ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA I
ÚS DE LA VIA PÚBLICA
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
1. La present ordenança es dicta en virtut del títol
competencial específic de l’art. 5è del Reglament de serveis
de les corporacions locals, per intervenir en l’activitat
dels seus administradors mitjançant ordenances, reglament i
bans de policia i bon govern.
A més, la Llei de bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril i
la Llei municipal de règim local de Catalunya 8/1987, de 15
d’abril, atribueixen les potestats normativa i sancionadora
al municipi, amb caràcter general, en els art. 4 i 8,
respectivament.
Les lleis orgàniques 2/1986, de 13 de març, de forces i
cossos de seguretat, i 1/1992, de 21 de febrer, de protecció
de la seguretat ciutadana, així com les lleis 2/1985, de 21
de gener, de protecció civil, 10/1990, de 15 de juny, sobre
policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els
establiments públics, i 16/1991, de 10 de juliol, de les
policies locals de Catalunya, constitueixen el marc específic
habilitador per a l’actuació municipal en l’àmbit de la via
pública i de la convivència ciutadana, sense perjudici
d’aquelles normes de rang i àmbit diversos que també afecten
aquesta matèria de forma especial.
Pel que fa a la utilització de la via pública, la present
ordenança és el desplegament i adaptació a la població de
Sant Andreu de la Barca dels preceptes establerts en el
Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret
336/1988, de 17 d’octubre.
La present ordenança s’adapta totalment a les estipulacions
de la Llei 30/1992, de 27 de novembre, reguladora del règim
jurídic de les administracions públiques i procediment
administratiu
comú,
així
com
els
reglaments
que
la
desenvolupen.
2. La ciutat ha de ser un marc natural de convivència i
d’iniciativa social.
El terme municipal de Sant Andreu de la Barca s’identifica
amb l’àmbit territorial d’aplicació de la present ordenança.
3. La present normativa té com a objecte la regulació de les
convencions que haurien de presidir els comportaments de les
persones individuals i les col·lectives, per garantir el
millor exercici de la lliure iniciativa i de la convivència,
en aquells aspectes esmentats específicament a la vida de la
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ciutat, sense perjudici d’allò que està tipificat en les
lleis de l’Estat i de la comunitat autònoma que és
competència de les jurisdiccions corresponents.
4. L’Ajuntament ha de propiciar i donar suport a les
iniciatives ciutadanes destinades a promoure actituds de
respecte a la dignitat humana. En particular, aquelles que
proposin com a objectiu arribar a la superació de la
marginació social o econòmica de determinades persones o
col·lectius.
CAPÍTOL I: DRETS I DEURES DELS VEÏNS
Article 2: Drets dels veïns
1. Es reconeixen a tots els veïns del terme municipal els
drets regulats en aquesta Ordenança, sense perjudici de
qualsevol altre que es determini en la legislació vigent en
aquesta matèria.
2. Tots els veïns del terme municipal tenen dret a:
a) Ser electors i elegibles, d’acord amb allò que disposa la
legislació electoral.
b) Participar en la gestió municipal d’acord amb allò que
disposen les lleis i Reglaments i, si escau, quan la
col·laboració voluntària sigui sol·licitada per l’Ajuntament.
c) Exigir la prestació i, si escau, l’establiment dels
serveis públics municipals, quan la competència sigui
municipal i de caràcter obligatori.
d) Utilitzar, d’acord amb la seva naturalesa, els serveis
públics municipals i accedir als aprofitaments comunals.
L’Ajuntament ha de propiciar el dret de les persones amb
mobilitat reduïda per disminució física a accedir als serveis
públics i aprofitaments comunals sense obstacles ni barreres
arquitectòniques.
e) Participar en les consultes populars convocades per
l’Ajuntament o per iniciativa veïnal, d’acord amb allò
previst a la legislació reguladora.
f) Exercir el dret de petició davant les autoritats locals,
mitjançant la sol·licitud de l’adopció d’actes o acords en
matèria de la seva competència.
g) Dirigir-se a qualsevol autoritat o òrgan municipal per fer
peticions d’aclariments o actuacions municipals. La petició
s’ha de cursar per escrit i ha de ser contestada en els
terminis
previstos
per
la
legislació
de
procediment
administratiu.
Quan
la
sol·licitud
faci
referència
a
qüestions
de
competència d’altres administracions o òrgans diferents, el
destinatari de la petició ha de dirigir-la a qui correspongui
i
ho
ha
de
comunicar
al
sol·licitant.
h) Formular a les autoritats o òrgans de l’Ajuntament
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propostes d’actuació relatives a competències municipals o
d’interès social.
i) Ser rebuts en audiència, amb petició prèvia, per les
autoritats municipals.
j) Assistir a les sessions del Ple municipal i formular precs
i preguntes, a fi que siguin debatudes i contestades de
conformitat amb el Reglament orgànic municipal en vigor.
Els precs i preguntes també poden dirigir-se per escrit a
l’alcalde, amb un mínim de 48 hores d’antelació a l’inici de
la sessió plenària. Correspon a l’alcalde decidir sobre la
conveniència de la tramitació.
k) Tenir una informació àmplia, puntual i objectiva sobre els
assumptes i activitats municipals, a través de l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà, tauler d’anuncis de l’Ajuntament i
altres mitjans de difusió municipal.
l) Conèixer, en qualsevol moment, l’estat de tramitació dels
procediments en els quals tinguin la condició d’interessats,
i obtenir còpies dels documents que s’hi contenen.
m) Identificar les autoritats i el personal al servei de la
corporació sota la responsabilitat dels quals es tramitin els
procediments.
n) Obtenir còpia registrada dels documents que presentin, que
s’aportin conjuntament amb els originals.
o) Utilitzar les llengües oficials en el territori de la
comunitat autònoma, d’acord amb allò que prevegi la
legislació reguladora.
p) Formular al·legacions i aportar documents en qualsevol
fase del procediment anterior al tràmit d’audiència, que han
de ser tinguts en compte per l’òrgan competent en el moment
de redactar la proposta de resolució.
q) No presentar documents no exigits per les normes
aplicables, o que ja es trobin en poder de l’Ajuntament.
r) Obtenir informació i orientació sobre els requisits
jurídics o tècnics que les disposicions vigents imposin en
els projectes, actuacions o sol·licituds que es proposin
realitzar.
s) Ser tractats amb respecte i deferència per les autoritats
i funcionaris, que han de facilitar l’exercici dels seus
drets
i
el
compliment
de
les
seves
obligacions.
t) Accés als registres i arxius de l’Ajuntament en els
terminis previstos en la Constitució, en la Llei 30/92, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i el procediment administratiu comú i altra
legislació que sigui d’aplicació.
u) Presentar reclamacions i interposar recursos contra els
actes de l’Administració, de conformitat amb la legislació
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reguladora.
v) Altres que es determinin legalment.
Article 3: Canalització dels drets
Els drets esmentats a l’article anterior, que es poden
recollir en qualsevol tipus de petició, sol·licitud o
instància, s’han de canalitzar a través de l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà i utilitzar el registre d’instàncies de
