
REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI PUBLIC DE NETEJA 

VIARIA DEL MUNICIPI DE CUBELLES  

Exposició de motius  

La Constitució Espanyola de 1978 reconeix com un dret dels 

ciutadans el fet de gaudir d’un medi ambient adequat per al 
desenvolupament de la persona, així com el deure de conservar-lo. 

Apunta, també, que els poders públics vetllaran per la utilització 
racional dels recursos naturals amb la finalitat de protegir i millorar la 

qualitat de vida.  

Els ciutadans tenen també uns deures envers el compromís de 

respecte al medi ambient i al manteniment dels espais públics en 
condicions òptimes de salubritat.  

La Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local 

manifesta en el seu Capítol Tercer, les competències dels municipis. 

Aquests exerciran competències, entre d’altres, en l’àmbit de la 
salubritat pública, d’acord al que estableix l’art. 25. 2 h) de 

l’esmentada llei.  

Tanmateix l’art. 26 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, LRBRL, contempla 
com a serveis que els municipis hauran de prestar de forma 

obligatòria, entre d’altres la neteja viària.  

El present reglament regula el servei de neteja de la via pública 

considerant-lo com un dret dels ciutadans i delimita els seus deures 
en aquest aspecte, per respecte al conjunt de la ciutadania, alhora 

que delimita les competències en matèria de neteja viària que 
pertoca als serveis municipals de neteja.  

Per altra banda, és necessari dotar a l’Administració dels instruments 

sancionadors i coercitius adequats i proporcionats per a poder 
garantir el compliment de les prescripcions legals i la correcció de les 

infraccions, sense oblidar però, l’obligació i el compromís d’aquest 

Consistori en l’elaboració d’una política mediambiental que segueixi 
criteris de cautela i acció preventiva.  

Per això aquest Reglament conté els elements necessaris per 

permetre la sanció de les conductes contràries que se’n regulen, 
seguint el criteri d’aplegar les infraccions i sancions en l’últim Títol, 

amb cobertura legal de la modificació de la Llei 7/1985, reguladora de 
les Bases per la Llei 57/2003 de Mesures de modernització del govern 

local.  

 



Disposicions generals  

Article 1  

Objecte del Reglament  

El present Reglament té com a objecte la regulació del servei 

municipal de neteja viària a Cubelles, restant l’activitat objecte del 
servei assumida per l’Ajuntament com a pròpia.  

Article 2  

Àmbit de l’aplicació  

1. L’àmbit territorial d’aplicació del present Reglament és el Terme 
Municipal de Cubelles.  

2. L’àmbit subjectiu d’aplicació són els/les usuaris/àries del servei, 

entesos des del punt de vista ampli i, per tant, sense limitar-se als 
ciutadans i ciutadanes de Cubelles.  

3. L’àmbit objectiu d’aplicació del Reglament és la via pública, entesa 
aquesta com els vials, voreres (vorades i voravies), zones 

pavimentades, avingudes, places, passos soterranis del municipi de 
Cubelles, així com qualsevol espai públic del terme municipal.  

Article 3  

Actuacions compreses dintre del servei  

El servei de neteja viària comprendrà les següents actuacions:  

1. Actuacions generals: neteja de vials, voreres (vorades i voravies), 

zones pavimentades, avingudes, places, passos soterranis del 
municipi i de qualsevol espai públic del municipi.  

2. Actuacions puntuals: neteja d’espais concrets, neteja en cas de 

celebració d’un determinat tipus d’acte públic...  

3. Actuacions concretes: excrements d’animals de companyia, 

pintades a parets d’edificis, distribució de propaganda...  

Article 4  

Drets i obligacions  

1. Tots els/les usuaris/àries estan obligats/ades al compliment del 

present Reglament i de les disposicions complementàries que, en 



matèria de neteja pública, pugui dictar en qualsevol moment 

l’Ajuntament, en l’exercici de les seves facultats.  

