
 

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA

PREÀMBUL

Tota societat té uns valors fonamentals, així com uns comportaments singulars i propis que 
comparteixen els seus membres. Sant Andreu de Llavaneres es caracteritza pel seu tarannà 
solidari,  tolerant  i  respectuós;  ara  bé,  malauradament  al  nostre  poble  hi  ha  col·lectius 
minoritaris que mantenen actituds poc respectuoses amb el medi urbà que els envolta i amb 
la resta de conciutadanes i conciutadans. D’altra banda, també altres persones que no són 
veïns del poble han manifestat comportaments incívics.    

L’Ajuntament  de  Sant  Andreu  de  Llavaneres,  amb  l’objectiu  d’establir  un  clima  de 
convivència i civisme, ha elaborat aquesta ordenança com una eina més en la lluita contra 
les actituds negligents i irresponsables que deterioren la qualitat de vida de totes i tots els 
habitants del nostre poble. Aquestes actituds han de ser corregides per tota la ciutadania, i 
no  només  per  part  de  l’Administració.  De  la  convivència  i  el  civisme,  tots  en  som 
responsables! 

Així s’expressa el compromís de l’Administració municipal de prestar els serveis públics 
adequadament  i  de  vetllar  pel  compliment  del  que  estableixen  les  normes  incloses  en 
aquesta  ordenança,  amb l’objectiu  bàsic  de millorar  la  qualitat  de vida  dels  veïns  i  les 
veïnes de Sant Andreu de Llavaneres.  

Aquesta ordenança dota l’Ajuntament d’una eina que ajudarà a construir el poble com a 
projecte col·lectiu dels homes, les dones, els infants, el jovent i les persones més grans que 
formem  la  comunitat,  amb  la  voluntat  que  esdevingui  un  espai  d’oportunitats  per  al 
desenvolupament i per a la convivència de totes i tots nosaltres, sense exclusions i amb 
capacitat per avançar dia a dia en la millora de la justícia i la cohesió social. 

Així,  el  respecte  a la  convivència i  al  civisme,  convertit  en dret,  ha de ser promogut  i 
protegit per les autoritats públiques en general, i de manera particular per les que actuen 
més a prop de la ciutadania.

L’assoliment dels objectius perseguits mitjançant aquesta ordenança porta a terme activitats 
educatives, preventives i de foment dels valors de convivència i civisme, i atén aquelles 
persones  que,  per  qualsevol  raó,  estan més  necessitades  d’ajut  o  protecció.  La potestat 
sancionadora de l’Administració es planteja com a solució davant el fracàs o rebuig de les 
mesures proposades. 

RÈGIM JURÍDIC
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L’ordenament jurídic propi de qualsevol estat social i democràtic de dret propugna, entre 
els  seus valors fonamentals,  el  respecte  individual,  col·lectiu  i  institucional  dels  drets  i 
llibertats  dels ciutadans i  ciutadanes com a garantia de la convivència democràtica i de 
l’ordre i la pau socials. En aquest sentit, la Constitució Espanyola de 1978, a l’article 9.2 
estableix,  en  matèria  de  drets,  deures  i  garanties,  que  “correspon  als  poders  públics 
promoure les condicions per tal que la llibertat i igualtat de l’individu i dels grups en què 
s’integra  siguin  reals  i  efectius,  i  també  remoure  els  obstacles  que  n’impedeixin  o  en 
dificultin la plenitud”. 

La Llei 7/1985, de 7 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 
57/2003,  de  16  de  desembre,  als  articles  139,  140  i  141  recull  la  possibilitat  que  els 
ajuntaments, per a l’adequada ordenació de les relacions socials de convivència d’interès 
local i de l’ús dels serveis, equipaments, infraestructures, instal·lacions i espais públics, en 
defecte  de  normativa  sectorial  específica,  puguin  establir  els  tipus  de  les  infraccions  i 
imposar sancions per l’incompliment de deures, prohibicions o limitacions. 

La  Llei  orgànica  6/2006,  de  19  de  juliol,  de  reforma  de  l’Estatut  d’Autonomia  de 
Catalunya,  estableix  en  els  articles  42  i  43  que  els  poders  públics  han  de  promoure 
polítiques públiques que fomentin la cohesió social i la participació individual i associativa 
en l’àmbit cívic, amb ple respecte als principis de pluralisme, lliure iniciativa i autonomia. 

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva d’homes i dones, a l’article 
4 recull la integració del principi d’igualtat en la interpretació i aplicació de les normes. En 
la  redacció  d’aquesta  ordenança s’ha introduït  la  perspectiva  de gènere  i  en llur  futura 
interpretació i aplicació s’ha de vetllar per fer efectiu el principi d’igualtat entre homes i 
dones. 

El Decret 274/2007, de 18 de desembre, de creació de l’Observatori Català del Civisme, 
declara que “un element imprescindible per assolir benestar social és el civisme, és a dir, 
aquell  comportament  fonamentat  tant  en  el  compliment  de  les  pautes  establertes  en  la 
relació  entre  les  persones  com  en  el  profund  respecte  per  la  llibertat  individual  i 
col·lectiva”. 

TÍTOL PRIMER
Disposicions generals

Article  1.  Marc  territorial,  àmbits  d’aplicació  i  finalitat.  El  marc  territorial  i 
d’aplicació  d’aquesta  ordenança  municipal  és  el  terme  municipal  de  Sant  Andreu  de 
Llavaneres. 

Dos són els àmbits d’aplicació d’aquesta ordenança: 

1. Objectiva. Aquesta ordenança s’ha d’aplicar a tots els espais públics del poble, com ara 
els carrers, les vies de circulació, les voreres, les places, les avingudes, els parcs i jardins i 
altres espais i zones verdes, els ponts, els túnels, els passos subterranis, els aparcaments, les 
fonts i els estanys, els edificis públics i els altres espais destinats a l’ús o al servei públic de 
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titularitat municipal, així com a les construccions, les instal·lacions, el mobiliari urbà i la 
resta de béns i elements de domini públic municipal. 

L’ordenança s’ha d’aplicar a aquells altres espais, construccions, instal·lacions, vehicles o 
elements que estiguin destinats a un ús o servei públic, de titularitat d’una administració 
diferent a la municipal, o qualsevol altre entitat o empresa, pública o privada, com ara els 
vehicles de transport, les marquesines, les parades, els senyals de trànsit, els contenidors i 
altres elements de naturalesa similar. 

L’ordenança s’ha d’aplicar també als espais, les construccions i instal·lacions i als béns de 
titularitat  privada quan s’hi realitzin conductes o activitats  que afectin  o puguin afectar 
negativament la convivència, o quan el descuit o la manca de manteniment per part dels 
propietaris  o  usuaris  pugui  comportar  igualment  conseqüències  negatives  per  a  la 
convivència i el civisme.

2. Subjectiva. Les determinacions regulades en aquesta ordenança afecten: 

-A la ciutadania en general, siguin veïns o veïnes, per raó de veïnatge o treball, així com als 
transeünts o visitants del municipi,  pel fet  de fer ús de la via, els espais, els béns i els 
serveis públics. 

-A les conductes realitzades pels menors d’edat, en els termes i les conseqüències previstos 
a la present ordenança i a la resta de l’ordenament jurídic. 

-Als organitzadors d’actes públics. 

-A les persones titulars i/o usuàries de béns i espais privats pel que fa a les qüestions que 
afecten la via, els espais, els béns i els serveis públics i, en general, l’interès local.

La  finalitat  d’aquesta  ordenança  és  la  d’establir  les  bases  per  assolir  un  nivell  de 
convivència més gran i millorar alhora el tracte en les relacions veïnals i humanes que es 
produeixen entre les ciutadanes i els ciutadans, i les d’aquests amb els visitants.  

Article 2. Objecte. La present ordenança té per objecte la regulació de les normes que 
haurien de garantir un alt nivell de convivència en les relacions de la vida ciutadana.

a) Aquesta ordenança persegueix l’establiment d’un marc de relacions fonamentades 
en el civisme, la convivència social i les relacions solidàries i respectuoses entre les 
persones,  i  per  això  arbitra  mecanismes  per  corregir  i,  si  escau,  sancionar  totes 
aquelles actituds que atemptin contra la bona convivència i la qualitat de vida dels 
ciutadans i les ciutadanes.

b) L’Ajuntament  ha d’estimular el comportament solidari i cívic de la ciutadania a la 
via i els espais públics, així com el respecte als diversos grups ètnics, culturals i 
religiosos, a fi d’evitar comportament racistes i/o xenòfobs.

Article 3. Drets de la ciutadania en relació amb la convivència pública.  La vila és 
un espai públic on les relacions entre els ciutadans i les ciutadanes han d’articular-se sota 
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els principis de respecte, tolerància, seguretat ciutadana i salubritat ambiental. D’acord amb 
aquests principis són drets: 

a) Gaudir dels espais públics en condicions adients d’higiene, seguretat ambiental, sonoritat 
i  tranquil·litat,  així  com fer  ús  del  mobiliari  urbà  conforme al  seu destí  en condicions 
d’ornat i seguretat idònies. 

b) Fer ús de les vies públiques destinades respectivament al pas i a la circulació de persones 
i vehicles sense més obstacles ni dificultats que les expressament autoritzades en el marc de 
l’ordenació establerta. 

c) Utilitzar els serveis públics municipals segons la seva naturalesa. 

d) Ser respectats en la manifestació pública de les seves creences i ideologies sempre que 
aquestes no se signifiquin com a contràries als drets i llibertats constitucionals o als drets 
humans, i s’exerceixin amb les autoritzacions adients a cada cas. 

e) Gaudir en els espais privats d’uns estàndards de salubritat sonora, d’higiene i de respecte 
que assegurin la convivència i la tranquil·litat. 

f) Rebre un tracte respectuós i digne de la resta de persones. 

g)  Fer  ús  dels  serveis  públics  en les  condicions  de  normalitat  i  amb els  estàndards  de 
qualitat fixats per l’Ajuntament. 

Article 4. Deures dels ciutadans i les ciutadanes en relació amb la convivència 
pública. La  ciutadania  en  general  resta  subjecta  als  deures  següents  pel  que  fa  a  la 
convivència pública: 

a) Fer ús diligent dels espais públics i del mobiliari urbà, de forma que: 

1. S’evitin accions que puguin generar situacions de risc o perill per a la salut i la integritat 
física de persones i béns. 
2. S’evitin accions que puguin ocasionar danys o alterar el funcionament regular i l’estat 
del mobiliari urbà conforme al seu destí, o que en comportin la degradació visual o d’ornat. 

b) Respectar el  lliure exercici  dels drets reconeguts als altres ciutadans o ciutadanes  en 
aquesta ordenança i en la resta de normatives. 

c) Respectar la convivència, la tranquil·litat ciutadana, el medi ambient urbà i la seguretat 
de les persones evitant la comissió d’actes que puguin deteriorar-les. 

d) Evitar el desenvolupament d’accions que atemptin contra els drets reconeguts en aquesta 
ordenança i en la resta de normatives. 

Article 5. Obligacions dels titulars de béns al municipi.  Tots els habitants del 
terme municipal i les persones que posseeixin béns en el municipi estan obligats:
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a) A complir les obligacions que determinin les ordenances municipals i els bans dictats per
l’alcaldia.
b) A contribuir, mitjançant les prestacions econòmiques i personals establertes per la llei i 
per les ordenances fiscals, a l’exercici de les competències municipals. Els impostos i les 
taxes s’han de satisfer en els períodes voluntaris que es determinin.
c)  A  facilitar  a  l’alcaldia,  només  en  el  cas  que  la  legislació  ho  prevegi,  les  dades  i 
estadístiques que els siguin sol·licitades.
d)  Encara  que  no  siguin  titulars  de  béns  al  municipi,  a  comparèixer  davant  l’autoritat 
municipal quan siguin requerits per disposició legal, amb indicació expressa del motiu de la 
citació.
e) A comunicar a l’Ajuntament les baixes, les altes o les modificacions en la situació dels 
seus  béns,  immobles  i  establiments  comercials,  per  reflectir  als  respectius  padrons  els 
canvis de titularitat que es produeixen.
f) Els propietaris absents del terme municipal han de comunicar a l’Ajuntament, per escrit, 
el nom de la persona que els representa en el municipi. En cas contrari, es presumeix que 
són representats: 

a) Pels administradors apoderats o encarregats de les finques. 
b) En defecte dels anteriors, pels llogaters.

g)  Facilitar  a  l’Administració  els  informes,  inspeccions,  actes  d’investigació  i  dades 
verídiques pròpies sobre tercers en els supòsits previstos legalment per a la tramitació de 
procediments administratius i el desenvolupament de competències municipals.
h) Mantenir  un tracte  respectuós i correcte  amb el personal que integra l’Administració 
municipal i les seves autoritats en correspondència al deure del personal de l’Administració 
de mantenir un tracte acurat i respectuós amb els ciutadans.

Règim de sancions

Les infraccions tipificades als apartats c), d), e) i g) es cataloguen com a faltes greus. 

En general, no comparèixer davant l’autoritat municipal quan sigui requerit motivadament 
es considera també com a falta greu.     

Art. 6. Garanties dels drets i els deures dels ciutadans i les ciutadanes 

1. De conformitat amb aquesta ordenança, en el marc de les seves competències i d’acord 
amb la legislació estatal i autonòmica, correspon a l’Ajuntament promoure i desenvolupar 
les condicions i els serveis necessaris per garantir l’exercici dels drets i el compliment de 
les obligacions per part dels ciutadans. L’Ajuntament ha de propiciar el dret de les persones 
amb mobilitat  reduïda a  accedir  als  serveis i  espais  públics  sense obstacles  ni barreres 
arquitectòniques. 

2. Les mesures de policia es configuren, de conformitat amb aquesta ordenança, en l’última 
“ràtio”,  sempre  que  les  accions  o  omissions  detectades  no  resultin  perjudicials  per  als 
interessos generals o de terceres persones, o que es manifestin externament com a expressió 
conscient i voluntària del rebuig dels béns i interessos protegits per aquesta ordenança i 
l’ordenament jurídic en general. 
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Article 7. Deure de respectar els drets dels ciutadans i les ciutadanes. L’autoritat 
municipal ha d’evitar, amb els mitjans de què disposa, qualsevol acte individual o col·lectiu 
que pugui destorbar o impedir per mitjans il·lícits el desenvolupament de les iniciatives 
individuals o col·lectives lícites, legítimes i, si és el cas, degudament autoritzades. 

Article 8. Obligació de compliment i col·laboració ciutadana 

1.  El  desconeixement  d’aquesta  ordenança  no  eximeix  del  compliment  de  les  seves 
disposicions. 

2. L’Ajuntament ha d’atendre les reclamacions, denúncies o suggeriments de les persones i 
exercir les accions escaients en cada cas, en el termini més breu possible. 

3. En cap cas es pot al·legar el costum per incomplir les normes d’aquesta ordenança. 

Article 9. Solidaritat i foment de la conducta cívica. L’Ajuntament ha d’estimular 
el comportament solidari de la ciutadania a la via i als espais públics per tal que s’ajudi a 
transitar o orientar les persones que es troben en alguna situació d’especial vulnerabilitat 
perquè tenen algun tipus de discapacitat o perquè es troben en circumstàncies similars. 

En l’espai públic s’han d’observar les conductes següents: 

a) Comunicar a les autoritats qualsevol situació que requereixi la intervenció de la força 
pública per tal d’aturar una conducta incívica, independentment que n’hagi estat víctima o 
no,  adreçant-se  a  agents  de  la  Policia  Local  o  comunicant-ho  a  les  dependències  del 
consistori municipal. 

b)  Comunicar  a  les  oficines  municipals  o  a  la  Policia  Local  la  trobada  d’objectes 
abandonats a la via pública.

L’Ajuntament ha de dur a terme les polítiques de foment de la convivència i el civisme que 
siguin necessàries per aconseguir que les conductes i actituds de les persones que són a la 
vila s’adeqüin als estàndards mínims de convivència amb l’objectiu de garantir el civisme i 
de millorar la qualitat de vida a l’espai públic. Concretament, i sense perjudici de les altres 
actuacions que es puguin acordar, l’Ajuntament: 

1. Ha de dur a terme les campanyes informatives de comunicació que siguin necessàries 
amb  la  intensitat  i  durada  oportuna  i  utilitzant  els  mitjans  adequats  per  arribar  a  les 
comunitats  o  als  col·lectius  específics  sobre  la  necessitat  de  garantir  i  fomentar  la 
convivència  i  de  respectar  els  drets  dels  altres  i  de  l’espai  públic  mateix.  Aquestes 
campanyes es poden dur a terme a través d’informadors cívics que reparteixen el material o 
la informació corresponent en diferents punts del poble per garantir que aquesta informació 
arribi a tots els ciutadans i ciutadanes.  

2.  Ha  de  desenvolupar  les  polítiques  actives  necessàries  per  garantir  la  convivència, 
fomentar  els  acords  i  evitar  l’exercici  de  la  ciutadania  irresponsable.  A  aquest  efecte 
l’Ajuntament ha de realitzar tasques de mediació en els conflictes que puguin generar-se 
pels usos diversos en un mateix espai públic. 
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3. Ha de desenvolupar polítiques de foment de la convivència i el civisme per tal de fer 
campanyes  prioritàriament  educatives,  divulgatives,  publicitàries,  informatives  i  sobre 
qüestions relacionades amb la convivència i el civisme. 

4. Ha de fomentar el comportament solidari dels ciutadans i ciutadanes als espais públics 
per tal que prestin ajuda a les persones que en necessitin, per contribuir que la ciutat sigui 
més amable i acollidora, especialment amb aquelles persones que més ho necessitin, amb 
l’objectiu d’eradicar situacions d’injustícia social. 

5. Ha de facilitar que totes les persones puguin fer arribar a l’Ajuntament suggeriments, 
queixes,  reclamacions  o peticions  que considerin oportunes per millorar  el  civisme i  la 
convivència. 

6. S’han de realitzar i impulsar mesures de foment de la convivència i el civisme dirigides a 
infants,  adolescents  i  joves  de  la  vila  mitjançant  el  desenvolupament  de  programes 
específics als centres docents educatius. 

7. Ha d’impulsar la participació i la subscripció d’acords de col·laboració amb entitats i 
associacions i col·lectius que hi estiguin interessats, encara que no estiguin inscrits en el 
registre municipal d’associacions ciutadanes, culturals, esportives, etc., per tal de fomentar 
entre els membres la col·laboració activa amb les campanyes a favor de la convivència i el 
civisme, així com per donar a conèixer i fomentar el respecte a les seves normes bàsiques. 