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
Article 4: Deures dels veïns
Tots els habitants del terme municipal i els de fora que
tinguin béns en el municipi tenen els deures següents:
a) Complir amb les obligacions que determinin les ordenances
municipals i els bans dictats per l’Alcaldia.
b) Contribuir mitjançant les prestacions econòmiques i
personals legalment previstes a la realització de les
competències municipals. Els tributs s’han de satisfer en els
períodes voluntaris que es determinin.
c) Facilitar a l’Alcaldia, quan la legislació ho previngui,
les dades i estadístiques que els sol·licitin.
d) Comparèixer davant de l’autoritat municipal quan siguin
requerits per disposició legal, amb indicació del motiu de la
citació.
e) Complir amb les seves obligacions respecte al padró
municipal d’habitants, d’acord amb allò previst a la
normativa reguladora.
f) Comunicar a l’Ajuntament les altes, baixes o modificacions
dels seus béns i establiments comercials, a fi de reflectirho en els padrons respectius.
g)
Facilitar
a
l’Administració
l’emissió
d’informes,
inspeccions i altres actes d’investigació, en el cas previst
per la llei.
h) Proporcionar a l’Administració actuant dades que coneguin
que permetin identificar altres interessats que no hagin
comparegut en un procediment.
i) Altres que es determinin legalment.
Article 5: Col·laboració especial
En cas que es produeixi alguna desgràcia o calamitat pública,
l’Alcaldia
podrà
requerir
l’ajuda
i
la
col·laboració
personal/o material dels habitants del terme municipal i
d’una manera especial d’aquells que pel seu coneixement o
aptituds puguin prestar més utilitat a la comunitat.
Article 6: Defensa dels consumidors i usuaris
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1. Correspon a l’Ajuntament promoure i desenvolupar la
protecció i defensa dels consumidors i usuaris que són
exercides en el terme municipal de Sant Andreu de la Barca
per l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor.
2. Els consumidors i usuaris es podran dirigir a aquesta
Oficina per:
a)
Sol·licitar
informació,
ajuda
i
orientació
sobre
l’exercici dels seus drets.
b) Sol·licitar informació, com ara adreces, telèfons,
funcions, etc., referents a altres centres públics o privats,
d’interès per al consumidor o usuari.
c) Formular queixes o reclamacions per assumptes concrets en
l’àmbit del terme municipal.
En aquest últim cas, l’Oficina ha de fer la recepció i el
registre i ha d’efectuar les diligències adients per aclarir
els fets, segons les seves competències i si escau, ha de
tramitar la queixa o reclamació a l’organisme competent.
CAPÍTOL II: Del comportament dels ciutadans a la via pública.
Article 7: Rebuig de la violència i suport a iniciatives de
resolució de conflictes ciutadans.
1. És necessari rebutjar la violència física o moral entre
persones o col·lectius.
2. L’autoritat municipal ha de sancionar les conductes i
comportaments que produeixin repercussions públiques, les
quals atenen contra la convivència ciutadana.
3. L’Ajuntament ha de facilitar i donar suport a totes les
iniciatives que condueixin al debat, a l’intercanvi de parers
i a la solució democràtica dels conflictes ciutadans, sense
perjudici del recurs a la jurisdicció competent perquè en
l’últim terme prengui una decisió.
Article 8: Dignitat de les persones
1. És necessari evitar totes les actituds individuals i
col·lectives que atempten contra la dignitat de la persona.
2. Les persones que conculquen la dignitat de tercers, de fet
o
de
paraula,
mitjançant
l’insult,
burla,
molèsties
intencionades, coacció moral o física, agressions o fets
anàlegs, sempre que suposin un atemptat notori contra la
convivència ciutadana, seran sancionats d’acord amb el
present reglament sense perjudici de les accions penals.
Les mateixes conductes quan siguin destinades a les persones
grans
o
discapacitats
veuran
agreujada
la
seva
responsabilitat.
3. El dret a una qualitat de vida digna exigeix certes
limitacions a comportaments ciutadans.
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El descans i unes condicions de salubritat, seguretat i
estètica mínimes formen part d’aquell dret, i per tal de
garantir que se’n gaudeixi es prohibeixen totes aquelles
conductes que mitjançant abocaments, producció de sorolls,
olors, etc., directament o a través d’animals, o de menors
pels
quals
s’hagi
de
respondre,
se’n
sancionarà
l’incompliment.
Aquesta norma afecta no només els comportaments realitzats a
la via pública, sinó tots els actes de convivència i, molt
especialment, la vida en comunitat.
Article 9: Exercici de la mendicitat en el terme municipal
1. L’Ajuntament ha d’evitar l’exercici de la mendicitat i la
seva propagació dins del terme municipal. Amb aquesta
finalitat,
ha
de
proporcionar
auxili,
mitjançant
el
Departament de Serveis Socials, a aquelles persones que es
trobin en aquesta situació.
2. L’Ajuntament ha de promoure i donar suport a iniciatives
ciutadanes de solidaritat, amb l’objectiu de resoldre
situacions personals extremes.
3.
Els
agents
de
l’autoritat
poden
sol·licitar
la
documentació a les persones que exerceixin la mendicitat en
el terme municipal, i poden adoptar, en cada cas, les mesures
que siguin procedents, en coordinació amb el Departament de
Serveis Socials o, si escau, amb altres institucions
públiques.
Article 10: Higiene
La falta d’higiene que pertorbi la convivència ciutadana, i
els actes que hi atemptin en contra, són sancionables,
d’acord amb la present Ordenança, per l’autoritat municipal,
que prendrà les mesures adients per corregir-la.
L’Ajuntament prendrà les mesures al seu abast per facilitar i
promoure la recollida selectiva de residus, l’ús dels
contenidors i, en general, el respecte dels veïns pel medi
ambient en el qual conviuen.
Es
prohibeix
i
serà
sancionat
l’ús
de
contenidors
d’escombraries sense una bossa o envàs adequat.
Article 11: Embriaguesa i drogoaddicció
1.
Cal
evitar
l’exhibició
de
l’embriaguesa
i
la
drogoaddicció. En aquest sentit l’autoritat municipal podrà
acompanyar les persones que manifestament es troben sota els
efectes
de
l’alcohol
i/o
les
drogues,
als
serveis
assistencials corresponents.
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2. L’Ajuntament ha de promoure i donar suport a les
iniciatives ciutadanes destinades a la reorientació de
persones amb els problemes esmentats.
3.
Els
establiments
públics
que
despatxen
begudes
alcohòliques hauran de complir escrupolosament les normes
referents als menors. L’incompliment d’aquestes normes suposa
la incoació immediata d’expedient per procedir a la clausura,
sense perjudici de donar compte a imposar les sancions
governamentals o judicials que corresponguin.
Qualsevol establiment en el qual es comprovi que es porti a
terme la venda o distribució il·legal d’estupefaents serà
denunciat immediatament, a l’efecte de compliment de les
mesures que fixi l’ordenament jurídic.
Els establiments públics han de respectar els horaris
assenyalats
en
la
normativa
sectorial
vigent,
i
la
contravenció pot comportar la imposició de les sancions que
s’estableixin.
4. Els agents de la Policia Local han de cooperar, d’acord
amb les normes que els siguin facilitades, en la repressió,
la vigilància, la inspecció i la investigació del comerç
il·legal d’estupefaents de qualsevol tipus.
5. Es prohibeix el consum de begudes alcohòliques a la via