2. Tots els/les usuaris/àries estan obligats/ades, quant a la neteja 

viària, a observar una conducta tendent a evitar i prevenir el seu 
embrutiment.  

3. En cas de neteges especials per part de l’Ajuntament, els/les 

usuaris/àries estan obligats/ades a respectar les prohibicions 
temporals i les demandes de l’Ajuntament.  

4. L’Ajuntament podrà realitzar subsidiàriament, a costa de l’obligat, 
els treballs de neteja que aquest Reglament atribueix a aquest, previ 

incompliment del requeriment efectuat a l’efecte per l’Ajuntament, 
segons el procediment i amb els límits prevista als articles 98 en 

relació als articles 96 i 97 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 

administratiu comú, amb independència de les possibles sancions que 
se’ls puguin imposar.  

5. L’Ajuntament s’obliga a atendre les reclamacions, denúncies i 
suggeriments dels/les usuaris/àries, i exercir les accions que en cada 

cas corresponguin.  

El servei de neteja viària  

Article 5  

Freqüència  

En Plecs de clàusules administratives particulars i Plec de 

prescripcions tècniques que regeixin la corresponent contractació es 

recollirà la freqüència en el servei de neteja, millorables pels 
licitadors, sense perjudici de la potestat pública de modificació en 

qualsevol moment, per causa justificada i raonada segons les 
necessitats del servei, d’acord amb el que estableixen els articles 101 

del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, i 

248 del Reglament d’obres i serveis aprovat pel Decret 179/95, de 13 
de juny, de la Generalitat de Catalunya.  

Article 6  

Materials objecte de recollida  

Els materials objecte de la recollida per la neteja de la via pública 
són:  



- Qualsevol tipus de residu i brutícia deixats a la via pública pels 

vianants i, si s’escau, pels conductors de vehicles.  

- Les restes de recollida de residus municipals, domiciliaris o 

comercials escampades a la via pública.  

- Les fulles dels arbres i els arrossegaments de pluja.  

- Els excrements d’animals.  

- Els animals morts abandonats a la via pública.  

- Qualsevol altre previst en els corresponents Plecs de clàusules 

administratives particulars i Plec de prescripcions tècniques de la 

contractació.  

Article 7  

Abast del servei  

El servei de neteja pública viària abastarà els següents conceptes:  

1. Neteja de tots els carrers places, rambles i zones verdes del 

municipi sigui el que sigui el tipus de paviment i l’estat del mateix.  

2. Neteja/desbrossat de tots els terrenys de propietat o ús públic 

sense edificar.  

3. Neteja de les clotes dels arbres.  

4. Neteja i evacuació d’aigua dels passos soterranis.  

5. Neteja de les lleres públiques de brossa, voluminosos i similars.  

6. Buidat i manteniment de les papereres instal·lades a la via pública.  

7. Neteja dels embornals, reixes i elements de connexió de les aigües 
superficials amb la xarxa de clavegueram amb mitjans manuals.  

8. Neteja del mercat ambulant setmanal.  

9. Retirada dels materials d’arrossegament (terra, fulles, sorra,...) 
acumulats a les vies públiques com a conseqüència de pluges, 

caiguda de la fulla, poda d’arbrat i d’altres.  

10. Neteja de carrers i places després d’actes festius: Nadal, Reis, 
Festa Major, etc.  



11. Neteja de l’entorn dels contenidors de recollida domiciliària.  

12. Treballs especials: retirada de grafits, neteges de parades 
d’autobús, etc.  

13. Qualsevol altre previst en els corresponents Plecs de clàusules 

administratives particulars i Plec de prescripcions tècniques, o en les 
millores ofertades pel licitador i acceptades per l’òrgan de 

contractació.  

Article 8  

Obligacions específiques del prestador del servei  

1. La no existència de paviment en espais públics no alliberarà de 
l’obligació de netejar-los; caldrà, en tot cas, disposar del material 

adient per fer-ho.  