8. Ha de potenciar especialment la col·laboració de les associacions de veïns i veïnes i 
altres  comunitats  amb  les  iniciatives  municipals  sobre  la  promoció  del  civisme  i  la 
convivència. 

9. Ha de fomentar el costum de cedir la preferència en el trànsit o l’ús del mobiliari urbà a 
les persones que ho necessitin més i d’estimular també altres actituds de civisme i cortesia.

Article  10.  Intervenció  administrativa. En  l’àmbit  de  les  seves  competències, 
l’Ajuntament ha d’exercir  les funcions d’intervenció administrativa corresponents, sense 
perjudici de les competències que corresponguin a altres administracions públiques. 

Article 11. Ciutadania i activitat administrativa d’execució 

1.  Els  ciutadans  i  les  ciutadanes  estan  obligats  a  seguir  les  indicacions  i  ordres  que, 
mitjançant els procediments establerts i en el compliment de les funcions i competències 
atribuïdes, els imparteixin les autoritats del govern municipal i els agents municipals. 

2. La desobediència de les ordres efectivament impartides i les expressions irrespectuoses 
que  impliquin  una  voluntat  menyspreant  de  l’autor  o  autora  i  pel  context  en  què  es 
formulen signifiquin una alteració de la convivència, constitueixen infraccions sancionables 
en via administrativa, sense perjudici que en funció de la seva gravetat hagin de traslladar-
se a la jurisdicció penal. Cap fet constitutiu d’aquestes infraccions pot ser sancionat en via 
administrativa i penal a la vegada. 
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3. Així mateix, els agents municipals poden retirar de la via i els espais públics els béns de 
les persones i/o col·lectius quan raons de seguretat o salut pública així ho aconsellin.

Règim de sancions

Els comportaments recollits als apartats 1 i 2 es consideren com a faltes greus. 

Article 12. Conductes en situacions extraordinàries o d’emergència 

1. El  comportament  de la  ciutadania  en situacions  extraordinàries  o d’emergència,  com 
inundacions,  incendis,  rierades,  nevades,  fuites  tòxiques  o  qualsevol  altra  situació 
excepcional que comporti evacuació o confinament, s’ha d’adequar a cada moment a les 
normes  de  civisme  i  col·laboració  ciutadanes,  i  s’han  de  complir  els  plans  bàsics 
d’emergència  específics,  així  com  allò  establert  a  la  normativa  vigent  en  matèria  de 
protecció civil. 

2. En cas de produir-se alguna desgràcia i/o catàstrofe natural, l’alcaldia pot requerir l’ajut i 
la  col·laboració  personal  i/o  material,  tant  d’habitants  com  de  col·lectius  del  terme 
municipal i, de manera especial, de qui, pels seus coneixements i aptituds, pugui ser de més 
utilitat per a la comunitat. En aquests casos, l’alcaldia pot disposar, si ho estima necessari, 
dels  mitjans  públics  i  privats  que  puguin  ser  d’utilitat  i  d’aplicació  a  l’emergència 
decretada, i les persones titulars queden obligades a la prestació ordenada. 

3.  Les  entitats  públiques  i  privades  i  la  ciutadania  en  general  tenen  l’obligació  de 
col·laborar en aquelles actuacions de simulacre necessàries per a la correcta implantació 
dels plans de protecció civil. 

Règim de sancions

Els comportaments recollits als apartats 1 i 2 es consideren com a faltes molt greus. El de 
l’apartat núm. 3, com a falta greu.

Article 13. Difusió 

1. L’Ajuntament ha de fer conèixer el contingut d’aquesta ordenança a tota la ciutadania i 
n’ha de procurar una àmplia difusió entre els mitjans de comunicació locals i les entitats 
veïnals i d’altres tipus del poble, així com també a través dels centres escolars. 

2. L’Ajuntament ha de promoure i donar suport a les iniciatives destinades a promoure els 
principis de respecte, tolerància i solidaritat així com actituds de civisme i cortesia. 

3.  Per  tal  de  facilitar  i  donar  la  màxima  difusió  d’aquesta  ordenança,  la  corporació 
municipal  ha  de  disposar  d’exemplars  en  cada  un  dels  edificis  municipals  destinats  a 
l’atenció  ciutadana  i  ha  de  procurar  l’existència  d’un  exemplar  en  cada  una  de  les 
associacions veïnals i les altres entitats de la vila.

4. L’Ajuntament ha de facilitar, mitjançant el Servei d’Atenció al Ciutadà o de les oficines 
municipals,  que qualsevol persona, empadronada o no, pugui fer arribar a l’Ajuntament 
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suggeriments, queixes o peticions que consideri convenients per millorar el civisme i la 
convivència al poble.

Capítol I
Principis bàsics de la convivència ciutadana

Article  14.  Principis  bàsics  de  convivència  ciutadana.  Els  principis  bàsics  de  la 
convivència ciutadana són el respecte mutu, la tolerància, la solidaritat i la no discriminació 
per raó de sexe, raça, creença religiosa i ideologia.

L’autoritat municipal ha de promoure el principi bàsic de convivència i el respecte per les 
diferents  expressions  socials,  polítiques,  ètniques,  religioses,  culturals,  sexuals,  etc. 
Igualment,  ha d’evitar qualsevol actitud o pràctica que minvi el dret a la intimitat,  a la 
convivència ciutadana pacífica, a l’ús dels espais i béns públics i, en definitiva, al lliure 
exercici dels drets i les llibertats legalment reconeguts i garantits. 

Article 15. Suport i mediació en la resolució de conflictes privats. L’Ajuntament 
ha de facilitar i donar suport a totes les iniciatives que condueixin al debat, a l’intercanvi 
d’opinions i a la resolució democràtica dels conflictes ciutadans, sense perjudici del recurs 
a la jurisdicció competent perquè, en darrer terme, adopti una resolució.

L’Ajuntament  ha  de  facilitar  i  donar  suport,  i  ha  d’actuar  de  mediador  quan  així  ho 
sol·licitin les parts, a totes les iniciatives que condueixin al debat, a l’intercanvi de parers i 
a  la  resolució  democràtica  dels  conflictes  ciutadans,  sense  perjudici  del  recurs  a  la 
jurisdicció competent per resoldre en darrer terme. 

Article 16. Violència, comportaments coercitius, baralles, discussions. Es rebutja 
la violència física o psíquica entre persones o col·lectius. 

1. Són sancionables les conductes i els comportaments que atempten contra la convivència 
ciutadana i els comportaments coactius o coercitius que no tinguin rellevància penal, com 
ara baralles i discussions a la via pública que tinguin repercussions públiques. 

2.  Circumstàncies  agreujants.  És  una  circumstància  agreujant  que  causin  aldarulls  o 
desordres públics.

Règim de sancions

Sense perjudici que els fets siguin constitutius d’infracció penal, les conductes de l’apartat 
núm.  1   es  consideren  infraccions  greus.  Es  consideren  infraccions  molts  greus  les 
conductes agreujants descrites a l’apartat núm. 2. 
 

Article 17. Dignitat de les persones. S’han d’evitar totes les actituds individuals i 
col·lectives  que  atemptin  contra  la  dignitat  de  les  persones,  siguin  quines  siguin  les 
condicions socials, culturals, de gènere, d’edat o d’origen de les persones agreujades.

1. Les persones que conculquin la dignitat de tercers, de fet o de paraula, mitjançant insult, 
burla, molèsties intencionades i innecessàries, faltes de respecte, coacció psíquica o física, 
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agressions o fets anàlegs, han de ser sancionades d’acord amb la present ordenança, sempre 
que  les  seves  accions  signifiquin  un  atemptat  contra  la  convivència  ciutadana  i  sense 
perjudici de les actuacions penals que se’n puguin derivar.

2. Circumstàncies agreujants. Quan l’objecte d’aquestes conductes siguin infants, persones 
amb discapacitats físiques o psíquiques que les facin especialment vulnerables o autoritats i 
funcionaris que actuïn en l’exercici  de les seves funcions, constitueix una circumstància 
agreujant.

Règim de sancions

Sense perjudici que els fets siguin constitutius d’infracció penal, les conductes de l’apartat 
núm. 1 es consideren infraccions greus.  

Sense perjudici de la legislació penal, es consideren infraccions molt greus les conductes 
descrites a l’apartat núm. 2. 

Si les  esmentades  conductes dels  apartats  1 i  2 les realitzessin grups de persones,  s’ha 
d’imputar la infracció a tots els membres del grup que es trobessin en el lloc dels fets i  
participessin tant activament com passivament. 

Article 18. Mendicitat. No és permesa la mendicitat en tot el terme municipal. 

S’ha d’evitar l’exercici de la mendicitat a les vies i els espais públics del terme municipal, 
especialment en casos de mendicitat per part de menors, ja que la inducció de mendicitat a 
un menor és un delicte. 

L’Ajuntament  ha  de  promoure  i  donar  suport  a  iniciatives  ciutadanes  i  d’entitats  de 
solidaritat amb l’objectiu de resoldre situacions personals extremes. 

1. Es prohibeixen aquelles conductes que, sota l’aparença de mendicitat, manifestin actituds 
coactives  o d’assetjament  o obstaculitzin  i  impedeixin  de manera  intencionada el  lliure 
trànsit dels ciutadans i les ciutadanes pels espais públics. 

2. Resta igualment prohibit l’oferiment de qualsevol bé o servei a persones que es trobin en 
l’interior  de  vehicles  privats  o  públics.  Es  consideren  inclosos  en  aquest  supòsit,  entre 
d’altres comportaments, la neteja dels parabrises dels automòbils detinguts en els semàfors 
a la via pública, així com l’oferiment de qualsevol altre objecte. 

3.  Sense  perjudici  del  que  es  preveu  a  l’article  232  del  Codi  Penal,  queda  totalment 
prohibida  la  mendicitat  organitzada,  l’exercida  per  menors  o  aquella  que  es  realitzi, 
directament o indirecta, amb menors o persones amb discapacitats. 

4. Es prohibeix també la realització a l’espai públic d’activitats  de qualsevol tipus quan 
obstrueixin o puguin obstruir el tràfic rodat per la via pública, posin en perill la seguretat de 
les persones o impedeixin de manera manifesta el lliure trànsit de les persones per les vies 
públiques o altres espais públics. Aquestes conductes estan especialment prohibides quan es 
desenvolupin a la calçada, als semàfors o envaint espai de trànsit rodat. 
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En aquells casos de conductes que adoptin formes de mendicitat, siguin o no previstes als 
apartats anteriors, i que tinguin arrels socials, els agents de l’autoritat han d’informar als 
serveis socials de l’Ajuntament.

Règim de sancions 

La realització de les conductes descrites a l’apartat 1 constitueix una infracció lleu, excepte 
quan els fets, per circumstàncies agreujants, puguin constituir una infracció més greu. 

Les conductes recollides a l’apartat 2 es consideren infraccions lleus. Quan es tracta de la 
neteja dels parabrises dels automòbils detinguts als semàfors o a la via pública, la infracció 
es considera greu. 

Si la mendicitat  és exercida per menors,  les autoritats municipals han de prestar-los, de 
manera immediata, l’atenció que sigui precisa amb col·laboració dels serveis socials, sense 
perjudici que s’adoptin la resta de mesures que preveu, en el seu cas, l’ordenament jurídic. 
En qualsevol cas, es considera infracció molt greu la mendicitat organitzada i l’exercida, 
directament o indirecta, amb acompanyament de menors o amb persones amb discapacitat 
(apartat 3), sense perjudici del que es preveu a l’article 232.1 del Codi Penal. 

Els comportaments definits a l’apartat 4 es consideren faltes greus. 

Mesures preventives

L’Ajuntament ha d’adoptar totes les mesures al seu abast perquè no tingui lloc el fenomen 
de la mendicitat en qualsevol de les serves formes al municipi. 

Els agents de l’autoritat han d’identificar els captaires i adreçar-los als serveis socials de 
l’Ajuntament, on seran atesos i informats també d’altres centres d’atenció institucional o de 
caràcter privat (associacions, ONG, etc.),  als quals poden acudir per rebre el suport que 
sigui necessari per abandonar aquestes pràctiques. 

En tot cas, els agents de l’autoritat han d’intervenir de manera cautelar els mitjans emprats 
per a desenvolupar la conducta antijurídica, així com, si és el cas, els fruits obtinguts.

S’ha d’evitar l’exercici de la mendicitat per part de menors. Si es comprova  l’existència 
d’inducció  per  part  de  majors  d’edat,  s’ha  d’actuar  conforme  al  Codi  Penal.  En  cas 
d’inexistència d’inducció s’han de reclamar els seus pares o tutors i cal continuar amb els 
tràmits de protecció legalment establerts. 

Article 19. Oferiment i demanda de serveis sexuals i altres 

1.  Es  prohibeix  oferir,  sol·licitar,  negociar  o  acceptar,  directament  o  indirecta,  serveis 
sexuals retribuïts a l’espai públic i llocs privats d’ús públic. 

2. És una circumstància agreujant l’oferiment, la sol·licitud, la negociació o l’acceptació de 
serveis sexuals retribuïts a l’espai públic i privats d’ús públic, quan aquestes conductes es 
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duguin  a  terme  en  espais  situats  a  menys  de  dos-cents  metres  de  distància  de  centres 
docents o educatius en els quals s’imparteixen ensenyaments del règim general del sistema 
educatiu. 

3.  Igualment,  es  prohibeix  mantenir  relacions  sexuals  siguin  o  no  retribuïdes  a  l’espai 
públic i privat d’ús públic. 

Règim de sancions

Es consideren infraccions molt greus les conductes establertes als apartats 2 i 3, i greu la de 
l’apartat 1.

Article 20. Pintades i grafits i altres expressions gràfiques 

1. Les pintades, els grafits, els escrits, les rascades, els gravats i els actes similars sobre 
qualsevol classe de béns que siguin visibles des de la via pública queden prohibits. 

2. Són excepcions d’allò que disposa el paràgraf anterior: 
a) Les  pintures  murals  de  caràcter  artístic  o  grafits  requereixen  prèviament 

l’autorització  escrita  del  propietari  de  l’element  sobre  el  qual  es  vol  pintar  i  la 
llicència municipal. 

b) Les  que  discrecionalment  pugui  autoritzar  l’Ajuntament  en  atenció  a  les 
circumstàncies concurrents en cada cas, amb les condicions del punt anterior. 

3. Per tal d’obtenir la corresponent autorització municipal cal presentar davant les oficines 
del registre municipal  una comunicació dirigida a l’Ajuntament  en la qual s’expressi el 
tipus d’actuació que es vol dur a terme i s’acrediti el permís del propietari o propietària. 

4. Si amb motiu d’una activitat autoritzada, de qualsevol mena, es produeix un deslluïment, 
per qualsevol tipus d’expressió gràfica, a qualsevol lloc de la via pública o visible des de la 
via pública, les persones organitzadores dels actes en són responsables i estan obligades a 
restablir l’estat original del bé en concret. 

5. Els agents de l’autoritat poden retirar o intervenir els materials o mitjans emprats quan el 
grafit  o pintada es realitzi  sense l’autorització municipal  corresponent i,  si escau,  de la 
persona titular. 

6.  L’Ajuntament  pot  disposar  d’espais  municipals  on  es  practiqui  aquesta 
activitat. A tal efecte, s’han de delimitar exhaustivament els llocs habilitats, els 
horaris  permesos  de  l’activitat,  que  en  cap  cas  seran  d’horari  nocturn,  i  les 
condicions del seu exercici.   

Règim de sancions

Les  pintades,  els  grafits,  els  escrits,  les  rascades,  els  gravats  i  els  actes  similars  sobre 
qualsevol classe de béns públics es consideren una falta molt greu.

12



Article 21. Ús inadequat de l’espai públic per a jocs. Com a norma general hom 
té dret a l’ús de l’espai públic per a la pràctica de jocs en aquests espais sempre que no 
suposin un perill, ni creïn un risc per a altres persones o per a un mateix, ni molèsties a 
tercers, ni deteriori els béns públics o privats. 

L’Ajuntament,  amb  la  participació  i/o  col·laboració  d’entitats  veïnals,  educatives, 
d’educació en el lleure, esportives, etc, ha de promoure i determinar els espais suficients i  
adients perquè infants, joves i persones de més edat puguin practicar jocs a l’aire lliure 
sense perjudici de ningú. L’ús d’aquests espais ha d’estar regulat en horari i condicions de 
desenvolupament. 

L’horari d’ús de la pista d’skate és de les 9 h a les 22 h.  Queda prohibit usar la pista fora de 
les hores autoritzades així com també col·locar-hi elements que poden comportar risc per 
als propis usuaris o altres persones.    

La norma general prevista al present article té les següents limitacions: 

1. Es prohibeix la pràctica de jocs a l’espai públic i de competicions esportives massives i 
espontànies a la via pública que pertorbin els legítims drets dels veïns o dels altres usuaris 
de l’espai públic. Aquestes pràctiques també estan sotmeses al fet que no comportin perill 
per als béns, serveis o instal·lacions, tant públics com privats. 

2. Als parcs, els jardins, la via pública i en general en tots els espais oberts destinats a l’ús i 
gaudiment de tota la ciutadania (carrers, places, etc.) es prohibeix jugar a pilota, anar amb 
patins, monopatí, bicicleta o similar, quan suposi un perill, s’ocasionin molèsties a altres 
persones o es produeixi un deteriorament dels béns públics o privats. 

3.  Es  prohibeix  la  pràctica  d’acrobàcies  i  jocs  d’habilitats  amb  bicicletes,  patins, 
monopatins o similars. No està permesa fora de les àrees destinades a l’efecte. 

4.  Està  especialment  prohibida  la  utilització  d’escales  per  a  vianants,  elements  per  a 
l’accessibilitat  de  persones  discapacitades,  baranes,  bancs,  passamans  o  qualsevol  altre 
element del mobiliari urbà per a les acrobàcies amb patins i monopatins. 

5.  D’acord amb l’establert  al  Reglament  General  de Circulació,  els  que utilitzin  patins, 
monopatins o similars no poden circular per les calçades de les vies públiques excepte quan 
aquestes disposin de parts especialment destinades per a ells, i  sols podran circular a la 
velocitat  del pas d’una persona a peu per les voreres o carrers residencials  degudament 
senyalitzats, sense que en cap cas es permeti que siguin arrossegats per altres vehicles. 

Règim de sancions  

Totes aquestes infraccions es consideren de caràcter lleu. 

Mesures cautelars 
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Tractant-se de la infracció consistent en la pràctica de jocs i acrobàcies en l’espai públic, els 
agents  de  l’autoritat  han  d’intervenir  de  manera  cautelar  els  mitjans  emprats,  pilota, 
monopatí o similar, amb els quals s’hagi produït la conducta irregular.

