AJUNTAMENT D’ALCOVER

ORDENANÇA NÚM. 7
Ordenança de convivència ciutadana i ús dels espais públics d’Alcover

TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
(Objecte)
1. L'ajuntament d’Alcover, com a òrgan d’administració i govern del municipi, dirigirà en tot
moment la seva activitat a garantir i fomentar els drets individuals i col·lectius dels ciutadans
reconeguts per la Constitució i les lleis, així com a fer respectar i complir els deures i
obligacions legítimament establerts en benefici de l'interès general.
2. La convivència ciutadana es fonamenta en el ple respecte a la dignitat de la persona, en els
drets inviolables que li són inherents, en el lliure desenvolupament de la personalitat i en el
respecte a la llei i als drets dels altres.
Article 2
1. La vila d’Alcover assumeix com a propis els valors de la llibertat, de la vida, de la igualtat de
drets i de deures, de la responsabilitat individual dels nostres actes, del foment de l’educació,
de la difusió del coneixement i, en general, al valor de la democràcia com a norma de respecte i
de convivència.
2. L'Ajuntament:
a) Promourà els valors esmentats com a contribució més adient per a fer prevaldre la
convivència com a norma suprema de comportament cívic.
b) Difondrà el contingut d’aquesta Ordenança per mitjà dels canals de comunicació locals per
tal de permetre el millor coneixement dels valors que la informen com el compliment d’allò que
s’hi disposa.
c) Vetllarà per l’educació cívica dels veïns d’Alcover, particularment, en l'àmbit escolar i
educatiu, tot promovent els valors i principis de convivència que aquí es recullen.
3. La ciutadania evitarà tota conducta que posi en perill la convivència o que expressi una
manca de respecte cap als altres, així com aquelles que contribueixin al deteriorament de la
Vila.
4. En la interpretació de les infraccions previstes en aquesta Ordenança i, en general, de les
previstes en qualsevol norma municipal, es tindrà sempre en compte en la determinació de la
sanció fins a quin punt s’han vulnerat els principis que estableix el paràgraf anterior.
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Article 3
1. Aquesta normativa estableix les regles fonamentals referents al comportament cívic de les
persones i, també, en l’ús i gaudi dels espais públics, per tal que el seu compliment empari i
reforci la convivència pública entre tots els alcoverencs.
2. Pel que fa als principis generals recollits en aquest títol, aquesta Ordenança serà d’aplicació
general en l’activitat dels poders públics municipals i de les persones que actuïn en el seu nom,
sense perjudici dels drets i obligacions derivats de la resta de l’ordenament jurídic i, en
particular, de la resta de reglaments municipals en allò que no siguin modificats per aquest.
Article 4
(Àmbit d'aplicació)
1. S'aplicarà dintre dels límits del terme municipal d’Alcover, sense més excepcions que les que
ella mateixa prevegi o aquelles que derivin de normes de rang superior.
2. Els drets i deures recollits en aquesta, s’atribueixen a tota la ciutadania d’Alcover, entenent
com a tals aquelles persones empadronades en la nostra Vila. Així mateix, s'atribuiran a totes
aquelles persones que es trobin en el municipi durant el temps que hi romanguin, sempre que
no es tracti d’un dret o deure que, per la seva naturalesa, només hagi de correspondre als
empadronats.
Article 5
(Individualitat i col·lectivitat)
1. L'Ajuntament procurarà promoure l'establiment de les condicions apropiades per promoure
els valors humanístics, cívics i democràtics apropiats per tal que cada persona es senti
respectada i emparada en la seva individualitat, evitant que es conculqui el dret a la intimitat i a
la pacífica convivència.
2.- Alhora, l’Ajuntament incentivarà la participació del ciutadans en les tasques col·lectives i
públiques, fomentant les associacions que pretenguin una millora de la convivència ciutadana
i/o que defensin interessos generals, com a mitjà de la seva integració i vinculació al nostre
Poble. També donarà suport a les iniciatives culturals, esportives o recreatives.

Article 6
(Informació dels assumptes públics i llur participació)
1. Cada ciutadà té el dret a estar informar dels assumptes públics i a participar-hi, si s’hi escau,
tant a nivell individual com, també, per mitjà d’entitats associatives.
Article 7
(Accés als serveis i els béns públics)
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1. Tots els vilatans tenen dret a gaudir per igual dels serveis municipals en general, i de tots els
beneficis que els atribueixin les disposicions vigents. L’Ajuntament vetllarà per l’eliminació
dels obstacles que puguin impedir l’exercici d’aquest dret en condicions d’igualtat.
2. Els béns públics municipals han de poder ser aprofitats per la ciutadania, facilitant l’accés i el
gaudi sempre que això sigui possible, eliminant per això les barreres urbanístiques,
arquitectòniques i de comunicació que ho dificultin.
Article 8
(Integritat de les persones i els béns)
1. Tothom té el dret que es respecti la seva integritat i la dels seus béns. Es tindrà especial cura
a la preservació dels drets dels infants, així com a perseguir l’assajament, el maltractament o la
violència de gènere.
2. L'Ajuntament garantirà el dret recollit en l’article anterior i perseguirà, de conformitat amb
la legislació aplicable, les conductes que el violin. Així mateix, col·laborarà amb les altres
administracions per protegir-lo en l’àmbit del terme municipal i promourà una política
coordinada de seguretat.
3. Els Serveis de Vigilància Municipal col·laboraran amb els CC i FF de Seguretat de l’Estat en
la preservació de la seguretat ciutadana i per l’ordre, pel compliment de les ordenances i per la
utilització dels espais públics, de conformitat amb aquesta Ordenança, particularment en
l’ordenació i la regulació del trànsit.

Article 9
(Principis de l'acció municipal)
1. Qualsevol que actuï en nom de l'Ajuntament ho haurà de fer amb el màxim respecte i
deferència cap als drets de les persones i la seva dignitat.
2. L'Ajuntament promourà la formació del seu personal en el respecte a la dignitat de les
persones i els seus drets fonamentals, així com en la vocació de servei a la comunitat.
3. L'Administració municipal, de conformitat amb la Constitució i la legislació vigent, serveix
l'interès públic amb objectivitat i ha d’actuar d'acord amb criteris d’eficiència, eficàcia i servei a
la ciutadania.
4. La potestat sancionadora del municipi s’exercirà d’acord amb els principis de legalitat,
irretroactivitat, tipicitat, responsabilitat i proporcionalitat.
Article 10
(Política social i econòmica)
1. L'Ajuntament, en exercici de les competències que li són pròpies, prestarà una atenció
especial a les persones menors, les discapacitades, les ancianes i, en general, a totes aquelles
que, per alguna raó, estiguin en una situació de desavantatge. En la mesura que li sigui possible
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remourà els obstacles que dificultin la integració social plena de les persones pertanyents a
aquests col·lectius.
2. Les autoritats municipals, en la seva actuació, procuraran contribuir a una plena igualtat
entre les persones de sexe diferent.
Article 11.
L'Autoritat Municipal evitarà la manifestació pública de la embriaguesa o drogoaddicció dels
ciutadans, i promourà i donarà suport a les iniciatives destinades a la seva reorientació.
Article 12
(Inspecció i comprovació municipals).
1. El personal tècnic municipal segons les seves atribucions o el que designi l'Alcaldia
singularment podrà realitzar en tot moment totes les inspeccions que s'estimin necessàries per
comprovar el compliment del que disposa aquesta Ordenança i les disposicions legals i
reglamentàries que regulin els diferents àmbits de l'actuació municipal.
El personal tècnic efectuarà la comprovació de les activitats, les instal·lacions i les obres
mitjançant el reconeixement d'aquestes. Els titulars d'aquestes i totes les persones afectades
hauran de facilitar les tasques d'inspecció municipals.
2. Si de resultes de la inspecció es produeixin fets que representin amenaça de pertorbació greu
de la convivència ciutadana o de l'ús dels espais públics, cautelarment, es podrà ordenar el
cessament immediat del funcionament de l'activitat, sense que aquest cessament pugui tenir mai
caràcter sancionador.
3. Constitueixen infraccions greus:
a) La negativa, o la resistència, a facilitar la labor inspectora o de vigilància de l'Administració.
b) La negativa o la resistència a subministrar dades o facilitar la informació que demanin les
autoritats competents o els seus agents, per complir les seves funcions, i subministrar
informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error.