2. Aquells sectors del casc antic on tradicionalment es procedeix per 
part dels seus habitants a la neteja de la zona pública immediata a la 

seva propietat, no podran ésser exclosos del servei per aquesta raó, 
havent d’ésser tractats amb independència de la col·laboració 

realitzada pel veí.  

3. Es prohibeix expressament abocar directament als contenidors, el 

material recollit en la neteja viària. Caldrà en tot cas, que el mateix 
sigui dipositat prèviament dintre de bosses de plàstic.  

La neteja de la via pública  

La neteja de la via pública en relació amb l’ús comú general dels/les 
ciutadans/anes  

Article 9  

Concepte de via pública  

Pel que fa a la neteja, es considera via pública: avingudes, passeigs, 
carrers, places, voreres, voravies, embornals, camins, jardins i zones 

verdes, zones de terra susceptibles d’utilització com a zones 
d’esbarjo, ponts, túnels per als vianants i altres béns d’ús públic 

municipal destinats directament a l’ús comú general dels ciutadans.  

Article 10  

Prohibicions  

A la via pública resten prohibides les següents actuacions:  



1. Llençar a la via pública tota mena de productes, tant en estat sòlid 

com líquid o gasós. Els residus sòlids de petit format com papers, 
bosses i similars, hauran de dipositar-se en les papereres instal·lades 

amb aquesta finalitat.  

2. Llençar burilles enceses dins les papereres. En tot cas, hauran de 

dipositar-s’hi quan siguin apagades.  

3. Tirar a terra qualsevol classe de deixalles des dels vehicles, tant si 
aquests són parats com en marxa.  

4. Espolsar robes i catifes sobre la via pública.  

5. Regar les plantes col·locades a l’exterior dels edificis si, a 
conseqüència d’aquesta operació, es produeixen deixalles damunt la 

via pública o sobre els seus elements.  

6. Llençar des de balcons o terrats cap tipus de deixalles, que caldrà 

treure amb les deixalles domiciliàries.  

7. Llençar aigües brutes, a la via pública en general i concretament a 
la vorera, a la calçada, als escocells, als embornals, a les arquetes, 

als pous de registre, als solars sense edificar, als canals de reg... 
S’exceptuen els casos en què hi hagi una autorització municipal 

prèvia o quan per causa d’una emergència l’Alcaldia així ho autoritzi o 

ordeni.  

8. Buidar, tirar o dipositar qualsevol mena de residus industrials 
líquids, sòlids o solidificables o que per la seva naturalesa siguin 

susceptibles de produir danys al paviment o a la xarxa de 
clavegueram.  

9. L’abandonament d’animals morts.  

10. La neteja dels animals.  

11. Reparar vehicles i maquinària, llevat actuacions puntuals 
d’emergència.  

12. Rentar vehicles i maquinària, així com canviar olis i altres líquids.  

13. Realitzar qualsevol acte que causi un deteriorament o que sigui 
contrari a la neteja i al decor de la via pública.  

 

 



Article 11  

Obligacions específiques dels/les usuaris/àries  

La neteja d’aparadors, botigues, llocs de venda ambulants, 
establiments comercials, elements exteriors d’establiments 

comercials, edificis, etc., efectuada per particulars es farà sempre 
tenint cura de no embrutar la via pública. De l’incompliment d’aquest 

article serà responsable el titular de l’activitat.  

La neteja de la via pública en cas d’obres i activitats diverses  

Article 12  

Obligacions  

La brutícia que puguin ocasionar les obres i activitats a la via pública, 
sigui quin sigui el lloc en què es realitzin, i sense perjudici de les 

llicències o autoritzacions que en cada cas siguin procedents, haurà 
de ser assumida pels seus titulars.  