Art. 22. Altres activitats no autoritzades a la via pública

1. Es prohibeix també la realització d’activitats i la prestació de serveis no autoritzats en 
l’espai públic, com ara el tarot, vidència, massatges, trenes, tatuatges, etc. 

2.  Està  prohibida  a  la  via  i  als  espais  públics  la  pràctica  de juguesques  que impliquin 
apostes amb diners o béns. 

Règim de sancions

La conducta tipificada a l’apartat primer es considera una falta lleu. La prevista a l’apartat 
segon com a falta greu. 

Article  23.  Embriaguesa  i  drogoaddicció.  Cal  evitar  l’ostentació  pública  de 
l’embriaguesa o la drogoaddicció. En aquest sentit, si és el cas, l’autoritat municipal pot 
acompanyar  les  persones  que  manifestament  estiguin  sota  els  seus  efectes  als  serveis 
assistencials  municipals.  L’Ajuntament  ha  de  promoure  i  donar  suport  a  les  iniciatives 
ciutadanes destinades a la reorientació d’aquestes persones.

Règim de sancions

L’ostentació pública de l’embriaguesa o la drogoaddicció es considera una infracció lleu.   

Article 24. Despatx de begudes alcohòliques i/o substàncies estupefaents

1. Els establiments públics que despatxin begudes alcohòliques han de complir estrictament 
les  normes  referents  als  menors  i  la  restant  normativa  relativa  a  la  venda  de  begudes 
alcohòliques segons el destinatari o comprador i el tipus de beguda. L’incompliment suposa 
la  immediata  incoació  d’expedient,  sense  perjudici  de  donar-ne  compte  a  les  altres 
administracions  públiques competents  en la matèria  a fi  que procedeixin a les sancions 
governatives o judicials que corresponguin.

2. Així mateix, aquests establiments han d’abstenir-se de servir qualsevol mena de beguda 
alcohòlica a aquelles persones que manifestament estiguin sota els seus efectes i produeixin 
alteracions d’ordre públic.

3. Per raons de seguretat pública i sense perjudici de la normativa específica d’aplicació, es 
prohibeix la venda, dispensació o consum de begudes alcohòliques en llocs, espais, vies o 
transports públics. S’exceptuen d’aquesta prohibició els llocs i dates puntuals autoritzades 
expressament per l’Ajuntament, com per exemple, terrasses i festivitats públiques.

4.  Està prohibida la venda o el  subministrament  a menors  de 18 anys de coles i  altres  
substàncies  i  productes  industrials  inhalables  de  venda  autoritzada  que  puguin  produir 
efectes  nocius  per  a  la  salut,  creïn  dependència  o  produeixin  efectes  euforitzants  o 
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depressius.  A  aquest  efecte,  tots  els  establiments  que  venguin  alcohol,  coles  i  altres 
substàncies inhalables han de verificar la majoria d’edat dels clients, i demanar si és el cas 
el DNI dels compradors. 

Règim de sancions

Es consideren faltes molt greus els comportaments següents: 

Com a falta lleu: 
- Servir begudes alcohòliques a persones embriagades.  

Com a falta greu:
- Servir begudes alcohòliques a persones embriagades i/o que estiguin causant aldarulls.  
 
Faltes molt greus:

- Servir begudes alcohòliques a menors.
- Vendre o distribuir il·legalment estupefaents en locals públics.
- Vendre o subministrar sense autorització municipal begudes alcohòliques o consumir-ne 
en llocs, espais, vies o transports públics.
- Vendre o subministrar a menors d’edat coles i altres substàncies i productes industrials 
inhalables  de venda autoritzada  que  puguin produir  efectes  nocius  per  a  la  salut,  creïn 
dependència o produeixin efectes euforitzants o depressius. 

Mesures cautelars

Qualsevol establiment en el qual es comprovi que es venen o es distribueixen de manera 
il·legal estupefaents serà immediatament clausurat.

En cas d’incompliment de la prohibició de consum i dispensació de begudes alcohòliques, 
estupefaents,  productes  inhalables,  etc.,  els  agents  de  l’autoritat  poden  intervenir  les 
begudes, les substàncies, els envasos, els objectes i els materials emprats. 

Article 25. Consum i tinença de drogues.  L’Ajuntament ha de promoure i donar 
suport  a  les  iniciatives  ciutadanes  destinades  a  la  prevenció  i  al  tractament  de  les 
drogodependències.

En els termes de la Llei 1/92, de 21 de febrer, sobre seguretat ciutadana, es prohibeix el 
consum  de  drogues  tòxiques,  estupefaents  o  substàncies  psicotròpiques  en  llocs,  vies 
públiques,  establiments  o  transports  públics,  així  com la  tinença  il·lícita,  tot  i  que  no 
estigués destinada al tràfic de drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques, 
sempre que no constitueixi infracció penal, així  com l’abandonament en els llocs abans 
esmentats d’útils o instruments utilitzats per al consum.
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Règim de sancions

Respecte al règim de sancions i mesures cautelars s’ha d’actuar conforme a aquesta 
llei.

Article  26.  Desordres  públics.  No és  permès  alterar  la  seguretat  col·lectiva  o 
originar desordres a les vies, espais o establiments públics.

Règim de sancions

-  Si  l’alteració  de  la  seguretat  o  el  desordre  originat  es  considera  lleu,  la  infracció  es 
considera una falta greu.
-  Si l’alteració  de la  seguretat  o el  desordre originat  es considera greu o molt  greu,  la 
infracció es considera una falta molt greu.  

Article 27. Necessitats fisiològiques

1.  Està  prohibit  fer  necessitats  fisiològiques,  com ara  orinar,  defecar,  vomitar,  escopir, 
llençar mucositats o d’altres similars a la via i als espais públics.
2. Aquesta conducta revesteix especial gravetat quan es realitzi en espais de concorreguda 
afluència  de  persones,  siguin  freqüentats  per  menors  o  es  faci  en  monuments,  edificis 
catalogats o protegits o altres espais protegits.

Règim de sancions

Els comportaments de l’apartat 1 es consideren infraccions lleus i els de l’apartat 2, greus.  

Article 28. Desobediències greus a l’autoritat o els seus agents. En el supòsit de 
desobeir greument les ordres de l’autoritat o dels seus agents s’ha d’aplicar el que disposa 
el Codi Penal i l’article 26 (apartat h) de la Llei Orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre 
protecció de la seguretat ciutadana.

Article 29. Armes i similars
 
1.  La  tinença,  el  transport  i  l’ús  d’armes  ha  de  respectar  allò  que  s’estableix  en  les 
determinacions establertes en la legislació vigent en matèria d’armes, l’incompliment de la 
qual comporta l’adopció de la mesura cautelar de decomís, sens perjudici de la imposició 
de les sancions corresponents, d’acord amb la legislació sectorial aplicable. 

2. Està prohibit: 

a) Portar a la via i als espais públics objectes i/o instruments especialment perillosos per a 
la integritat física de les persones, susceptibles de ser utilitzats com a armes, sempre que 
siguin esgrimits amb perill o actitud amenaçadora. 

b) Circular  amb imitacions  d’armes que,  per les  seves característiques,  puguin induir  a 
confusió. 
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c) Exhibir objectes perillosos per a la integritat física de les persones amb la finalitat de 
causar intimidació. 

d) Que els menors d’edat tinguin armes blanques a la via i als llocs públics, encara que 
aquestes armes no siguin considerades com a armes prohibides. 

e) Tenir i utilitzar armes d’aire comprimit sense l’autorització corresponent. 

f) Utilitzar d’armes d’aire comprimit, paranys i altres utensilis o productes amb la finalitat 
de caçar fora dels espais cinegètics i camps i espais habilitats a aquest efecte. 

g) Utilitzar  estris  amb forma o aparença d’armes que disparin boles de PVC, plàstic  o 
qualsevol altre material que puguin causar dany a la integritat física de les persones. Així 
mateix, es prohibeix utilitzar punters làsers quan aquests siguin dirigits a les persones. 

Règim de sancions

Els  comportaments  definits  als  apartats  a)  fins a  f)  es consideren infraccions  greus.  La 
infracció descrita a l’apartat g) es considera lleu.  

Article 30. Protecció de menors  

1. L’escolarització és un dret i un deure dels menors durant el període d’edat establert per la 
legislació vigent. És responsabilitat dels pares, mares o tutors, dels centres educatius i dels 
mateixos infants l’exercici normal d’aquest dret. Les persones legalment responsables han 
de comunicar i justificar degudament al corresponent centre educatiu qualsevol absència 
del menor durant el període d’escolarització obligatòria. 

2. Els agents de l’autoritat han de protegir i conduir al seu centre escolar o al seu domicili 
qualsevol menor que, durant l’horari escolar,  sigui al carrer,  i  ho han de comunicar als 
Serveis Socials de l’Ajuntament perquè estudiïn el cas i, si cal, cerquin les solucions més 
adients. 

3. En cas que hi hagi negligència manifesta dels pares, mares o tutors, l’autoritat municipal 
ha  de  comunicar-ho  a  la  Direcció  General  d’Atenció  al  Menor  de  la  Generalitat  de 
Catalunya i a la jurisdicció competent. 

4. En el cas de menors abandonats, aquests han de ser acompanyats a les dependències de la 
Policia Local i lliurats a les autoritats competents. Si es tracta de menors extraviats, aquests 
han de ser retinguts en custòdia per la Policia Local a disposició dels seus pares, mares o 
tutors. L’autoritat municipal ha d’informar immediatament, fent servir els mitjans locals, 
del fet d’haver trobat un menor en aquestes condicions. Si fos un particular qui els trobés, 
ha de lliurar-los a un agent de la Policia Local o portar-los a l’Ajuntament. 

5.  Quan  algun  particular  conegui  fefaentment  situacions  de  desprotecció  de  menors 
(maltractaments,  negligències,  abusos  o  similars)  n’ha  d’informar  immediatament  a  la 
Policia Local, la qual ha d’adoptar les mesures legals i/o de prevenció pertinents i ha de 
posar la situació en coneixement dels Serveis Socials municipals. 
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6. És responsabilitat dels pares, mares o tutors evitar que els menors de set anys transitin 
sols per les vies públiques. Tothom ha d’evitar que els nens i nenes baixin de les voreres si  
no van acompanyats. 

Article  31.  Educació viària.  S’ha de fomentar  l’educació vial  a les escoles.  En 
aquest sentit l’Ajuntament ha de fomentar cursets, conferències,  debats i qualsevol altra 
activitat escolar que serveixi per a educar els menors en aquesta matèria.

TÍTOL SEGON
Policia a la via pública

Capítol I
Disposicions generals

Article  32.  Definicions  i  normes  d’ús  general.  Definicions  d’espais,  béns, 
equipaments  públics  i  via  pública.  A efectes  de  l’aplicació  dels  preceptes  d’aquesta 
ordenança s’entén per: 

a. Espais públics: 
- els espais que les lleis declarin que tenen aquest caràcter 
- els afectes a l’ús públic 
- els afectes als serveis públics 

b. Béns públics: 
- els béns que la llei declari que tenen aquest caràcter 
- els afectes a l’ús públic 
- els afectes als serveis públics i els destinats a l’ornament dels espais públics, com ara 
monuments, escultures i obres de valor artístic, històric o cultural i el mobiliari urbà 

c. Equipaments públics: 
- els immobles de titularitat pública on s’emplacen serveis destinats a la ciutadania amb 
caràcter públic 

d. Via pública:
- S’entén per via pública, als efectes de l’aplicació de les presents ordenances, avingudes, 
passeigs, carrers, places, parcs i jardins públics, zones verdes, camins veïnals i altres béns 
municipals de caràcter similar.

Article 33. Normes generals d’ús 

1. Els espais, els equipaments i els béns públics s’han de fer servir de conformitat amb l’ús 
al  qual  són destinats  i  conforme a les regles i  la  normativa que específicament  puguin 
regular-los. 

2. En l’ús dels espais, els equipaments i els béns públics, es prohibeixen: 
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a)  Les  accions  que  puguin  embrutar-los,  deteriorar-los  o  alterar-ne  les  qualitats  o  les 
condicions  de funcionament,  com per  exemple,  manipular  o  modificar  elements  de  les 
instal·lacions  de  l’enllumenat  públic,  el  subministrament  d’aigua,  la  senyalització,  la 
vigilància i el control del trànsit i de la seguretat ciutadana, o de la resta de serveis públics, 
col·locar cartells o banderoles, etc., a excepció dels que disposen de permís. 

b)  Les  accions  que  puguin representar  un ús  abusiu  dels  béns  o que,  pel  seu caràcter, 
suposin una limitació de l’ús general en igualtat d’altres usuaris o un risc per a les persones 
o béns. 

c) Els comportaments que puguin representar mostres de racisme, xenofòbia o violència a 
les activitats culturals o esportives i l’alteració de l’ordre. Els agents municipals han de 
traslladar  a les federacions  i  els  comitès  esportius  corresponents  les actes  que aixequin 
sobre  les  incidències  que  es  produeixin  a  l’efecte  que  es  prenguin  les  mesures 
corresponents, sense perjudici de la intervenció dels poders públics. 

3. L’Ajuntament no es fa responsable dels danys personals que es puguin produir com a 
conseqüència de l’entrada il·lícita als recintes municipals. 

4. Qui trobi un objecte personal o de valor té l’obligació de dipositar-lo a les dependències 
de la Policia Local. 

Règim de sancions

Els comportaments tipificats als apartats a), b) i c) es consideren infraccions molt greus. 
Respecte a l’establert a l’apartat 4, s’ha d’aplicar el que disposi el Codi Penal.  

Capítol II
Via pública i els seus elements estructurals

Article  34.  Definició  d’element  estructural  de  la  via  pública.  Es  considera 
element estructural de la via pública aquell que forma part del seu contingut, de l’ordenació 
del  territori  o  que  regula  la  mobilitat.  A  títol  enunciatiu  i  no  limitatiu,  es  consideren 
elements estructurals els següents: 

a) fanals 
b) semàfors i elements complementaris 
c) senyalització vertical i horitzontal de la via pública 
d)  elements  físics  de  protecció  o  delimitació  del  territori:  pilones,  cadenes,  tanques  i 
d’altres 
e) tapes de registre, reixes d’embornals i reixes d’escorcells 
f) façanes i altres elements 
g) arbrat 
h) escomeses i quadres elèctrics dels serveis públics 

Article 35. Prohibicions.  Resten prohibits, respecte a l’ús de la via pública i dels 
seus elements estructurals, els següents: 
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a) Fer esclatar  qualsevol  tipus de petard en elements estructurals,  excepte quan aquests 
siguin disposats en activitats  autoritzades  per l’òrgan competent  (correfocs,  espectacles, 
etc.)  i  realitzades  per  entitats  o  empreses  especialitzades  i  sempre  que  es  prenguin  les 
mesures adients per garantir la seguretat i la inexistència de desperfectes. 
b) Sacsejar, arrencar, trencar, sostreure elements estructurals o parts d’aquests o pujar-hi a 
sobre. 
c) Desplaçar elements estructurals sense llicència municipal prèvia. 
d) Encendre foc a prop o en elements estructurals. 
e) Enganxar adhesius o cartells en elements estructurals. 
f) Arrencar, ratllar o fer malbé rètols indicatius referents a circulació, transport urbà i altres 
elements anàlegs. 
g) Qualsevol activitat  esportiva o lúdica fora dels espais o recintes destinats  a aquestes 
finalitats  que provoquin  molèsties  als  usuaris  de  l’espai,  llevat  les  que  s’autoritzin  per 
l’Ajuntament pel seu caràcter popular o tradicional. 

Règim de sancions

Els comportaments descrits als apartats a) fins a f) es consideren infraccions greus. El de 
l’apartat g) es considera infracció lleu. 

Article 36. Edificis i instal·lacions de titularitat municipal 

1. Els comportaments  que generin els  actes prohibits  en els  articles  anteriors d’aquesta 
ordenança també resten prohibits pel que fa als edificis i a les instal·lacions de titularitat  
municipal, tant al seu exterior com en l’interior. 

2.  Està  prohibida l’entrada de gossos i  altres  animals  als  edificis  i  les instal·lacions  de 
titularitat municipal. Només estan exclosos d’aquesta prohibició els gossos que acompanyin 
persones invidents o quan siguin autoritzats o requerits pel propi Ajuntament. 

Règim de sancions

El  comportament  descrit  a  l’apartat  1  es  considera  infracció  greu.  El  de  l’apartat  2  es 
considera infracció lleu. 

Capítol III
Mobiliari urbà

Article  37.  Definició  de  mobiliari  urbà.  Es  consideren  mobiliari  urbà  aquells 
elements  de  titularitat  municipal  o  ús  públic  que  serveixen  d’ornamentació,  suport  de 
serveis  i  activitats  d’esplai  i  recreatives.  A títol  enunciatiu  i  no  limitatiu,  es  considera 
mobiliari urbà el següent: 

a) papereres 
b) fonts públiques 
c) jocs infantils i d’àrees esportives 
d) jardineres i elements de suport de jardineres 

20



e) bancs 
f) marquesines i pals de parada de transport urbà 
g) suports publicitaris 
h) contenidors 
i) escultures i monuments 
j) aparcaments de vehicles 
k) cons, tanques, senyals mòbils i altres senyalitzacions circulatòries mòbils 
l) màquines expenedores de tiquets per a aparcament a zones amb horari limitat 
m) altres elements de mobiliari urbà amb les mateixes finalitats 

Article 38. Comportament respecte al mobiliari urbà 

1. Està prohibit qualsevol comportament que suposi un mal ús o que generi embrutiment o 
danys als elements del mobiliari urbà. 

2. Sense perjudici de les especificacions establertes als articles següents, són prohibicions 
comunes, en relació amb el mobiliari urbà, les següents: 

a) Fer esclatar qualsevol tipus de petard en el mobiliari urbà, excepte quan aquests siguin 
disposats en activitats  autoritzades  per l’òrgan competent  (correfocs,  espectacles,  etc.)  i 
realitzades per entitats o empreses especialitzades i sempre que es prenguin les mesures 
adients per garantir la seguretat i la inexistència de desperfectes. 
b) Sacsejar, arrencar, tombar, trencar, embrutar, torçar o sostreure el mobiliari urbà, pujar-
hi a sobre o enfilar-s’hi. 
c) Desplaçar elements sense llicència municipal prèvia. 
d) Encendre foc a prop o en el mobiliari urbà. 
e) Enganxar adhesius, cartells i elements similars, o fer inscripcions i grafits en el mobiliari  
urbà, llevat dels suports publicitaris destinats a aquest efecte. 
f) Arrencar, ratllar o fer malbé rètols indicatius referents a circulació, serveis públics i altres 
elements anàlegs. 
g) Lligar cordes o altres elements que puguin impedir el pas de vianants o vehicles. 