TÍTOL PRIMER
ORDENACIÓ DE L'ÚS I LA PRESERVACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS
CAPÍTOL I
DEFINICIÓ I IDENTIFICACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS
Article 13
(Definició d'espai públic)
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1. Són espais i béns públics tots aquells espais oberts i obra pública d’aprofitament o
d’utilització general, així com els elements i mobiliari que tinguin incorporats, destinats a l'ús i
gaudi general dels ciutadans.
2. Serà d'aplicació el que s'estableix en aquest títol, també, als passatges interiors d'accés o ús
col·lectiu, als vehicles destinats al transport públic i als espais oberts del terme municipal
subjectes a servitud de pas de persones i de vehicles.
Article 14
(Identificació dels espais públics)
1. Cada espai públic que, per la seva naturalesa, hagi de tenir un nom propi s'ha d'identificar
amb una denominació que no coincideixi amb la de cap altre
2. La denominació dels espais públics es farà d'ofici .
3. La retolació que identifiqui els espais públics ha de ser ben visible. En el cas dels carrers o
similars, haurà d'haver-hi un rètol identificatiu a cadascun dels extrems de cada via i, almenys,
en una de les cantonades de cada cruïlla. A les places, s'haurà de posar un rètol a l'edifici
preeminent i als accessos principals. En la resta de casos, se seguiran criteris que permetin al
vianant una identificació adequada de l'espai públic corresponent.
4. Tant la retolació com la numeració hauran de tenir unes característiques tals que facilitin
perfectament la seva localització, mitjançant un bon contrast del rètol amb el parament en què
s'instal·li, i facilitar la lectura amb una tipografia clara de bon contrast figura fons, i, finalment,
amb una mida que garanteixi, de manera adient, la seva visibilitat a llarga distància.
Article 15
(Numeració)
1. El rètol del número que identifiqui cada adreça en la via pública l'ha de col·locar el
propietari corresponent en un lloc ben visible, seguint les indicacions, o els requisits, que fixi
l'Ajuntament, i s'ha de conservar, en tot moment, en bon estat.
2. En el cas d'edificis de nova construcció, la col·locació dels rètols identificadors de la
numeració corresponent a l'immoble en la via pública és a càrrec del promotor.
3. La inexistència en una finca determinada del rètol amb el número corresponent, o la
discordança del què hi ha instal·lat amb la numeració oficial vigent, donaran lloc a la
col·locació d'un indicador amb la numeració correcta per part dels serveis municipals a càrrec
del propietari de l'immoble.
4. Quan en un solar numerat s'aixequin dues, o més cases, o quan de la demolició d'una casa en
sorgeixin dues o més, es conservarà l'antic número, amb l'afegit d'una lletra majúscula seguint
l'ordre alfabètic per a cadascuna de les finques que ocupen l'espai corresponent a l'antic
número. La modificació s'anotarà als registres oberts a la secció corresponent.
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5. Quan de dos, o més solars, numerats o de la demolició de dues, o més cases, en resulti
l'edificació d'una de sola, s'hi posaran els antics números, els uns a continuació dels altres i
separats per un guionet.

CAPÍTOL II
ACTIVITATS QUE AFECTEN A LA CONFIGURACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS
Secció primera: Manteniment i conservació de les edificacions
Article 16
(Condicions de seguretat, salubritat i conservació)
1. Els propietaris d'immobles o, subsidiàriament, els usuaris tenen l'obligació de mantenir-los en
les condicions adequades de seguretat, de salubritat i de conservació.
2. Les edificacions hauran de mantenir-se, en els seus tancaments i cobertes, estanques al pas
de l'aigua; comptar amb la protecció de la seva estructura davant l'acció del foc, i mantenir en
bon estat els elements de protecció contra caigudes i accidents. Els elements de la seva
estructura hauran de conservar-se defensant-los dels efectes de la corrosió i d'agents agressius,
així com de les filtracions que puguin lesionar els fonaments.
Igualment, hauran de conservar-se els materials de revestiment de les façanes, de manera que
no causin risc a les persones i als béns.
3. Les xarxes de servei hauran de mantenir-se en bon estat, de manera que es garanteixi la seva
aptitud per a l'ús. Es mantindran tant l'edifici com els espais lliures en unes condicions de neteja
que impedeixin la presència d'animals que puguin ser causa d'infeccions o perill per a les
persones. Es conservaran en bon estat de funcionament els elements de reducció i control
d'emissions de fums, partícules i sorolls.
Article 17
(Preservació de les edificacions)
1. L'obligació de manteniment i conservació inclou: les façanes, els terrats i les cobertes, les
parets mitgeres descobertes, els rètols i la numeració de carrers, la identificació comercial, els
accessos, els espais lliures o enjardinats i les instal·lacions complementàries dels immobles,
com també els portals profunds que es deixen veure a través de reixes o des de la façana, i, en
general, totes les parts dels immobles que siguin visibles des de la via pública.
2. Els propietaris estan obligats, de forma permanent i immediata, a realitzar els treballs de
manteniment, neteja, arrebossat, pintura o revestiment, quan siguin necessaris per motius de
seguretat, salubritat o conservació.
3. Els propietaris també tenen l'obligació de mantenir netes les fumeres, dipòsits, celoberts,
conduccions d'aigua, gas i electricitat, escorredors, parallamps, antenes de televisió i qualsevol
altra instal·lació complementària dels immobles. Ensems, els propietaris han de vetllar per a
que plantes, o arbres, de la seva propietat no envaeixin la via pública, amb els risc que pot
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comportar pels vianants. Tampoc no es podrà instal·lar elements ornamentals, veles o
mobiliari, ni de cap altre ús que envaeixin les voreres ni zones de pas de vianants.
4. L'Ajuntament podrà requerir els propietaris perquè duguin a terme les obres, la neteja o les
actuacions de conservació necessàries o aquelles que calguin per reparar el mal estat observat
en una finca o immoble.
5. Quan les circumstàncies ho aconsellin i per obtenir millores d'interès general, l'Ajuntament
pot efectuar les obres i les operacions de conservació o de neteja a què es refereix aquest
article, repercutint- ne el cost als propietaris en tot allò que es refereixi al deure de conservació
que els correspon.
6. Resten expressament prohibides les actuacions parcials que alterin les façanes amb aplacats i
afegits aliens a l'arquitectura de l'edifici. Les restauracions parcials seran admeses quan les
obres no dificultin o impedeixin una posterior restauració completa i respectin íntegrament els
atributs formals i les qualitats de l'edifici.
7. L'incompliment per part dels propietaris de les obligacions recollides en aquest article tindrà
la consideració de falta greu, llevat dels casos en què s'hagi generat una situació de perill, en
què es considerarà falta molt greu.
Article 18
(Cèdula d'habitabilitat)
1. Tot habitatge haurà de disposar de la cèdula d'habitabilitat corresponent.
2. L'Ajuntament podrà comprovar en qualsevol moment que es respecta el grau d'ocupació
màxima determinat en la cèdula d'habitabilitat.
3. La manca de cèdula d'habitabilitat serà considerada falta greu, mentre que la infracció del
què disposi, particularment, en relació amb l'excés d'ocupació, serà considerada falta molt greu.
Article 19
(Reparació dels edificis i instal·lacions de serveis)
1. En el cas d'obres de reparació, els propietaris han de vetllar pel manteniment de la
composició arquitectònica de la façana. Les baranes, persianes i tendals d'una mateixa unitat
constructiva, sigui en façana interior o exterior, han de mantenir l'homogeneïtat prevista en el
projecte constructiu o acordada per la propietat o comunitat de propietaris. L'exigència
d'homogeneïtat afecta tant el cromatisme com el material, les textures i la morfologia dels
elements. Queda prohibida l'alteració d'aquesta composició arquitectònica, exceptuant el cas
d'actuacions destinades a restituir l'ordre arquitectònic alterat.
2. No es podran col·locar instal·lacions o conduccions de cap tipus sobre les façanes, tret de
les expressament autoritzades, i amb les condicions i en els àmbits permesos.
3. Les companyies de subministrament són responsables del manteniment, seguretat i
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conservació d'aquestes instal·lacions.
4. La infracció de les obligacions contingudes en aquest article tindrà la consideració de falta
greu, llevat dels casos en què s'hagi generat una situació de perill, en què es considerarà falta
molt greu.
Article 20
(Antenes)
1. A l'exterior del volum edificat dels immobles únicament s'admetrà la instal·lació d'una antena
o equip terminal (parabòlica, convencional per a la captació d'ones electromagnètiques o altres)
per cada edifici i per cada funció no susceptible tecnològicament d'integració amb d'altres en
una mateixa antena. Caldrà adoptar en el moment de la instal·lació les mesures adients per
impedir la producció de danys no imprescindibles sobre els elements comuns dels edificis.
2. Quan la instal·lació d'antenes tingui lloc a la coberta dels edificis, caldrà triar la ubicació que,
essent compatible amb la seva funció, millor les amagui de ser vistes des dels espais públics
veïns. En qualsevol cas, caldrà tenir en compte la seguretat de les persones i els riscos que
puguin produir-se en relació amb la seva salut.
3. No es podran instal·lar antenes de cap mena a les obertures, finestres, balconades, façanes i
paraments del perímetre dels edificis, tret que, d'acord amb la normativa urbanística vigent,
sigui possible protegir-les de ser vistes des de qualsevol via o espai d'us públic o caràcter
comunitari, mitjançant els elements constructius permanents adients.
4. Quan les antenes s'instal·lin infringint les normes assenyalades en els apartats anteriors,
l'Ajuntament podrà instar els responsables perquè en corregeixin les deficiències o, en cas que
no ho facin, ordenar-ne la seva retirada, els costos de la qual es repercutiran en els titulars.
5. L'incompliment dels anteriors apartats serà considerat falta greu.