Article 13  

Mesures preventives i obligacions concretes en la realització 
d’obres  

1. Les persones que realitzin obres en la via pública o zones limítrofes 

hauran de procedir a la protecció d’aquella mitjançant la col·locació 

d’elements adequats al voltant d’aquestes obres, de manera que 
s’impedeixi la disseminació de les deixalles d’aquests materials fora 

de l’estricta zona afectada pels esmentats treballs. És de compliment 
obligat especialment a les obres relatives a la construcció de rases i 

canalitzacions a la via pública.  

2. Quan es tracti d’obres d’edificació a la via pública hauran 
d’instal·lar-s’hi barreres i elements de protecció, així com tubs per a 

la càrrega i descàrrega de materials i productes d’enderrocaments, 
que hauran de tenir les condicions necessàries per impedir que 

s’embruti la via pública i que causin danys a les persones o coses.  

3. Les superfícies immediates als treballs per l’obertura de rases, 

canalitzacions i connexions realitzades en la via pública hauran de 
mantenir-se sempre netes.  

4. Finalitzades les operacions de càrrega, descàrrega, sortida i 

entrada a les obres de qualsevol vehicle susceptible de produir 

brutícia en la via pública, el personal responsable de les operacions i, 
subsidiàriament, els titulars dels establiments i les llicències d’obres, 



procediran a la neteja de la via pública i dels elements d’aquesta que 

haguessin embrutat, així com a la retirada dels materials tirats.  

5. És d’obligació del contractista la neteja diària i sistemàtica de la via 

pública que resulti afectada per la construcció d’edificis o realització 
d’obres.  

6. És prohibeix netejar les eines i els tancs de formigó a la via 

pública.  

Article 14  

Retirada materials  

1. És potestat de l’Ajuntament la retirada, sense previ avís, de 
qualsevol objecte abandonat o material dipositat a la via pública, 

quan dificulti el pas i la lliure circulació o pugui dificultar la neteja de 
la via pública, amb excepció dels casos en què hi hagi una 

autorització municipal prèvia o quan l’Alcaldia ho ordeni així per 
circumstàncies d’emergència.  

2. Els materials assenyalats a l’apartat anterior s’han de traslladar, 

per dipositar-los o eliminar-los, als llocs previstos amb aquesta 
finalitat per l’Autoritat Municipal. Els costos de trasllat, el dipòsit i la 

custòdia d’aquests materials són a càrrec dels seus propietaris o 

productors.  

Article 15  

Obligacions titulars d’activitats  

Els titulars d’activitats com fires, circs, teatres ambulants i altres que 

per les seves característiques especials utilitzen la via pública hauran 
de dipositar una fiança que garanteixi el compliment de l’obligació de 

neteja de l’espai públic, un cop finalitzada l’activitat. En cas que les 
despeses de neteja fossin superiors a la fiança exigida, la diferència 

haurà d’ésser abonat pels titulars de l’activitat.  

La neteja i el manteniment dels elements i les parts exteriors dels 

immobles  

Article 16  

Obligacions  

Queda prohibida la realització de pintades, grafits o altres expressions 

gràfiques efectuades amb pintures, esprais o qualsevol altre 
producte, sobre les façanes, parets, monuments, mobiliari urbà o 



qualsevol altre superfície que deteriori l’estat de netedat i estètica de 

la imatge del municipi.  

La neteja viària a causa de l’ús especial o privat, per manifestacions 

públiques en el carrer i per activitats publicitàries  

Article 17  

Condicions generals  

1. La brutícia produïda en la via pública com a conseqüència de l’ús 

especial o privat, serà responsabilitat dels titulars d’aquest ús.  

2. Els titulars d’establiments -fixos o no- com ara bars, cafès, 

quioscos, llocs de venda i altres similars, estan obligats a mantenir en 
les condicions adequades de neteja tant les pròpies instal·lacions com 

l’espai urbà inclòs dins de la seva zona d’influència.  

Article 18  

Neteja després de la realització d’actes públics al carrer  

L’Ajuntament podrà exigir la constitució d’una fiança per l’import dels 

serveis subsidiaris de neteja que previsiblement li correspongui 
efectuar.  