Règim de sancions

Respecte a la tipificació de les infraccions, s’estableixen les següents: 

a) Com a falta molt greu el comportament tipificat a l’apartat 2 f).
b) Com a faltes greus els comportaments tipificats als apartats 2 a) fins al 2 e).
c) Com a faltes lleus els comportaments tipificats als apartats 1 i 2 g).   

 
Article 39. Papereres.  Les deixalles sòlides de petit format com papers, embolcalls i 

elements similars han de dipositar-se a les papereres instal·lades per a aquesta finalitat. Es 
prohibeix: 

a) Llençar puntes de cigar o cigarretes, o altres matèries enceses, a les papereres. En tot cas, 
s’hi hauran de dipositar un cop apagades. 
b) Dipositar a les papereres de la via pública bosses d’escombraries i caixes o paquets de 
dimensions superiors a les del recipient que les ha de contenir. 
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c) Dipositar a les papereres de la via pública líquids o deixalles que es puguin liquar. 
d) Qualsevol acte que pugui malmetre la paperera. 

Règim de sancions

Tots aquests comportaments es cataloguen com a faltes lleus.

Article 40. Fonts públiques 

A les fonts públiques es prohibeix: 

a) Rentar-se, banyar-se, rentar-hi o deixar nedar animals, vehicles a motor o similars, o 
llençar-hi qualsevol tipus de producte o objecte, o embrutar o enterbolir les aigües. 
b) Abeurar-hi animals, sempre que el tipus de font no permeti evitar el contacte de l’animal 
amb el broc. 
c)  Alterar la sortida de l’aigua dirigint-la fora del recipient dissenyat  per a recollir-la o 
altres actuacions semblants. 
d) Consumir o proveir-se en excés d’aigua per deixar-la perdre o bé destinar-la a ús privat,  
sempre que no sigui justificat per tall de subministrament o per causes de força major. 
e) Rentar-hi roba, fruites, verdures o objectes de qualsevol classe.

Règim de sancions

Tots aquests comportaments es cataloguen com a faltes lleus.

Article 41. Jocs infantils i d’àrees esportives. Els jocs infantils i d’àrees esportives 
estan  destinats  exclusivament  a  col·lectius  específics:  mainada,  gent  gran,  etc.  Resten 
prohibits tots els actes que suposin un mal ús dels jocs o que hi generin embrutiment o 
danys, i en particular: 

a) L’ús de jocs de manera que puguin ocasionar danys o molèsties a altres persones. 
b) L’ús diferent de l’establert o de les franges autoritzades, que comporti o pugui comportar 
un mal ús del joc o danyar-lo. 
c) Trencar-ne alguna part, descalçar-los i altres actes anàlegs. 
d) Deixar entrar animals a les àrees de jocs infantils i àrees esportives. 

Règim de sancions

Tots aquests comportaments es cataloguen com a faltes lleus.

Article 42. Jardineres 

1. Tothom ha de respectar les plantes de les jardineres i els elements destinats a la seva 
ubicació,  protecció  o  embelliment,  i  s’ha  d’abstenir  de  qualsevol  acte  que  els  pugui 
perjudicar o embrutar. 
2.  Es  prohibeix  sotraguejar  les  plantes,  tallar  o arrencar  branques,  fulles,  flors o fruits, 
gravar o tallar l’escorça, buidar-ne el contingut, abocar-hi tota classe de líquids encara que 
no siguin perjudicials per a la jardinera, o tirar-hi escombraries o residus. 
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Règim de sancions

Tots aquests comportaments es cataloguen com a faltes lleus.  

                                     Capítol IV
 Espais públics

Article 43. Parcs i jardins 

1. És obligació de tota la ciutadania respectar la senyalització, els horaris i les condicions 
d’ús que l’Ajuntament estableix en parcs, jardins i, en general, en tots els espais d’ús públic 
destinats al lleure.

Les  persones  usuàries  dels  parcs,  els  jardins  i  les  zones  naturals  del  municipi  han  de 
respectar les plantes, els animals i les instal·lacions existents i evitar qualsevol mena de 
brutícia i desperfectes. També han de respectar el dret de les altres persones al descans i la 
tranquil·litat que es busca en aquests espais, per la qual cosa s’ha de evitar l’ús d’aparells  
sonors o de joc, o qualsevol altre que pugui pertorbar aquesta tranquil·litat i el clima de 
relació ciutadana.      

2. Es prohibeix, i per tant es considera infracció: 
a) Fer servir els espais verds destinats al lleure i els seus elements de forma contrària a les 
condicions que en regulen l’ús. 
b) El comportament o la pràctica d’exercicis o activitats que signifiquin risc de danys per a 
la  vegetació,  el  mobiliari,  el  reg,  els  paviments  o  qualsevol  altre  element  auxiliar  que 
integra l’espai, o que representin un risc per a la integritat física dels usuaris i les usuàries. 
c)  Jugar  o  fer  activitats  en  zones  d’espais  verds  destinats  al  lleure,  prohibides  per 
l’Ajuntament mitjançant els rètols indicadors que s’hi instal·len amb aquesta finalitat. 
d) Passar per sobre dels talussos, els parterres i les plantacions de forma que es puguin 
perjudicar de qualsevol manera els arbres o les plantacions. 
e) Fer barbacoes o fogueres, excepte si el parc preveu una zona específica per aquest ús. 
f) Agafar flors, plantes i fruits.
g) Passejar gossos quan n’estigui prohibit l’accés.
h) No recollir les defecacions dels animals domèstics propis en els parcs i jardins, inclosos 
els parterres i les zones verdes.

Règim de sancions

Tots aquests comportaments es cataloguen com a faltes lleus, excepte l’apartat h), que es 
considera una falta greu.

Article 44. Fogueres 

1.  L’Ajuntament  pot  autoritzar  la  preparació  i  encesa  de  fogueres  en dies  de  festivitat 
assenyalada  en  llocs  sense  cap  mena  de  perill,  previ  informe  dels  serveis  municipals 
corresponents.
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2. Per tal de no fer malbé el paviment s’ha de posar sorra o terra sota la foguera.

3. S’han de cremar bàsicament fustes. 

4. Està prohibit, i per tant constitueix infracció d’aquesta ordenança, encendre o mantenir 
foc sense l’autorització municipal, i en qualsevol cas: 

a) Preparar fogueres en llocs on obstrueixin el pas de vehicles o vianants o  en llocs que 
tanquin el pas a vehicles d’urgències.
b)  Encendre  fogueres  sobre  la  via,  a  prop  d’elements  o  xarxes  de  subministrament  i 
comunicació que puguin resultar danyats. 
c) Fer foc a menys de 20 metres de vehicles o edificis. 
d)  Fer  foc  a  menys  de 500 metres  de terrenys  forestals,  excepte  en llocs  especialment 
autoritzats, en diades especials i sota control estricte de seguretat. 
e) Fer foc a la platja. 
f) Emprar com a elements de combustió de la foguera materials la combustió dels quals 
pugui generar efectes tòxics o contaminants o materials que siguin susceptibles d’explotar. 
g) Encendre la foguera amb productes inflamables o en condicions meteorològiques que 
puguin significar risc. 
h)  Les fogueres han de tenir una alçada màxima de 2 metres i un diàmetre màxim de 3 
metres.
i) En tot cas, està prohibit encendre fogueres si fa molt de vent.

L’autorització  de  fogueres  per  crema  dins  les  propietats  privades  és  el  que  disposi  la 
normativa anual que a l’efecte preveu els Departaments d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
de la Generalitat. 

Règim de sancions

Es consideren faltes lleus els comportaments establerts als apartats 2 i 4 e).

Es consideren faltes greus els comportaments establerts als apartats 4 a) fins al 4 d), i 4 f)  
fins al 4 i). 

Article 45. Pirotècnia 

Està prohibit, i per tant constitueix infracció: 

1. Llençar o dirigir petards contra les persones o béns, de manera que signifiqui un risc per 
a la seva integritat, i també col·locar-los sobre el mobiliari urbà i béns privats. També sobre 
el mobiliari urbà excepte quan aquests siguin disposats en activitats autoritzades per l’òrgan 
competent (correfocs, espectacles, etc.) i realitzades per entitats o empreses i sempre que es 
prenguin les mesures adients per garantir la seguretat i la inexistència de desperfectes. 
2. Llençar coets a menys d’una distància de 500 metres del bosc o zones amb arbres que, 
per les seves circumstàncies, siguin susceptibles de combustió. 
3. Fer servir productes pirotècnics a la vora de productes o líquids inflamables, i també a la  
vora dels establiments d’expedició o emmagatzematge. 
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4.  Ficar  productes  pirotècnics  dins  d’elements  d’explosió  dels  quals  pugui  provocar  la 
dispersió d’objectes amb risc per les persones i béns. 
5.  Si  les  activitats  prohibides  fins  ara,  sobre  l’ús  dels  productes  pirotècnics,  les  fessin 
menors d’edat, el material que portin s’ha de dipositar a la prefectura de la Policia Local, a 
l’espera de lliurar-lo als pares o tutors. 
6. No respectar les distàncies màximes de seguretat establertes en espectacles pirotècnics. 

Règim de sancions

Tots aquests comportaments es cataloguen com a faltes greus.

Article 46. Platges 

Està expressament prohibit: 

1. Dur a terme activitats esportives o lúdiques de manera que causin perjudicis als béns i a 
la integritat física de les persones. 
2. Fer servir sabó i altres productes de neteja a les dutxes, rentapeus i fonts públiques. 
3. Portar animals de companyia a les zones i els llocs públics de bany, a la sorra i a l’aigua, 
en èpoques d’afluència de banyistes (entre l’1 d’abril i el 31 d’octubre). S’exceptuen els 
gossos d’assistència, degudament acreditats, acompanyats pels seus usuaris autoritzats. 
4. Banyar-se quan les banderoles que informen de l’estat de la mar són de color vermell. 
5.  Desobeir  les  ordres  de  socorristes  per  prohibir  banyar-se  o  perquè  cessi  l’exercici 
d’activitats que puguin generar un perill indegut per a la mateixa persona a qui s’adreça 
l’ordre o per a altres. 
6. Posar en perill la pròpia vida i la de socorristes malgrat haver estat advertit del perill o de 
la prohibició de banyar-se. 
7. L’estacionament i la circulació de vehicles a les platges no destinats a prestar serveis de 
caràcter públic, sense autorització prèvia. 
8. Els campaments i acampades a les platges i a la resta del litoral. S’entén per acampada la 
instal·lació  de  tendes  de  campanya,  vehicles  o  remolcs  habitables,  i  per  campament, 
l’acampada organitzada. 
9. Realitzar activitats musicals o festives sense l’autorització corresponent. 
10. Llançar-se a l’aigua en zones de roques o des d’espigons. 
11. Desenvolupar activitats o accions que puguin causar perjudicis o molèsties a la resta 
d’usuaris i usuàries. 
12.  Embrutar  la  sorra  o  l’aigua  amb  qualsevol  material,  en  especial  papers,  bosses  de 
plàstic, envasos i puntes de cigarrets. 
13. Practicar nudisme integral. 
14. Fer barbacoes, excepte en cas de festivitats autoritzades. 

Règim de sancions

Es consideren faltes molt greus els comportaments establerts a l’apartat 6.

Es consideren faltes greus els comportaments establerts als apartats 1, 4, 5, 10 i 11.
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Es consideren faltes lleus els comportaments establerts als apartats 2, 3, 7, 8, i 9, 12, 13 i 
14.   

Article 47. Autorització d’activitats específiques en espais públics 

1. L’Ajuntament pot autoritzar la celebració d’activitats específiques als espais públics i 
fixar les normes que s’han de complir,  tenint en compte les característiques  de l’acte  i 
l’espai públic sol·licitat. 

2.  Els  organitzadors  de  l’activitat  són  responsables  del  compliment  de  les  condicions 
establertes per l’Administració municipal, i també d’adoptar les mesures adients per vetllar 
per la seguretat de les persones i pel bon ús del recinte i dels elements i els béns públics que 
hi  hagi  instal·lats.  En  cas  de  deterioraments  dels  béns  públics,  estan  obligats  a  la 
corresponent reparació, reposició i/o neteja. L’Ajuntament pot exigir als organitzadors que 
dipositin una fiança o subscriguin una pòlissa d’assegurança per respondre dels danys i els 
perjudicis que es puguin causar. 

3. Les persones titulars d’autoritzacions d’ús comú especial o d’ús privatiu dels béns de 
domini  públic  estan  obligats  a  mantenir  en  les  condicions  degudes  de  neteja  tant  les 
instal·lacions pròpies com l’espai urbà sotmès a llur influència. 

4. Les sol·licituds les ha de formular el representant de l’entitat o associació i han d’indicar 
el  lloc  on  es  desenvoluparà,  si  necessiten  ocupar  la  via  pública  o  no,  o  si  necessiten 
entarimats, taules, cadires o algun altre element o servei municipal. Les sol·licituds s’han 
de formular  amb una antelació mínima de 7 dies a la data  de celebració en el  cas que 
necessitin entarimats, taules, cadires o algun altre element o servei municipal, i de 72 hores 
en el cas que no ho necessitin. 

5. Aquestes activitats han de desenvolupar-se d’acord amb les condicions següents: 
a) L’activitat musical o susceptible de produir soroll es pot desenvolupar fins a la 1 de la 
matinada. 
b) Des de la 1 fins a les 3 h s’ha de reduir el nivell acústic fins al mínim. 
c)  A  partir  de  les  3  h  no  es  pot  desenvolupar  cap  activitat  susceptible  de  generar 
contaminació acústica. 

6. Aquestes sol·licituds s’entenen atorgades per silenci administratiu excepte si es resol de 
forma  expressa  i  motivada  la  seva  denegació.  També  es  pot  resoldre  expressament 
l’autorització de l’activitat amb condicions més restrictives a les previstes en aquest article, 
en el cas que concorrin circumstàncies que així ho justifiquin. 

Règim de sancions

Es considera com a falta greu l’incompliment de les condicions establertes en l’autorització 
d’activitats específiques als espais públics.

Capítol V
Conservació de la via pública
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Article 48. Obres de conservació del domini públic.  Correspon a l’Ajuntament 
l’execució  d’obres  necessàries  per  a  la  bona  conservació  dels  elements  estructurals  o 
ornamentals de domini públic de les vies públiques. Ningú no pot, encara que ho faci per 
millorar-ne  l’estat  de  conservació,  reparar  o  restaurar  les  vies  públiques  sense  prèvia 
llicència o autorització municipal.

Capítol VI
Neteja de la via pública

Article 49. Neteja i decòrum públics 

1. Tots els  habitants  del  municipi  estan obligats  a captenir-se de tal  manera que pugui 
aconseguir-se la màxima neteja i decòrum públics.
2. L’Ajuntament ha de fomentar en tot moment les accions que en matèria de neteja pública 
puguin exercir els particulars.
3. És funció de l’Ajuntament exercir l’acció de policia que meni a aconseguir l’estat més 
amunt referit de màxima neteja i decòrum públics, i exigir en tot moment el compliment de 
les presents ordenances, i obligar els infractors a la reparació dels defectes causats, sense 
perjudici de la imposició de les sancions que els puguin correspondre.
4. L’Ajuntament pot executar subsidiàriament els treballs de neteja que hagin d’haver estat 
realitzats pels particulars, i imposar-los el cost dels serveis efectuats.
5. Tot habitant del municipi està obligat a posar en coneixement de les autoritats municipals 
les infraccions que en matèria de neteja pública conegui.

Article 50. Prohibicions expresses a la via pública i solars sense edificar. En 
relació amb la via pública i solars sense edificar està prohibit expressament:
a)  Llençar-hi  o  d’abandonar-hi  qualsevol  tipus  d’objectes,  materials,  productes  sòlids, 
líquids o gasosos, embolcalls, papers, plàstics o similars.
b) Abocar-hi qualsevol mena de residus industrials, líquids, sòlids o solidificables, o que 
per raó de llur naturalesa puguin produir danys a paviments o xarxes de clavegueram.
c) Abandonar-hi mobles o aparells domèstics.
d) Abocar-hi aigües residuals.
e) Llençar-hi qualsevol tipus de deixalles des dels vehicles, estiguin aparcats o en marxa.
f) Reparar-hi o netejar-hi vehicles o màquines.
g) Rentar-hi animals o d’abandonar-hi animals morts.
h) Col·locar o enganxar cartells, o de fer-hi qualsevol activitat publicitària, tret dels llocs 
expressament autoritzats per l’Ajuntament.
i) Col·locar-hi pancartes, tret dels períodes electorals i sempre en els llocs expressament 
autoritzats. En cas d’esdeveniments populars, cívics, socials o polítics de qualsevol tipus i 
períodes  electorals,  l’alcaldia  pot  autoritzar-ne  la  col·locació  i  els  llocs  on  es  poden 
col·locar.
j) Llençar-hi octavetes i repartir propaganda a mà.
k) Espolsar catifes o roba des de balcons, finestres o terrasses, des de les 7 del matí fins a 
les 10 del vespre. Fora d’aquest horari aquestes operacions es poden fer sempre que no 
produeixin danys ni molèsties a persones o coses.
l) Regar les plantes situades a l’exterior dels edificis si en l’operació de rec pot produir-se 
vessament sobre la via pública, des de les 7 del matí fins a les 10 del vespre. Fora d’aquest 
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horari aquestes operacions es poden fer sempre que no produeixin danys ni molèsties a 
persones o coses.
m) Permetre que els animals hi deixin deposicions. Sobre aquest particular s’ha d’aplicar el 
que disposin aquestes ordenances o les ordenances sobre tinença d’animals.
n)  Instal·lar,  sense  la  prèvia  i  preceptiva  autorització  municipal,  qualsevol  tipus  de 
senyalització informativa de la localització d’establiments, serveis, etc. L’Ajuntament ha de 
determinar les característiques d’aquesta senyalització, i pot establir un model de senyal 
normalitzat, aplicable a tot el terme municipal.
o)  Efectuar  cap  tipus  de  vessament  o  degoteig  de  líquids  a  la  via  pública,  com  els 
procedents de condensació dels aires condicionats o altres aparells, escorrenties, etc. 
p) Col·locar jardineres, testos o similars que volin sobre la via pública.
q) Donar menjar als animals (gats, gossos, coloms, etc.).
r) Fer-hi qualsevol altre acte que causi deteriorament o brutícia.

Règim de sancions

Es tipifica com a falta molt greu el comportament catalogat a l’apartat b). 

Es tipifiquen com a faltes greus els comportaments catalogats als apartats a), c), d), e), f) i 
g). 