Secció segona: Obres, conduccions i canalitzacions
Article 21
(Obres en els espais públics)
1. La realització de qualsevol obra en els espais públics requerirà una autorització municipal
prèvia en la qual es fixaran els dies, els horaris i les condicions a les quals, obligatòriament, es
trobaran subjectes els sol·licitants.
2. La realització d'obres en un espai públic pot justificar una limitació total o parcial de la
circulació rodada o de vianants, que, en qualsevol cas, haurà se senyalitzar-se oportunament,
seguint les instruccions dels Serveis Municipals i fent-ne constar el motiu.
Article 22
(Preservació dels espais públics en cas de realització d'obres)
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1. Per evitar la brutícia i per raons de seguretat, els qui facin obres als espais públics les han de
protegir mitjançant la col·locació d'elements adequats al voltant dels enderrocs, les terres i la
resta de materials sobrants de l'obra, de manera que s'impedeixi l'escampada i l'abocament
d'aquests materials fora de la zona estrictament afectada pels treballs, d'acord amb
l'autorització municipal corresponent.
2. L’autorització municipal s’haurà de tenir, en tot moment, a disposició en el lloc de la
ocupació, per atendre qualsevol requeriment que es produeixi.
3. Les superfícies immediates als treballs de rases, de canalitzacions i de connexions que es
duguin a terme en un espai públic s'han de mantenir sempre netes i lliures de tota mena de
materials residuals.
En aquest cas, les terres extretes s'hauran de protegir, en tot cas, d'acord amb el que disposa el
paràgraf anterior.
4. Quan es realitzin obres en espais públics o confrontants, s'hi hauran d'instal·lar tanques,
elements de protecció i senyalització adequats també a les persones amb discapacitats, així com
tubs per carregar i descarregar els materials i els productes d'enderroc, els quals hauran de
reunir les condicions necessàries per impedir que s’embrutin els espais públics, que es generi
pols en excés, que es produeixin danys a persones o coses, o, en general, que es produeixin
molèsties a tercers. En finalitzar les obres, s'hauran de reposar els elements afectats o
deteriorats, d'acord amb les indicacions dels tècnics municipals, així com netejar els espais
utilitzats.
5. Els vehicles destinats als treballs de construcció han de cumplir les prescripcions que
s'estableixen en aquesta Ordenança sobre transports i abocaments de terres i runes i hauran de
circular amb la preceptiva protecció. A més, hauran d'evitar deixar rastres de les roderes, o
d’altres mecanismes, en els espais públics, els quals, en cas de ser inevitables, hauran de ser
netejats o reparats de manera immediata.
6. L'incompliment de les obligacions consignades en els paràgrafs anteriors serà considerat
falta lleu.

CAPÍTOL III
OCUPACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS I CIRCULACIÓ
Secció primera: Disposicions generals relatives a l'ocupació d'espais públics
Article 23
(Obligacions generals)
1. Qualsevol activitat o ocupació, de la via pública que incideixi en la seva utilització per a
altres usos comuns requerirà l'autorització municipal. La manca d'autorització serà considerada
una falta greu, que comportarà, a més de la sanció corresponent, la interrupció immediata de
l'activitat, així com la retirada, a càrrec de l'infractor, dels obstacles que s'haguessin col·locat
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en els espais públics. Els Serveis de Vigilància Municipal actuaran d'ofici i podrà demanar la
col·laboració d'altres serveis municipals per a l'execució d'aquestes operacions.
2. Els responsables de les activitats autoritzades que constitueixin una ocupació de la via
pública, hauran d'adoptar les mesures necessàries per evitar embrutar-la o deteriorar-la, i
procediran a netejar la part de la via utilitzada en cas que fos necessari. L'incompliment
d'aquesta obligació serà considerat falta greu.
3. Quan l'ocupació de la via pública consisteix a col·locar mercaderies o altres objectes a
l'exterior dels establiments, o de manera que sobresurti de la seva línia de façana, la manca de
llicència serà considerada falta lleu.
4. Davant de l'incompliment de les obligacions consignades en aquest article, l'Ajuntament
podrà executar-les de forma subsidiària i a càrrec de l'infractor.
Article 24
(Activitats subjectes a autorització)
Sense perjudici del que disposa l'article anterior, es consideraran, en qualsevol cas, ocupacions
de la via pública, subjectes a autorització municipal les activitats següents: les actuacions
musicals; les actuacions teatrals; la instal·lació d'atraccions i fires; la instal·lació de quioscos,
parades o barraques; la col·locació de terrasses; la col·locació de tanques, bastides, materials
de la construcció, grues o sacs de residus; l'aturada de vehicles de mudances en servei, les
accions de càrrega i descàrrega, i altres ocupacions que es puguin produir. Caldrà tenir en
compte, en relació amb aquestes activitats, el que disposin les normes especials que les regulin.
Aquestes ocupacions tindran sempre caràcter temporal
Article 25
(Venda ambulant)
1. Té caràcter de venda ambulant la realitzada fora d'un establiment comercial permanent, de
manera habitual, ocasional, periòdica o continuada, en els perímetres i en els llocs degudament
autoritzats.
2. Per a exercir la venda ambulant, els comerciants hauran de complir els següents requisits:
a) Estar donat d'alta fiscal
b) Estar donats d'alta al règim de la Seguretat Social
c) Complir els requisits establerts per les reglamentacions específiques d'aplicació als productes
disposats a la venda.
d) Disposar de les autoritzacions municipals
e) Satisfer els tributs que les ordenances municipal estableixin per a l'exercici de l'activitat.
3. L'autorització municipal és personal i intransferible, però podran exercir l'activitat en nom
del comerciant, el seu consort i els seus fills, com també els treballadors que estiguin donats
d'alta a la Seguretat Social per compte del titular comercial. A l'autorització, hi ha de constar
l'indret precís on s'exerceix l'activitat, així com també els productes concrets per als quals és
vàlida, els dies permesos d'activitat i les dates d'expedició i caducitat. Les autoritzacions
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concedides tenen una validesa màxima d’un any, renovable.
5. Els llocs de venda han de complir les condicions de seguretat i d’higiene exigides per la
normativa específica vigent.
6. L'Ajuntament vigilarà i garantirà que els titulars de les autoritzacions compleixin tot allò que
estableix la Llei, i podran arribar, com a mesura cautelar, en cas de presumpta infracció, a
intervenir els productes exhibits pel venedor, sense perjudici de les sancions que, si s'escau,
correspongui imposar legalment al presumpte infractor.
7. Quan els productes intervinguts siguin peribles, o estigui prohibida la seva venda, en aquesta
modalitat, així com en els casos de productes de poc valor o de naturalesa il·legal, es procedirà
a la seva destrucció o lliurament a institució benèfica, restant en els altres casos a disposició del
que disposi la instrucció del
corresponent expedient sancionador, el qual resoldrà el que procedeixi en el termini màxim de
15 dies.
Transcorregut aquest termini sense adopció de cap resolució respecte al destí que s'ha de donar
a les mercaderies intervingudes, es procedirà a la seva destrucció o lliurament a institució
benèfica.
8. L'Ajuntament, excepte en el supòsit dels mercadets periòdics que es trobin degudament
reglamentats i autoritzats, només concedeix autoritzacions per a aquest tipus de venda amb
carácter excepcional i en llocs i dates molt característiques.
Article 26
(Esdeveniments especials)
1. La realització de revetlles, festes, balls i altres celebracions populars, així com d'actes
culturals, esportius o recreatius, es troba subjecta a autorització municipal, que determinarà les
condicions i l'itinerari en què s'han d'efectuar. L'Ajuntament podrà imposar condicions per a la
seva celebració en relació amb la possible generació de sorolls i la preservació de la via pública,
així com per motius de seguretat i salubritat.
2. La celebració al carrer dels actes religiosos i tradicionals, com són processons de Setmana
Santa i Corpus, el tres tombs de sant Antoni, o la benedicció per sant Cristòfol, resta franca de
cap autorització prèvia. Tanmateix, caldrà la comunicació prèvia a l’Ajuntament, com a mínim
d’una setmana, per tal que es pugui planificar l’esdeveniment pels serveis municipals.
3. La realització d'una activitat de les esmentades en aquest article sense l'autorització
corresponent, o incomplint les condicions que aquesta fixi, serà considerada falta greu i
comportarà la seva suspensió immediata.
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Article 56
(Infraccions)
L'incompliment de les obligacions recollides en aquesta secció constituirà infracció segons
determini la normativa vigent en matèria de trànsit.

Secció octava: Acampada lliure
Article 65
(Acampada lliure)
1. Resta prohibit realitzar acampades lliures en tot el terme municipal, entenent com a tals la
agrupació de dos o mes tendes en un radi de 50 metres. No obstant això, en casos excepcionals
i per motius culturals, esportius o qualsevol altre d'interès general, l'Ajuntament hi podrà
concedir autoritzacions d'acord amb les condicions següents:
a) Comptar prèviament amb l'autorització del propietari del terreny.
b) El lloc d'acampada ha de ser a més d'1 quilòmetre del nucli de població o càmping més
propers, a més de 100 metres de qualsevol carretera i a més de 300 metres dels punts de
captació d'aigua potable, i en general, lluny de línies elèctriques i instal·lacions industrials.
Aquesta condició podrà modular-se per al cas de les persones amb discapacitats.
c) No es pot acampar en cap cas als llits secs de la Riera, o barrancs,, ni en zones on hi hagi
risc d'inundació, ni tampoc en indrets l'accés als quals hagi estat restringit a causa de l'alt risc
d'incendi o per exigències d'interès públic.
d) Els practicants de l'acampada lliure resten obligats a deixar els llocs on han estat en les
mateixes condicions en què els van trobar.
e) Només es podrà usar com a combustible el gas envasat.
2. La utilització d'un vehicle, caravana o similar com a habitacle tindrà la consideració en tot
cas d'acampada no autoritzada.
3. L'incompliment d'aquests preceptes serà sancionat com a falta greu.