pública, excepte en el cas dels espais autoritzats (terrasses
de bars, festes, etc.). Així mateix seran sancionats els
titulars dels establiments públics que serveixin begudes
alcohòliques per consumir al carrer.
Article 12: Nens abandonats, extraviats i maltractats
Els nens abandonats o extraviats seran conduïts a les
dependències de la Policia Local i entregats, els primers a
les autoritats competents, i els altres seran retinguts en
custòdia a disposició dels seus pares o tutors. Amb aquesta
finalitat, es faran les investigacions o la publicitat que,
en cada cas, estimi convenient l’autoritat municipal.
Quan algun particular conegui situacions de mals tractes a
nens, s’informarà immediatament l’autoritat municipal i/o
judicial, o al síndic de Greuges, els quals han d’adoptar, a
continuació, les mesures legals i/o de precaució pertinents.
Article 13: Dret i deure d’anar a l’escola
Responsabilitats
És un dret i un deure de tot nen d’anar a l’escola durant el
període d’edat que estableix la legislació vigent (actualment
del 4 als 16 anys). És responsabilitat dels pares o tutors
assegurar a tot nen l’exercici d’aquest dret.
Els agents de l’autoritat municipal han de portar els nens
que trobin al carrer durant les hores escolars als seus
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centres, i els han de posar a càrrec dels seus tutors o del
director del centre escolar.
Posteriorment, ho comunicaran a la secció de Serveis Socials
de l’Ajuntament, perquè estudiï el cas i adopti les mesures
que
corresponguin.
Els
casos
de
menors
residents
o
escolaritzats en poblacions limítrofes, s’han de resoldre amb
la sol·licitud de col·laboració de les policies locals
competents per raons del territori.
A més la Regidoria d’Ensenyament o Secció de Serveis Socials
han de col·laborar amb les escoles a fi de portar un control
exhaustiu de l’absentisme escolar.
En cas de negligència dels pares o tutors, l’autoritat
municipal ho ha de comunicar a la Direcció General d’Atenció
a la Infància de la Generalitat de Catalunya, i a la
jurisdicció competent.
Article 14: Circulació de menors a la via pública
1. S’ha de fomentar convenientment l’educació viària a les
escoles.
2. És responsabilitat dels pares evitar que els nens menors
de dotze anys vagin sols, en hores nocturnes, per les vies
públiques. Es pot aplicar aquesta ordenança en l’art. 13.
Article 15: Actituds d’intransigència individualista
L’autoritat municipal ha d’evitar amb els mitjans que tingui
al seu abast, qualsevol acte individual o col·lectiu que
pugui destorbar, sense motiu suficient, el desenvolupament de
les iniciatives col·lectives degudament autoritzades.
L’autoritat municipal ha de promoure el principi bàsic de
convivència i el respecte pels diferents grups ètnics o
religiosos i tendències sexuals. Igualment ha d’evitar
qualsevol actitud o pràctica que conculqui el dret a la
intimitat, a la convivència ciutadana pacífica, a la lliure
elecció i a l’ús col·lectiu dels espais i béns públics.
Article 16: Dret de manifestació, expressió i participació
L’autoritat municipal ha de facilitar, amb els mitjans que
tingui al seu abast, el lliure exercici dels drets dels
ciutadans reconeguts a la Constitució i a les lleis i, en
especial, els de manifestació, expressió i participació.
Article 17: Ciutadans i agents de la Policia Local
1. Els ciutadans estan obligats a seguir les indicacions que
determinin els agents de l’autoritat municipal o les
contingudes als bans municipals. Els actes o les expressions
contràries poden ser sancionats per l’autoritat, sense
perjudici de les implicacions penals que puguin comportar.
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2. Els agents de la Policia Local s’han d’adreçar als
ciutadans amb el màxim de respecte i consideració que els
obliga la seva dignitat i el seu caràcter de servei públic.
3. Impedir en l’exercici de la seva actuació professional,
qualsevol pràctica abusiva, arbitrària o discriminatòria que
comporti violència física o moral.
4. Observar en tot moment un tracte correcte i acurat en les
seves relacions amb els ciutadans, als quals han de procurar
auxiliar, protegir i mediar, sempre que les circumstàncies ho
aconsellin o fossin requerits per això. En totes les seves
intervencions han de proporcionar una informació tan àmplia
com sigui possible, sobre les causes i finalitats d’aquestes.
5. En l’exercici de les seves funcions han d’actuar amb la
decisió necessària i sense demora quant d’allò depengui
evitar un dany greu, immediat i irreparable; regint-se en
fer-ho
pels
principis
de
congruència,
oportunitat
i
proporcionalitat en la utilització dels mitjans al seu abast.
6. Els ciutadans poden dirigir-se a l’autoritat municipal en
relació als actes dels agents que considerin erronis o que
atemptin contra la seva dignitat en un termini de 15 dies.
Article 18
S’han de sancionar aquelles persones que, amb la seva acció o
omissió, obstrueixin de manera notòria l’actuació municipal
per a la consecució dels objectius d’aquesta Ordenança.
Article 19: Respecte pels espais lliures i béns públics
Es consideren espais i béns públics, tots aquells espais
oberts destinats a l’ús i gaudiment dels ciutadans (places,
jardins, parcs, zones forestals, etc.) així com tots aquells
elements i mobiliaris urbans que, situats als espais o vies
públiques, estan destinats a prestar serveis específics als
ciutadans (papereres, lluminàries, jocs infantils, bancs,
fonts, parterres, jardineres, tanques, arbres, plantes,
flors, etc).
És un deure de convivència i civisme respectar els espais i
els béns públics, i és un dret de tots els ciutadans gaudir
dels serveis específics a cada un dels quals estan destinats.
És necessari, doncs, evitar i s’ha de sancionar, qualsevol
acció sobre els espais i els béns públics que puguin
deteriorar-los.
S’ha de sancionar també qualsevol actuació o utilització, no
autoritzada, dels béns públics per a usos diferents dels
destinats.
Està expressament prohibit:
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a) Llençar papers o deixalles fora de les papereres
establertes oportunament i embrutar els recintes de qualsevol
altra manera.
b) Jugar a pilota o practicar exercicis o activitats que
puguin suposar risc per als arbres, plantes o qualsevol altre
element auxiliar, així com quan puguin pertorbar l’ús dels
espais públics que no estiguin especialment dedicats a
aquestes
activitats
per
part
d’altres
persones.
c) Encendre o mantenir foc.
d) Sacsejar els arbres, tanques, bàculs de la llum, senyals o
papereres, així com pujar-hi.
e) Passar per sobre de talussos, parterres i plantacions,
tocar les plantes i les flors, collir-ne flors, plantes o
fruits, perjudicar els arbres o les plantacions de qualsevol
altra manera.
f) Caçar o matar ocells.
Els vigilants o l’autoritat municipal expulsaran a les
persones que, sense raó que ho justifiqui, romanguin en un
recinte tancat al públic i, a més, s’ha d’imposar la sanció
corresponent.
L’autoritat municipal ha de carregar als infractors d’aquests
preceptes el cost de reposició dels béns públics maltractats,
d’acord amb el procediment establert a la Llei. L’Ajuntament,
facilitarà la possibilitat de commutar les sancions i el
rescabalament de despeses ocasionades al domini públic, per
treballs per a la comunitat, En aquest sentit, s’han de
promoure la signatura de convenis amb la Direcció General de