Es tipifiquen com a faltes lleus els comportaments catalogats als apartats k), l), o), p) i q). 

Les  infraccions  establertes  als  apartats  h),  i),  j)  i  n)  resten  als  criteris  establerts  a 
l’ordenança de publicitat. 

La infracció establerta a l’apartat  m) resta als criteris establerts a l’ordenança d’animals 
domèstics de companyia.   

Les infraccions establertes a l’apartat r) poden ser lleus, greus o molt greus depenent del 
grau de deteriorament o brutícia. 

Article 51. Brutícies

1. La brutícia produïda a la via pública és responsabilitat d’aquells que l’han causat.
2.  En cas d’efectuar-se qualsevol  activitat  permesa o autoritzada susceptible  de produir 
brutícia o deteriorament, els titulars de l’autorització estan obligats a adoptar les mesures 
necessàries per prevenir-ne aquests efectes, així com a netejar la part de la via pública i els  
elements urbans que hagin resultat afectats. En cas d’incompliment d’aquestes obligacions 
l’Ajuntament  pot  efectuar  subsidiàriament  els  treballs  necessaris  per  tal  de  restituir  els 
defectes causats, i el cost d’aquests serveis anirà a càrrec del titular de l’autorització.

Article 52. Neteja del mobiliari urbà.  Correspon a l’Ajuntament, amb caràcter 
general, la neteja dels elements integrants de la via pública, així com de les papereres, rètols 
d’identificació de carrers i altres elements del mobiliari urbà, així com tots aquells espais 
que en circumstàncies especials determinin les autoritats municipals.

Article 53. Neteja, obligacions dels particulars 
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1. Correspon als particulars la neteja dels passatges privats, urbanitzacions privades o no 
recepcionades per l’Ajuntament, patis interiors d’illa, solars privats, galeries comercials i 
altres espais de natura similar.
2.  La  neteja  de  les  voreres  de  davant  dels  edificis,  locals  comercials  o  industrials, 
establiments en general i solars correspon als propietaris o llogaters d’aquests immobles. 
En aquelles vies públiques que no disposin de voreres, l’obligació de netejar comprèn la 
part del carrer més propera als immobles, amb una amplada mínima de dos metres.
3. Els residus derivats de la neteja de la via pública que efectuïn els particulars han de 
dipositar-se en bosses de plàstic i aquestes en els contenidors situats a la via pública per a la
recollida d’escombraries domiciliàries.
4. En cas de nevada és obligació dels propietaris o usuaris dels terrenys, locals, edificis o 
finques urbanes en general el manteniment de la vorera neta de neu, en condicions que 
permetin el pas de vianants. 

Règim de sancions

Aquestes infraccions estan catalogades com a infraccions lleus. 

Article 54. Obres a la via pública. Les persones físiques o jurídiques que executin 
obres a la via pública, a més de disposar de la corresponent llicència municipal i constituir 
la  corresponent  fiança,  amb caràcter  previ,  estan  obligades  a  prevenir  el  deteriorament 
d’aquests espais urbans, i s’han d’establir els elements protectors necessaris a les zones 
circumdants i evitar l’abocament de terres o d’altres materials fora de la zona estrictament 
necessària. Aquest precepte és especialment d’obligat compliment a les obres referents a la 
construcció de rases i canalitzacions a la via pública.

Règim de sancions 

Es consideren faltes greus: 
a) No prevenir el deteriorament d’espais urbans. 
b) No instal·lar elements protectors necessaris.
c) L’abocament de terres o d’altres materials fora de la zona estrictament necessària.

Si dels comportaments anteriors es deriven danys greus la falta es cataloga com a molt 
greu.    

Article 55. Aprofitaments especials del domini públic. Obligacions 

1.  Els  titulars  d’aprofitaments  especials  del  domini  públic,  tal  com quioscs,  parades  i 
similars,  estan obligats a mantenir  polida la pròpia instal·lació i l’espai circumdant  que 
l’envolti. Als efectes d’allò previst en el present article, i sempre que la llicència d’ocupació 
o la concessió administrativa no ho estableixin altrament, es considera part circumdant el 
conjunt de les circumferències que amb un radi de tres metres puguin traçar-se des d’un 
centre  en  qualsevol  punt  de límit  de la  projecció  ortogonal  sobre el  pla  del  sòl  de les 
instal·lacions objecte de l’ocupació.
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2.  Els  propietaris,  llogaters  o  concessionaris  de  botigues,  aparadors,  parades  de  venda 
itinerant o altres han de mantenir aquests espais en condicions adequades de netedat. En les 
operacions de neteja que hi efectuïn han de tenir cura de no embrutar la via pública.

Regim de sancions 

Es considera com a falta lleu no mantenir polida la pròpia instal·lació i l’espai circumdant 
que l’envolti. 

Capítol VII
De la neteja i conservació dels elements exteriors dels immobles i dels solars

Article  56.  Neteja  i  conservació  dels  elements  exteriors  dels  immobles  i  dels 
solars 

1. Els propietaris  d’edificis,  finques,  habitatges  i establiments  estan obligats a mantenir 
netes i en perfecte estat de conservació les façanes, els rètols de numeració dels carrers, les 
parets mitgeres al descobert, les entrades i escales d’accés, les cobertes i, en  general, totes 
les parts de l’immoble que siguin visibles des de la via pública o des d’un altre edifici o que 
puguin afectar a tercers o la via pública.
2. Els propietaris estan igualment obligats a mantenir netes i en bon estat de conservació les 
xemeneies, els dipòsits, els patis interiors d’illa, els celoberts, les conduccions d’aigua i de 
desguàs,  els  parallamps,  les  antenes  de  ràdio  i  televisió  i  qualsevol  tipus  d’instal·lació 
complementària dels immobles.
3. El procediment per a exigir el deure de conservació de les façanes exteriors i cobertes es 
pot  iniciar  d’ofici  o  a  instància  de  qualsevol  persona  que  tingui  coneixement  del  seu 
incompliment.

Règim de sancions

Es considera  una  falta  lleu  la  manca  de  neteja  i  conservació  dels  elements  exteriors  i 
interiors dels immobles i dels solars. Si la manca de conservació del elements interiors i 
exteriors pot comportar risc greu per a les persones, constitueix una falta molt greu.    

Article  57.  Condicions de seguretat,  salubritat  i  ornat públic.  Els  propietaris 
d’edificis,  d’acord  amb  allò  establert  a  l’article  251  del  text  refós  de  la  legislació 
urbanística vigent a Catalunya, han de mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i 
ornat públic.

Règim de sancions

Es considera una falta lleu la manca de condicions de l’ornat públic.

Es considera una falta greu la manca de condicions de seguretat i salubritat. 

Article 58. Condicionaments dels solars. Els propietaris de solars i terrenys els 
han de tenir tancats, amb tanques  ajustades a les condicions edificatòries establertes a les 
normes  urbanístiques  del  planejament  d’aplicació  i  els  han  de  mantenir  nets,  sense 
escombraries  ni  residus,  i  en  condicions  adequades  d’higiene,  salubritat,  seguretat  i 
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decòrum  públic.  En  aquesta  prescripció  s’hi  inclou  l’obligació  d’efectuar  amb  la 
periodicitat necessària operacions de desratització i desinfecció.

1.  Els  propietaris  de  solars  i  terrenys  han d’efectuar  els  murs  de contenció  que  siguin 
necessaris i d’acord amb la normativa de planejament aplicable.
2.  L’Ajuntament,  en  el  supòsit  d’incompliment  de  les  obligacions  previstes  a  l’apartat 
primer, ha de requerir als propietaris per tal que en el termini que s’assenyali executin les 
obres i operacions de neteja necessàries.
3. En cas que el propietari no atengui el requeriment descrit a l’apartat segon del present 
article,  l’Ajuntament  ha  d’executar  les  operacions  amb  caràcter  subsidiari,  i  el  cost 
d’aquestes anirà a càrrec del propietari,  sense perjudici de la imposició de la sanció que 
correspongui.

Règim de sancions

Les  mancances  de  condicionament,  d’higiene,  salubritat,  seguretat  i  decòrum  públic 
d’aquests solars es cataloguen com a infraccions greus.
 

Article  59.  Instal·lació  d’elements  indicadors.  Els  propietaris  de finques  estan 
obligats a consentir els serveis administratius corresponents per suportar la instal·lació de 
façanes,  reixats  i  tanques  d’elements  indicadors  de  retolació  de  la  via  de  normes  de 
circulació o de referència de servei públic.

Els serveis són gratuïts i poden establir-se d’ofici mitjançant la notificació al propietari i 
afectat, i sense més indemnització que la dels desperfectes causats.

Règim de sancions

L’incompliment d’aquest precepte es cataloga com a falta molt greu. 

Article  60.  Conservació  dels  elements  indicadors  de  les  vies  públiques.  És 
competència de l’Administració municipal el control de l’execució dels treballs i les obres 
necessàries  per  a  la  perfecta  conservació  dels  elements  de  retolació,  numeració  i 
senyalització de les vies públiques.

Capítol VIII
Ús de la via pública

Secció primera
Disposicions generals

Article 61. Ús de la via pública 

1.  S’entén  per  ús  de  la  via  pública,  als  efectes  de  la  present  ordenança,  l’ocupació, 
l’aprofitament o la utilització que hom pugui fer-ne del vol, sòl i subsòl.

2. L’ús de la via pública pot ésser de caràcter comú general, comú especial o privatiu.

Article 62. Ús comú, especial, general i privatiu 
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1. És ús comú aquell que puguin efectuar tots els ciutadans indistintament, d’acord amb la 
naturalesa del bé objecte de l’ús, i sempre que l’ús que en puguin fer uns no limiti aquell 
que en puguin fer d’altres.
2.  És  ús  comú  especial  aquell  en  el  qual  es  donin  circumstàncies  singulars  d’especial 
intensitat d’ús, de perillositat o d’altres similars.
3. És ús comú general aquell que, tenint caràcter comú, no tingui caràcter especial.
4. És ús privatiu aquell que impliqui una ocupació directa o immediata de la via pública, de 
tal manera que en limiti o n’exclogui d’altres.
5. L’ús de la via pública té en principi el caràcter d’ús comú general, el qual pot ésser 
exercit lliurement per tots els ciutadans, sense altres limitacions que aquelles establertes en 
les presents ordenances i altres disposicions legals.

Article 63. Prohibicions. A la via pública es prohibeix, de forma expressa, el 
següent:

a) Utilitzar-la com a lloc per a l’exercici de professions, treballs i oficis, sense perjudici de 
les  normes  contingudes  en  els  articles  següents  reguladores  dels  usos  comú  especial  i 
privatiu.
b) La venda ambulant, llevat dels llocs autoritzats als mercats setmanals.
c)  Col·locar-hi  o  deixar-hi  abandonats  objectes  particulars,  sense  altres  excepcions  que 
aquelles establertes en les presents ordenances.
d) Fer-hi dipòsits, abocaments i activitats, tret d’aquells expressament permesos en virtut 
d’allò que disposen les presents ordenances. 
e) També es prohibeix la instal·lació de sistemes de captació i reproducció d’imatges, el 
camp de visió dels quals abasti la via pública, fora dels supòsits i en els termes previstos a 
la normativa sobre protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la 
pròpia imatge i a la resta de normativa que sobre protecció de dades de caràcter personal 
sigui d’aplicació.

1. En cas que es produïssin usos, ocupacions o activitats prohibides, o bé mancades de la 
llicència o concessió municipal, o bé que, tot i tenint-ne, no s’ajustessin als termes que s’hi 
estableixen,  l’Ajuntament  ha  d’ordenar  a  l’interessat  el  cessament  immediat  de  l’ús, 
l’ocupació,  l’aprofitament  o  l’activitat,  i  concedir-li,  si  escau,  un  termini  per  a  fer-ho, 
d’acord amb les circumstàncies del cas.
2.  En  cas  d’incompliment  de  l’ordre  a  la  qual  es  refereix  el  número  anterior,  i  sense 
perjudici de les sancions que escaiguin, l’Ajuntament podrà executar l’ordre, i traslladar els 
béns, materials o instal·lacions al dipòsit municipal per tal de custodiar-los o eliminar-los. 
Les despeses que les operacions de retirada, trasllat, custòdia o eliminació poden ocasionar 
van a càrrec dels propietaris.
3. Si els béns retirats no són reclamats en un termini màxim de quinze dies, l’Ajuntament 
pot, sense altre avís, alienar-los d’acord amb les normes de contractació pública.
4. Els béns i objectes fàcilment degradables que no siguin reclamats per llurs propietaris en 
un temps prudencial d’acord amb la natura del cas, poden ésser lliurats a institucions de 
caràcter benèfic o social, o destruir-los, si cal.
5. No obstant allò establert a l’apartat primer, és potestat de l’Ajuntament la retirada, sense 
previ avís, de qualsevol objecte abandonat o material dipositat quan entorpeixi o dificulti el 
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pas, la lliure circulació de vianants o de vehicles, la neteja, o pugui representar un perill per 
a la salubritat pública o la seguretat.

Règim de sancions

Totes aquestes prohibicions es consideren faltes greus.

Article 64. Règim addicional. Els diversos usos, aprofitaments i instal·lacions en la 
via pública es regeixen, addicionalment, per la legislació vigent que pugui ser específica.

Secció segona
Ús comú general per a vianants,

vehicles i animals

Article 65. Circulació de vianants, vehicles i animals 

1. La circulació de vianants, de vehicles i animals per les vies del terme municipal s’ha 
d’ajustar  a  les  normes  contingudes  en  la  legislació  en  matèria  de  seguretat  viària  i 
l’ordenança municipal de circulació. 
2. El control i la vigilància del trànsit urbà l’ha d’efectuar la Policia Local.  

Article 66. Circulació amb gossos i altres animals domèstics. Pel que fa a aquest 
article  s’ha  d’aplicar  el  que  disposin  la  legislació  i  les  ordenances  sobre  animals  de 
companyia i gossos perillosos.   

Secció tercera
Ús comú especial

Article 67. Ús comú especial. Llicències 

1. Totes les activitats, ocupacions i aprofitaments que suposin un ús comú especial de la via 
pública estan subjectes, sense cap tipus d’excepció, a llicència municipal.
2. Les llicències municipals queden sense efecte si hom incompleix les condicions que s’hi 
estableixin, i han d’ésser revocades quan desapareguin les circumstàncies que en motivin la 
concessió, o en sobrevinguin d’altres que, en cas d’haver-se produït en el moment de la 
sol·licitud, n’haurien motivat la denegació.

Article 68. Ocupacions de via pública. 

1. L’ocupació de la via pública es pot autoritzar en els casos següents:
a)  Tendals  i  tancats  per  a  la  celebració  de  revetlles,  concerts,  representacions  i  actes 
semblants.
b) Ombrel·les, taules i cadires.
c) Atraccions de festa major, festes, fires i similars.
d) Competicions o actes de caràcter esportiu.
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e)  Venda de  llibres,  roses,  castanyes  i  productes  pirotècnics  en  les  dates  en  què  sigui 
tradicional aquesta activitat a la via pública. Similarment, la venda de motius nadalencs en 
les dates que els són pròpies.
f) Per a la realització d’activitats culturals o lúdiques gratuïtes i públiques, autoritzades per 
l’Ajuntament, fins i tot, si es fa la recapta de les aportacions que voluntàriament vulgui fer 
el públic assistent.
g) Qualssevol altres ocupacions de natura similar.
2. La persona física o jurídica sol·licitant de l’ocupació ha d’ajustar-se a les indicacions que 
estableixin  les  autoritats  municipals,  o  llurs  agents,  i,  si  escau,  a  la  reglamentació 
reguladora dels espectacles i activitats lúdiques.

Article 69. Instal·lació de vetlladors.  La col·locació d’ombrel·les, taules i cadires 
a la via pública ha de fer-se de tal manera que quedi lliure un pas de mesures raonables per 
al trànsit de vianants, que ha de ser fixat en cada cas pels tècnics municipals atenent a les 
característiques i pel de l’ocupació.

L’atorgament d’aquestes llicències es regeix per les regles següents:

1. A les voravies de menys de dos metres d’amplada està prohibida l’ocupació.
2. A les voravies de dos metres s’autoritzen les instal·lacions que deixen com a mínim un 
metre d’espai lliure per al pas dels vianants.
3. A les voravies de més de dos metres fins a cinc, l’espai lliure ha de ser com a mínim la 
meitat de l’amplada de la voravia.
4. A les voravies més amples de cinc metres es pot ocupar fins a una tercera part, comptada 
des de la línia de façana.

L’espai lliure destinat a trànsit s’ha d’avaluar a base del que quedi realment lliure i se n’ha 
de descomptar  la superfície  que per causa de qualsevol  obstacle  no sigui apte  per a la 
circulació.
Altres circumstàncies que s’ha de tenir en compte:
a) Els preceptes anteriors no alteren la condició discrecional i a precari que tenen aquestes 
autoritzacions,  i  es  limiten  a  establir  uns  màxims  d’ocupació  a  la  via  pública,  sense 
perjudici de les facultats de l’Ajuntament per denegar-hi qualsevol tipus d’instal·lacions per 
anul·lar en qualsevol moment les llicències atorgades.
b) El sortint dels paravents no pot excedir mai del sortint de la vela.
c) Es prohibeix, excepte autorització, guardar a la via pública les taules, cadires, etc. quan 
es treguin de les terrasses.
Les taules, cadires, paravents i para-sols s’han de conservar de manera que no desdiguin de 
l’entorn  i  la  cultura  de  la  vila;  l’alcaldia  pot  fer  treure  els  que  no  tinguin  aquestes 
condicions.
La  infracció  reiterada  d’aquestes  disposicions  serà  sancionada  amb  la  retirada  de  la 
llicència municipal.
d) L’autoritat  municipal pot disposar que els funcionaris municipals retirin, a càrrec del 
beneficiari de la llicència, els elements que no tinguin les condicions expressades i que no 
hagin estat trets després del requeriment de l’alcaldia.

Règim de sancions
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Es considera una infracció lleu col·locar ombrel·les, taules i cadires a la via pública que 
impedeixin o dificultin greument la circulació dels vianants, i greu si l’ocupació ocasiona 
perill per a la seguretat dels vianants o el trànsit rodat. 

Article  70.  Senyalització  dels  espais  reservats.  Quan  hagi  estat  autoritzada  la 
col·locació a la via pública de mercaderies o altres elements semblants, llur propietari està 
obligat a senyalitzar clarament el perímetre de l’espai públic a ocupar per aquests elements, 
sense que el pugui sobrepassar.

A nivell general, les ocupacions de la via pública resten sotmeses a l’establert a la seva 
ordenança específica. 