CAPÍTOL IV
PUBLICITAT EN ELS ESPAIS PÚBLICS
Secció primera: disposicions generals
Article 66
(Concepte)
S'entén per publicitat, als efectes d'aquesta Ordenança, tota acció encaminada a difondre entre
el públic qualsevol tipus d'informació, en particular les relatives a activitats, productes o
serveis.
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Article 67
(Modalitats).
1. Són modalitats de publicitat les següents:
a) Publicitat estàtica: aquella realitzada sobre instal·lacions o suports fixos que siguin visibles
des de la via pública o espais públics.
b) Publicitat dinàmica: aquella que és mostrada sobre objectes mòbils o movibles. Pot ser
terrestre o aèria.
2. Dins de la publicitat dinàmica, i d'acord amb la normativa general aplicable, es consideraran
les següents modalitats de publicitat:
a) Publicitat manual, o repartiment d'impresos, en paper o a través de mecanismes semblants, a
la via pública i de forma individualitzada.
b) Repartiment domiciliari de publicitat, o distribució, mitjançant lliurament directe als
propietaris o usuaris d'habitatges, oficines i despatxos, o la seva introducció en bústies
individuals o col·lectius dels immobles.
c) Publicitat lliurada mitjançant l'ús de vehicles, estacionats o en circulació, i la difusió de
missatges publicitaris per instruments.
d) Publicitat audiovisual i telemàtica, desenvolupada mitjançant el suport d'instruments
audiovisuals, mecànics, elèctrics o electrònics, situats a qualsevol superfície, fixa o mòbil. S'hi
inclourà la publicitat realitzada a través de mitjans informàtics diversos.
3. Les activitats publicitàries regulades per aquesta normativa podran realitzar-se amb els
mitjans, suports o instal·lacions següents: rètols, veles publicitàries, cartelleres, cartells,
pancartes i banderoles, aparells audiovisuals o qualsevol altre que pugui permetre l'exposició o
exhibició d'un missatge dirigit al públic, de contingut fix, mòbil o variable, transitori o
permanent, ja siguin situats físicament als edificis, a la via pública o en qualsevol altre espai
terrestre, marítim o aeri susceptible d'ús per col·locar-hi publicitat.
4. En tot cas, no s'entendran com a publicitat les activitats de difusió realitzades per les
administracions públiques, les associacions sense ànim de lucre o els partits polítics, sempre
que actuïn dins de les funcions que els són pròpies. Particularment, restarà exclosa de
l'aplicació de les disposicions d'aquesta secció la publicitat electoral.
Article 68
(Llicència)
1. Per poder realitzar alguna de les modalitats de publicitat descrites a l'article anterior, caldrà
obtenir prèviament l'autorització municipal corresponent, sol·licitada mitjançant imprès
normalitzat i acompanyada de la documentació que l'Ajuntament determini.
2. Només podran obtenir la llicència corresponent el titular de l'activitat, producte o servei que
es vol anunciar o l'empresa publicitària.
3. L'Ajuntament denegarà, mitjançant resolució motivada, la llicència sempre que l'activitat per
a la qual se sol·licita constitueixi una infracció de l'ordenament jurídic o indueixi a
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l'incompliment de normes o actes administratius. Així mateix, podrà denegar-la per raons
urbanístiques, ètiques, de seguretat en el trànsit o de neteja pública.
4. L'Ajuntament designarà els llocs fixos per a la col·locació de publicitat.
5. La publicitat acústica o sonora només s'autoritzarà dintre dels marges de l'horari comercial
oficial i sense excedir els valors mínims d'emissió sonora a l'ambient exterior en funció de les
zones de sensibilitat acústica definides en els documents municipals corresponents.
Article 69
(Exempció de l'autorització)
Resten exemptes d'autorització municipal les activitats següents:
a) Instal·lació de plaques o escuts identificatius de dependències públiques, seus de
representacions oficials estrangeres, centres d'ensenyament, hospitals, clíniques privades,
dispensaris, farmàcies, institucions benèfiques, establiments professionals, organitzacions
polítiques, sindicals, empresarials i en general les que no tinguin ànim de lucre, sempre que es
col·loquin sobre o al costat de les portes d'accés.
b) Anuncis col·locats a l'interior de les portes, vitrines o aparadors d'establiments comercials,
sempre que es limitin a indicar els horaris d'atenció al públic, preu dels articles oferts, motius
de tancament temporal del local, trasllat de les instal·lacions, liquidacions o rebaixes, o altres
de similars, sempre amb caràcter temporal.
c) Rètols o cartells que es limitin a assenyalar les situacions de venda o lloguer d'un immoble,
col·locats en el mateix immoble.
Article 70
(Obligacions del titular de l'autorització)
La concessió de l'autorització per a activitats publicitàries comporta:
a) L'assumpció de les responsabilitats que es deriven de les instal·lacions i dels missatges
publicitaris corresponents.
b) L'obligació del pagament dels impostos, preus públics i qualsevol altra càrrega fiscal que es
doni sobre la instal·lació o acció publicitària.
c) El deure de conservar i mantenir el material publicitari en perfectes condicions
d'ornamentació i seguretat.
d) L'adopció de totes aquelles mesures de precaució que fossin necessàries en l'execució i
muntatge de les instal·lacions, amb l'objecte d'evitar situacions de perill.
Article 71
(Vigència de l'autorització)
Les autoritzacions per a instal·lacions publicitàries o l'exercici d'activitats d'aquesta naturalesa
tindran la vigència que s'estableixi a la resolució que les atorgui. Si no s'estableix termini de
vigència, s'entendran atorgades amb caràcter indefinit, a excepció de cartelleres, veles
publicitàries, grans rètols o similars, que tindran un període màxim d'un any.
Article 72
(Revocació i suspensió de l'autorització)
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1. Les autoritzacions per a instal·lacions publicitàries podran ser revocades o suspeses d'acord
amb la normativa vigent de règim local.
2. No hi haurà dret a indemnització quan la llicència es revoqui per causa de la demolició de
l'edifici o per edificació del solar en el qual estigui col·locat l'anunci publicitari.
3. Les llicències que autoritzin la instal·lació de rètols, o cartells, en establiments comercials o
industrials amb la seva denominació restaran sense efecte i sense dret a indemnització en el cas
de canvi de titularitat o cessament de l'activitat.
Secció segona: publicitat en els espais públics o a domicili
Article 73
(Fixació de cartells)
1 Només es poden utilitzar per a la publicitat estàtica les cartelleres publicitàries permanents
degudament autoritzades, les tanques de protecció d'obres i de tancament de solars i les portes
i aparadors dels establiments comercials, sempre que en cada cas s'hagi obtingut el
consentiment del seu titular i, si escau, la llicència municipal corresponent.
2. Per anunciar actes. o opcions polítiques o sindicals. en períodes de campanya electoral,
festes populars o tradicionals i altres activitats o informacions d'interès públic, com fires,
exposicions, competicions esportives de relleu o altres de similars, l'Ajuntament podrà
autoritzar la col·locació de publicitat estàtica en fanals, o altres elements apropiats del mobiliari
urbà, sempre prèvia sol·licitud.
3. En el cas de fixació de cartells fora de les previsions dels paràgrafs anteriors, s'ordenarà la
seva retirada al responsable, que es determinarà d'acord amb les previsions de l'article 94. Si no
ho fes, els retiraran els serveis públics municipals a càrrec del responsable.
Article 74
(Repartiment de publicitat)
1. Únicament podran realitzar l'activitat de repartiment domiciliari de publicitat els mateixos
anunciants, o les empreses de distribució de material publicitari legalment constituïdes, amb
aquesta finalitat, les quals hauran d'estar donades d'alta a efectes tributaris i estar en possessió
de les llicències i permisos municipals corresponents.
2. El material publicitari haurà d'ésser dipositat a l'interior de les bústies particulars o en aquells
espais que els veïns, o les comunitats de propietaris, hagin disposat per a la seva recepció, i
haurà d'estar plegat degudament tenint en compte les dimensions de les boques de les bústies.
Es prohibeix expressament deixar la publicitat a les entrades, als vestíbuls, als accessos de
finques i als elements comuns dels immobles no destinats a la recepció de correspondència o
publicitat, com ara taules, cadires o jardineres.
3.Les empreses distribuïdores de material publicitari i els anunciants que en facin la distribució
directament hauran d'abstenir-se de dipositar publicitat en aquelles bústies o finques que
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tinguin adherit algun rètol identificatiu de la voluntat expressa dels seus titulars o usuaris de no
rebre'n.

Article 75
(Prohibicions generals)
1 Es prohibeix la fixació de cartells a les façanes dels edificis, als monuments, als temples
religiosos, al cementiri, a les fonts, als ponts, als arbres, al mobiliari urbà i en altres llocs
anàlegs. Així mateix, es prohibeix la realització de qualsevol activitat publicitària que pugui
pertorbar el trànsit, la seguretat vial o la visió d'elements urbanístics d'interès especial o que
ocasioni molèsties als veïns.
2. Resten prohibides aquelles activitats publicitàries que pel seu objecte, forma o contingut
siguin contràries a l'ordenament jurídic. Particularment, resta prohibida tota forma de publicitat
que atempti contra la dignitat de la persona.
3. No s'autoritzaran les activitats publicitàries que utilitzin l'ésser humà o els animals amb
l'única finalitat de convertir-se en support material del missatge, o instrument de captació
d'atenció, així com les manifestacions de publicitat enganyosa, deslleial, subliminal o que
infringeixin allò que disposa la normativa específica sobre publicitat de determinats productes,
béns, activitats o serveis.