la Justícia Juvenil, per atendre aquells casos en què les
infraccions constitueixin també conductes penades pels
tribunals de justícia.
Es prohibeix acampar en tot el terme municipal, excepte en el
cas d’autorització expressa.
Article 20
1. Es prohibeix portar animals no subjectes a la via pública
i els inclosos a la llei 10/1999 de 30 de juliol sobre
tinença de gossos perillosos, hauran de complir tots els
requisits inclòs a la mateixa. S’han de sancionar, també, les
conductes dels propietaris d’animals que provoquin, o
permetin, danys o molèsties ocasionades per aquests a altres
animals, persones o béns. Està inclòs en aquest tipus no
recollir els excrements dels animals propis, dipositats a la
via pública, parcs i jardins i molt especialment en els llocs
d’ús freqüentat per nens.
2. Es prohibeix donar menjar als animals a la via pública,
parcs i jardins municipals.
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3. Les conductes esmentades es poden sancionar a proposta
dels agents de la Policia Local, i dels vigilants de parcs i
jardins.
Article 21: Celebració de festes o activitats específiques en
els espais públics
L’Ajuntament pot autoritzar la celebració de festes o
activitats específiques en els espais públics i ha de fixar
les normes que han de regir com a condició, en funció de les
característiques de l’acte i l’espai públic sol·licitat.
Els organitzadors són responsables del compliment de les
condicions establertes per l’Administració municipal, així
com del respecte al recinte i dels elements i els béns
públics que hi hagi instal·lats.
Article 22: Conservació de la via pública
1. Correspon a l’Administració municipal l’execució dels
treballs i obres necessàries per a la correcta conservació
els elements estructurals i ornamentals de la via pública.
2. L’execució de treballs i obres de millora de l’estat de
conservació de la via pública, o de restauració o reparació
dels elements estructurals i ornamentals, per qualsevol
ciutadà, està subjecta a llicència prèvia.
Article 23: Reposició
Les empreses i particulars que realitzin obres a la via
pública o la deteriorin per qualsevol motiu, ha de reposar
els paviments, les voreres i els guals, i altres elements de
la via pública que hagin deteriorat.
Article 24
1. consideren béns públics els objectes i elements situats en
els espais públics, al servei dels ciutadans.
2. Els ciutadans tenen el dret de fer servir els béns públics
d’acord amb el seu destí, i el deure de respectar-los i ferlos respectar.
3. Queda prohibit realitzar qualsevol tipus de pintada o
enganxar i col·locar cartells i similars a la via pública,
façanes d’edificis, elements de mobiliari urbà i espais
comuns, excepte aquells que col·loquin les entitats sense
ànim de lucre com associacions, partits polítics i similars
en esdeveniments d’interès general. Aquestes entitats un cop
passats els actes, han de treure els cartells i deixar la via
pública tal i com estava.
No obstant això, poden col·locar-se cartells a les columnes o
plafons que l’Ajuntament disposi a tal efecte en diferents
punts de la ciutat.
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4. En els arbres, fanals i altres béns públics, no es pot
penjar
ni
repenjar
cap
element
que
pugui
ocasionar
desperfectes.
Es limita, amb la finalitat de no produir molèsties als veïns
i vianants, l’horari del rec de plantes de terrasses, balcons
i finestres, entre les 23 i les 7 hores.
A més, aquestes operacions s’han de realitzar amb cura de no
molestar ni embrutar persones o béns.
CAPÍTOL III. DE LA RETOLACIÓ I NUMERACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
Article 25: Retolació de les vies públiques
Les vies públiques s’han de distingir i s’han d’identificar
amb un nom diferent per a cadascuna.
El procediment per a la denominació de les vies públiques, el
resol l’Ajuntament. La proposta de denominació de les vies
públiques s’ha de presentar a l’aprovació del Ple de
l’Ajuntament.
Article 26: Numeració de les vies públiques
Per a la numeració de les vies públiques s’ha de realitzar el
projecte corresponent acompanyat del plànol parcel·lari i
s’ha de donar la informació als ciutadans afectats.
El propietari de l’edifici o solar ha de col·locar el rètol
del número al costat de la porta principal o al mig de la
línia de la finca fronterera amb la via pública.
S’ha
d’ajustar
al
model
o
als
requisits
que
fixi
l’Administració municipal, i s’ha de conservar, en tot
moment, en perfecte estat de visibilitat i neteja.
Cada cinc anys, i coincidint amb els preliminars de la
renovació del padró municipal d’habitants, s’ha d’actualitzar
i s’ha de fer, per part de l’Administració municipal la
numeració dels edificis.
La numeració de les vies públiques s’ha d’ajustar a les
normes següents:
a) Generalment, excepte excepcions, a les vies públiques en
direcció del centre del poble a la perifèria, s’han
d’assenyalar com a números parells les finques del costat
dret,
i
com
a
imparells
les
del
costat
esquerre.
b) Les finques que donin a dos carrers o més vies han de
tenir
la
numeració
corresponent
a
cadascuna.
c) Les finques situades en una plaça tenen la numeració
correlativa d’imparells i parells, excepte que algun o alguns
dels costats de la plaça constitueixin un tram d’una altra
via pública. Aquestes finques han de portar la numeració
corresponen
a
la
via
que
pertanyin.
d) Les finques resultants de la segregació d’una altra que ja
tingui assignada la numeració, han de conservar el nombre amb
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la
indicació
A,
B,
C,
i
així
successivament.
e) Així mateix, la finca resultant de l’agregació de dues o
més, i a la qual ja ha estat assignada la numeració, han de
conservar units els nombres, mentre que no es faci la revisió
esmentada.
f) Els habitatges de servei públic o entitats oficials, a més
del nombre que en cada cas els correspongui, han d’ostentar
indicació
del
seu
nom,
destí
o
funció.
g) La col·locació del rètol i numeració dels carrers i
immobles va a càrrec del promotor de l’habitatge, quan es
tracti
de
nova
construcció.
h) Sense perjudici d’allò que disposen els paràgrafs
anteriors, s’admet la possibilitat que els habitatges que
reuneixin les condicions i característiques objectives de
singularitat estètica, ús funcional, o qualsevol altre que
notòriament
els
individualitzi,
poden
designar-se,
alternativament, pel nom del carrer i el nombre, i pel nom
que els caracteritzi. En aquest últim cas, únicament a
efectes comercials i anàlegs.
Article 27: Instal·lació d’elements indicadors
Els propietaris dels habitatges estan obligats a permetre als
serveis administratius corresponents, la instal·lació a
façanes, reixats i tancaments 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 afectat, i sense cap
més indemnització que la dels desperfectes ocasionats.
Article 28: 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
conservació perfecta dels elements de retolació, numeració i
senyalització de les vies públiques.
CAPÍTOL IV UTILITZACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
Article 29: Deure de respectar l’ús comú dels béns de domini
públic
1. Queda prohibit utilitzar la via pública (carrers, places,
parcs, ponts, camins i obres públiques d’aprofitament o
utilització general) per exercir oficis o treballs i, en
general, realitzar qualsevol acte que limiti o exclogui la