Article 71. Ocupacions de temporada. Pel que fa a les ocupacions de temporada 
corresponents a productes que només es venen en determinades dates de l’any, l’alcalde o 
l’alcaldessa  ha  de  determinar  discrecionalment  quins  d’aquests  productes  es  permeten 
vendre a la via pública.

Tenen dret preferent a aquestes premisses els beneficiaris de l’any anterior, sense que això 
suposi una vinculació administrativa a la concessió de la llicència, que s’ha de renovar cada 
any.

L’Ajuntament pot limitar el nombre de parades d’aquesta mena de vendes i a cada llicència 
s’ha d’indicar i determinar concretament el lloc on se situa la parada.

L’alcalde o l’alcaldessa ha d’atorgar discrecionalment aquesta classe de llicències, i quan 
les concedeixi no està obligat a respectar distàncies mínimes entre parades.

Règim de sancions

Es  considera  una  falta  greu  vendre  dins  les  ocupacions  de  temporada  productes  no 
autoritzats.

Article 72. Ocupacions derivades de fires, festes, revetlles i espectacles. Pel que 
fa a les ocupacions derivades de fires, festes, revetlles  i espectacles,  estan subjectes als 
següents requisits i condicionaments:

1. La concessió d’aquestes autoritzacions està condicionada a complir les normes dictades o 
que es dictin en relació a la higiene, seguretat i tranquil·litat públiques i a les normes de 
circulació  per  al  trànsit.  També  s’ha  d’observar  el  Reglament  General  d’Espectacles  i 
Activitats Recreatives vigent.
2. L’autoritat municipal ha d’indicar les vies públiques on es poden instal·lar les atraccions 
incloses en aquest article.
En  els  casos  que  sigui  necessari,  les  llicències  han  de  portar  concretament  el  lloc 
d’emplaçament,  els dies i les hores de les actuacions i el termini màxim de l’ocupació. 
També es pot assenyalar la constitució d’una fiança per garantir la neteja de la via pública 
al final de l’ús.
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3. No està permesa cap mena d’instal·lació que pugui produir danys o perjudicis als jardins 
públics o privats o al paviment, i en cas que hi hagi el temor fonamentat que es produeixin 
danys, es pot exigir fiança.
La determinació de la quantitat de la fiança que es pugui exigir com a garantia del que 
indiquen els  apartats  anteriors,  correspon discrecionalment  a l’alcaldia,  amb un informe 
tècnic previ.
4. L’execució de música amb qualsevol procediment en la via pública solament es pot fer 
dintre de l’horari autoritzat.
5. Les festes i les diversions organitzades o subvencionades per l’Ajuntament, s’han de fer 
d’acord amb el que aquest determini.
6.  Amb  motiu  de  fires  o  festes  tradicionals  es  pot  autoritzar  els  propietaris  o  titulars 
d’establiments  o  associacions  i  entitats  ciutadanes,  amb  un  informe  previ  dels  Serveis 
Municipals  i  de la  Policia  Local,  al  guarniment  de carrers i  al  seu tancament,  per  a la 
celebració d’activitats, d’acord amb les condicions que en cada cas s’estableixin.
Acabat  el  període autoritzat,  els  organitzadors  han de retirar  els  elements  i  el  material 
emprats.
Les llicències per a la col·locació dels elements als quals fa referència el paràgraf anterior 
poden tenir una durada anual, de temporada o solament per a dies de festes i capvespres.

Règim de sancions

Les infraccions catalogades als apartats 1 a 4 es consideren greus.

Article 73. Ocupacions per obres.  Les llicències per ocupacions circumstancials 
que s’atorguin per instal·lar a la via pública i en terrenys públics, tanques, puntals, cavallets 
i  bastides  per  fer  qualsevol  mena  d’obra  d’enderrocament,  construcció  de  nova planta, 
ampliació, reconstrucció o reforma d’edificacions, per arrebossar façanes, pintar o reformar 
portalades,  col·locar  cornises,  barbacanes,  canals,  desguassos  d’aigua  i  altres  obres 
semblants, i per a l’ocupació de la via pública amb runes i materials de construcció, són 
regulades per l’ordenança municipal reguladora de l’ocupació de la via pública, reserves 
d’estacionament i espais municipals amb contenidors, sacs, materials de construcció, runes, 
tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues, l’ordenança reguladora 
de la intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions i les 
ordenances fiscals procedents.

Article  74.  Publicitat.  La publicitat  a la  via  pública  requereix llicència  municipal, 
sigui  quin  sigui  el  mitjà  emprat:  rètols  de  locals,  tanques,  cartells  o  propaganda  oral 
mitjançant altaveus o amplificadors de so situats en llocs fixos o en vehicles. Les activitats 
publicitàries estan regulades a l’ordenança de publicitat i instal·lacions publicitàries. 

Secció quarta

Article 75. Llicències de guals. S’entén per gual a la via pública l’ús privatiu a precari 
de la vorera per tal de facilitar l’entrada i sortida de vehicles a recintes. Aquestes llicències 
i els seus condicionats estan regulats a l’ordenança municipal reguladora dels guals.

Secció cinquena

Article 76. Ús privatiu
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1. L’ocupació de la via pública en règim d’ús privatiu està sotmesa a llicència municipal 
prèvia  si  l’ocupació  no  comporta  la  transformació  o  modificació  dels  elements 
arquitectònics o infrastructurals del vial. En cas que sí comporti en alguna mesura aquest 
tipus  de  modificacions,  l’ocupació requereix  necessàriament  la  concessió administrativa 
prèvia.
2.  La  llicència  d’ocupació  temporal  origina  una  situació  de  possessió  precària 
essencialment revocable per raons d’interès públic.
3. La concessió administrativa que atorgui l’ús privatiu d’una parcel·la de la via pública 
s’atorga per a una finalitat específica i aquest atorgament té en tot cas caràcter discrecional 
per part de l’Ajuntament.

TÍTOL TERCER
Recollida de residus 

Art. 77. Recollida de residus sòlids urbans i d’obres

1. La recollida de residus urbans està regulada per l’ordenança municipal reguladora de la 
recollida de residus al municipi.
2. La recollida de residus d’obres està regulada per l’ordenança municipal  de gestió de 
residus de la construcció. 

TÍTOL QUART
Protecció dels espais verds i del paisatge urbà

Capítol I
Objecte

Article 78. Patrimoni vegetal 

1. Aquest capítol té per objecte la defensa del patrimoni vegetal del municipi, en el sentit 
més ampli, i comprèn les plantacions, llurs espais i l’entorn que els és propi, sigui quin 
sigui el règim de propietat en què es trobin, en la mesura que estiguin qualificats com a parc 
urbà pel planejament urbanístic.

2. Comprèn, també, la regulació de les condicions higièniques, fitosanitàries i estètiques 
que han de satisfer els jardins i espais verds, siguin públics o privats.

3. Regula addicionalment l’ús dels espais verds públics i dels elements instal·lats, així com 
les plantacions, especialment les d’arbres, existents a les vies públiques.

Capítol II
Conservació i protecció del patrimoni vegetal urbà

Art.  79.  Ordenança municipal  de protecció de l’arbrat.  Amb caràcter  general  a 
aquest capítol s’hi aplica l’ordenança municipal de protecció de l’arbrat, i subsidiàriament 
aquesta ordenança de civisme. 
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Secció primera
Plantacions urbanes d’arbres

Article  80. Arbrat.  L’Ajuntament  ha de controlar  els  arbres implantats  a la via 
pública, i n’ha de tenir cura de la plantació i el manteniment.

Article 81. Prohibicions 
1. Està expressament  prohibit  plantar,  esporgar,  moure,  trasplantar,  arrencar  o  tallar  els 
arbres implantats a la via pública, espais verds o parcs i jardins de propietat municipal, 
sense la llicència prèvia de l’Ajuntament.
2. Llevat que hom disposi de la llicència assenyalada en l’article anterior, ningú no pot 
actuar sobre els arbres implantats en espais públics.
3. És prohibit en els arbres:
a) Lligar-hi robes, filferros o fils d’aram i altres elements.
b) Clavar-hi claus, puntes o deixar que entri en contacte amb l’arbre cap sòlid, líquid o gas 
que el pugui perjudicar.
c) Enganxar-hi rètols o pancartes.
d) Encendre-hi foc a prop o atansar-hi cap font de calor.
4. Els propietaris d’immobles, individualment o col·lectiva, poden sol·licitar autorització 
municipal per a conrear flors i plantes ornamentals en els clots dels arbres. En aquest cas la 
conservació  i  el  manteniment  van  a  càrrec  dels  sol·licitants,  tret  que  en  l’autorització 
s’assenyali altrament.
5. Està prohibit dipositar deixalles, runes, materials de construcció i qualsevol altre tipus de 
material que pugui dificultar el pas de l’aire, l’aigua o els fertilitzants a les arrels de l’arbre 
o l’accés dels operaris de manteniment de parcs i jardins, a una distància inferior o igual a 
un metre.

Règim de sancions

Es considera una falta molt greu el comportament establert a l’apartat 1.

Són faltes greus les establertes als apartats 3 a), b), c) i d) i a l’apartat 5. 

Article 82. Obres 

1. Les obres d’obertura de rases a la via pública, així com les de construcció de voreres i 
guals,  necessiten  la  llicència  municipal  prèvia,  i  s’han  d’executar  de  tal  manera  que 
produeixin el menor dany possible als arbres i les plantes implantats a la via pública.
2. Els titulars de les llicències a les quals fa referència l’apartat anterior, han de reposar els 
arbres i les plantacions que resultin afectats per les obres. A aquest efecte, se’ls ha d’exigir 
abans de la concessió de la llicència un dipòsit de garantia per un import equivalent al cost 
previst de la reposició.
3.  Quan  s’executin  obres  en  terrenys  pròxims  a  arbres  o  plantes,  s’han  de  protegir 
adequadament  els  exemplars  vegetals  que puguin  resultar  afectats  abans  de l’inici  dels 
treballs de construcció.
4. Quan s’obrin clots o rases en llocs propers a plantacions d’arbres, l’excavació no es pot 
aproximar al peu de l’arbre a menys distància que aquella equivalent a cinc vegades el 
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diàmetre del tronc mesurat en el punt de màxim gruix. En qualsevol cas, aquesta distància 
ha de ser sempre estrictament superior a cinquanta centímetres.
5. Si, com a conseqüència de l’excavació, resulten afectades arrels de l’arbre d’un gruix 
superior o igual a cinc centímetres, aquestes arrels s’han de tallar, deixant un tall net i llis, 
el qual s’ha d’impregnar d’un producte cicatritzant adequat. El recolzament s’ha de fer en 
un termini no superior a tres dies comptats des del moment de l’obertura de la rasa, i s’ha 
de regar a continuació.
6. La construcció d’aparcaments, soterranis o qualsevol construcció permesa en el subsòl 
d’un jardí  exigeix  la  justificació  de la  solució adoptada  en el  corresponent  projecte  de 
condicionament de l’espai lliure com a jardí.

Règim de sancions

Es consideren infraccions greus els incompliments establerts als apartats 3, 4 i 5.    

Article 83. Projectes d’edificacions

1. En els projectes d’edificacions particulars, les entrades i sortides de vehicles i els locals 
s’han  de  preveure  en  llocs  que  no  afectin  l’arbrat  i  les  plantacions  preexistents.  En 
referència a això, aquests projectes han de grafiar els elements vegetals.
2.  Si  resulta  impossible  el  compliment  d’allò  que estableix  l’apartat  primer  del  present 
article  per  raons  tècniques  manifestament  justificades,  els  elements  vegetals  s’han  de 
trasplantar, quan sigui possible, a altres llocs compatibles amb l’ús privat del sòl, i el cost 
d’aquestes operacions va a càrrec del sol·licitant.
3.  Quan  excepcionalment  sigui  inevitable  la  supressió  d’algun  arbre  o  plantació,  en 
compensació  amb  l’interès  públic  pertorbat,  els  sol·licitants  han  d’abonar  una 
indemnització pels elements vegetals afectats. Aquesta indemnització és equivalent al cost 
de reposició d’un exemplar de la mateixa espècie i edat en un lloc similar, i comprèn la 
totalitat d’aquestes despeses.

Article 84. Companyies subministradores de serveis públics

1.  Les  companyies  subministradores  de  serveis  públics,  com  electricitat,  aigua,  gas, 
telefonia, telegrafia i similars, són sotmeses al mateix règim general de llicències prèvies 
per a actuacions sobre arbres en la via pública.
2. Les despeses d’esporgar, tallar i renovar els elements vegetals afectats va a càrrec de les 
companyies.
3. La col·locació de noves xarxes de subministrament, soterrades o aèries, té en compte el  
creixement de les plantacions vegetals existents. A aquests efectes, el projecte o memòria 
annex a la sol·licitud de la llicència ha de justificar aquesta circumstància adequadament.
4. En cap cas es poden utilitzar arbres o elements vegetals com a suport d’instal·lacions.

Règim de sancions

L’incompliment de l’establert a l’apartat 4 es considera una falta greu. 

Article 85. Obligacions 
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1. Els propietaris de solars o terrenys on hi hagi arbres que limitin amb la via pública han 
de controlar que el creixement de l’arbre no dificulti la il·luminació del carrer, redueixi la 
visibilitat en cruïlles o suposi un perill o una molèstia per a altres persones o béns.
2. Si no es compleix l’obligació establerta en l’apartat anterior, l’Ajuntament pot executar 
subsidiàriament les operacions que siguin necessàries, el cost de les quals va a càrrec del 
propietari.

Règim de sancions

L’incompliment de l’establert a l’apartat 1 es considera una falta lleu, excepte en els casos 
on existeixi perill manifest per a qualsevol usuari de la via, cas en el qual s’estima com a 
falta greu.  

Secció segona
Parcs, jardins, places i parterres enjardinats

Article 86. Conservació.  L’Ajuntament ha de vetllar pel bon estat de conservació 
dels espais enjardinats.

Article 87. Respecte i cura

1.  Els  usuaris  dels  espais  enjardinats  han  de respectar-ne els  arbres  i  tots  els  elements 
vegetals,  així  com  les  instal·lacions  complementàries  tals  com  escultures,  enreixats, 
proteccions, fanals, pilars, tanques, paviments, bancs i qualsevol altre element destinat a 
l’ús, servei o ornamentació.
2. Està prohibit de perjudicar els arbres, els elements vegetals en general i les instal·lacions 
complementàries,  sacsejar-los,  trencar-ne  les  branques,  arrencar-ne  fulles,  gravar-los, 
gratar-los  i  en  general  de  fer-hi  qualsevol  tipus  d’actuació  que  els  pugui  perjudicar, 
malmetre o desmillorar.
3. No s’ha d’autoritzar cap construcció, instal·lació o activitat que sigui disconforme a la 
finalitat  cultural,  lúdica i  ornamental  dels  parcs,  jardins,  parterres i  places  enjardinades. 
Aquesta interdicció regeix de forma especial les instal·lacions de contingut publicitari.

Règim de sancions

Les prohibicions establertes en aquest article es consideren faltes greus. 

Article 88. Obertures i tancaments dels parcs. Els parcs i jardins que disposin de 
tanca, han de romandre oberts al públic durant  l’horari que l’Ajuntament estableixi. Les 
autoritats  municipals,  o llurs agents,  poden expulsar del recinte  les persones que,  sense 
justificació, romanen dins en les hores en què el parc està tancat al públic.

Règim de sancions

Romandre dins dels parcs o espais públics dins l’horari en què aquests resten tancats es 
considera una infracció lleu.

Article 89. Limitacions de l’ús públic 
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1. Les activitats que representin una limitació de l’ús públic de parcs i jardins requereixen 
la llicència de l’Ajuntament.
2. Aquestes llicències només es poden atorgar a aquelles activitats que tenen un caràcter 
complementari de la pròpia funcionalitat d’aquestes zones.
3.  Amb caràcter  previ  a  la  concessió de la  llicència,  el  sol·licitant  ha de dipositar  una 
garantia per tal de respondre dels possibles danys que es puguin produir com a resultat de 
l’activitat sol·licitada, sense perjudici que, si aquests tanmateix es produïssin, s’imposi la 
sanció corresponent.

Règim de sancions

Desenvolupar activitats  que representin una limitació de l’ús públic  dels parcs i  jardins 
sense autorització municipal està catalogat com a infracció greu. 

Article 90. Prohibicions 

1. Amb caràcter general està prohibida la circulació o l’estacionament de vehicles de tot 
tipus als parcs públics i les zones verdes.
2. En aquells que disposin de vials interiors específics per a aquest ús, l’entrada i circulació 
de vehicles serà regulada de forma específica i concreta per a cadascun d’ells mitjançant la 
corresponent senyalització.
3. Les bicicletes i motocicletes només poden circular pels parcs i jardins públics per aquells 
espais on estigui expressament permès o senyalitzat especialment.
4. Els infants, fins a set anys d’edat, poden circular en bicicleta pels passeigs interiors dels 
parcs i jardins, sempre que l’afluència de públic ho permeti.
5. En els parcs públics, està prohibit entrar-hi gossos o animals quan estigui expressament 
prohibit;  no  obstant  això,  està  prohibida  l’entrada  de  gossos  o  animals  que  per  llur 
morfologia o característiques puguin produir molèsties a persones o danys a béns.

Règim de sancions

Les infraccions establertes en aquest article es consideren lleus. En cas de produir-se perill 
manifest per la integritat física de la resta d’usuaris del parc, es considera una falta greu.   

Secció tercera
Dels espais verds privats

Article 91. Condicions higièniques

1.  Els  propietaris  de jardins,  plantacions  privades,  solars i  terrenys  no edificats  han de 
mantenir-los en bon estat de neteja i en les condicions fitosanitàries adequades, i han de 
tenir especial cura de controlar el creixement de romegueres i bardisses, i d’esporgar els 
arbres que ho requereixin. 
2.  Els arbres de mida  mitjana i  gran s’han d’esporgar sense desequilibrar  l’estètica  del 
conjunt, tret dels casos en els quals així fer-ho suposi perill per a persones o béns.
3. En els supòsits de manifesta negligència en la conservació adequada dels espais lliures 
privats o dels solars sense edificar, l’Ajuntament ha de requerir al propietari que efectuï els 
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treballs de neteja i conservació necessaris i ha d’imposar les sancions que procedeixi. Si no 
s’atén el requeriment, l’Ajuntament ha d’executar subsidiàriament els treballs, el cost dels 
quals va a càrrec del propietari, sense perjudici de les precitades sancions.

Règim de sancions

Es  considera  una  falta  greu  la  manca  manifesta  de  condicions  higièniques  en  jardins, 
plantacions, terrenys  o solars privats.