Article 76
(Infraccions)
1. Sempre que la legislació sectorial no disposi una altra cosa, l'incompliment dels preceptes
d'aquesta secció tindrà la consideració de falta lleu, excepte en el cas de manca de llicència, en
què la infracció es considerarà greu. En els casos que la publicitat no la distribueixi una
empresa autoritzada o que el distribuïdor no es pugui identificar, seran responsables de les
infraccions comeses les empreses anunciants.
2. En el cas de la realització en espais públics d'activitats publicitàries no autoritzades,
l'Ajuntament procedirà a la retirada dels elements o materials utilitzats sense perjudici de
l'aplicació de les sancions corresponents.
3. En cas d'activitats publicitàries autoritzades, quan es produeixi un perill imminent per a les
persones o béns, el mitjà o suport publicitari utilitzat serà retirat per l'Ajuntament.
CAPÍTOL V
NETEJA DELS ESPAIS PÚBLICS
Secció primera: obligacions generals
Article 77
(Obligacions dels ciutadania)
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1. Tots els ciutadania tenen el deure general de preservar nets els espais públics, d'acord amb el
que disposa aquest capítol i les disposicions complementàries que pugui dictar l'Ajuntament en
l'exercici de les seves facultats.
2 L'Ajuntament podrà realitzar, subsidiàriament, els treballs de neteja que, segons aquesta
Ordenança, corresponguin, després del requeriment previ als propietaris o usuaris que hagin
embrutat els espais públics, als quals podrà imputar el cost dels serveis prestats, sense perjudici
de les sancions administratives que corresponguin en cada cas.
3. L'Ajuntament afavorirà les accions que en matèria de neteja pública desenvolupin els
particulars per iniciativa pròpia i que s'orientin a millorar la qualitat de vida. Particularment,
fomentarà les iniciatives de valorització dels residus.
4. Els titulars de solars, urbanitzacions, edificis o cartells els hauran de mantenir en les
condicions d'higiene, salubritat, seguretat i conservació adients. Els serveis tècnics municipals
determinaran si es compleixen les condicions esmentades. Els titulars també restaran obligats a
la desratització, desinsectació i desinfecció dels esmentats espais.
5. L'Ajuntament podrà inspeccionar els referits immobles, ja siguin de titularitat pública o
privada, i realitzar-hi, en forma subsidiària, els treballs necessaris per conservar les esmentades
condicions, després del requeriment previ i de l'audiència corresponent als propietaris o, si és el
cas, als ocupants dels immobles.
Article 78
(Prohibicions)
1. Es prohibeix llençar, o abandonar, als espais públics qualsevol tipus d’objecte o producte
2. Els residus sòlids de petits, com papers, embolcalls o similars han d’ésser dipositats a les
papereres instal·lades a aquest efecte.
3. Es prohibeix abocar burilles de cigars, cigarretes o altres matèries enceses a les papereres.
4. Els següents residus urbans, no provinents d’activitats comercials, hauran de ser dipositats
en la deixalleria municipal:
a) Làmpades i fluorescents, bateries, pintures i vernissos, dissolvents, piles, frigorífics, olis
minerals, olis vegetals, aerosols, pesticides i ferralla electrònica -(telèfons mòbils, ordinadors,
etc-.).
b) Ferralla (no s’inclouen llaunes , frigorífics, congeladors i demés ferralla electrònica.
c) Fusta (mobles o peces de fusta, mobles o peces d’aglomerat i fòrmica, palets, serradures i
encenalls)
d) Voluminosos (mobiliari amb barreja de materials -plàstic, fusta, metall, etc.)
e) Pneumàtics (restes de pneumàtics en desús de qualsevol vehicle) .
No obstant, si per la quantitat, el format o la naturalesa és impossible prestar aquest servei,
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s'aplicaran les disposicions vigents en matèria de residus industrials i/o especials.
5. La brossa i les deixalles s'hauran de dipositar en l’interior dels contenidors corresponents
distribuïts per tot el poble. Les àrees de dipòsit dels residus sòlids urbans només poden
utilitzar-se per a residus domèstics.
Cada fracció de brossa s’haurà de dipositar en el corresponent contenidor de la següent
manera:
ALTRES ENVASOS: Correspon als contenidors assenyalats amb color grog i si poden
dipositar llaunes de begudes i conserves, bosses i envasos de plàstic, brics, paper plastificat i
porexpan.
REBUIG: Correspon als contenidors assenyalats amb color verd fosc i si poden dipositar pols
d'escombrar, restes de ceràmica. Bolquers i compreses. Miralls trencats. Cendres, restes de
cigarreta.
MATÈRIA ORGÀNICA: Correspon als contenidors assenyalats amb color marró i si poden
dipositar restes de fruita i verdura, restes de carn i peix, restes de menjar cuinat i de pa, clofolla
de fruits secs, closques d'ou i marisc, marro de cafè i restes d’infusions, taps de suro, paper de
cuina i tovallons de paper usats i restes de plantes.
PAPER I CARTRÓ: Correspon als contenidors assenyalats amb color blau i si poden dipositar
diaris i revistes. Papers i cartrons.
VIDRE: Correspon als contenidors assenyalats amb color verd clar i si poden dipositar
ampolles i pots de vidre.
6. Resta prohibit abandonar les escombraries fora dels contenidors, encara que aquests siguin
plens. Els infractors tindran l'obligació de retirar les escombraries abandonades i de deixar net
l'espai que s'hagi embrutat.
7. Resta prohibida qualsevol activitat que pugui dificultar les operacions corresponents per
carregar, descarregar o traslladar els contenidors de recollida d'escombraries, així com aquelles
que dificultin el pas dels vehicles de recollida.
Article 79
Resta prohibit rentar, o reparar vehicles i màquines, als espais públics. En cap cas les
escorrialles de la neteja de vehicles poden vessar-se a les vies , o espais, públics.
Article 80
L'incompliment dels precepte compresos en aquesta secció seran sancionats com a falta lleu.

CAPÍTOL VI
RECOLLIDA, TRANSPORT I ABOCAMENT DE TERRES I RUNES
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Article 81
(Concepte de terres i runes)
1. Tindran la qualificació de terres i runes els materials següents:
a) Les terres, les pedres i els materials similars procedents d'excavacions.
b) Les runes i les deixalles resultants de treballs de construcció, demolició i enderroc, així com,
en general, tots els sobrants d'obres majors i menors.
c) Qualsevol material residual assimilable als anteriors i els que, en circumstàncies específiques,
determini l'Ajuntament.
2. Les disposicions d'aquest Capítol no s'aplicaran a les terres i altres materials assimilables
quan siguin destinats a la venda o al subministrament per a treballs d'obra nova, o s’utilitzin per
emplenar terrenys per millorar la seva productivitat de conreu.
Article 82
(Materials utilitzats en les obres i runes)
1. Els qui executin obres no podran envair els espais públics ni ocupar-los amb deixalles o
materials, excepte quan tinguin l’autorització pertinent, concedida, per a casos excepcionals i
justificats, a judici de l'Ajuntament.
2. No es podran col·locar runes fora de la preceptiva tanca de l'obra.
3. Les runes s’hauran de dipositar en sacs especials homologats, contenidors d’obra o altres
recipients similars autoritzats per l'Ajuntament i ser entregats amb un gestor de residus
degudament autoritzat.
4. La inobservança del que disposen els anteriors apartats serà considerada com a falta greu.

TÍTOL SEGON
ORDENACIÓ DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA
CAPÍTOL I
NORMES GENERALS PER A LA PRESERVACIÓ DE LA CONVIVÈNCIA
CIUTADANA
Article 83
(Límits generals del comportament ciutadà)
1. No són permesos cap acte, activitat o comportament a la via pública, als edificis i
instal·lacions municipals, que ocasionin danys als esmentats béns o al medi ambient, molèsties a
altres persones i/o alterin la convivència ciutadana o el descans dels veïns.
2. Tampoc no es permeten els actes, activitats o comportaments dels ocupants d'immobles,
d'edificis o d'instal·lacions de titularitat privada quan aquestes actuacions afectin la part
exterior de les edificacions, la convivència ciutadana o el medi ambient.
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3. Tots la ciutadania ha de respectar la integritat i la titularitat dels béns de domini públic.
4. Les persones que no respectin les normes de comportament a la via pública seran requerides
per tal que cessin en la seva actitud i, en cas de resistència, podran ser-ne desallotjades.
5. Els serveis municipals podran desallotjar de la via pública les persones, o retirar-ne els béns,
quan raons de seguretat o de salut i d'higiene així ho aconsellin.

CAPÍTOL II
CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA
Secció primera: convivència i respecte a les persones
Article 84
(Danys al béns situats en espais públics)
1. No és permès:
a) Causar destrosses, sacsejar, arrancar, trencar, ratllar o embrutar: parets o interiors d'edificis i
instal·lacions municipals; vehicles municipals; tanques, bardisses o parets divisòries; fonts
públiques; fanals d'enllumenat, pals de línies d'electricitat; conduccions d'aigües; senyalització
vertical i horitzontal; mobiliari urbà, entès com aquells elements que serveixin d'ornamentació,
suport de serveis i activitats d'esplai i recreatives, com papereres, fonts, estanys, jocs infantils,
jardineres, bancs, marquesines, suports publicitaris, contenidors i escultures; i, en general, tots
aquells béns i serveis que siguin elements estructurals de la via pública, formin part del seu
contingut o regulin la mobilitat de persones i vehicles.
b) Embrutar les zones enjardinades, trepitjar-les o realitzar-hi qualsevol activitat, en aquest
darrer cas llevat d'autorització municipal.
c) Estendre roba; espolsar catifes, estores i altres efectes d’índole personal des dels balcons,
finestres i portals.
d) Seran considerades infraccions lleus, realitzar necessitats fisiològiques com ara defecar o
orinar, en espais diferents als habilitats.
2 L'incompliment dels apartats anteriors serà considerat com a falta greu (apartat a); i com a
falta lleu (apartat b i c). A més, l'infractor responsable dels danys es farà càrrec del cost de la
reparació o reposició dels béns malmesos.
3. Pel que fa a l'apartat c), la falta serà sancionada segons la intensitat, el contingut i el
perjudici causat per l'esmentada conducta de conformitat amb els criteris següents:
a) Seran considerades infraccions molt greus les pintades que causin deteriorament als edificis
o altres béns d'interès històric o artístic del municipi.
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b) Seran considerades infraccions greus aquelles que causin un deteriorament a les façanes dels
edificis i els elements que en formen part confrontants a la via pública i aquelles que tinguin un
contingut racista, xenòfob, sexista o que menystingui la dignitat de les persones.
c) Seran considerades infraccions lleus les pintades que pel seu caràcter i intensitat no puguin
incloure's en els anteriors apartats.
d) Seran considerades infraccions lleus, realitzar necessitats fisiològiques com ara defecar o
orinar, en espais diferents als habilitats.
4. En tots els casos, l'infractor responsable dels danys es farà càrrec del cost de la reparació o
reposició dels béns malmesos.
Article 85
(Ocupació i usurpació de béns de domini públic)
1. Els particulars que sostreguin béns municipals o hi facin actes d'ocupació, estaran obligats a
reparar els danys i perjudicis que causin o a restituir el que hagin sostret, així com a abandonar
els espais que hagin ocupat.
2. Sempre que la seva conducta no estigui tipificada penalment, seran sancionats per la
comissió d'una infracció administrativa. L'import de la sanció es calcularà d'acord amb el valor
del dany causat, sense excedir en cap cas el doble d'aquest.

