalitat. Es prohibeix:
1. Llençar puntes de cigars o cigarretes o altres matèries enceses
a les papereres. En tot cas, s’hi hauran de dipositar un cop
apagades.
2. Dipositar a les papereres de la via pública bosses d’escombraries, caixes o paquets de dimensions superiors a les del recipient
que la ha de conte-nir.
3. Dipositar a les papereres de la via pública líquids o deixalles
que es puguin liquar.
4. Qualsevol acte que pugui malmetre la paperera.
Article 53 -Fons Públiques
En les fonts públiques i llocs anàlegs es prohibeix:
1. Pescar, rentar-se, banyar-se, rentar-hi animals, vehicles a motor
o similars, deixar-hi nedar o abeurar animals, llençar-hi qualsevol tipus
de producte o objecte o enterbolir les aigües.
2. Alterar la sortida de l’aigua dirigint-la fora del recipient
dissenyat per recollir-la o altres actuacions semblans.
Article 54 -Jocs Infantils
Els jocs infantils estan destinats exclusivament a la mainada. Són
infracció tots els actes que suposin un mal ús dels jocs o que hi
generin embrutiment o danys, i en particular:
1. L’ús de jocs de manera que puguin ocasionar danys o molèsties
a altres nenes.
2. L’ús diferent de l’establert, que comporti o pugui comportar un
mal ús del joc o danyar-lo.
3. Trencar-ne alguna part, descalçar-los i altres actes anàlegs.
Article 55 -Prohibicions comunes
Sense perjudici de les especificacions establertes per a mobiliari
urbà en els articles anteriors, són prohibicions comunes a aquest, i a
la resta de mobiliari urbà a què es refereix l’article 52 les següents:
1. Fer esclatar qualsevol tipus de petard en el mobiliari urbà.
2. Sacsejar, arrancar, tobar, trencar, embrutar, torçar o sostraure
el mobiliari urbà, pujar-hi a sobre o enfilar-s’hi.
3. Desplaçar elements sense permís municipal.
4. Encendre foc a prop o en el mobiliari urbà.
5. Enganxar adhesius, cartells i elements similiars al mobiliari
urbà.
6. Arrancar, ratllar o fer malbé rètols indicatius referents a circulació i altres d’anàlegs.
7. Lligar cordes o altres elements que puguin impedir el pas de
vianants o vehicles.
TÍTOL SISÈ. PROTECCIÓ D’ESPAIS VERDS
Article 56
1. Tots els ciutadans han de respectar l’arbrat i les plantacions
existents als espais públics del terme; s’abstindran de realitzar qualsevol acció o activitat que els pugui malmetre, perjudicar o afectar.
2. En els projectes d’urbanització, llicències d’edificació i de
canalització
dels diversos subministraments en carrers o zones on hi hagi arbrat
existent, caldrà tenir en compte el següent:
2.1 Es mantindrà tot aquell arbrat catalogat o d’interès municipal
que, per les seves dimensions, ubicació o tipus d’espècie, no pugui
ser traslladat i es protegirà segons disposa la N orma tecnològica de
jardineria i paisatgista 03E, de maig de 1993.
2.2 Els serveis tècnics municipals imposaran mesures especials en
les llicències i autoritzacions corresponents.
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2.3 La valoració dels arbres que siguin danyats o que s’haguessin
de suprimir serà realitzada segons el “Metodo de Valoración del
Arbolado Ornamental. N orma de Granada”.
2.4 En qualsevol cas, l’obra es realitzarà sempre de manera que
no afecti l’arbrat ni altres plantacions de la via pública. Davant la
impossibilitat d’acomplir-ho, els elements vegetals afectats que siguin
d’interès seran traslladats i/ o plantats de nou al càrrec del sol·licitant
de l’obra.
2.5 Quan excepcionalment sigui inevitable la supressió d’algun
arbre o plantació, en compensació a l’interès públic pertorbat, els
interessats hauran d’abonar una indemnització segons la valoració
realitzada pels serveis tècnics que revertirà en la creació d’espais
verds.
2.6 En les sol·licituds de llicència d’edificacions particulars
s’haurà d’adjuntar un plànol escala 1:100 que reculli les servituds de
pas existents en la via pública i que es puguin veure afectades pel
desenvolupament de l’obra: canalitzacions de companyies subministradores, suports de senyalització, enllumenat, arbrat, parterres o
similars, mobiliari urbà, imbornals i qualsevol altre element integrant
de la via pública.
Article 57
1. Es prohibeix dipositar qualsevol tipus de material d’obra,
escombraries o runes dins de l’escossell o a les seves rodalies.
2. Es prohibeix, també, abocar tota mena de líquids, encara que
no siguin perjudicials, en els escossells dels arbres i la seva proximitat.
3. Es prohibeix, utilitzar l’arbrat per clavar-hi cartells, subjectar-hi
cables, pancartes i qualsevol altre element que escanyi l’escorça.
4. Es prohibeix esporgar o tallar l’arbrat que hi ha als espais buits
públics del terme. N omés l’Ajuntament podrà dur a terme aquest tipus
de treballs.
Article 58
1. Per tal d’aconseguir una millor protecció i conservació dels
espais verds públics, no s’autoritzarà cap tipus de construcció o
instal·lació que sigui aliena a les finalitats estètiques, recreatives o
culturals del parc o jardí en qüestió, especialment les de contingut
publicitari.
2. Els parcs i jardins delimitats per tanques restaran oberts durant
l’horari fixat per l’Ajuntament.
3. Llur utilització i gaudiment és gratuït, excepte en aquelles àrees
o instal·lacions que l’Ajuntament dediqui a un fi especial, mitjançant
les condicions especials.
4. Els vigilants o guardes expulsaran les persones que sense raó
que ho justifiqui, restin al parc durant les hores que estigui tancat al
públic.
5. En nits de festes i revetlles, l’Administració municipal fixarà les
condicions especials per a l’entrada.
Article 59
1. Tots els ciutadans han de respectar l’arbrat i les plantacions de
tota mena, així com les instal·lacions complementàries, com ara
bancs, jocs infantils, papereres, fanals, etc...i s’abstindran de qualsevol acte que els pugui perjudicar, enlletgir o embrutar, així com
realitzar tota mena de desperfectes.
2. Els visitants dels parcs i jardins guardaran una conducta
adequada i atendran les indicacions contingudes en els rètols i
avisos, així com les que puguin formular els vigilants i guardes.
TÍTOL SETÈ -RÈGIM SAN CION ADOR
Infraccions i sancions
Article 60
Concepte d’infracció
1. Constitueixen infracció administrativa d’aquesta ordenança les
accions o omissions que representin vulneració dels seus preceptes,
tal com aparaeixen tipificats en els diferents articles de desenvolupament.
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2. La regulació de la potestat sancionadora que fa aquesta ordenança s’entén sense perjudici del que pugui contemplar la legislació
sectorial corresponent.
Article 61
Responsabilitat
1. Són responsables de les infraccions administratives les persones
físiques que les cometin a títol d’autors i coautors. Aquesta responsabilitat es podrà estendre a aquelles persones que per llei se’ls atribueixi el deure de preveure la infracció administrativa comesa per uns
altres.
2. De les infraccions relatives a actes subjectes a llicència que es
produeixin sense la seva obtenció prèvia o amb incompliment de les
seves condicions, en seran responsables les persones físiques o jurídiques
que siguin titulars de la llicència i, si aquesta no existís, de l’activitat.
Article 62
Classificació de les infraccions
1. Les infraccions administratives d’aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
2. Les sancions derivades de les infraccions administratives tindran
la naturalesa de multa.
3. La classificació de la infracció i la imposició de la sanció
hauran d’obser-var l’adequació deguda als fets, i per a això es
tindran en compte els cri-teris d’aplicació següents:
a) L’existència d’intencionalitat o reiteració.
b) La naturalesa dels perjudicis ocasionats.
c) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més
d’una infracció de la mateixa naturalesa.
d) La transcendència social.
4. La imposició de les sancions serà compatible amb l’exigència
a l’infractor que reposi la situació alterada al seu estat originari i amb
la indemnització pels danys i perjudicis causats pels fets sancionats.
Article 63
Prescripció i caducitat
1. Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys; les
greus, al cap de dos anys; i les lleus, al cap de sis mesos. Aquests
terminis es començaran a comptar a partir del dia en què la infracció
s’hagués comès.
2. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen al cap
de tres anys; les imposades per faltes greus, al cap de dos anys; i les
imposades per faltes lleus, al cap d’un any. Aquests terminis es
començaran a comptar des del dia següent a aquell en què hagués
adquirit fermesa en via administrativa la resolució per la qual es va
imposar la sanció.
3. Transcorreguts sis mesos des de l’inici del procediment sancionador sense que aquest s’hagi resolt i notificat, es produirà la seva caducitat. Els procediments abreujats que es ventilin per l’article 18 del Decret
278/ 1993, de 9 de novembre, caducaran als tres mesos. Aquests
terminis s’interrompran per qualsevol dels supòsits previstos a l’article
42.5 LRJPAC o perquè els fets hagin passat a la jurisdicció penal.
Article 64
Mesures cautelars
1. L’òrgan competent per a la incoació del procediment sancionador pot adoptar, mitjançant resolució motivada, les mesures
cautelars de caràcter provisional que siguin necessàries per a la bona
finalitat del procediment, evitant el manteniment dels efectes de la
infracció i impulsant les exigides pels interessos generals.
2. En aquest sentit, podrà acordar la suspensió de les activitats
que es realitzin sense llicència i la retirada d’objectes, materials, utensilis o productes amb què s’estigués generant o s’hagués generat la
infracció.
Article 65
Competència i procediment