Article 19  

Neteja per retirada de cartells i pancartes en la via pública  

1. El prestador del servei retirarà els cartells, adhesius, i qualsevol 
altre element publicitari col·locat en llocs no autoritzats expressament 

per l’Ajuntament.  

2. Es considerarà especialment greu, a l’hora de graduar les possibles 

sancions, la col·locació dels anteriors elements en edificis catalogats, 
en els edificis públics i en el mobiliari urbà.  

Article 20  

Neteja per activitats publicitàries  

El prestador del servei procedirà a netejar la part de la via pública 
que hagi estat afectada per la distribució o l’escampada de fulls 

publicitaris, immutant-se el cost corresponent als responsables de 
l’activitat; tot això amb independència de les possibles sancions que, 

segons el present Reglament, els sigui d’aplicació.  



El règim sancionador  

Article 21  

Infraccions i sancions  

Les accions o les omissions contràries a aquest Reglament, així com 

l’incompliment dels deures, prohibicions i limitacions previstos, 
tindran caràcter d’infraccions administratives i seran sancionades per 

l’Alcaldia.  

Article 22  

Classificació de les infraccions i les sancions  

1. Les infraccions al present Reglament es classificaran en molt 

greus, greus i lleus, segons el previst en el present Reglament.  

2. Les sancions per incompliment de les previsions del present 
Reglament es quantifiquen segons la gravetat de les infraccions en 

lleus, greus i molt greus, segons el previst en el present Reglament.  

Article 23  

Infraccions lleus  

Es consideraran infraccions lleus del Reglament les següents:  

1. Llençar a la via pública tota mena de productes, tant en estat sòlid 
com líquid o gasós.  

2. Llençar burilles enceses dins les papereres  

3. Tirar a terra qualsevol classe de deixalles des dels vehicles, tant si 
són parats com en marxa.  

4. Espolsar robes i catifes sobre la via pública.  

5. Regar les plantes col·locades a l’exterior dels edificis si a 
conseqüència d’aquesta operació es produeixen deixalles damunt la 

via pública o sobre els seus elements.  

6. La neteja dels animals.  

7. Reparar vehicles i maquinària, llevat actuacions puntuals 

d’emergència.  

8. Rentar vehicles i maquinària, així com canviar olis i altres líquids.  



9. Embrutar la via pública com a conseqüència de la neteja 

d’aparadors, botigues, llocs de venda ambulants, establiments 
comercials, elements exteriors d’establiments comercials, edificis, 

etc., efectuada per particulars.  

10. No protegir les obres en la via pública o zones mitjançant la 

col·locació d’elements adequats al voltant d’aquestes per tal d’evitar 
la disseminació de les deixalles..  

11. No col·locar en les obres d’edificació a la via pública, barreres i 

elements de protecció, tubs per a la càrrega i descàrrega de materials 

i productes d’enderrocaments, per impedir que s’embruti la via 
pública.  

12. No netejar les superfícies immediates als treballs per l’obertura 

de rases, canalitzacions i connexions realitzades en la via pública.  

13. No netejar la via pública i/ no retirada dels materials, un cop 

acabades les operacions de càrrega, descàrrega, sortida i entrada a 
les obres de qualsevol vehicle susceptible de produir brutícia en la via 

pública.  

14. Incompliment de l’obligació del contractista de netejar diàriament 
la via pública afectada per la construcció d’edificis o realització 

d’obres.  

15. Incompliment de l’obligació de neteja, un cop acabada l’activitat, 

per part dels titulars d’activitats com fires, circs, teatres ambulants i 
altres que per les seves característiques especials utilitzen la via 

pública.  

16. Distribuir o escampar fulls publicitaris a la via pública.  

17. Col·locar cartells, adhesius, i qualsevol altre element publicitari en 

llocs no autoritzats expressament per l’Ajuntament.  