Secció quarta: consum de begudes alcohòliques i drogues
Article 86
(Prohibició del consum i venda de begudes alcohòliques en espais públics)
1. L'Autoritat Municipal evitarà la manifestació pública de la embriaguesa o drogoaddicció dels
ciutadans, i promourà i donarà suport a les iniciatives destinades a la seva reorientació.
2. Els establiments públics destinats a la venda o consumició de begudes alcohòliques prendran
cura de complir escrupolosament les normes referents als menors. El seu incompliment donarà
lloc a la immediata incoació d’expedient de clausura, sense perjudici de donar compte a les
altres Institucions públiques per a la imposició de les sancions governatives o judicials que
fossin procedents.
Article 87
1. Resta prohibit el consum, la venda i la distribució de begudes alcohòliques als espais públics,
incloent-hi la realitzada mitjançant màquines automàtiques.
2. Els establiments on sigui permès el consum o la venda de begudes alcohòliques no podran
disposar d'espai per a la seva distribució directa a l'exterior. Aixa mateix, els establiments
expenedors de begudes han de cuidar que els gots i les ampolles expedides no restin en la via
pública.
3. L'incompliment d'aquest article serà considerat, pel que fa al consum, com a falta lleu, i pel
que fa a la venda i la distribució, com a falta greu. Es tindrà en compte per a la graduació de la
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sanció la seva repercussió pública, el fet que hi hagi reiteració en la comissió de la mateixa falta
i, per al cas de la venda, que els compradors siguin menors o persones que calgui protegir
especialment .

CAPÍTOL III
COMPORTAMENT A LA VIA PÚBLICA

Article 89
(Ordre públic)
1. Sempre que no siguin constitutius d'infracció penal per la seva gravetat, els següents
comportaments seran considerats faltes greus:
a) Originar desordres als espais o establiments públics.
b) Desobeir els mandats de l'autoritat.
2. Les sancions seran graduades segons la intensitat de la infracció, la seva repercussió pública,
el fet que els perjudicats siguin menors, o persones que calgui protegir especialment, o que hi
hagi reiteració en la comissió de la mateixa falta.
3. Si es produeixen fets susceptibles de ser subsumits en l'apartat 1.a) d'aquest article, els
agents de l'autoritat i els vigilants municipals podran instar els infractors perquè deposin la
seva actitud i, si és necessari, podran desallotjar-los de l'espai o establiment on s'estigui
produint l'incident.

CAPÍTOL V
PRESERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT
Secció primera: protecció dels espais naturals, arbres, jardins i vegetació
Article 97
(Prohibicions)
1. Resta prohibit:
a) Causar perjudicis a l'arbrat, els parterres, les plantacions, els conreus i els jardins, tant
públics com privats.
b) Encendre foc en zones arbrades o boscoses o en què hi hagi matolls, sense autorització.
c) Enfilar-se als arbres i envair els parterres
d) Utilitzar l'arbrat públic per subjectar-hi instal·lacions elèctriques, escales o corrioles amb
cordills, filferros o cadenes.
e) Extreure dels espais naturals o jardins molsa, matolls, pedres, sorra, plantes o productes
anàlegs
2. Les anteriors actuacions tindran la consideració de falta molt greu (apartat b); de falta greu
(apartat d); de falta lleu (apartats a, c, e). A més, l'infractor haurà d'assumir el pagament de la
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reparació dels danys causats.
Article 98
(Tallada d'arbres)
La tallada d'arbres integrats en una massa arbòria que estigui enclavada en terrenys per als
quals hi hagi un pla d'ordenació aprovat restarà subjecta a la sol·licitud de llicència prèvia,
sense perjudici de les autoritzacions que hi siguin procedents d'acord amb la legislació
específica aplicable. En qualsevol altre cas, la tallada d'arbres resta prohibida, i serà sancionada
com a falta molt greu.

Article 99
(Plantació d'arbrat)
Es procurarà la plantació d'arbrat d'espècies que pertanyin a les comunitats arbòries existents a
la zona.
Secció segona: protecció, conservació i ús dels camins així com de la xarxa d’aigües
Article 100
(Prohibicions generals)
Resta prohibit:
a) Fer represes, pous i abeuradors a menys de cinc metres de les vores dels camins. Els
propietaris de terrenys afrontadors amb un camí no podran impedir el curs lliure de les aigües
que en provinguin fent rases o calçades, o elevant el terreny. L'incompliment tindrà la
consideració de falta greu.
b) Desviar les aigües de camins, finques o edificis contigus. L'incompliment tindrà la
consideració de falta greu, sense perjudici de l'obligació de restituir a la situació original.
c) Connexió a la xarxa d’aigua municipal sense l’autorització municipal.
Article 101
(Obligació de reparació)
Qualsevol desperfecte que es produeixi als camins que no sigui conseqüència del seu ús normal
produirà que el causant s'hagi de fer càrrec del cost de la reparació.
Article 102
(Manteniment de la vegetació que llinda amb els camins públics)
Els matolls, esbarzers i tota mena de brancatge que serveixi de resguard o de tanca als camps i
les finques afrontadors amb el camí hauran d'estar ben tallats i de manera que no en
sobresurtin, sota la responsabilitat del propietari de la finca.
Article 103
(Conservació dels camins veïnals)
És obligació de l'Ajuntament la conservació i la delimitació clara dels camins veïnals. La
construcció i la conservació dels murs de sosteniment dels camins rurals correspon als
propietaris dels terrenys afrontadors.
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TÍTOL TERCER
PROCEDIMENT SANCIONADOR
Secció primera. Procediment general.
Article 112
(Procediment aplicable i principis informadors)
En defecte de procediment sancionador específic, les infraccions comeses tipificades en aquesta
Ordenança es sancionaran prèvia tramitació del procediment regulat en aquest títol.
L'exercici de la potestat sancionada haurà de tenir cura dels principis previstos a l'art. 3.4 i 9.5
d'aquesta Ordenança.
Article 113
(Inici del procediment)
1. El procediment s'inicia d'ofici, o per denúncia, de qualsevol persona mitjançant acord de
l'òrgan competent per a sancionar. En cas que la denúncia fos greument injustificada, se li
podrà carregar al denunciant les despeses originades per l'actuació de l'Administració en la
tramitació de la denúncia. Si a més hi concorre mala fe, es podrà considerar falta lleu.
2. Les denúncies hauran d'expressar la identitat de la persona, o persones, que la presenten, la
notícia dels fets que poguessin constituir infracció i la data de la seva comissió, i, quan sigui
possible, la identificació dels presumptes responsables. S'haurà de comunicar al denunciant la
iniciació o no del procediment quan a la denúncia s'hi inclogui expressament la sol·licitud
d'iniciació.
Article 114
(Actuacions prèvies)
Amb anterioritat a la iniciació del procediment, podran realitzar actuacions prèvies els serveis
municipals corresponents amb l'objecte de determinar amb caràcter preliminar, amb la major
precisió possible, els fets susceptibles de motivar la incoació del procediment, la identificació
dels possibles responsables i les circumstàncies rellevants que concorren en uns i altres.
Article 115
(Acord d'iniciació)
1.L'acord d'iniciació tindrà com a contingut mínim el següent:
a) La identificació de la persona o persones presumptament responsables.
b) Els fets, succintament exposats, la seva possible qualificació i les sancions que hi poguessin
correspondre, sense perjudici del que resulti de la instrucció.
c) L'instructor i, en el seu cas, el secretari del procediment, nomenats per l'òrgan competent
per sancionar, amb expressa indicació del règim de recusacions.
d) L'òrgan competent per a la resolució de l'expedient i la Ordenança que li atribueixi tal
competència.
e) L'advertiment de la possibilitat de reconeixement voluntari de la responsabilitat o del
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pagament voluntari de la sanció pecuniària, amb els efectes previstos a l'apartat 3 d'aquest
article.
f) Mesures de caràcter provisional que eventualment s'hagin pogut adoptar amb l'acord
d'iniciació del procediment sense perjudici dels que es puguin adoptar durant la tramitació.
g) Indicació del dret a formular al·legacions i a l'audiència en el procediment i dels terminis per
al seu exercici
2. L'acord d'iniciació es comunicarà a l'instructor amb trasllat de les actuacions, al denunciant,
al presumpte responsable o responsables i als possibles interessats, als quals s'advertirà que, si
no efectuen al·legacions en el termini de 15 dies, la iniciació podrà ser considerada proposta de
resolució sempre que contingui un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada amb
els efectes previstos als articles 210 i 211.
3. Iniciat un procediment sancionador, si l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es podrà
resoldre el procediment amb la imposició de la sanció que hi sigui procedent. Quan la sanció
tingui caràcter pecuniari, el pagament voluntari per l'inculpat, en qualsevol moment anterior a
la resolució, podrà implicar igualment la terminació del procediment. En aquest cas, tindrà dret
a una reducció del 30 % de l'import. El dret d'aquesta reducció es perd en el cas que formuli
al.legacions o impugni la resolució.
Article 116
(Al·legacions i proposició de prova)
Els interessats disposaran de 15 dies per fer al·legacions i proposar proves. L'instructor
realitzarà d'ofici quantes actuacions resultin necessàries per a l'examen dels fets, reclamant les
dades i informacions que hi siguin rellevants per determinar en el seu cas l'existència de
responsabilitats susceptibles de sanció.
Article 117
(Període de prova)
Rebudes les al·legacions o transcorregut el termini atorgat, l'òrgan instructor podrà acordar
l'obertura d'un període de prova per un termini no superior a 30 dies ni inferior a 10 dies. Els
fets constatats pels funcionaris als quals es reconeix la condició d'autoritat, formalitzats en
document públic i amb els requisits legals oportuns, tindran valor probatori sense perjudici de
les proves que puguin practicar els propis administrats.
Article 118
(Drets dels interessats)
Seran drets del presumpte responsable:
a) Conèixer, en qualsevol moment, l'estat de tramitació dels procediments sancionadors en què
tinguin la condició de presumptes responsables i obtenir còpies dels documents que s'hi
contenen.
b) Obtenir còpia segellada dels documents que presentin, aportant-la junt amb els originals, i
també la devolució d'aquests excepte quan hagin de figurar en el procediment.
c) Utilitzar les llengües oficials de la nostra comunitat autònoma.
d) No presentar documents que no siguin exigibles per les normes aplicables al procediment o
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que ja es trobin en poder de l'Administració actuant.
Article 119
(Proposta de resolució)
Conclosa, en el seu cas, la prova, l'òrgan instructor del procediment formularà proposta de
resolució, en la qual es fixaran el fets considerats provats, la seva qualificació jurídica, la
determinació de la infracció, la persona o persones responsables i la sanció que es proposa
imposar o bé la declaració d'inexistència d'infracció o responsabilitat.
Article 120
(Notificació i audiència als interessats)
La proposta de resolució es notificarà als interessats atorgant un termini de 15 dies per a
poder-hi formular al·legacions davant l'instructor del procediment. Es podrà prescindir del
tràmit d'audiència quan no figurin en el procediment ni s'hagin de tenir en compte altres fets ni
altres al·legacions ni proves que les ja realitzades en el seu cas per l'interessat.
Article 121
(Resolució)
La proposta de resolució, juntament amb tot l'expedient, es cursarà immediatament a l'òrgan
competent per resoldre el procediment, el qual, si no decideix que es realitzin actuacions
complementàries indispensables, dictarà resolució, que serà motivada, decidirà totes les
qüestions plantejades pels interessats i aquelles derivades del procediment i es notificarà als
interessats.
Article 122
(Reparació de la situació alterada)
La imposició de sancions serà compatible amb l'exigència a l'infractor de la reposició de la
situació alterada per ell al seu estat original i també amb la indemnització pels danys i perjudicis
causats a l'Administració, que podran ser determinats per l'òrgan competent per a sancionar.
Caldrà comunicar a l'infractor, si s'escau, la sanció perquè la satisfaci en el termini establert al
Reglament general de recaptació.
Article 123
(Òrgans competents)
Seran òrgans sancionadors l'alcalde, o el membre d'aquest Ajuntament a qui delegui l'exercici
de la competència.