1. L’Alcaldia pot delegar la competència per a l’inici dels procediments sancionadors que s’hagin de tramitar com a conseqüència de
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l’aplicació d’aquesta ordenança, i les funcions instructora i resolutòria
d’aquests procediments.
2. S’utilitzarà amb preferència el procediment abreujat. En la seva
tramitació es podran acumular, si escau, l’exigència a l’infractor que
reposi la situa-ció alterada per la infracció al seu estat originari i la
determinació de la quantia a què ascendeix la indemnització pels
danys i perjudicis causats en el domini públic, els edificis municipals,
les instal·lacions municipals, l’arbrat i el mobiliari urbà.
3. La indemnització pels danys i perjudicis causats es determinarà, si la seva tramitació no s’acumulés al procediment sancionador, en un proce-diment complementari amb audiència del responsable.
4. En tots els casos, les valoracions realitzades pels Serveis
Tècnics Municipals serviran de base per a la determinació dels danys
i perjudicis causats.
5. Les resolucions administratives donaran lloc, segons els
supòsits, a l’execució subsidiària i al procediment de constrenyiment
sobre el patrimoni, o a deixar expedita la via judicial corresponent.
6. Q uan els danys i perjudicis s’ocasionessin a béns i
instal·lacions de caràcter no municipal, amb independència de la
sanció administrativa que pogués correspondre pels fets, es podran
facilitar els antecedents dels fets i la seva quantificació als titulars dels
béns o drets, per si desitgessin acudir a la via judicial.
7. La sanció s’imposarà sense perjudici de les possibles responsabilitats patrimonials que poden comportar la reparació, restitució o
neteja del bé de domini públic malmès.
Article 66
Terminació convencional
Determinada la responsabilitat administrativa de l’infractor i assenyalada la sanció, podrà convenir-se de forma voluntària la substitució
de la quantia de la indemnització pels danys i perjudicis causats en
els béns, les instal·lacions, els arbres i el mobiliari urbà de titularitat
municipal, per la realització física dels treballs que requereixi la reparació del dany i la recuperació del seu aspecte anterior. En aquest
supòsit, els materials necessaris seran facilitats per l’Ajuntament i la
realització de treballs voluntaris requerirà en tot cas:
a) Que l’infractor tingui l’edat mínima d’admissió i actuï, en el seu
cas, amb les corresponents autoritzacions de pares o tutors.
b) Que l’Administració el nodreixi de l’oportuna assegurança
social.
c) Que sigui menor de 18 anys.
Article 67
N ormativa complementària
Per a allò que no s’ha previst en aquest Títol sobre règim sancionador, serà d’aplicació la LRJPAC, el Decret 278/ 1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits
de competència de la Generalitat i, supletòriament, el Reial Decret
1398/ 1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del
procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora.
Article 68
Infraccions i sancions del Títol V
1. Es consideren infraccions administratives les accions i les omissions que contravenen les obligacions que estableix el Títol cinquè
d’aquesta ordenança (articles 51 al 56).
2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, de
conformitat amb la tipificació que estableixen els articles següents.
3. Es tipifiquen com a infraccions administratives en matèria d’activitats sotmeses a llicència municipal, les següents:
3.1. Molt greus:
Reincidir en infraccions greus.
3.2. Greus:
3.2.1 Desatendre els requeriments municipals per a la correcció
de les deficiències observades.
3.2.2 La negativa o resistència a la tasca d’inspecció i de
vigilància de l’Administració.
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3.2.3 N egar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la
informació sol·licitada per les autoritats competents o pels seus agents
en el compliment de les seves funcions; i subministrar informació o
documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error,
implícitament o explícitament.
3.2.4 Reincidir en infraccions lleus.
3.3. Lleus:
3.3.1Qualsevol altra infracció previstes als articles 51 al 56.
3.3.2.Qualsevol altra infracció no tipificada en els apartats anteriors.
Article 69
Infraccions i sancions dels Títols II, III i VI
1. Constituiran infraccions administratives d’aquesta ordenança
pel que respecta als seus Títols II, III i VI (articles 2 al 30 i 57 al 60)
les següents:
a) L’ús comú especial de la via pública per particulars sense la
corresponent autorització municipal.
b) La venda ambulant sense les autoritzacions administratives i
sanitàries corresponents.
c) La venda o activitat en la via pública en llocs no permanents
sense autorització municipal o incomplint les condicions de l’autorització i/ o de productes no autoritzats.
d) L’ocupació de la via pública mitjançant cadires, taules,
vetlladors, para-sols o similars, sense llicència municipal o sense
ajustar-se a les condicions d’aquesta i a les generals establertes a l’ordenança o l’incompliment de les obligacions del titular de la llicència.
e) La resta d’infraccions previstos als articles 2 al 30 i 56 al 60.
2. La sanció que es podrà imposar per la comissió de les infraccions de l’apartat anterior, consistirà en una multa fins a un import de
300,51 euros llevat que la legislació de règim local o la sectorial en
permetin de més elevades.
3. La multa és compatible amb l’aplicació d’altres sancions, quan
correspongui.
4. N o té caràcter de sanció la clausura o el tancament de l’activitat que no disposi de llicència. Tampoc no té caràcter de sanció la
suspensió cautelar del funcionament de l’activitat fins que es rectifiquin
els defectes o es compleixin els requisits legals exigits.
5. Per exercir novament l’activitat que hagi estat clausurada o
precintada, en part o en la totalitat, és indispensable trobar-se en
possessió de la llicència que empari l’activitat en la seva totalitat i
estat real, i també que s’adapti al projecte sobre la base del qual
s’atorgà la llicència esmen-tada, havent-se de justificar la seva
adequació mitjançant el certificat tècnic corresponent. En cas contrari,
no es pot tornar a exercir l’activitat, encara que hagi transcorregut el
termini imposat en la mesura aplicada.
Article 70
Infraccions i sancions del Títol IV
1. Constituiran infraccions administratives d’aquesta ordenança
pel que respecta al seu Títol IV (articles 31 al 50), les següents:
a) Llençar escombraries, runes, mobles i altres objectes als marges
dels rius o als solars.
b) N o mantenir els solars, terrenys de titularitat privada o els
edificis en construcció lliures d’escombraries, runes, mobles males
herbes, i en general no mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i d’ornament públic.
c) Incomplir les obligacions de neteja de voreres o de retirada de
la via pública de deixalles produïdes per la seva activitat.
d) Realitzar activitats no permeses en la via pública o sense la
corres-ponent autorització municipal.
e) Espolsar catifes, roba i d’altres objectes causant danys o
molèsties innecessàries.
f) Regar les plantes de manera inadequada o fora de l’horari establert.
g) Col·locar testos o gerros de manera que ofereixin perill de
caure.
h) Qualsevol altra vulneració dels articles 31 al 50 d’aquesta
ordenança.
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2. La sanció que es podrà imposar per la comissió de les infraccions de l’apartat anterior, consistirà en una multa fins a un import de
300,51 euros, llevat que la legislació de règim local o la sectorial en
permetin de més elevades.
Article 71
Vigència
Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir de la publicació del
seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i continuarà vigent fins que s’acordi la seva modificació o derogació.
AN N EX I
Taxa per a l’adquisició de l’element indicador de la numeració
de la finca: 15,00 euros
O RDEN AN ÇA REGULADO RA DE LA IN CORPO RACIÓ DE
SISTEMES DE CAPTACIÓ D’EN ERGIA SOLARPERA LA PRODUCCIÓ
D’AIGUA CALEN TA A EDIFICIS I CON STRUCCION S EN EL TERME
MUN ICIPAL DE LA SECUITA.
PREÀMBUL
L’energia solar constitueix una font de les anomenades energies
renovables i que com a tal s’emmarca en el sí de la Unió Europea.
El nostre país és, sens dubte, privilegiat per obtenir aquesta energia
alternativa. La demanda energètica fa que cada cop sigui més
necessari assolir fonts energètiques renovables que no malmetin els
recursos naturals i contribueixin a disposar de més possibilitats per
gaudir d’unes condicions ecològiques més sostenibles.
El sisè programa ambiental de la Unió Europea preveu que el
21% de l’energia que es consumeixi provingui de fonts alternatives.
Actualment només és el 3% com a promig a tot el territori europeu.
Assolir aquest percentatge del 21% de les fonts renovables és sens
dubte un compromís i també una necessitat que de manera reiterada
s’ha manifestat a totes les instàncies europees. N o en va la Unió
Europea ha fet seu també el Protocol de Kyoto que preveu que per
arribar a assolir els seus objectius és absolutament indispensable la
utilització de les energies renovables.
La nostra situació geogràfica és molt privilegiada per obtenir
energia solar i poder satisfer necessitats energètiques immediates.
Malauradament, però, encara no s’instrumenten amb la deguda
precisió actuacions concretes per garantir que de manera sistemàtica
les obres de nova edificació, els canvis d’usos i, fins i tot, les de rehabilitació dels edificis, incorporin mesures que ho facin possible.
El paper dels ajuntaments i del món local en general, és essencial
per contribuir a obtenir més nivell de sostenibilitat, doncs no oblidem