seva utilització per part d’altres ciutadans, sense perjudici
de la normativa compresa als articles següents, respecte a
l’ús comú especial i l’ús privatiu de la via pública. No són
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aplicables els articles següents als mercats setmanals, que
són objecte de regulació específica en l’Ordenança de venda
ambulant de Sant Andreu de la Barca.
2. Queda prohibit també situar o deixar abandonats a la via
pública objectes particulars, encara que es trobin adossats a
establiments que pertanyen als seus propietaris, sense més
excepció que la derivada de les normes vigents referents a la
realització d’obres particulars i fires, i mostres a la via
pública.
3. L’autoritat municipal pot, en qualsevol moment i sense
avís previ, retirar els residus, runa, materials de
construcció i qualsevol altre objecte que impedeixi o
dificulti greument el pas o la circulació lliure per la via
pública.
4. Els béns esmentats, si no es retiren dels dipòsits
municipals, en el període de temps que s’estableixi, s’han de
subhastar en els termes establerts legalment.
5. La utilització i col·locació de minicontenidors (sacs de
runa) a la via pública, per particulars, està subjecta a
l’autorització municipal i comporta l’obligació del titular
de les obres, de retirar-los immediatament, quan estiguin
plens. L’incompliment d’aquesta obligació s’ha de sancionar i
a més, el responsable s’ha de fer càrrec de les despeses si
la retirada és ordenada, subsidiàriament per l’Ajuntament.
Si el titular de les obres demostra que ha avisat l’empresa
responsable de la retirada dels minicontenidors en el moment
en què aquests han quedat plens, i no s’ha produït la
recollida en el termini de 36 hores laborables, la
responsabilitat per l’incompliment s’ha d’exigir a l’empresa
esmentada.
Article 30: Llocs privatius i comuns especials
1. La utilització privativa dels béns de domini públic queda
subjecta a la concessió de llicència temporal d’ocupació
sempre que no comporti una transformació o modificació dels
béns esmentats.
Aquestes llicències es poden revocar per raons d’interès
públic.
2.
Quan
la
utilització
impliqui
la
transformació
o
modificació dels béns de domini públic o bé es refereixi a
béns
afectats
per
serveis
públics
queda
subjecta
a
l’atorgament de concessió administrativa.
3. La utilització privativa i els aprofitaments especials ha
de
comportar
l’obligació
de
satisfer
els
tributs
corresponents, així com les taxes per la tramitació dels
expedients respectius establerts en les ordenances fiscals, i
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
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4. No està permesa l’exposició comercial d’aliments a la via
pública
sense
perjudici
dels
suposats
subjectes
a
l’autorització
municipal,
com
l’exposició
d’aliments
artesanals en el marc de fires, concursos i altres activitats
similars.
Article 31: Requisits i condicions de les instal·lacions
Els elements que es puguin fixar o instal·lar a la via
pública han d’ajustar-se, en tot moment, a la normativa
municipal reguladora del mobiliari urbà que afecti la imatge
de l’entorn, i és obligació del titular de la llicència o
concessió, el manteniment en perfectes condicions d’ús i
neteja, respectant escrupolosament la resta de mobiliari
urbà, els arbres i les plantes existents i protegir-les, si
cal.
Article 32: Ús comú general de la via pública
1. A efectes dels articles abans esmentats s’entén d’ús
general, sense necessitat de llicència prèvia d’ocupació
temporal, i sempre que no sobresurtin de la línia de façana
dels habitatges:
a) La instal·lació de vitrines.
b) La instal·lació d’aparadors
2. No obstant això, l’òrgan competent pot ordenar la retirada
dels elements esmentats si no respecten la normativa sobre
mobiliari urbà i quan s’origini estacionament de públic a les
voreres, que produeixi dificultats en el trànsit o impedeixi
l’ús normal de la via pública.
Article 33: Venda ambulant de caràcter puntual
1. La venda ambulant o l’activitat comercial només pot
exercir-se, després d’haver obtingut la llicència municipal,
en els llocs i dates prefixats per l’Ajuntament, i aquestes
llicències queden subjectes a la normativa específica
aplicable, i la seva validesa al període pel qual s’atorga.
2. No es permet la venda ambulant a menys de 50 metres, d’un
establiment dedicat a la mateixa activitat, excepte els llocs
autoritzats especialment.
3.
Es
perseguirà
especialment
la
venda
ambulant
o
domiciliària d’aliments o productes alimentaris. En tot cas,
queda prohibida la venda de pa i pastisseria, carn i
productes càrnics, peix i derivats, hortalisses i fruites
fresques
i
qualsevol
altre
tipus
d’aliment,
la
comercialització dels quals, en aquestes circumstàncies,
pugui suposar un perill per a la salut pública.
4. Totes les persones obligades a obtenir llicència, han de
presentar-la o exhibir-la a petició de l’autoritat, agent o
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treballador municipal, en el benentès que qualsevol negativa
a exhibir-la s’ha de considerar constitutiva d’infracció.
Article 34: Col·locació de taules, cadires, frigorífics i
altres elements.
1. La col·locació a la via pública de taules, cadires i
frigorífics amb finalitat lucrativa, es poden autoritzar en
els casos següents:
Cas A) Espais longitudinals. Són aquells en què predomina la
funció de pas sobre la funció d’estada (voreres, carrers de
vianants, etc). En aquest cas, han de complir-se els
requisits següents:
1r. L’amplada mínima de la vorera que s’ha d’utilitzar
parcialment ha de ser de 2,5 metres.
2n. L’amplada màxima de la franja que han d’ocupar les taules
i les cadires no pot superar, en cap cas, la meitat de
l’amplada de la vorera, només si la vorera té una amplitud
superior als 4 metres. En aquest cas, ha de deixar-se un pas
lliure a la vorera per a vianants i per a la fluïdesa del
trànsit de vianants.
3r. Les cadires i les taules es disposaran de manera que no
impedeixin o dificultin, en cap moment, l’accés lliure a les
finques confrontants, al pas de vianants i el fluït del
trànsit de vianants.
4r. La longitud màxima de la franja ocupada per taules i
cadires ha de ser la de la façana del local sol·licitant. No
obstant això, es pot concedir, amb caràcter excepcional, una
longitud superior quan l’Ajuntament consideri que no ocasiona
dificultats a les àrees confrontants i els veïns hi estiguin
d’acord.
5è. En els carrers de vianants ha d’imperar el caràcter de
lloc
de
trobada
pública.
Per
aquesta
raó,
no
s’ha
d’autoritzar la instal·lació de taules i cadires, excepte que
l’amplada del carrer sigui superior a cinc metres i que
l’amplada de la franja no superi, en cap cas, la tercera part
de l’amplada del carrer.
Cas B) Espais centrals. Són aquells en què predomina la
funció d’estada i trobada sobre la de pas. En aquest cas,
l’autorització estarà supeditada a les limitacions següents:
1. S’han de respectar les zones ajardinades i les zones de
joc i descans existents, i s’ha de permetre a més, la
fluïdesa del trànsit de vianants.
2. El titular de la llicència ha d’assenyalar, a la vorera,
amb pintura blanca, el perímetre dins del qual han d’estar
col·locats els vetlladors, excepte en els casos en què, per
raons estètiques, en quedi exclòs.
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3. Les llicències per a la instal·lació de taules i cadires a