Secció segona. Procediment simplificat
Article 124
(Requisits i tramitació simplificada)
El procediment simplificat es regirà per les normes del procediment general per a sancionar fets
que previsiblement constitueixin infraccions lleus, amb les especialitats següents:
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1. A la vista de l'acord d'incoació, l'òrgan instructor notificarà al presumpte responsable aquest
acord, indicant-hi, a més, els fets que se li imputen, la infracció que comporten i la sanció que,
si s'escau, seria procedent aplicar-li, i també l'òrgan competent per a sancionar i la norma que
l'autoritza.
2. En la mateixa notificació de l'apartat anterior se citarà el presumpte responsable perquè, en
un termini de 10 dies, presenti les al·legacions i proposi les proves que consideri adients a la
seva defensa.
3. Un cop estudiades les al·legacions presentades i un cop practicada la prova proposada, si
escau, l'òrgan instructor elevarà proposta de resolució a l'òrgan competent per a sancionar. La
proposta haurà de tenir en compte les al·legacions presentades i el resultat de la prova
practicada.
4. A la vista de la proposta de resolució feta per l'instructor, l'òrgan competent per a sancionar
podrà pronunciar-se en el sentit proposat en aquella o retornar l'expedient a l'instructor perquè
completi les actuacions per tal de pronunciar-se adequadament.
Secció tercera. Tipificació d'infraccions i sancions.
Article 125
(Graduació de les infraccions)
1. Només constitueixen infraccions administratives les vulneracions d'aquesta Ordenança
previstes com a tals infraccions, que es qualificaran en lleus, greus i molt greus.
2. Els expedients sancionadors iniciats de resultes de la comissió de presumptes faltes lleus
s'evacuaran pel procediment sancionador simplificat. Aquells que s'iniciïn de resultes de
presumptes infraccions greus o molt greus quedaran subjectes al procediment general.
3. Les normes definidores d'infraccions i sancions no seran susceptibles d'aplicació analògica.
Article 126
(Tipificació de les infraccions)
1. Es reputaran com a infraccions els actes o omissions tipificats expressament i els que en
general constitueixin vulneracions de les normes contingudes en aquesta Ordenança, o
desobediència als manaments d'establir qualsevol mesura correctora o de seguir determinada
conducta, sempre dintre del marc que per a les infraccions estableix l'art. 140 del títol XI de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
2. En defecte de tipificació expressa es consideraran:
a) faltes lleus les que impliquin mera negligència o descurança, les conseqüències de les quals
no afectin la seguretat o la salubritat públiques;
b) faltes greus les que constitueixin reincidències en les faltes lleus i aquelles que, per mera
negligència o descurança, afectin la seguretat o la salubritat públiques;
c) faltes molt greus la desobediència reiterada a les ordres per a l'adopció de mesures
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correctores o de seguir determinades conductes i la resistència manifesta o el menyspreu al
compliment de les normes d'aquesta Ordenança.
3. L'aplicació de les sancions establertes en aquesta Ordenança no exclou, en els casos de
desobediència o resistència a l'autoritat municipal o als seus agents, que es passi el tant de
culpa als tribunals de justícia.
Article 127
(Tipificació de sancions i mesures complementàries)
1. Quant a les sancions a aplicar, s'estarà a allò que disposa la legislació vigent en cada cas.
Independentment de la imposició de la sanció corresponent, es podrà determinar la clausura de
l'establiment i de les activitats quan, requerits els qui en siguin titulars, no sol·licitin llicència
d'obertura o quan l'Ajuntament no la pugui concedir en no ajustar-se a les determinacions de la
normativa aplicable.
2. La determinació de la infracció i la imposició de la sanció corresponent es farà de
conformitat amb els procediments establerts.
3. Les infraccions tipificades per aquesta Ordenança seran sancionades amb multes d'acord
amb la següent graduació, dintre dels màxims establerts per la legislació vigent en cada
moment per a la sanció d'infraccions a les ordenances municipals:
Infraccions lleus: De 50 fins a 300 euros
Infraccions greus: De 301 fins a 1.000 euros
Infraccions molt greus: De 1000 fins a 3.000 euros
4. Quan es plantegin dubtes entre la qualificació d'un determinat fet imputat d'acord amb la
tipificació d'infraccions d'una norma sectorial i la d'aquesta Ordenança, prevaldrà la normativa
sectorial.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
La present ordenança deroga l’ordenança de Policia i Bon Govern aprovada en el seu dia pel
Ple de la Corporació.
Mitjançant el Ple de data 4 d’octubre de 2016 s’acordà la derogació de tot el CAPÍTOL IV
relatiu a SOROLLS, concretament els articles 90, 91, 92, 93, 94, 95 i 96, en motiu de
l’aprovació de l’ordenança núm. 13 reguladora de sorolls.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, per tal de derogar diversos articles
per estar regulats en altres ordenances municipals, pel Ple de la corporació de data 17
d’octubre de 2017 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2018.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança, aprovada pel Ple de la corporació de data 11 d’octubre de 2006, entrarà
en vigor a l’endemà de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de Tarragona.
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Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, l’apartat 3r. de l’article 8, referent a
la integritat de les persones i els béns; se suprimeixen la secció tercera, de comportaments i
activitats inadequades als espais públics i l’article 88 de Prohibició del consum de drogues;
s’afegeixen els apartats d) al punt 3 de l’article 84 i l’apartat c de l’article 100 així com
s’incorpora l’annex 1, pel Ple de la corporació de data 6 d’octubre de 2015 i entrarà en vigor el
dia 1 de gener de 2016.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, suprimint tot el capítol IV que fa
referència a sorolls (articles 90, 91, 92, 93, 94, 95 i 96) pel Ple de la corporació de data 4 d’octubre
de 2016 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017. El motiu és que es regula la nova ordenança
núm. 13 reguladora de sorolls.

ANNEX I
NOMENCLATOR DE LA ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA
Article

17.1
17.2
17.3

17.4

17.5
18.1
19.1
19.2
20.3

In.