que la mateixa Unió Europea ha reiterat que l’actuació dels poders
locals en la problemàtica ambiental és del tot imprescindible i constitueix el graó fonamental per a l’actuació pública.
Certament l’energia solar com aprofitament energètic no està
prevista a cap norma supralocal que determini amb tota claredat
l’àmbit competencial dels ens locals però això no constitueix cap
inconvenient ni obstacle perquè es puguin redactar ordenances municipals que tinguin com a finalitat garantir que determinades actuacions, en especial les d’obra nova, modificacions d’usos i de rehabilitació, es porten a terme garantint l’ús de l’energia solar mitjançant
les instal·lacions oportunes a les mateixes edificacions.
L’actuació dels ens locals és cabdal doncs en la intervenció de les
actuacions que poden contribuir a optimitzar l’ús de l’energia solar.
Així doncs no podem defugir del seu paper fonamental en la intervenció de les actuacions urbanístiques i que, per descomptat,
comporta també una connexió amb tota la normativa d’edificació, de
medi ambient, de sanitat i d’urbanisme.
La competència per dictar aquestes ordenances dimana tant del
marc constitucional com també de la pròpia Llei de Bases de Règim
Local (Llei 7/ 85), arts. 25 i 26 i de la Llei Municipal de Règim Local
de Catalunya (Llei 8/ 87), arts. 63 i 64 i del text refós de Règim Local
RDL 781/ 86, art. 55, que sens dubte possibiliten la potestat reglamentària i sancionadora.
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Els ens locals són els grans protagonistes de la protecció
ambiental i resten vinculats a l’igual que la resta de poders públics per
instrumentar mesures de protecció i regulació encaminades a l’assoliment de condicions més sostenibles pel nostre entorn.
Des de l’Ajuntament es pretén concienciar als ciutadans, empreses
i entitats de la Secuita, Vistabella, l’Argilaga i les Gunyoles de la
importància de l’ús adequat de l’energia, així com el foment de l’estalvi energètic i de l’ús de les energies renovables. El nou impuls que
pot rebre el municipi, resultat sobretot del creixement urbanístic, s’ha
de saber canalitzar vers uns paràmetres de sostenibilitat i major
respecte al medi ambient.
Aquestes finalitats es pretenen estimular mitjançant la possibilitat
que tenen els municipis de regular, a nivell local mesures que incideixen en aquest aspecte molt important en la qualitat de vida no sols
actual sinó també futura.
Article 1
Objecte
L’objecte d’aquesta Ordenança és regular la incorporació
obligada de sistemes de captació i utilització d’energia solar activa
de baixa temperatura per a la producció d’aigua calenta sanitària als
edificis i a les construccions situats en el terme municipal de la
Secuita.
Article 2
Edificacions afectades
Les determinacions d’aquesta Ordenança són d’aplicació als
supòsits en els quals concorrin conjuntament les circumstàncies següents:
1. Realització de noves edificacions o construccions o bé rehabilitació, reforma integral, augment del número d’habitatges o canvi
d’ús de la totalitat de l’edifici o de les construccions existents, tant si
són de titularitat pública com privada. Hom inclou els edificis independents que pertanyen a instal·lacions complexes.
2. Que l’ús de l’edificació es correspongui amb algun dels
previstos a l’article següent.
3. Quan es tracti d’edificis residencials amb més d’un habitatge;
o d’edificacions o construccions on sigui previsible un volum qualsevol
de demanda diària d’aigua calenta sanitària.
Article 3
Usos afectats
Els usos en què cal preveure la instal·lació de captadors d’energia
solar activa de baixa temperatura per a l’escalfament d’aigua calenta
sanitària, són:
Habitatge
L’habitatge és l’edifici o la part de l’edifici destinat a allotjament o
residència familiar.
S’estableixen les categories d’habitatge següent:
a) Unifamiliar. És el situat en una parcel·la independent, en un
edifici aïllat o agrupat horitzontalment amb un altre habitatge o d’ús
diferent, i amb accés exclusiu.
b) Plurifamiliar. És l’edifici constituït per habitatges amb accés i
elements comuns. S’inclouen en aquesta categoria els apartaments o
els habitatges de superfície i programa funcional reduït.
Residencial
1. És l’ús que correspon als edificis destinats a allotjaments comunitaris, com ara residències, asils, llars d’avis, de matrimonis o de
joventut i a allotjaments temporals, com poden ser hotels, aparthotels,
motels i, en general, els del ram de l’hosteleria.
2. Hom inclou en l’ús residencial el relatiu a la residència mòbil
que es desenvolupa en espais lliures d’edificació amb serveis complementaris, com ara càmpings, “caravanings” o similars.
Sanitari
1. Ús sanitari és el corresponent al tractament o als allotjaments
de malalts. Comprèn els hospitals, sanatoris, clíniques, dispensaris,
consultoris i similars.
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2. També s’inclouen en l’ús sanitari les clíniques veterinàries i els
establiments similars.
Esportiu
Hom inclou en aquest ús els locals o els edificis condicionats per
a la pràctica i l’ensenyament de la cultura física i l’esport.
Comercial
S’inclouen els establiments comercials i del ram de la restauració
i hosteleria la superfície dels quals superi els 200 metres quadrats,
només quan aquest en sigui l’ús predominant.
Industrial
N omés quan sigui preceptiva la instal·lació de dutxes per al
personal, cuina, serveis...
Queda exempt l’escalfament de les aigües industrials de procés.
Altres usos
Qualsevol altre que comporti l’existència de menjadors, cuines o
bugaderies col·lectives.
Piscines
Les instal·lacions per a l’escalfament de l’aigua dels vasos de les
piscines cobertes climatitzades amb un volum d’aigua superior a 100
m3. En aquests casos, l’aportació energètica de la instal·lació solar
serà, com a mínim, del 60% de la demanda anual d’energia
derivada de l’escalfament de l’aigua del vas.
L’escalfament de piscines descobertes només es podrà realitzar
amb sistemes d’aprofitament de l’energia solar (100%).
Article 4
Responsables del compliment d’aquesta ordenança
Són responsables del compliment d’allò que s’estableix a aquesta
ordenança el promotor de la construcció o reforma, el propietari de
l’immoble afectat i el facultatiu que projecta i dirigeix les obres, en
l’àmbit de les seves facultats. També és subjecte obligat per l’ordenança el titular de les activitats que s’hi porten a terme als edificis o
construccions que disposen d’instal.lacions d’energia solar tèrmica.
Article 5
Millor tecnologia disponible
L’aplicació d’aquesta ordenança es farà en cada cas d’acord
amb la millor tecnologia disponible.
Les llicències regulades en aquesta Ordenança queden sotmeses
a la reserva de modificació no substancial del seu clausulat o condicions establertes als annexos als efectes de possibilitar la permanent
adaptació als avenços tecnològics.
Article 6
Requisits formals a incorporar a les llicències d’obres o d’activitat
Totes les construccions i usos als quals, segons l’article 2 resulta
aplicable aquesta Ordenança, queden sotmesos a l’exigència d’atorgament de la llicència urbanística corresponent (llicència d’obra
major o menor, llicència ambiental, llicència d’activitats, o d’altres
segons el cas).
La documentació a aportar en el moment de la sol·licitud de la
llicència serà la següent:
a) En el cas d’un nombre ≤ 28 d’habitatges o una demanda ≤
580 MJ:
* plantes i alçats acotats amb l’ubicació dels col·lectors, indicant
orientació, inclinació, tipus, nombre i superfície total de captació.
* còpia del certificat d’homologació del col·lector, corba característica i rendiment del mateix.
* taula de resultats sobre base mensual (demanda ACS, energia
solar produïda i fracció solar), seguint els criteris dels annexos 2, 3,
4 i 5.
* un cop finalitzada l’obra i abans de la posada en marxa, certificat de qualitat i especificacions tècniques emès per APERCA , o bé
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seguint el model de l’apèndix 06.1 del RITE emès per un tècnic
competent.
b) En el cas d’un nombre > 28 habitatges o una demanda > 580
MJ:
* Projecte bàsic de la instal.lació de captació i utilització
d’energia solar amb els càlculs analítics corresponents per justificar el
compliment d’aquesta norma i visat pel col·legi professional corresponent. El càlcul que acrediti el compliment d’aquesta norma haurà
de quedar igualment justificat en la memòria corresponent, seguint els
criteris dels annexos 2, 3, 4 i 5.
c) En tot cas, serà de cumpliment la ITE-07 del RITE segons la
potència tèrmica de la instal·lació.
Article 7
Sistema adoptat
1. El sistema a instal·lar constarà del subsistema de captació
mitjançant captadors solars, amb aigua en circuit tancat, del susbsistema d’intercanvi entre el circuit tancat del captador i l’aigua de
consum, del subsistema d’emmagatzematge solar, del subsistema
de suport amb altres energies i del subsistema de distribució i
consum.
Excepcionalment, en el cas de les piscines, es podrà emprar un
subsistema col·lector en circuit obert, sense intercanviador i sense
dipòsit d’emmagatzematge, en la mesura que el vas de la piscina en
faci les funcions.
2. En les instal·lacions només podran emprar-se col·lectors homologats per una entitat degudament habilitada. Al projecte, caldrà
aportar-ne la corba característica i les dades de rendiment. En tots els
casos s’haurà de complir el Reglament d’instal·lacions tèrmiques als
edificis: RITE, aprovat per Reial Decret 1751/ 1998 de 31 de juliol
i, d’una manera especial, els seus capítols ITE 10.1, Producció
d’ACS mitjançant sistemes solars actius i ITE 10.2, Condicionament