la via pública poden tenir una durada mensual, semestral i
anual.
En tot cas, l’horari per a l’ocupació de terrenys d’ús públic
per taules i cadires amb finalitat lucrativa, s’ha d’establir
mitjançant un decret de l’Alcaldia.
L’incompliment de l’horari és motiu de retirada del permís
concedit.
4. En tot cas, és obligatòria la instal·lació d’una paperera
per cada quatre taules o frigorífic.
Article 35: Instal·lació de paravents
No és permesa la instal·lació de qualsevol classe de
paravents al costat d’establiments o al voltant seu, excepte
en el cas dels vetlladors. En tot cas, han d’ajustar-se a
allò que disposi el manual d’imatge del mobiliari urbà.
Article 36: Instal·lació de tancament de protecció d’obres i
canonades de càrrega i descàrrega
1. És obligatòria la instal·lació de tancaments de totes les
construccions d’habitatges, obres exteriors i enderrocs i per
a l’ocupació de la via pública amb materials destinats a
l’execució d’obres interiors.
Quan les necessitats del trànsit o altres circumstàncies
impedeixin instal·lar tancaments, se substituiran per ponts
volats i bastides.
En cap cas, l’espai lliure de la vorera pot ser inferior a
0,80 m. En cas que això no sigui possible s’ha de facilitar
el
pas
mitjançant
taulons
i
passarel·les,
degudament
protegits i senyalitzats per permetre el pas de vianants,
tapant, provisionalment, si escau, els forats.
2. En les construccions i obres a què es refereix el número
anterior, és també obligatòria la instal·lació de tubs de
càrrega i descàrrega de materials i productes d’enderrocament
i les mesures adequades que permetin evitar danys a persones
o cases, o que no dificultin o entorpeixin la circulació o
l’ús normal de la via pública. En tot cas, el tancament o
element protector de l’obra ha de tenir l’alçada suficient
per impedir la caiguda de materials i runa a les voreres i a
les calçades.
3. Tot tancament de protecció ha de tenir un rètol indicatiu
de la llicència municipal, segons el model que facilita la
Regidoria d’Urbanisme, Obres i Serveis de l’Ajuntament, les
dates d’inici d’obra i finalització de la llicència de l’obra
i l’horari de treball. Els tancaments no poden ocupar una
superfície de via pública superior a l’autoritzada. En cas
d’infracció, sense perjudici de les sancions procedents,
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l’Administració municipal ha d’obligar el contractista de
l’obra perquè tregui el tancament i en construeixi un altre
dins dels límits autoritzats; en cas que no ho faci, ho han
de fer els Serveis Municipals a càrrec seu. El propietari de
les obres és responsable subsidiari de les obligacions
establertes en el número anterior.
4. El demandant de la llicència ha de declarar a
l’Administració municipal el lloc de l’emplaçament i el
format dels tancaments i tubs de càrrega i descàrrega.
5. La col·locació i l’estacionament a la via pública i a les
voreres de mercaderies, objectes o elements que impedeixin el
pas mínim tal com determina l’apartat 1 d’aquest article, pot
implicar-ne la retirada a càrrec de les brigades municipals.
Article 37: Condicions per a la utilització de l’arbratge de
la via pública
Amb motiu de fires i festes tradicionals, pot autoritzar-se
als propietaris o titulars d’establiments, després de
l’informe
favorable
previ,
emès
pel
servei
municipal
pertinent, la utilització de l’arbratge de la via pública per
sostenir instal·lacions i ornaments elèctrics, sota les
condicions següents:
a) no es poden tallar branques ni introduir claus als arbres.
b) els elements sostenidors han d’anar a sobre de fusta o de
suro d’amplada suficient, subjectats als arbres mitjançant un
cos tou (goma, cautxú o lona de gruix suficient). Les
lligadures
s’han
de
fer
a
sobre
d’aquest
cos
tou.
c)
els cables han d’estar a una alçada mínima de 5 m.
d) les instal·lacions i els ornaments s’han de col·locar de
fusta, de manera que no dificultin o impedeixin la vista dels
habitatges situats davant de l’arbre i/o els arbres que es
tractin.
e) finalitzada la utilització, s’han de tallar els lligams
que s’hagin fet que s’hagin fet i retirar els materials
emprats amb càrrec a les persones responsables de la
sol·licitud de col·locació.
Article 38: Rodatge de pel·lícules a la via pública
El rodatge d’escenes de pel·lícules a la via pública i,
concretament, a jardins i parcs municipals, s’ha de fer als
llocs i en l’horari que determini la llicència i, en tot cas,
d’una forma que no produeixi dificultats al trànsit urbà.
Article 39: Circumstàncies de prioritat
Els casos que hi hagi més d’un sol·licitant de la mateixa
ocupació de la via pública s’han de resoldre tenint en compte
els principis d’objectivitat, publicitat i concurrència, així
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com els altres mèrits o requisits que es recullin a les bases
de la convocatòria.
Article
40:
Instal·lació
d’infrastructures
de
telecomunicacions en habitatges
Per raons estètiques i de seguretat, els habitatges afectats
pel règim de propietat horitzontal, existents i conclosos
abans del dia 1 de novembre de 1998, que no comptin amb
infrastructura comuna per a la recepció dels serveis de
telecomunicacions referits al Reial decret llei 1/1998, de 27
de
febrer,
i
sempre
que
el
nombre
d’instal·lacions
individuals sigui inferior a un terç dels habitatges i
locals, s’hi han d’adaptar i procedir a la instal·lació
comuna esmentada i a la retirada de les antenes individuals.
El compliment de l’obligació recollida en l’apartat esmentat
s’ha de realitzar dins d’un període d’adaptació de cinc anys,
des de l’entrada en vigor d’aquest article i la transgressió
ha de donar lloc a la imposició de les sancions previstes en
el Reial decret llei 1/1998.
CAPÍTOL V. INFRACCIONS, SANCIONS I PROCEDIMENTS SANCIONADORS.
Article 41
El present títol regula les infraccions i les sancions
corresponents, en relació a les matèries objecte d’aquesta
Ordenança, i el procediment que ha d’aplicar l’Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca, en tot l’exercici de la seva
potestat sancionadora. A aquests efectes les normes següents
han estat adaptades als principis de la Llei 30/1992, de
règim jurídic de les administracions públiques, i al Reial
decret 1398/1993, de 4 d’agost, que són d’aplicació directa
i, en tot cas, en absència de regulació pròpia.
Article 42
Es consideren infracció administrativa els fets o conductes
que impliquin l’incompliment total o parcial de les
obligacions o prohibicions establertes en aquestes ordenances
municipals, d’acord amb el quadre que acompanya aquest text.
Article 43
L’òrgan competent ha de sancionar les infraccions amb multes
de fins a 30,05 €, les lleus; fins a 90,15 €, les greus; i
fins a 150,25 €, les molt greus, així com la retirada de
l’autorització municipal quan així estigui establert al tipus
corresponent. Totes les infraccions poden tenir com a sanció
alternativa o complementària l’amonestació per part de
l’òrgan competent.
Article 44
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Les sancions s’han de graduar en cada cas concret, tenint en
compte:
a) La bona o mala fe dels infractors
b) La reiteració.
c) La transcendència social.
d) El benefici il·lícit.
e) El fet que l’objecte de la infracció sigui autoritzable o
no.
f) El grau d’incompliment efectiu dels supòsits previstos en
aquesta Ordenança.
Article 45
A efectes de sancionar s’entén com
l’alcalde president de la corporació.