Article 92. Protecció de l’entorn natural. De conformitat amb la normativa del 
Pla General en relació amb la protecció de l’entorn natural d’edificis, elements construïts i 
restes arqueològiques que formin part del catàleg, està prohibida qualsevol actuació que 
pugui transformar o alterar l’esmentat entorn natural. 

Règim de sancions

La prohibició establerta en aquest precepte es cataloga com a falta molt greu. 

Article 93. Tala de l’arbrat

1. És preceptiva l’obtenció de llicència municipal per a talar arbres en les finques de tot el 
terme municipal. En els casos en què així s’estableixi, la llicència pot exigir la plantació de 
reposició o de compensació amb espècies afins.
2. Per tal d’assegurar el compliment de la citada obligació de reposició o compensació, 
l’Administració municipal ha d’establir en cada cas la quantitat que el sol·licitant ha de 
dipositar com a garantia, amb caràcter previ a l’atorgament de la llicència.

Règim de sancions

La tala d’arbrat sense la preceptiva llicència municipal es considera una falta molt greu.

Article  94.  Sol·licituds  de  llicències  urbanístiques.  Afectació  de  l’arbrat. 
Requeriments 

1. En les sol·licituds de llicència urbanística de projectes de nova construcció o d’ampliació 
d’edificacions que puguin afectar  els  arbres de la finca,  s’ha de presentar un plànol  de 
situació de l’estat inicial dels arbres, acompanyat de dues fotografies representatives, i un 
plànol  de  l’estat  final  de la  vegetació,  on  s’hi  han  d’especificar  els  arbres  tallats  i  les 
compensacions previstes.
2.  S’admet  la  tala  sense  compensació  en  les  superfícies  on  s’ubiquin  els  elements 
constructius i dels arbres que es trobin situats a menys d’un metre de la tanca del solar o 
dels elements constructius.
3. En la resta de casos no previstos a l’apartat anterior, els exemplars tallats han de ser 
reposats amb criteris d’afinitat.

TÍTOL CINQUÈ
Contaminació acústica
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Capítol I
Disposicions generals

Article  95.  Normativa  d’aplicació.  La  contaminació  acústica  està  regulada  a 
l’ordenança municipal reguladora de la contaminació acústica, a l’ordenança municipal de 
circulació, la present ordenança i la normativa que a l’efecte ha establert  o estableixi la 
Generalitat de Catalunya. 

Capítol II
Establiments de concurrència pública

Article 96. Obligacions

1. Els titulars i els responsables del funcionament dels establiments comercials, de serveis, 
d’oci  i  en general  de concurrència  pública  han d’adoptar  les mesures  necessàries  per a 
mantenir l’ordre públic i no pertorbar el descans dels veïns tant a l’interior del local com a 
la sortida i entrada dels locals per als clients, i també han d’adoptar les mesures necessàries 
perquè  els  seus  focus  emissors  compleixin  els  valors  guia  d’immissió  i  emissió  que 
estableix  la  normativa  específica  de  sorolls  i  vibracions,  dins  el  marc  normatiu  de  la 
Generalitat o en la normativa municipal si fos més restrictiva.

2.  Els  titulars  i  els  responsables  del  funcionament  dels  establiments  han  d’adoptar  les 
mesures adequades per evitar actes incívics o molestos dels clients a l’entrada o a la sortida 
dels seus locals.

3.  Si,  amb  les  mesures  preses  o  pels  seus  mitjans  propis  o  auxiliars,  no  poden  evitar 
aquestes conductes, han d’avisar els cossos o forces de seguretat per mantenir l’ordre i la 
convivència ciutadana i han de col·laborar amb els agents de l’autoritat en tot moment.

Règim de sancions

Es consideren faltes molt greus les següents: 

1. No adoptar les mesures necessàries per a mantenir l’ordre públic i no pertorbar el 
descans  dels  veïns tant  a  l’interior  del  local  com a l’entrada,  la  zona propera a 
l’entrada del local i la sortida de clients.

2. No  adoptar  [els  titulars  o  responsables]  les  mesures  adequades  per  evitar  actes 
incívics o molestos dels clients a l’entrada, sortida o proximitat immediata de clients 
dels seus locals.

3. No avisar els  cossos o forces de seguretat  per mantenir  l’ordre i  la convivència 
ciutadana quan per mitjans propis no poden eradicar els comportaments anteriors, i 
no col·laborar amb els agents de l’autoritat en tot moment. 

Està sancionada mitjançant l’ordenança reguladora de la contaminació acústica el fet de “no 
adoptar [els titulars o responsables] les mesures necessàries perquè els seus focus emissors 
compleixin els valors guia d’immissió i emissió que estableix la normativa específica de 
sorolls i vibracions”. 
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Article  97.  Horaris  d’obertura i  tancament. Els  titulars  i  els  responsables  del 
funcionament dels establiments han de complir estrictament l’horari autoritzat a la llicència 
municipal  o les seves modificacions,  i  també qualsevol  altra  norma o limitació legal al 
respecte que alteri les circumstàncies de les autoritzacions concedides.

Respecte als horaris d’obertura i de tancament de bars, restaurants, bars musicals i similars, 
s’ha d’aplicar el que disposi la normativa de la Generalitat  de Catalunya,  a data d’avui 
l’ordre IRP/181/2007, de 30 de maig (DOGC n. 4899). 

Règim de sancions

L’incompliment de l’establert a l’ordre IRP/181/2007, de 30 de maig (DOGC n. 4899) està 
sancionat  d’acord  amb el  que preveu la  Llei  10/1990,  de 15 de juny,  sobre  policia  de 
l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics. 

Article 98. Reduccions d’horaris.  L’alcalde o alcaldessa pot establir  reduccions 
horàries respecte de l’horari general de tancament per a locals concrets que, per la seva 
situació,  ocasionin molèsties al  veïnatge d’habitatges del seu entorn,  especialment si no 
reuneixen  les  condicions  adequades  d’insonorització. Aquestes  limitacions  s’han  de  fer 
mitjançant una resolució motivada.   

Règim de sancions

L’incompliment de la resolució motivada de reducció horària es considera una infracció 
molt greu.     

Article 99. Promoció i consum de begudes alcohòliques i tabac a la via pública 
o espais públics 

1.  Està  prohibida  la  promoció  pública  de  begudes  alcohòliques  o tabac  i  la  distribució 
gratuïta  de  mostres,  així  com  totes  aquelles  activitats  de  publicitat  o  promoció  que 
incompleixin les determinacions legals. 
2. Està prohibit en els espais públics de tot el municipi el consum de begudes alcohòliques 
mitjançant l’exercici de l’avui anomenat col·loquialment “botellón”. S’exceptuen d’aquesta 
prohibició  els  llocs  i  les  dates  autoritzats  per  les  administracions  públiques,  com  per 
exemple, terrasses i festivitats patronals. 
3. Els establiments públics on es venguin begudes alcohòliques han de complir les normes 
relatives a la venda, segons el destinatari o comprador i el tipus de beguda.
4. No  és  permesa  l’expedició  de  begudes  alcohòliques  o  tabac  mitjançant  màquines 
automàtiques  fora  de  llocs  tancats,  o  quan  estiguin  en  un  lloc  tancat,  si  no  es  troben 
degudament senyalitzades respecte de la prohibició als menors o estan situades en un lloc 
fora del control dels responsables dels establiments.
5.  Està  prohibida  la  venda  o  consum  de  begudes  alcohòliques  en  centres  educatius 
d’ensenyament,  siguin públics o privats, locals i centres per a nens i joves, inclosos els 
d’atenció social.
6.  Està  prohibit  el  consum de  begudes  alcohòliques  a  la  via  pública,  fora  dels  espais 
expressament reservats per a aquesta finalitat, i especialment quan es provoquin molèsties a 
altres persones o es destorbi la tranquil·litat veïnal. Si aquest consum es fa a l’exterior d’un 
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establiment  d’oci i  s’ha subministrat  per l’esmentat  establiment  en són responsables els 
seus  titulars  o  representants,  excepte  si  aquest  consum  es  fa  en  terrasses  i  vetlladors 
autoritzats. 

Règim de sancions

Es consideren faltes molt greus les infraccions contemplades als apartats 1, 2 i 6.

Respecte a les infraccions als apartats 3, 4 i 5, s’ha d’aplicar el que disposi la Llei 8/1998, 
de 10 de juliol, de la Generalitat, de segona modificació de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, 
de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència.  

Capítol III
Aparells o instruments acústics o musicals

Article  100.  Prohibicions.  Es  prohibeix  accionar  aparells  de  difusió  musical,  joc, 
telecomunicació, imatge, ràdio, videojocs i televisió, reproductors de CD, cinema domèstic, 
i altres d’anàlegs, l’emissió del so dels quals sobrepassi els límits establerts a la normativa 
autonòmica i a l’ordenança municipal reguladora de la contaminació acústica si fos més 
restrictiva, tant si s’accionen des de la via pública com des de l’interior dels immobles.

L’autoritat municipal pot autoritzar, amb els límits i condicions adients, actes concrets a la 
via pública o ens locals privats que, pels seus valors culturals, socials, lúdics, religiosos o 
tradicionals,  puguin  sobrepassar  temporalment  els  límits  del  soroll  admissibles  en 
condicions normals.

Règim de sancions

L’incompliment d’aquestes prohibicions es sanciona mitjançant l’ordenança reguladora de 
la contaminació acústica.  

Capítol IV
Sistemes d’alarma

Article  101.  Condicions.  Tot  titular  d’un  sistema  d’alarma  és  responsable  del 
compliment de les obligacions següents:

a) Adoptar les mesures adequades per evitar la provocació de falses alarmes.
b)  Desconnectar  ràpidament  l’alarma  quan  es  dispari  per  qualsevol  causa  i,  si  és  a 
conseqüència d’un intent de robatori, desconnectar-la tan aviat com hagi complert la funció 
d’avís.
c) Comunicar a l’Ajuntament les dades de les persones que calgui localitzar i també les 
modificacions necessàries per localitzar-les de forma efectiva en cas de necessitat.

S’autoritzen les proves i assajaments d’aquests aparells, que poden ser de dos tipus:
a) Excepcionals: són els que s’han de realitzar immediatament després de la instal·lació.
Poden efectuar-se entre  les  9 i  les  21 h en casc urbà i  entre  les  9  i  les  22 h en zona 
industrial.
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b)  Rutinaris:  són  els  de  comprovació  periòdica  dels  sistemes  d’alarma.  Només  poden 
realitzar-se un cop al mes, amb un interval de tres minuts com a màxim, i dins l’horari 
anterior.
Quan, de manera casual, intencionadament o per intent de robatori, es posi en funcionament 
una alarma i la policia se n’assabenti, els agents han d’inspeccionar el lloc per comprovar si 
hi ha alguna anomalia, prendre les mesures que la situació requereixi i intentar avisar el 
titular perquè es faci càrrec de la situació i desconnecti l’alarma; si el titular no hi és, han 
d’intentar localitzar alguna altra persona perquè ho faci.
Si no es localitzen aquestes persones o no desconnecta l’alarma, la policia, per tal d’establir 
la tranquil·litat ciutadana, pot desconnectar-la utilitzant els mitjans que tingui a l’abast o 
ordenar la seva desconnexió, sense que aquesta actuació pugui ser causa de responsabilitat 
pels danys causats o pels que es poguessin derivar de la manca de protecció en quedar 
desconnectat el sistema d’alarma. Respecte a aquesta decisió/actuació s’han d’elaborar els 
informes justificatius corresponents. 
Amb aquesta finalitat, en el cas que l’alarma amb funcionament irregular sigui d’un vehicle 
i no se’n pugui localitzar el titular, prèvia obertura de diligències per aquesta circumstància, 
es pot traslladar el vehicle al dipòsit municipal.

Règim de sancions

La realització de proves i assajaments fora de l’horari autoritzat es considera una infracció 
lleu. 

Respecte a les activacions de falses alarmes que comporten l’actuació policial:

3- Més de 6 serveis policials en un mes constitueix una falta molt greu.  

Capítol V
Contaminació acústica, emissions de fums i olors i vibracions 

Article 102. Prohibicions.  Per tal  d’evitar la contaminació acústica es prohibeix el 
següent:

a) Dins la franja horària compresa entre les 20 h i les 9 h, l’execució de feines de reforma, 
conservació  o  millora  dels  immobles  (construcció,  fusteria  o  altres  de  semblants)  que 
impliquin  el  desenvolupament  d’activitats  pròpies  d’obra  ordinària.  Està  prohibit  fer 
aquestes tasques els festius i els caps de setmana, entenent que el cap de setmana s’inicia a 
partir de les 14 h dels dissabtes.
b) Dins la franja horària compresa entre les 20 h i les 9 h, l’execució de feines de reparació 
o instal·lació d’electrodomèstics, aparells elèctrics o instal·lacions auxiliars que impliquin 
l’exercici d’accions incloses en el paràgraf anterior o que superin els límits sonors que la 
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Llei  de  contaminació  acústica  i  l’ordenament  municipal  estableixen.  Està  prohibit  fer 
aquestes tasques els festius i els caps de setmana, entenent que el cap de setmana s’inicia a 
partir de les 14 h dels dissabtes.
S’exceptuen les feines de reparació urgent i necessari que afectin la seguretat de persones i 
béns o que condicionin el subministrament dels serveis bàsics d’aigua, llum, combustible o 
altres relacionats amb la salut. 
c) Dins la franja horària compresa entre les 22 h i les 8 h, les activitats a l’interior dels 
immobles  i  les comunitats  de veïns que causin molèsties  efectives  o perjudicis  a altres 
veïns,  com per exemple,  aixecar  la veu,  fer  sorolls  amb mobles,  emetre  música  o usar 
instruments  musicals,  utilitzar  aparells  electrodomèstics  i  similars,  provocar  molèsties 
produïdes per animals domèstics i altres molèsties equiparables.
d) Els treballs molestos d’obres que s’executin a la via pública no es poden fer entre les 20 
h i les 8 h del dia següent, a excepció de les obres urgents. El treball nocturn ha de ser 
expressament autoritzat.  

Règim de sancions

L’incompliment de qualsevol d’aquests apartats es cataloga com a infracció lleu. 

Article 103. Emissions de fums i olors

1. En general, no està permesa cap acció o omissió que generi l’emissió de fums o d’olors 
molestes, nocives o perjudicials per a les persones.
2. Les persones responsables de la producció d’aquests fums i mals olors, sense perjudici de 
la sanció que se’n derivi, estan obligades a realitzar les accions oportunes perquè cessin les 
causes que les han motivat.
3. Els foc de barbacoa només es pot fer als espais públics expressament autoritzats i als 
espais privats quan disposin de mesures adequades de precaució i prevenció d’incendis. 
4.  Es poden efectuar  restriccions  mitjançant  una resolució de l’alcaldia  o per legislació 
específica quan existeixi risc d’incendi o contaminació.   
5.  Està  prohibit  abocar  cendres  incandescents  als  contenidors  de  recollida  de  residus  i 
escombraries  domiciliàries,  a la  via  pública,  als  camins,  rieres  i  altres  espais  naturals  i 
agrícoles.

Règim de sancions

1. L’incompliment dels preceptes anteriors es considera una infracció lleu.
2. En cas que aquestes conductes hagin generat situacions de risc o perill per a la salut o la 
integritat física de les persones, es consideren una infracció greu.      

Capítol VI
Contaminació lumínica

Article 104. Contaminació lumínica. S’entén per contaminació lumínica l’emissió 
de flux lluminós de fonts artificials nocturnes en intensitats, direccions o rangs espectrals 
innecessaris per a la realització de les activitats previstes en la zona en què s’han instal·lat 
els llums.
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1. L’Ajuntament ha de fomentar el diàleg amb les empreses i els particulars perquè en la 
il·luminació  de  recintes  privats  exteriors,  façanes  i  rètols  publicitaris  s’atenguin,  en  la 
mesura que sigui possible, les normes de reducció de la contaminació lumínica nocturna, 
els criteris d’eficiència de consum energètic i l’estètica urbana d’integració a les façanes i 
als seus elements arquitectònics. 
2. L’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, ha de vetllar perquè:

a) Els enllumenats distribueixin la llum de la manera més efectiva i eficient i 
utilitzin  la  quantitat  mínima  de  llum  per  satisfer  els  criteris 
d’enllumenament.

b) Els llums utilitzats siguin tancats o apantallats.
c) Els enllumenats exteriors que s’instal·lin, preferentment, tinguin acreditada 

la qualitat per evitar la contaminació lumínica i estalviar energia.
d) Els  components  dels  enllumenats  s’ajustin  adequadament  a  les 

característiques dels usos i de la zona enllumenada i emetin preferentment a 
la zona de l’espectre visible de longitud d’ona llarga.

e) Els enllumenats estiguin connectats només quan calgui, mitjançant cèl·lules 
fotoelèctriques o temporitzadors, si escau.

f) Els enllumenats es mantinguin apagats quan no siguin necessaris.
g) Les  instal·lacions  i  els  aparells  d’enllumenament  siguin  sotmesos  al 

manteniment  adequat  per  a  la  conservació  permanent  de  llurs 
característiques.

TÍTOL SISÈ
Règim sancionador 

Article  105.  Concepte  d’infracció.  Constitueixen  una  infracció  administrativa 
d’aquesta ordenança les accions i omissions que representin vulneració dels seus preceptes, 
tal com apareixen tipificats als seus articles. La regulació de la potestat sancionadora que fa 
aquesta ordenança s’entén sense perjudici del que pugui contemplar la legislació sectorial 
corresponent. 

Article 106. Classificació de les infraccions i els límits de les sancions econòmiques 

1. Les infraccions administratives d’aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt 
greus, de conformitat amb l’article 140 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim 
local.  

2. Les sancions derivades de les infraccions administratives tenen la naturalesa de multa, i 
els seus imports tenen en compte el que preveu l’article 141 de la Llei 7/1985, reguladora 
de les bases de règim local: 

a) Les infraccions lleus es sancionen amb una multa de fins a 750 €. 
b) Les infraccions greus, amb una multa de fins a 1.500 €. 
c) Les infraccions molt greus, amb una multa de fins a 3.000 €. 
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3. La imposició de les sancions és 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 107. Responsabilitat personal i solidària 

1. Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que les cometin 
a títol d’autors/es i coautors/es. Aquesta responsabilitat es pot estendre a aquelles persones 
que per llei se’ls atribueix el deure de preveure la infracció administrativa comesa per uns 
altres.  En  el  cas  que,  una  vegada  practicades  les  diligències  d’investigació  oportunes 
adreçades a individualitzar la persona o persones infractores, no sigui possible determinar 
el  grau  de  participació  dels  diversos  subjectes  que  intervenen  en  la  infracció,  la 
responsabilitat és solidària. 