de piscines; i els Criteris de Qualitat i Disseny d’Instal·lacions
d’Energia Solar per a Aigua Calenta i Calefacció d’APERCA Associació de Professionals de les Energies Renovables de
Catalunya.
Article 8
Requisits tècnics de les instal.lacions i normativa aplicable
1. Les instal.lacions solars han de proporcionar una aportació
mínima d’energia solar del 60% de mitjana anual. Aquesta aportació
es pot reduïr, sempre que sigui de forma justificada i s’aproximi al
màxim possible al percentatge establert, en els casos següents:
* Quan aquest percentatge d’aportament es cobreixi en combinació amb equips que permetin l’aprofitament d’energies renovables
o residuals procedents d’instal.lacions tèrmiques.
* Quan l’acompliment d’aquest nivell de producció ultrapassi els
criteris de càlcul que marca el RITE.
* Quan l’emplaçament no tingui suficient accés al sol per barreres
externes a aquest.
* Per al cas d’edificis rehabilitats quan hi hagi greus limitacions
arquitectòniques derivades de la seva configuració prèvia.
2. Les instal.lacions d’energia solar de baixa temperatura han de
complir la legislació vigent en cada moment i els és d’aplicació especialment la Llei 21/ 1992 d’Indústria quant al règim d’infraccions i
sancions i el RITE, aprovat pel Reial decret 1751/ 1998 de 31 de
juliol. La normativa d’aplicació es recull a l’Annex 1.
3. Les instal.lacions d’energia solar han de complir, a banda dels
assenyalats anteriorment, els criteris i paràmetres que s’exposen a
continuació:
* Per assolir la màxima eficiència en la captació de l’energia
solar, cal que el sistema de captació estigui orientat a SUD amb un
marge màxim de ±25º. N omés en circumstàncies excepcionals, com
ara que hi hagi ombres creades per edificacions o obstacles naturals,
es podrà modificar l’esmentada orientació.
* La inclinació del sistema de captació respecte a l’horitzontal
serà de 40º amb un marge de ±15º, segons si les necessitats d’aigua
calenta són preferentment a l’hivern o a l’estiu.
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* A les parts comunes dels edificis, i en forma de patis
d’instal.lacions, s’han de situar els muntants necessaris per allotjar, de
forma ordenada i fàcilment accessible per a les operacions de manteniment i reparació, el conjunt de canonades per a l’aigua freda i
calenta del sistema i el subministrament de suport, així com els
complementaris que siguin necessaris. Cal que aquestes instal.lacions
discorrin de manera integrada per l’interior de les edificacions o celoberts, llevat que comuniquin edificis aïllats; en aquest cas hauran
d’anar soterrades o de qualsevol altra forma que en minimitzi l’impacte visual. Queda prohibit, de forma expressa i sense excepcions,
el traçat de canonades i muntants per façanes principals, per patis
d’illa i per terrats, amb l’excepció, en el darrer cas, dels curts trams
horitzontals necessaris per assolir els muntants verticals.
* La distribució d’aigua calenta sanitària s’ha de realitzar amb
canonades que disposin d’un aïllament mínim de 20 mm amb un
aïllant de conductivitat tèrmica no superi a 0,04 W / m ºC.
* En tots els casos cal complir els Criteris de Qualitat i Disseny
d’Instal.lacions d’Energia Solar per a Aigua Calenta i Calefacció
d’APERCA -Associació de Professionals de les Energies Renovables de
Catalunya.
Article 9
Sistema de control
Cal que totes les instal·lacions que s’executin en compliment
d’aquesta ordenança disposin dels aparells adequats de mesura
d’energia i control. En el cas d’energia solar tèrmica aparells
adequats de mesura d’energia tèrmica i control - temperatures,
cabals, pressió - que permetin comprovar el funcionament del sistema.
Article 10
Protecció del paisatge urbà
A les instal·lacions regulades en aquesta ordenança és d’aplicació allò que s’estableixen en la normativa urbanística i ordenances
vigents, en ordre a impedir la desfiguració de la perspectiva del
paisatge o el trencament de l’harmonia paisatgística o arquitectònica
i també a la preservació i protecció dels edificis, els conjunts, els
entorns i els paisatges inclosos als corresponents catàlegs o plans
urbanístics de protecció del patrimoni. En les noves edificacions, els
captadors solars han de quedar per sota del pla de coberta. L’òrgan
municipal competent verificarà l’adequació de les instal.lacions a les
normes urbanístiques i en valorarà la integració arquitectònica, així
com els possibles beneficis i perjudicis ambientals. Així mateix tindrà
en compte que aquestes instal.lacions no produeixin reflexos freqüents
que puguin molestar a persones residents en edificis confrontants.
Article 11
Exempcions
Queden exempts de l’obligació de compliment d’aquesta ordenança aquells edificis on sigui tècnicament impossible assolir les
condicions establertes en la mateixa. En aquests casos s’haurà de
justificar adequadament amb el corresponent estudi tècnic i requerirà
l’aprovació de l’Ajuntament.
Article 12
Ajudes
L’Ajuntament de la Secuita podrà aprovar anualment una línia de
bonificacions o exempcions per afavorir la implantació d’aquesta
tecnologia en aquells casos no contemplats per aquesta Ordenança.
Article 13
Obligacions del titular
El titular de l’activitat que es desplega a l’immoble dotat d’energia
solar està obligat a la seva utilització i a realitzar les operacions de
manteniment i les reparacions que calgui, per mantenir la instal·lació
en perfecte estat de funcionament i eficiència, de forma que el
sistema operi adequadament i amb els millors resultats.
Article 14
Empreses instal·ladores
Les instal.lacions han de ser realitzades per empreses
instal.ladores d’acord amb l’article 14 del RITE i únicament poden
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emprar-se elements homologats per una entitat degudament autoritzada. En el projecte d’instal.lació, s’han d’especificar, sempre amb
el major grau de detall tècnic, les característiques dels elements que
componen les instal.lacions.
Article 15
Inspecció, requeriments, ordres d’execució i multa coercitiva
1. Els serveis municipals tenen plena potestat d’inspecció en
relació a les instal·lacions dels edificis als efectes de comprovar el
compliment de les previsions d’aquesta ordenança.
2. Un cop comprovada l’existència d’anomalies quant a les
instal·lacions i el seu manteniment, els serveis municipals corresponents practicaran els requeriments corresponents, i en el seu cas, les
ordres d’execució que s’escaiguin per tal d’assegurar el compliment
d’aquesta ordenança.
3. Hom imposarà multes coercitives per tal d’assegurar el
compliment dels requeriments i ordres d’execució cursades en la
quantitat i condicions que fixa la normativa vigent, Llei d’Habitatge de
Catalunya 24/ 91, Llei 21/ 1992 de 11 de juliol d’Industria i la
reglamentació que conté el RD 1751 de 31 de juliol.
Article 16
Mesures cautelars
1. L’Alcalde o el Regidor delegat són competents per ordenar la
suspensió de les obres d’edificació que es realitzin incomplint aquesta
ordenança, així com ordenar la retirada dels materials o la
maquinària utilitzada, a càrrec del promotor o el propietari.
2. L’ordre de suspensió anirà precedida en tot cas d’un requeriment al responsable de les obres, en el que es concedirà un termini
per tal que es doni compliment a les obligacions derivades d’aquesta
ordenança.
Article 17
Infraccions
Són infraccions al règim establert en aquesta ordenança les
previstes a la legislació general sobre habitatge i medi ambient i, en
particular, les següents:
1. Constitueix infracció molt greu no instal·lar el sistema de
captació d’energia solar quan sigui obligatori d’acord amb el que
preveu aquesta ordenança.
2. Constitueixen infraccions greus:
a. La realització incompleta o insuficient de les instal·lacions de
captació d’energia solar que correspon ateses les característiques de
l’edificació i les necessitats previsibles.
b. La realització d’obres, la manipulació de les instal·lacions o la
manca de manteniment que suposi la disminució de l’efectivitat de les
instal·lacions per sota del que és exigible.
c. La no utilització del sistema d’energia solar activa per a usos
tèrmics per part del titular de l’activitat que es du a terme a l’edifici.
d. N o preveure les mesures necessàries per garantir la preservació i protecció dels edificis, conjunts, entorns i paisatges inclosos
als corresponents catàlegs o plans de protecció del patrimoni.
e. L’incompliment de la prohibició d’instal·lar les canonades del
sistema de captació d’energia per façanes principals, per patis d’illa
i per terrats, segons l’establert en la present Ordenança, tret d’acceptació expressa de l’Ajuntament .
3. Constitueix infracció lleu qualsevol altre incompliment de la
present Ordenança.
Article 18
Sancions
1. Les sancions que corresponen per la Comissió d’infraccions al
règim d’aquesta ordenança són les següents:
a. Les infraccions lleus es sancionaran amb una multa de fins al
(25 %) del pressupost de la instal·lació.
b. Les infraccions greus es sancionaran amb multa de entre el (25
% i el 50%) del cost de la instal·lació.
c. Les infraccions molt greus es sancionaran amb una multa de fins
al (100 %) del cost de la instal·lació.
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2. L’Ajuntament de la Secuita en el moment d’elaborar els pressupostos generals i preveure les subvencions possibles per tal d’incentivar la instal·lació de sistemes d’aprofitament d’energia solar activa
per a usos tèrmics en els casos en que no sigui obligatòria per
aquesta Ordenança, tindrà en compte l’import de les sancions imposades amb motiu de la comissió d’infraccions tipificades en la
mateixa.

