
 

 

 
 
CCOONNDDIICCIIOONNSS  DDEE  LLAA  LLLLIICCÈÈNNCCIIAA  PPEERR  OOCCUUPPAACCIIÓÓ  DDEE  LLAA  VVIIAA  
PPÚÚBBLLIICCAA  AAMMBB  SSAACCSS  II  CCOONNTTEENNIIDDOORRSS 
 
 
1- Els contenidors i sacs de runa s’han de col·locar preferentment en zones d’estacionament 

de vehicles i, en el cas que això no sigui possible, en voreres, places i espais públics a on 
no dificultin ni privin el pas de vianants i vehicles. No n’està permesa la col·locació en parcs 
i zones enjardinades.  

2- En cas de dubte, el titular pot consultar als inspectors de l’Oficina de Via Pública, el lloc o la 
manera més correcta de col·locar els elements autoritzats. Si no es realitza aquesta 
consulta prèvia, els inspectors poden ordenar el canvi d’ubicació de l’element o la retirada 
de la via pública, a càrrec del titular de la llicència. 

3- Els contenidors que estiguin situats molt a prop d’un carril de circulació o d’un carril bici 
s’han de senyalitzar amb bandes reflectants o amb llums intermitents per tal que es facin 
ben visibles de nit.   

4- Els elements autoritzats han d’estar el mínim temps possible a la via pública per la qual 
cosa, quan estiguin plens, s’han de fer retirar immediatament.  

5- Les operacions d’instal·lació i retirada dels elements autoritzats s’han de fer en un horari i 
d’una manera que no causin molèsties als ciutadans.  

6- És responsabilitat del titular de la llicència mantenir net de brutícia l’entorn dels elements 
autoritzats mentre estiguin a la via pública, i també de la neteja del lloc ocupat un cop 
l’element s’hagi retirat.  

7- Els contenidors s’han de tapar amb una lona o reixat fora de l’horari de treball de manera 
que no s’hi puguin introduir ni extreure deixalles de cap mena. També és obligatori protegir 
el contenidor amb una lona opaca quan s’hi tiri runa amb tubs o d’alguna altra manera que 
provoqui pols o que restes de la mateixa runa puguin caure a l’exterior del contenidor.   

8- No es poden posar rampes ni cap altre element d’accés a l’interior del contenidor si dificulta 
el pas de vianants. Aquests elements s’han de retirar de la via pública fora de l’horari de 
treball.  

9- Als contenidors que es situïn en voreres, places i altres zones pavimentades per a 
vianants, és obligatori posar-hi planxes metàl·liques o de fusta per a la protecció del 
paviment.  

10- Els contenidors i sacs situats en carrers i places que estiguin afectats per la implantació de 
la illa de vianants s’han de retirar del lloc autoritzat abans de les 16 hores de tots els 
divendres, dissabtes i dies festius de tot l’any. 

11- Els contenidors i sacs de runa situats en carrers i places que estiguin dins el recinte del 
mercat setmanal del dijous, s’han de retirar del lloc autoritzat el dia anterior al dia de 
celebració del mercat.   

12- Els contenidors que estiguin plens en més d’un 75% de la seva capacitat s’han de retirar de 
la via pública abans que arribi el cap de setmana.  

13- El titular de la llicència és responsable dels danys causats al paviment de la via o al 
mobiliari urbà, i ha de comunicar-los immediatament a l’Oficina de Via Pública en cas que 
s’hagin produït.  

14- El propietari de les obres o edificacions és responsable subsidiari de l’incompliment de les 
obligacions d’aquesta llicència.  
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