a

òrgan

competent

Article 46
Sense perjudici de la sanció corresponent, els agents de
l’autoritat han d’impedir l’exercici de l’actuació il·lícita
i han d’adoptar les mesures cautelars necessàries per a
aquest efecte.
Article 47
Quan
els
incompliments
de
les
disposicions
d’aquesta
Ordenança suposin infraccions de normes de rang superior s’ha
d’incoar
l’expedient
sancionador
corresponent
i
s’han
d’aplicar les sancions d’acord amb la legislació vigent en
cada matèria.
En qualsevol moment del procediment sancionador en què els
òrgans competents estimin que els fets també poden ser
constitutius d’il·lícit penal, ho comunicaran al Ministeri
Fiscal i han de sol·licitar testimoni sobre les actuacions
practicades sobre la comunicació.
Article 48
Iniciat un procediment sancionador, si l’infractor reconeix
la seva responsabilitat, es pot resoldre amb la imposició que
procedeixi.
Quan la sanció tingui caràcter pecuniari, el pagament
voluntari per l’imputat, en qualsevol moment anterior a la
resolució, implica igualment la finalització del procediment,
sense
perjudici
de
poder
interposar
els
recursos
corresponents.
Article 49
El pagament voluntari de la sanció que es proposi, dins dels
15 dies naturals posteriors a la notificació de la iniciació
del procediment, implica la reducció automàtica de la multa
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al 50%. Aquesta opció s’ha de manifestar a l’inculpat en la
notificació esmentada.
El pagament, no obstant això, no pot satisfer-se a l’agent
denunciant, sinó a la Caixa de la corporació o a les entitats
financeres amb les quals hi hagi un acord de col·laboració en
recaptació d’ingressos municipals.
Article 50
1.
INICIACIÓ.
L’expedient
sancionador
s’inicia
sempre
d’ofici, per provisió l’Alcaldia, a iniciativa pròpia, com a
conseqüència de petició raonada a altres òrgans, o amb la
denúncia prèvia. En tot cas es pot acordar la realització
d’actuacions prèvies per investigar si escau o no, l’inici de
l’expedient.
La provisió ha de contenir:
a) Identificació de la persona o persones presumptament
responsables.
b) Els
fets,
qualificació
i
sanció
possible.
c) L’instructor i el secretari i un període de tres dies per
recusar el càrrec en els supòsits establerts per la Llei.
d) Òrgan competent per resoldre, i la informació d’allò que
estableix
l’art.
48
d’aquesta
Ordenança.
e) Mesures
cautelars,
si
escau.
f) Indicació del dret a formular al·legacions i a audiència
en el procediment.
2. INSTRUCCIÓ. En el termini de 15 dies des de la notificació
de l’anterior provisió interessats, aquests poden aportar
al·legacions, documents o informacions en defensa dels seus
drets.
Per la seva part, l’instructor pot practicar totes les
diligències que calguin per esclarir els fets i les
responsabilitats.
A més, l’instructor pot acordar l’obertura d’un període de
prova d’ofici, o a proposta dels interessats.
3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ. Ha de finalitzar la instrucció amb
la proposta de resolució en la qual, motivadament s’han de
fixar els fets, la seva qualificació i si donen lloc a
infracció administrativa, persona o persones responsables i
sanció, i mesures provisionals que escaiguin, o bé la
declaració de no existència de responsabilitats.
La proposta de resolució s’ha de notificar als interessats,
als quals s’ha de posar de manifest el procediment, durant 15
dies i en els terminis que estableix la Llei.
4. RESOLUCIÓ. Finalment, l’alcalde ho ha de resoldre
mitjançant un decret motivat i congruent, que s’ha de
notificar als interessats. Aquest decret esgota la via
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administrativa, sense que s’hi pugui interposar un recurs
administratiu ordinari.
5. INDEMNITZACIONS. Independentment del contingut essencial,
la resolució ha de declarar, si escau, l’exigència a
l’infractor de la reposició al seu estat original de la
situació alterada i la indemnització dels danys i perjudicis
causats en la quantia que es determini en la fase
d’instrucció.
Article 51
Procediment simplificat. Quan la infracció es qualifiqui de
lleu, s'ha de trametre al procediment simplificat que es
descriu a continuació:
a) Provisió declarant la simplificació del procediment.
b) Notificació als interessats i reducció de tota la fase
d’instrucció
a
un
període
de
10
dies.
c) Proposta de resolució, i
d) Resolució de l’alcalde en un termini de tres dies hàbils.
ISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preceptes que estableix la present Ordenança s’entenen
sense perjudici de les intervencions que corresponguin a
altres organismes de les administracions en l’esfera de les
competències respectives.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes les ordenances, bans i reglaments
municipals d’aquest Ajuntament que s’oposin, contradiguin o
resultin
incompatibles
amb
les
disposicions
d’aquesta
ordenança.
Al contrari, queden en vigor, completant la normativa
municipal de via pública, les ordenances següents:
-Ordenança
municipal
de
tinença
d’animals.
-Ordenança municipal sobre protecció contra sorolls i
vibracions.
-Ordenança municipal de prospeccions i canalitzacions.
Així mateix, aquestes i totes les altres ordenances
municipals de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca que
continguin normes sancionadores són modificades per l’entrada
en vigor de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora
del règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, així com el Reial decret
1398/1993, de 4 d’agost. En conseqüència, el procediment
específic per a l’exercici de la potestat sancionadora de
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en tots els àmbits
de la seva competència, és l’establert en el capítol cinquè
de la present Ordenança.
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DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor a partir del termini de
15 dies, previst a l’art. 65.2 de la Llei 7/1985, reguladora
de les bases de règim local, comptats des de l’endemà al de
la publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província.
QUADRE DE SANCIONS
Precepte d’infracció: Actituds violentes, intimidatòries o
alteracions de l’ordre públic, sense danys directes sobre
persones i/o béns.
Qualificació: Falta greu
Sanció: Multa de fins a 90,15 € i amonestació
Precepte d’infracció: Actituds violentes, intimidatòries o
alteracions de l’ordre públic, amb danys directes sobre
persones i/o béns.
Qualificació: Falta molt greu.
Sanció: Multa de fins a 150,25 € i amonestació
Precepte d’infracció: Provocar i/o participar en baralles al
carrer o llocs públics.
Qualificació: Falta molt greu.
Sanció: Multa de fins a 150,25 €.
Precepte d’infracció: Calumniar i/o injuriar a nens, Persones
grans o incapacitats, de fet o de paraula en presència seva o
per escrit.
Qualificació: Falta molt greu.
Sanció: Amonestació i multa de fins a 150,25 €.
Precepte
d’infracció:
Insultar,
molestar,
coaccionar,
conculcant la convivència ciutadana, qualsevol persona.
Qualificació: Falta greu.
Sanció: Amonestació i multa de fins a 90,15 €.
Precepte d’infracció: Professar sorolls o fer sorolls
innecessaris incomodant o podent trencar la pau de la
comunitat.
Qualificació: Falta lleu.
Sanció: Amonestació i multa de fins a 30,05 €.
Precepte d’infracció: Falta d’higiene comesa mitjançant
conductes com:
-Defecar o orinar a la via pública
-Descurar els locals, habitatges o llocs de propietat o
tinença qualsevol títol o a precari, sense mantenir les
condicions mínimes d’higiene i salubritat.
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-Permetre que els animals domèstics al seu carrer embrutin la
via pública amb defecacions o orina.
Qualificació: Falta greu.
Sanció: Multa de fins a 90,15 €.
Precepte d’infracció: Venda de begudes alcohòliques a menors.
Qualificació: Falta molt greu.
Sanció: Multa de fins a 150,25 € i/o tancament del local.
Precepte d’infracció: Impedir als fills o tutelats en edat
escolar d’anar diàriament a l’escola.
Qualificació: Falta molt greu.
Sanció: Multa de fins a 150,25 €.
Precepte d’infracció: Absentisme
majors de 12 anys.
Qualificació: Falta lleu.
Sanció: Amonestació.