Per manca de normatives estatals, es podran utilitzar normes d’organismes internacionals o estrangers (CEN , ISO, etc.).
De totes les normatives anteriors, se’n considerarà l’edició més
recent amb les modificacions corresponents oficilament aprovades.

Article 19
Procediment sancionador
El procediment sancionador, les circumstàncies de qualificació de
les infraccions i les mesures complementàries a les sancions són les
que s’estableixen a la legislació sobre habitatge de Catalunya, a la
Llei 30/ 1992, de 26 de novembre, aixì com en el RD 1398/ 1993
de 4 d’agost.
Les circumstàncies de qualificació de les infraccions i les mesures
complementàries a les sancions són les que s’estableixen a la legislació sobre habitatge de Catalunya.

1. Els paràmetres que cal utilitzar per calcular la instal·lació són
els següents:
• Temperatura de l’aigua freda, tant si prové de la xarxa pública
com del subministrament propi: 10ºC, llevat que es disposi dels valors
de la temperatura real mensual de l’aigua de la xarxa, mitjançant una
certificació de l’entitat subministradora.
• Temperatura mínima de l’aigua calenta: 45ºC.
• Temperatura de disseny per a l’aigua del vas de les piscines
cobertes climatitzades: les fixades al Reglament d’instal·lacions
tèrmiques als edificis-RITE, ITE 10.2.1.2. Temperatura de l’aigua.
• Fracció percentual (DA) de la demanda energètica total anual,
per a aigua calenta sanitària, a cobrir amb la instal·lació de
captadors solars de baixa temperatura: 60 %, d’acord amb la
següent expressió:
DA=[A / (A + C)] x 100