2. De les infraccions relatives a actes subjectes a llicència o comunicació que es produeixin 
sense  la  seva  obtenció  prèvia  o  amb  incompliment  de  les  seves  condicions,  en  són 
responsables  les  persones  físiques  i  jurídiques  que  siguin  titulars  de  la  llicència  o 
comunicació  i,  si  aquesta  no  existís,  la  persona  física  o  jurídica  sota  la  relació  de 
dependència de la qual actuï l’autor material de la infracció. 

3. Qui organitzi  qualsevol acte públic de naturalesa cultural,  lúdica,  festiva,  esportiva o 
similar  és  responsable  directe  i  solidari  de  les  infraccions  d’aquesta  ordenança  que  es 
puguin cometre. 

4. Les persones responsables d’una infracció d’aquesta ordenança, a més de ser sancionades 
amb la corresponent multa, han d’abonar les despeses que es derivin de la reposició pels 
danys i perjudicis que hagi pogut ocasionar la seva conducta, sempre que no hagin procedit 
voluntàriament a la reposició de la situació anterior. Als efectes del seu abonament, s’ha de 
comunicar  a l’infractor  la liquidació provisional  de les despeses i se li  ha d’atorgar un 
mínim de deu dies d’audiència abans de la liquidació definitiva, que de no fer-se efectiva 
d’acord amb la normativa de recaptació, s’ha d’exigir en via de constrenyiment. 

5. Els pares i mares,  tutors i tutores o guardadors i guardadores són responsables civils 
subsidiaris  dels  danys  produïts  per  les  infraccions  comeses  per  menors  d’edat  que 
depenguin d’ells. Els pares i mares, tutors i tutores o guardadors i guardadores són també 
responsables directes i solidaris de les infraccions comeses pels menors d’edat, sempre que, 
per la seva part,  consti dol, culpa o negligència,  inclosa la simple inobservança. De les 
sancions pecuniàries  imposades  als  menors,  en resulten responsables  subsidiaris,  en cas 
d’impagament de la sanció, els pares, tutors, acollidors o guardadors. 

Article 108. Criteris de graduació 

1. La quantia econòmica de la sanció es fixa atenent a:

a) la gravetat de la infracció
b) l’existència d’intencionalitat o reiteració
c) la transcendència social
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d) la  reincidència  de  l’infractor  per  la  comissió  d’altres  dins  del  termini  d’un any 
d’infraccions   

e) els perjudicis causats als interessos col·lectius
f) la reincidència
g) el benefici derivat de l’actuació infractora
h) la naturalesa dels perjudicis causats
i) el grau de responsabilitat de l’infractor 
j) les circumstàncies específiques de cada cas

2. Pel que respecta a la graduació de les sancions per no complir la prohibició de consumir 
begudes alcohòliques a la via pública, es consideren circumstàncies agreujants les següents: 

a)  Quan  el  consum  el  fan  de  forma  massiva  grups  de  ciutadans  o  en  convidi  a 
l’aglomeració.
b) Quan com a resultat de l’acció del consum es deteriora la convivència i la tranquil·litat 
de  l’entorn,  o  es  provoquen  situacions  d’insalubritat  o  perjudicis  a  l’entorn  i  els  seus 
elements configuradors. 
c) Quan el consum s’exterioritza de forma denigrant per a vianants o per a la resta d’usuaris 
dels espais públics. 
d) Quan els llocs es caracteritzen per l’afluència o presència d’infants o adolescents. 
e) Quan el consum es fa en envasos de vidre o de llauna.  

Article 109. Descomptes.  En el cas d’infraccions lleus i sense que els fets hagin 
ocasionat danys als béns públics, es pot rebaixar la sanció fins al 30% de la quantia màxima 
prevista si la persona denunciada reconeix la seva responsabilitat  com a autor dels fets, 
renuncia a presentar al·legacions o recursos i abona l’import en els deu dies següents a la 
formulació de la denúncia. 
 

Article 110. 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 comencen a comptar a partir del dia en 
què la infracció s’ha 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 comencen a comptar des del dia següent a aquell  en què hagi 
adquirit fermesa en via administrativa la resolució per la qual s’imposa la sanció. 

3. Transcorreguts sis mesos des de l’inici del procediment sancionador sense que aquest 
s’hagi  resolt  i  notificat,  caduca.  Aquests  terminis  s’interrompen  en  el  supòsit  que  el 
procediment s’hagi paralitzat per alguna causa imputable a persones interessades o perquè 
els fets han passat a la jurisdicció penal.

Article  111.  Mesures  cautelars.  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,  i 
evitar mantenir els efectes de la infracció i impulsar les exigides pels interessos generals. 
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En aquest sentit, es pot acordar la suspensió de les activitats que es realitzin sense llicència 
i  la  retirada  i  decomís  d’objectes,  materials,  utensilis  o  productes  amb  què  s’estigui 
generant  o  s’hagi  generat  la  infracció.  Els  materials  que  s’hagin  retirat  en  decomís  es 
dipositen  durant  un  mes,  transcorregut  aquest  termini  sense  que  s’hagi  reclamat  es 
consideren un residu i es destrueixen. El termini és de 48 hores quan es tracta de materials 
peribles. En el cas que els objectes decomissats siguin diners en metàl·lic, es destinen als 
serveis socials municipals. 
Aquestes  mesures  les  pot  adoptar  la  Policia  Local  després  de  formular  la  denúncia 
preceptiva,  i  han de ser mantingudes,  modificades  o aixecades  per l’òrgan que incoï el 
procediment. 

Article 112. 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 l’aplicació d’aquesta ordenança, i les funcions 
instructora i resolutòria d’aquests  procediments.  La delegació d’aquestes facultats  podrà 
fer-se en òrgans diferents de l’Ajuntament. 

2. S’ha d’utilitzar amb preferència el procediment abreujat previst al Decret 278/1993, de 9 
de novembre, de procediment administratiu sancionador que els òrgans de la Generalitat 
han  d’aplicar,  d’acord  amb  la  normativa  de  l’Estat.  En  la  seva  tramitació  es  poden 
acumular, si escau, l’exigència a la persona infractora que reposi la situació alternada 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 s’ha de determinar, si la seva tramitació 
no  s’acumula  al  procediment  sancionador,  en  un  procediment  complementari  amb 
audiència del responsable. 

4. En tots els casos, les valoracions realitzades pels serveis tècnics municipals serveixen de 
base per a determinar els danys i perjudicis causats. 

5. Les resolucions administratives donen 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. Quan els danys i perjudicis s’ocasionen a béns i instal·lacions de caràcter no municipal, 
amb independència de la sanció administrativa que pugui correspondre pels fets, es poden 
facilitar els antecedents dels fets i la seva quantificació als titulars dels béns o drets, per si  
desitgen acudir a la via judicial.

Article 113. Circumstàncies agreujants

1. Constitueixen infraccions greus:

a) La reincidència en la comissió d’infraccions lleus.
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b) La comissió d’una infracció tipificada com a lleu o molt  greu,  en la qual concorren 
circumstàncies agreujants o atenuants, respectivament.
c)  La  comissió  d’infraccions  lleus  que  suposen  una  alteració  de  la  tranquil·litat  o  de 
l’exercici dels drets d’altres persones o activitats, una pertorbació de la convivència que 
afecti la salubritat o ornat públics.
d) La comissió d’infraccions lleus que pertorben l’ús o funcionament dels serveis públics o 
el  deteriorament  rellevant  d’equipaments  infraestructures,  instal·lacions  o elements  d’un 
servei públic.

2. Constitueixen infraccions molt greus:

a) La reincidència en la comissió d’infraccions greus.
c) No atendre una ordre o requeriment de les autoritats municipals d’aturar o efectuar una 
acció, activitat, obra, instal·lació, tala o treball de conservació o neteja.
c) La comissió d’infraccions greus en la qual s’aprecien circumstàncies agreujants.
d)  La  comissió  d’infraccions  greus  que  suposen perill  per  a  les  persones  o  coses,  una 
pertorbació rellevant de la convivència que afecti de manera greu, immediata i directa a la 
tranquil·litat o a l’exercici de drets legítims d’altres persones, o al normal desenvolupament 
d’activitats de tota classe, conformes amb la normativa aplicable o a la salubritat o ornat 
públic, sempre que es tracti de conductes no subsumibles en els tipus previstos en el capítol 
IV de la Llei 1/92, de 21 de febrer, de protecció de la seguretat ciutadana.
e) La comissió d’infraccions greus que suposen l’impediment de l’ús o funcionament dels 
serveis  públics  o  el  deteriorament  greu  i  rellevant  d’equipaments,  infraestructures, 
instal·lacions o elements d’un servei públic.

Article 114. Mesures específiques a aplicar en el cas que les persones infractores 
siguin no residents en territori espanyol.  Quan la persona infractora no acrediti la seva 
residència habitual en territori espanyol, l’agent que formula la denúncia ha d’identificar 
l’autor i li ha de demanar l’adreça on s’allotja al país. Els agents de policia han de realitzar 
aquesta  comprovació.  L’òrgan  competent,  mitjançant  acord  motivat,  ha  d’adoptar 
immediatament com a mesura cautelar l’ingrés d’una quantitat econòmica que representi 
com a mínim el 75% de la sanció màxima prevista. Aquesta mesura provisional ha de ser 
notificada amb caràcter urgent a l’adreça on aquella persona està allotjada.  

TÍTOL SETÈ
Mesures alternatives reparadores

Article 115.  Sense perjudici  del que es preveu en el títol  anterior,  s’estableix la 
possibilitat  que la  sanció prevista  a  imposar  a  adolescents  i  joves majors  de 12 anys  i 
menors de 18 anys, per infracció de caràcter lleu de les normes de la present ordenança, 
pugui ser substituïda per una mesura alternativa reparadora. El procediment que es porta a 
terme per tal que es pugui optar per l’aplicació d’una mesura reparadora és l’establert al 
Protocol de mesures alternatives.
 

Article 116. Respecte a la substitució de les sancions derivades d’infraccions lleus 
per  mesures  alternatives  en  benefici  de  la  comunitat  comeses  per  majors  d’edat,  s’ha 
d’aplicar el que disposi el Protocol de mesures alternatives que s’elabori al respecte.   
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Article 117. Les mesures alternatives han d’estar canalitzades a substituir la sanció 
administrativa per treballs en benefici de la comunitat. Les reparacions dels danys causats a 
la víctima sempre són a càrrec dels causants o dels seus pares, tutors o responsables.   

Article 118.  L’aplicació de les mesures alternatives és totalment voluntària; si els 
pares o menors desisteixen, s’ha de continuar el procediment sancionador. 

Article 119. Els tipus de mesures reparadores a aplicar poden ser:

a) Reparació de danys: que comprèn la reparació del dany que s’hagi causat en la mesura 
que sigui possible. Aquesta mesura només es pot aplicar si es pot actuar directament sobre 
les conseqüències.
Si hi ha víctima, cal que aquesta accepti ser inclosa en la mesura, ja que si no esdevindria 
impossible efectuar-la. La inclusió de la víctima obre la porta a poder fer també una mesura 
de mediació. Una vegada feta la reparació es poden aplicar les mesures següents: 
b) Serveis a favor de la comunitat: activitats no retribuïdes d’interès social i/o comunitari.
c)  Realització  de  tasques  socioeducatives:  activitats  específiques  de  contingut  educatiu 
encaminades a facilitar-los el desenvolupament de la seva competència social.
El tipus d’activitat està relacionada amb el tipus de falta comesa per tal que la mesura sigui 
significativa i coherent amb el dany comès. Aquestes tasques són les aplicables als menors 
d’entre 12 i 14 anys.  
d) Cursos monogràfics i participacions en sessions formatives: destinats a la formació en el 
civisme per tal d’evitar futures conductes incíviques.
e)  Amonestació  de l’alcalde  o alcaldessa:  amonestació  dirigida  a  fer-los comprendre  la 
gravetat dels fets comesos i les conseqüències que han passat o podien haver passat, instant 
a la persona a no tornar-ho a fer en un futur. Aquesta mesura pot ser compatible amb altres. 

Article 120. Per valorar la mesura adient a cada cas i la seva duració s’han de tenir 
en compte els següents ítems:
- tipus d’infracció
- gravetat de la infracció
- perjudicis causats als interessos col·lectius
- reincidència
- grau de responsabilitat de l’infractor
- grau de responsabilitat en la infracció dels tutors legals (en els menors o incapacitats)
- edat de l’infractor
- situació sociofamiliar de l’infractor
- altres circumstàncies específiques que afectin, tant com a agreujants o com a atenuants
- col·laboració de la família en el Pla de reparació

Article 121 

1.  Si  en  el  moment  de  valoració  d’un  cas  es  comprova  que  l’aplicació  d’una  mesura 
alternativa no ha de tenir els resultats esperats en el projecte (per exemple, en el cas d’un 
reincident greu) o que, fins i tot,  pot ser contraproduent pel procés social i personal de 
l’infractor, s’ha de deixar sense efectes el Pla i s’ha d’aixecar la suspensió de l’expedient 
sancionador que continuarà el seu curs.

53



2. En cas d’incompliment de la mesura convinguda, o de la seva no superació per motius 
d’informes desfavorables, s’ha de sancionar.  

TÍTOL VUITÈ 

Disposicions comunes sobre règim sancionador i altres mesures d’aplicació

Article  122.  Funcions  de  la  Policia  Local,  dels  Mossos  d’Esquadra  i  altres 
inspectors de la via pública

1. La Policia Local i la resta d’inspectors de la via pública són els encarregats de vetllar pel  
compliment  d’aquesta  ordenança,  de denunciar  les  conductes  que hi  siguin contràries  i 
d’adoptar les altres mesures que s’hi preveuen. 

2. De conformitat amb el conveni de coordinació i col·laboració en matèria de seguretat 
pública  i  policial  entre  el  Departament  d’Interior  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, la policia de la Generalitat de Catalunya, els 
Mossos d’Esquadra, també ha de col·laborar en l’aplicació d’aquesta ordenança.

Article 123.  Deure de col·laboració ciutadana

1.  Està  obligat  a col·laborar  amb les  autoritats  municipals  o  els  seus agents  per  tal  de 
preservar les relacions de convivència ciutadana i civisme al poble. 

2. En els àmbits de la convivència ciutadana i el civisme, i salvaguardant tots els drets 
previstos a l’ordenament jurídic, no es permeten les conductes següents: 

a) La negativa o la resistència a les tasques d’inspecció o control de l’Ajuntament. 
b) La negativa o la resistència a subministrar dades o facilitar la informació requerida pels 
funcionaris actuants en compliment de les seves funcions. 
c) Subministrar als funcionaris actuants, en compliment de les seves tasques d’inspecció, 
control o sanció, informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que addueixi a 
error de manera explícita o implícita. 
d) L’incompliment de les ordres o els requeriments específics formulats per les autoritats 
municipals o els seus agents. 

Règim de sancions

Sense perjudici de la legislació penal i sectorial, les conductes descrites en aquest article 
constitueixen una infracció molt greu.   
   
Article 124. Denúncies ciutadanes

1. Qualsevol persona pot presentar denúncies per posar en coneixement de l’Ajuntament 
l’existència d’un determinat fet que pugui ser constitutiu d’una infracció d’allò establert en 
aquesta ordenança. 
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2. Les denúncies han d’expressar la identitat de la persona o persones que les presenten, el 
relat  dels  fets  que poden constituir  infracció,  la  data  de la  seva comissió  i,  quan sigui 
possible, la identificació de les persones presumptament responsables. 
3. Prèvia ponderació del risc per la naturalesa de la infracció denunciada, l’instructor pot 
declarar  confidencials  les dades personals del denunciant,  i  garantir-ne l’anonimat en el 
transcurs  de  la  tramitació  de l’expedient  administratiu.  Aquesta  confidencialitat  pot  ser 
declarada quan ho sol·liciti el denunciant.

Article 125. Elements probatoris dels agents de l’autoritat

1. En els procediments sancionadors que s’instrueixin en aplicació d’aquesta ordenança, els 
interessats  poden  aportar  tots  els  mitjans  de  prova  que  creguin  necessaris  en  la  seva 
defensa. Els fets constatats pels agents de l’autoritat tenen valor probatori d’acord amb la 
normativa  aplicable  a  l’efecte,  sense  perjudici  d’altres  proves  que  puguin  aportar  els 
interessats. 
2.  Als  expedients  sancionadors  que  s’instrueixen,  i  amb  els  requisits  que  corresponen 
d’acord amb la legislació vigent, s’hi poden incorporar imatges dels fets denunciats, ja sigui 
en fotografia, filmació digital o altres mitjans tecnològics, que permetin acreditar els fets 
recollits a la denúncia formulada d’acord amb la normativa aplicable.   

Article  126.  Potestat  sancionadora. La  potestat  sancionadora  per  infraccions 
tipificades en aquesta ordenança correspon a l’alcalde o alcaldessa, sense perjudici de la 
seva delegació en altres regidors o regidores de la corporació.

Article  127.  Apreciació  de delicte  o falta penal. Quan les  conductes  a  què es 
refereix  aquesta  ordenança  puguin  constituir  una  infracció  penal,  s’han  de  remetre  al 
ministeri fiscal o a l’autoritat judicial que correspongui, els antecedents necessaris de les 
actuacions practicades. 

TÍTOL NOVÈ
Promoció del civisme

Article 128. Agents cívics.  Amb l’objectiu de potenciar i millorar la consciència cívica, 
fomentar el  respecte a l’entorn i als altres, promoure l’ús correcte dels espais comuns i 
públics i fer un poble més sostenible i respectuós amb el medi ambient, l’Ajuntament pot 
contractar agents cívics, que han de treballar coordinadament amb la Policia Local. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Queden derogades les ordenances, bans i reglaments municipals d’aquest Ajuntament que 
s’oposin  a  les  disposicions  de  la  present  ordenança,  les  contradiguin  o  hi  resultin 
incompatibles.

DISPOSICIÓ FINAL

Primera.  Aquesta  ordenança  entra  en vigor  als  quinze  dies  naturals  d’haver-se publicat 
íntegrament el seu text al BOP de Barcelona. 
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Segona. Tan bon punt s’aprovi aquesta ordenança, l’Ajuntament, d’acord amb l’establert 
amb l’article 13 d’aquesta ordenança, n’ha de fer una edició especialment preparada per ser 
distribuïda  àmpliament  en  diferents  punts  del  municipi,  com  ara  oficines  municipals, 
centres  educatius,  hotels,  establiments  de  pública  concurrència,  associacions  veïnals  i 
entitats ciutadanes, entre d’altres.
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