escolar

reincident

dels

Precepte d’infracció: Actes d’insolidaritat o falta
civisme que atempten contra el dret dels col·lectius
portar a terme iniciatives autoritzades.
Qualificació: Falta greu.
Sanció: Multa de fins a 90,15 €.

de
de

Precepte
d’infracció:
Faltar
al
respecte
o
desobeir
indicacions o ordres dels agents de la Policia Local o altres
autoritats, en aplicació de les normes d’aquesta Ordenança, o
mantenir-se en situació d’incompliment malgrat la denúncia i
advertència.
Qualificació: Falta molt greu.
Sanció: Multa de fins a 150,25 €.
Precepte d’infracció: Actes dolosos o temeraris amb resultat
de danys sobre béns o espais públics.
Qualificació: Falta molt greu.
Sanció: Multa de fins a 150,25 €.
Precepte d’infracció: Embrutar la via pública, abocant
líquids, llençant o abandonant objectes sòlids, de forma no
autoritzada.
Qualificació: Falta molt greu.
Sanció: Multa de fins a 150,25 €.
Precepte d’infracció: Pintar grafits, fixar rètols en llocs
no destinats a aquesta finalitat, fer destrosses vandàliques.
Qualificació: Falta molt greu.
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Sanció: Multa de fins a 150,25 €.
Precepte d’infracció: Utilització no autoritzada de béns
públics
per
a
usos
diferents
dels
destinats.
Qualificació: Falta lleu.
Sanció: Multa de fins a 30,05 €.
Precepte d’infracció: Entrar o estar sense autorització en
recintes tancats al públic.
Qualificació: Falta lleu.
Sanció: Multa de fins a 30,05 €.
Precepte d’infracció: Agafar flors, plantes o ocells a la via
pública, parcs o jardins.
Qualificació: Falta molt greu.
Sanció: Multa de fins a 150,25 €.
Precepte d’infracció: Efectuar actes d’ús especial o privatiu
a la via pública sense la llicència corresponent.
Qualificació: Falta lleu.
Sanció: Multa de fins a 30,05 €.
Precepte d’infracció: Exercici
autorització o en lloc prohibit.
Qualificació: Falta greu.
Sanció: Multa de fins a 90,15 €.

de

venda

ambulant

sense

Precepte d’infracció: No presentació a l’òrgan competent de
la llicència quan sigui demanada.
Qualificació: Falta lleu.
Sanció: Amonestació i multa de fins a 30,05 €.
Precepte d’infracció: Venda ambulant d’aliments.
Qualificació: Falta greu.
Sanció: Multa de fins a 90,15 € i amonestació.
Precepte d’infracció: Incompliment de l’horari o de límits
territorials
establerts
en
les
autoritzacions
per
a
l'ocupació de terrenys d’ús públic per taules, cadires i
similars.
Qualificació: Falta greu.
Sanció: Multa de fins a 90,15 € i amonestació.
Precepte d’infracció: Reiteració de la infracció anterior
d’incompliment d’horari o de límits territorials establerts
en les autoritzacions per a l’ocupació de terrenys d’ús
públic per taules,cadires i similars.
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Qualificació: Falta molt greu.
Sanció: Retirada de l’autorització.
Precepte d’infracció: Produir molèsties als veïns afectant
els continguts de l’art. 9, directament, o a través
d’animals, menors o altres persones per les quals s’hagi de
respondre.
Qualificació: Falta greu.
Sanció: Multa de fins a 90,15 € i amonestació.
Precepte d’infracció: Reiteració de la conducta anterior amb
posterioritat a la imposició de la sanció.
Qualificació: Falta molt greu.
Sanció: Multa de fins a 150,25 € i amonestació.
Precepte d’infracció: Utilització dels contenidors, per a
escombraries, de domicilis particulars, sense bossa o envàs
adequat.
Qualificació: Falta lleu.
Sanció: Multa de fins a 30,05 €.
Precepte
d’infracció:
Utilització
dels
contenidors
d’escombraries de bars i comerços, sense bossa o envàs
adequat.
Qualificació: Falta greu.
Sanció: Multa de fins a 90,15 €.
Precepte d’infracció: Consumir
carrer.
Qualificació: Falta lleu.
Sanció: Multa de fins a 30,05 €.

begudes

alcohòliques

al

Precepte d’infracció: Servir begudes per consumir al carrer.
Qualificació: Falta greu.
Sanció: Multa de fins a 90,15 €.
Precepte d’infracció: Portar animals sense subjectar a la via
pública i jardins.
Qualificació: Falta greu.
Sanció: Multa de fins a 90,15 €.
Precepte d’infracció: Permetre que els animals pels quals
s’ha
de
respondre
produeixin
danys
o
molèsties.
Qualificació: Falta greu.
Sanció: Multa de fins a 90,15 €.
Precepte d’infracció: Donar menjar o beguda a animals a la
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via pública, parcs i jardins.
Qualificació: Falta greu.
Sanció: Multa de fins a 90,15 €.
Precepte d’infracció: Conductes dels propietaris d’animals
que provoquin, o permetin, danys o molèsties ocasionades per
aquests
a
altres
animals,
persones
o
béns.
Qualificació: Falta greu.
Sanció: Multa de fins a 90,15 €.
Precepte d’infracció: No recollir els excrements dels animals
propis, dipositats a la via pública, parcs i jardins.
Qualificació: Falta greu.
Sanció: Multa de fins a 90,15 €.
Precepte d’infracció: Donar beguda o permetre que els animals
propis
beguin
en
fonts
públiques.
Qualificació: Falta greu.
Sanció: Multa de fins a 90,15 €.
Precepte d’infracció: Utilitzar espais de la via pública per
llençar escombraries i material de construcció, sense
l’autorització
corresponent.
Qualificació: Falta greu.
Sanció: Multa de fins a 90,15 €.
Precepte d’infracció: No retirar els sacs de runa de la via
pública quan estiguin plens.
Qualificació: Falta greu.
Sanció: Multa de fins a 90,15 €.
Precepte d’infracció: Utilitzar sacs i contenidors d’obra per
llençar altres tipus de residus.
Qualificació: Falta lleu.
Sanció: Multa de fins a 30,05 €.
Sant Andreu de la Barca, 6 de setembre de 2000.
L’ALCALDE, M.Enric LLORCA I IBÁÑEZ
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