DISPOSICIÓ TRAN SITÒRIA
Les actuacions afectades per aquesta ordenança respecte a les
quals s’hagi demanat llicència d’obres, d’ús (ambiental o permís
ambiental), i es trobin actualment en tramitació, abans de l’entrada en
vigor de la present ordenança, els hi serà d’aplicació el règim jurídic
vigent al moment d’incoar l’expedient de legalització.
DISPOSICIÓ FIN AL
Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra al BOP i regirà de forma indefinida fins a la seva derogació o modificació.
AN N EX 1
N ORMATIVA APLICABLE
Les instal·lacions d’energia solar han de complir els reglaments
que les afecten següents:
N ormas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de
Agua
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias.
Reglamento de Aparatos de Presión (RAP).
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) e
Instrucciones Complementarias (MI.BT).
Ordre, de 28 de juliol de 1980, per la qual s’aproven les normes
i instruccions tècniques per a l’homologació de panells cel·lulars
solars.
N orma UN E-94.101.86 “Colectores Solares Térmicos”.
N orma IN TA 610001. “Ensayo de Colectores Solares en
Régimen Estacionario”.
N orma IN TA 610002. “Ensayo de Resistencia y Durabilidad de
Colectores Solares Planos”.
N orma Bàsica de l’Edificació - Condicions de Protecció contra
Incendis als Edificis (N BE-CPI-96).
Ordenances de Seguretat i Higiene en el Treball (OSHT).
Llei de Protecció de l’Ambient Atmosfèric (LPAA).
Llei 88/ 1967, de 8 de novembre, sobre el Sistema Internacional
d’Unitats de Mesura SI.
Igualment, es complirà amb tota la normativa de caràcter
autonòmic i les referents al règim de sancions:
Llei 21/ 1992, de 11 de juliol, d’Indústria
RD 1751, de 31 de juliol, de...
Llei 24/ 1991 de l’habitatge de Catalunya
Llei 30/ 1992, de 26 de novembre
RD 1398/ 1993, de 4 d’agost
Altres normes que poden afectar les instal·lacions d’energia solar:
N orma UN E de la Asociación Española de N ormalización y
Certificación (AEN OR)
N ormes N TE del Ministeri de Foment o de les companyies subministradores d’energia elèctrica,...