Fet denunciat

Import

Import
Reduït

TITOL PRIMER-ORDENACIÓ DE L’ÚS I LA PRESERVACIÓ
CAPITOL II
Manteniment i conservació de les edificacions
MG No mantenir i conservar en bon estat les
De 1.000 a 3.000
edificacions(veure elements )
segons graduació
MG No realitzar els treballs de manteniment ,neteja,
De 1.000 a 3.000
arrebossat, pintura i revestiment quan siguin necessaris
segons graduació
MG No mantenir netes les fumeres, dipòsits, celoberts,
De 1.000 a 3.000
conduccions d’aigua, gas i electricitat, escorredors,
segons graduació
parallamps, antenes de televisió qualsevol altra instal·lació
complementària als immobles.
MG No atendre el requeriment de l’Ajuntament per dur a
De 1.000 a 3.000
terme les obres, neteja o actuacions de conservació
segons graduació
necessàries.
MG Resta prohibit les actuacions parcials que alterin façanes
De 1.000 a 3.000
amb aplacats i afegits aliens a l’arquitectura de l’edifici
segons graduació
MG No disposar de la cèdula d’habitabilitat corresponent
De 1.000 a 3.000
segons graduació
MG No vetllar pel manteniment de la composició
De 1.000 a 3.000
arquitectònica de la façana en cas d’obres de reparació
segons graduació
MG Col·locar instal·lacions o conduccions de cap tipus a les
De 1.000 a 3.000
façanes que no siguin permesos
segons graduació
G
Resta prohibit instal·lar antenes de cap mena a les
300
210
obertures, finestres, balconades, façanes i paraments del
perímetre de l’edifici
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21.1

LL

22.1

LL

22.4

LL

23.1

G

23.2

G

23.3

LL

25.1

G

26.1

G

37.1

G

40.1

G

61.1

LL

65.1

G

68.1

G

69.1

LL

78.1

LL

Realitzar obres als espais públics sense la corresponent
autorització municipal
No protegir adequadament el voltant d’un enderroc,
material d’obra i terres
No instal·lar tanques o elements de protecció en espais
públics i senyalització adequada i no reposar els elements
deteriorats o afectats, així com no netejar els espaïs
públics durant i a la finalització de les obres
CAPITOL III
Ocupació dels espais públics i circulació
Realitzar qualsevol activitat o ocupació de la via pública
sense la corresponent autorització municipal
Els responsables de les activitats degudament autoritzades
a la via pública, no adoptar les mesures necessàries per
evitar embrutar –la o deteriorar-la o no netejar en cas
necessari
Col·locar mercaderies o altres objectes a l’exterior dels
establiments o de manera que sobresurti de la seva línia de
façana
Realitzar venda ambulant sense la corresponent llicència i
sense els requisits legalment establerts
Realitzar revetlles, festes, balls i altres celebracions
populars sense la corresponent llicència municipal
Instal·lar-se un gual sense haver obtingut la corresponent
llicència municipal
Resta prohibit als vianants, realitzar accions en els espais
públics que causin molèstia o perill a la resta de vianants
Resta prohibit l’abandonament de vehicles, considerant
coma tals aquells que romanguin a la via pública un temps
superior a un mes i sempre que presentin desperfectes
externs que presumeixin que no és possible la seva
utilització o que no disposin de plaques de matricules
Resta prohibida l’acampada lliure a tot el terme municipal,
entenent-se com a tal 2 o més tendes en un radi de 50 mts.
CAPITOL IV
Publicitat en els espais públics
Realitzar publicitat estàtica o dinàmica als espais públics
sense la prèvia autorització municipal
Es prohibeix fixar cartells a les façanes dels edificis,
monuments, temples religiosos, al cementiri, a les fonts,
als ponts, als arbres, al mobiliari urbà i llocs anàlegs.
CAPITOL V
Neteja dels espais públics
Es prohibeix llençar o abandonar als espais públics

100

70

100

70

100

70

300

210

300

210

100

70

300

210

300

210

300

210

300

210

100

70

300

210

300

210

100

50

100

70
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78.2
78.3
78.4
78.6
79

82.1
82.2
82.3

84.1.a

84.1.b
84.1.c
84.3.a
84.3.b

qualsevol tipus d’objectes o producte
LL Resta prohibit llençar residus sòlids petits, com papers,
100
70
embolcalls o similars, fora de les papereres
LL Resta prohibit llençar burilles de cigars, o altres materials
100
70
encesos a les papereres
LL No portar el material de residus urbans especificats a la
100
70
deixalleria
LL
Deixar la brossa i les deixalles fora dels contenidors
100
70
LL Resta prohibit rentar o reparar vehicles o màquines als
100
70
espais públics
CAPITOL VI
Recollida, transport i abocament de terres i runes
G
Resta prohibit envair els espais públics ni ocupar-los amb 300
210
deixalles o materials , excepte autorització
G
No es podran col·locar runes fora de la preceptiva tanca
300
210
de l’obra
G
Resta prohibit dipositar les runes fora dels sacs especials
300
210
homologats, contenidors d’obra o altres recipients
similars autoritzats per ser entregat a un gestor de residus
degudament autoritzat
TÍTOL SEGON, ORDENACIÓ DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA
CAPÍTOL II
Civisme i convivència ciutadana
G
No és permès causar destrosses sacsejar, arrancar ,trencar 300
210
,ratllar o embrutar : parets o interiors d’edificis o
instal·lacions municipals; vehicles municipals; tanques,
bardisses o partes divisòries; fonts públiques; fanals, pals
d’enllumenat, pals de línies elèctriques; conduccions
d’aigües; senyalització vertical i horitzontal; mobiliari
urbà, entès com aquells elements que serveixen
d’ornamentació, suport de serveis i activitats d’esplai i
recreatives, com papereres, fonts, estanys, jocs infantils,
jardineres, bancs, marquesines, suports publicitaris,
contenidors i escultures; i ,en general, tots aquells bens i
serveis que siguin elements estructurals de la via pública.
LL Embrutar les zones enjardinades, trepitjar-les o realitzar-hi 100
70
qualsevol activitat, llevat d’autorització municipal.
LL Estendre roba; espolsar catifes, estores i altres efectes
100
70
d’índole personal des dels balcons, finestres i portals.
MG Pintades que causin deteriorament als edificis o altres béns De 1.000 a 3.000
d’interès històric del municipi
segons graduació
G
Deteriorament a les façanes dels edificis i els elements que 300
210
en formen part confortants a la via pública i aquelles que
tinguin un contingut racista, xenòfob, sexista o que
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84.3.c

LL

84.3.d

LL

87.1.a

LL

87.1.b

G

89.1.b

LL

90.1

G

91.1.a

G

91.1.b

G

91.1.c

G

92.2.a
92.2.b

G
G

96.1

LL

97.1.a
97.1.b
97.1.c
97.1.d

97.1.e

menystingui la dignitat de les persones
Les pintades que pel seu caràcter i intensitat no puguin
incloure’s en els anteriors apartats
Realitzar necessitats fisiològiques com ara defecar o
orinar, en espais diferents als habilitats
Resta prohibit el consum de begudes alcohòliques a la via
pública.
Resta prohibida la venda i la distribució de begudes
alcohòliques als espais públics, incloent-hi la realitzada
mitjançant maquines automàtiques
Falta de respecta a un agent de l’autoritat sempre que
aquesta conducta no sigui infracció penal
CAPITOL IV
Sorolls
Resta prohibit fer cas omís als requeriments municipals
per desistir de continuar amb activitats que generin sorolls
molestos per a la convivència ciutadana .
No és permès pertorbar la tranquil·litat pública amb crits,
escàndols, baralles i tumults.
No és permès la realització de treballs a la via pública i en
la construcció a partir de les 20:00 h i fins a les 8:00 h ni
diumenges ni festius, llevat d’obres urgents i les
autoritzades.
No es permès accionar sense causa justificada qualsevol
sistema d’avís acústic, alarmes, sirenes, etc .
No és permès la utilització de l’escapament lliure.
No és permès expulsar els gasos del motor a través d’un
silenciador ineficaç, incomplert, inadequat o deteriorat o
tubs de ressonància, sobrepassant els límits establerts.
Resta prohibida la utilització dels senyals acústics dels
vehicles ,excepte en els casos justificats

CAPITOL V
Preservació del Medi Ambient
LL Resta prohibit causar perjudicis a l’arbrat, els parterres, les
plantacions, els conreus i els jardins.
MG Resta prohibit encendre foc en zones arbrades o boscoses
o en que hi hagi molt matolls, sense autorització.
LL Resta prohibit enfilar-se als arbres i envair parterres.
G
Resta prohibit utilitzar l’arbrat públic per a subjectar
instal·lacions elèctriques, escales, corrioles, filferros o
cadenes
LL Resta prohibit extreure dels espais naturals o jardins

100

70

100

70

300

210

300

210

100

70

300

210

300

210

300

210

300

210

300
300

210
210

100

70

100

70

De 1.000 a 3.000
segons graduació
100
70
300
210

100

70
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molsa, matolls, pedres, sorra, plantes o productes anàlegs
98.1.
MG Resta prohibida la tallada d’arbres integrats en una massa
arbòria que estigui enclavada en terrenys per als quals hi
hagi un pla d’ordenació
100.1.a G
Resta prohibit fer represes ,pous i abeuradors a menys de
5 mts de les vores dels camins.
100.1.b G
Resta prohibit desviar les aigües de camins, finques o
edificis contigus
100.c
G
Connexió a la xarxa d’aigua municipal sense l’autorització
municipal

De 1.000 a 3.000
segons graduació
300

210

300

210

300

210
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