18. Realitzar qualsevol acte que causi un deteriorament o que sigui 
contrari a la neteja i al decor de la via pública.  

Article 24  

Infraccions greus  

Tindran la consideració de greus les següents infraccions:  

1. Llençar des de balcons o terrats cap tipus de deixalles.  



2. Llençar aigües brutes, a la via pública en general i concretament a 

la vorera, a la calçada, als escocells, als embornals, a les arquetes, 
als pous de registre, als solars sense edificar, als canals de reg... 

llevat autorització municipal prèvia.  

3. Netejar les eines i els tancs de formigó a la via pública.  

4. Realitzar pintades, grafits o altres expressions gràfiques amb 

pintures, esprais o qualsevol altre producte, sobre les façanes, 
parets, monuments, mobiliari urbà o qualsevol altre superfície.  

5. Col·locació de cartells, pancartes... en edificis catalogats, en els 
edificis públics i en el mobiliari urbà.  

6. Les tipificades com a infraccions lleus, on hi concorri alguna de les 

següents circumstàncies:  

a) Pertorbació greu del servei.  

b) Danys causats a la via pública.  

c) Ànim de lucre.  

d) Desconsideració greu en vers els ciutadans i ciutadanes i/o 
l’Ajuntament.  

e) Temeritat o mala fe.  

f) Reiteració o reincidència en la comissió de faltes lleus.  

Article 25  

Infraccions molt greus  

Tindran la consideració de molt greus les següents infraccions:  

1. Buidar, tirar o dipositar qualsevol mena de residus industrials 

líquids, sòlids o solidificables o que per la seva naturalesa siguin 

susceptibles de produir danys al paviment o a la xarxa de 
clavegueram.  

2. L’abandonament d’animals morts.  

3. Les tipificades com a infraccions greus, on hi concorri alguna de les 

següents circumstàncies:  

a. Pertorbació molt greu del servei.  



b. Danys causats a la via pública.  

c. Ànim de lucre.  

d. Desconsideració molt greu en vers els ciutadans i ciutadanes i/o 
l’Ajuntament.  

e. Temeritat o mala fe.  

f. Reiteració o reincidència en la comissió de faltes greus.  

Article 26  

Límits de les sancions econòmiques  

1. Excepte previsió legal distinta, les multes per infracció del 

Reglament hauran de respectar les següents quanties:  

- Infraccions lleus: fins 750 EUR.  

- Infraccions greus: de 751 fins 1.500 EUR.  

- Infraccions molt greus: de 1.501 fins 3.000 EUR.  

2. Per a la graduació de les sancions es tindran en compte els 
següents criteris:  

a. Pertorbació del servei.  

b. Danys causats a la via pública o béns públics,  

c. Benefici obtingut.  

d. Temeritat o mala fe.  

e. Reiteració o reincidència.  

Article 27  

Procediment sancionador  

1. El procediment per sancionar les infraccions contingudes en la 
present Reglament serà el que regula el Decret 278/1993, de 9 de 

novembre i, amb caràcter supletori, la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del 

procediment administratiu comú.  



2. En cas de reconeixement voluntari de la responsabilitat, amb 

pagament de la sanció proposada, es podran aplicar reduccions de 
fins el 50 per 100 de la quantia d’aquella, Les reduccions que 

procedeixin hauran d’ésser notificades en la notificació d’incoació del 

procediment.  

Disposició derogatòria  

Queden sense efecte totes les disposicions d’igual o inferior rang que 
s’oposin al contingut d’aquest Reglament.  

Disposició final  

Aquest Reglament entrarà en vigor un cop aprovat definitivament i 
publicat íntegrament el seu text al Butlletí Oficial de la Província i 

passat el termini previst a l’article 65.2 de la LBRL.”  

Cubelles, 20 de maig de 2008.  

L’Alcaldessa Presidenta, M. Lluïsa Romero i Tomàs. Davant meu, la 

Secretària general, Carme López- Feliu i Font. 
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