AN N EX 2
CÀLCUL DE LA DEMAN DA: PARÀMETRES BÀSICS

on A és l’energia termo-solar subministrada als punts de consum,
i C és l’energia tèrmica addicional, procedent de fonts energètiques
tradicionals de suport, aportada per cobriment de les necessitats.
Es considera un 60 % de la demanda energètica perquè és quan
l’equip solar té un rendiment òptim durant tot l’any i no hi ha sobreescalfaments a l’estiu.
N OTA: Per calcular la demanda energètica derivada de la
producció d’aigua calenta sanitària s’aplica la fórmula següent:
DE = (A+C) = (CACS) x [(TAC) - (TAF)] / 860
on: DE: Demanda energètica, en kW h
CACS: Mitjana de consum d’aigua calenta, en litres (veure annexos
3 i 4)
TAC: Temperatura de l’aigua calenta, en ºC (45ºC)
TAF: Temperatura de l’aigua freda, en ºC (10ºC)
• Fracció percentual (DA) de la demanda energètica total anual,
per a l’escalfament d’aigua de les piscines cobertes climatitzades a
cobrir amb la instal·lació de captadors solars de baixa temperatura:
60%.
2. En funció de les circumstàncies l’Alcalde pot augmentar aquests
paràmetres en allò referent al grau de cobertura de la demanda
d’aigua sanitària per part del sistema de captació d’energia solar,
fins arribar a un 80%.
AN N EX 3
PARÀMETRES DE CON SUM PER HABITATGES
Al projecte es considerarà un consum mínim d’aigua calenta a la
temperatura de 45ºC o superior, de 140 litres per habitatge tipus i
dia (mitjana anual, a partir d’un consum de 35
litres/ habitatge/ dia), equivalent després de rendiments a 21 MJper
dia i habitatge tipus:
Ci = 140 l/ hab tipus/ dia —> 21 MJ/ hab tipus/ dia
S’entén per habitatge tipus, aquell que correspon a un programa
funcional de quatre persones, d’acord amb els criteris que s’estableixen a les N ormes Urbanístiques de les N ormes Subsidiàries de
Planejament del terme municipal de la Secuita.
Per a habitatges amb altres programes funcionals caldrà considerar el consum que resulti d’aplicar el criteri de proporcionalitat,
segons el nombre de persones que legalment correspongui al seu
programa funcional, d’acord amb la següent expressió:

Divendres, 10 - 12 - 2004

BO P DE TA RRA G O N A - Núm. 283

Ci = 140 x P/ 4
on: Ci és el consum d’aigua calenta sanitària per al disseny de la
instal·lació, expressat en litres/ dia corresponent a l’habitatge, i P és
el nombre de persones del programa funcional de l’habitatge en
qüestió.
Per a instal·lacions col·lectives en edificis d’habitatges, el consum
d’aigua calenta sanitària a efectes del dimensionament de la
instal·lació solar es calcularà d’acord amb la següent expressió:
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Setembre
145
40.28
Octubre
125
34.72
N ovembre
97
26.94
Desembre
89
24.72
Anual
1636
454.44
La instal·lació de sistemes calculats d’acord amb paràmetres diferents caldrà justificar les dades de la irradiació solar rebuda per qualsevol procediment, analític o experimental, científicament admissible.
A l’Atlas de Radiació Solar de Catalunya, publicat per l’ICAEN es
poden trobar més dades sobre la radiació solar.”

C ACS = f x ∑ Ci
on: C és el consum d’aigua calenta sanitària per al disseny de la
instal·lació, expressat en l/ dia, corresponent a tot l’edifici d’habitatges, ∑ Ci és la suma dels consums Ci de tots els habitatges de
l’edifici, calculats segons la fórmula indicada anteriorment, f és un
factor de reducció que es determina en funció del nombre d’habitatges de l’edifici (n), segons la fórmula següent:
f=1
f = 1,2-(0,02xn)
f = 0,7

si n<=10 habitatges
si 10<n<25
si n>=25 habitatges

AN N EX 4
PARÀMETRES DE CON SUM PER ALTRES TIPOLOGIES
Al projecte es consideraran els consums d’aigua calenta la
temperatura de 45ºC o superior, llistats en la taula adjunta:
Consums diaris considerats a Europa segons tipologia d’edificis
Hospitals i clíniques (* )
60 litres/ llit
Residències de gent gran (* )
40 litres/ persona
Escoles
5 litres/ alumne
Aquarteraments (* )
30 litres / persona
Fàbriques i tallers
20 litres / persona
Oficines
5 litres / persona
Càmpings
60 litres/ emplaçament
Hotels (segons categories) (* )
100 a 160 litres/ habitació
Gimnasos
30 a 40 litres/ usuari
Bugaderies
5 a 7 litres/ quilo de roba
Restaurants
8 a 15 litres/ menjar
Cafeteries
2 litres/ esmorzar
(* ) sense considerar el consum de restauració i bugaderia
Equivalències d’unitats energètiques
1 KW h = 3.6 MJ
1 MJ = 0.278 KW h
1 KW h = 862 Kcal
1 Kcal = 0.00116 KW h
1 J = 0.2386 cal
1 cal = 4.18 J
1 MJ = 238.6 Kcal
1 Kcal = 0.00418 MJ
AN N EX 5
VALORS DE IRRADIACIÓ SOLAR
El dimensionat de la instal·lació es farà en funció de la irradiació
solar rebuda segons l’orientació i la inclinació adoptades en el
projecte.
Els valors unitaris de la irradiació solar incident, totals mensuals i
anual, en KW h/ m2 per a captadors orientats al sud (azimut = 0º)
amb la inclinació fixa de 40º i protegits d’ombres, els que es recullen
a la taula següent:
Radiació solar per a captadors inclinats respecte a l’horitzontal
40°i orientació sud (kW h/ m2 i MJ/ m2)
Gener
94
26.11
Febrer
103
28.61
Març
138
38.33
Abril
155
43.06
Maig
173
48.06
Juny
172
47.78
Juliol
177
49.17
Agost
168
46.67

Contra les ordenances fiscals es podrà interposar recurs
contenciós-administratiu davant la Sala contenciosa-administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos
a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al BOPT.
La Secuita, 29 de novembre de 2004. — L’alcalde, Eudald Roca
i Gracia.

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
JUTJATS SOCIAL
2004/ 12500 - JUZGADO SOCIAL DE REUS
Edicte
En méritos de lo acordado por el Iltmo. Sr. Magistrado Juez del
Juzgado de lo Social de Reus en ejecutoria núm. 67/ 2004, seguida
a instancias de Mohamed Kichouhi, contra Emtracar SL, por el
presente se notifica a la entidad ejecutada, en atención a su domicilio desconocido, el auto despachando ejecución dictado en el día
de la fecha, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
“Procede ejecutar la sentencia firme indicada en los antecedentes
de hecho, y al efecto vistas las circunstancias concurrentes en las
presentes actuaciones, procede declarar al ejecutado Emtracar SL en
situación de insolvencia, con carácter provisional por el importe de
12.114,47 euros y archivar las actuaciones previa anotación en el
libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Firme que sea esta resolución, líbrese oficio al que se acompañará testimonio de la presente resolución al Registro Mercantil a fin
de que tomen nota de la declaración de insolvencia de la ejecutada,
y lo publiquen en el correspondiente boletín.
N otifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que la
presente resolución no es firme y que contra la misma podrán interponer en el plazo de tres días hábiles, recurso de reposición ante este
Juzgado u oponerse el ejecutado en el mismo plazo salvo cuando su
domicilio no sea conocido o se ignore su paradero, en cuyo caso
podrá oponerse en el término de nueve días desde la notificación por
edictos de este auto.
Adviértase al ejecutado notificado por edictos que todas las providencias y diligencias que en adelante recaigan y cuantas citaciones
deban hacérsele se le notificarán en los estrados de este Juzgado”.
Y para que sirva de notificación en forma a la parte ejecutada
expido el presente que firmo, en Reus, a 24 de noviembre de 2004.
— La secretaria judicial (ilegible).

2004/ 12517 - JUTJAT SOCIAL N ÚM. 1 DE REUS
Edicte
Segons el que s’ha disposat a les actuacions 345/ 2004,
seguides en aquest Jutjat a instància de Montserrat Poca Bell-lloch,

