Ajuntament d’Agramunt
ORDENANÇA NO FISCAL DE CONVIVÈNCIA I CIVISME D’AGRAMUNT
CAPÍTOL I: DRETS I DEURES DELS CIUTADANS
Art. 1 Drets dels ciutadans en relació amb la convivència pública
Els espais d’ús comú, ja siguin públics o privats, i les afectacions a la convivència amb tercers derivades
d’activitats o accions pròpies, constitueixen un àmbit de relació social, individual o col·lectiva, que ha
d’articular-se sota els principis de respecte, tolerància, seguretat ciutadana, salubritat i sostenibilitat
ambiental.
D’acord amb aquests principis, corresponen a tots els ciutadans el següents drets:
a) Gaudir dels espais públics i del mobiliari urbà en condicions adequades d'higiene, seguretat, sonoritat,
tranquil·litat i sostenibilitat.
b) Fer ús de les vies públiques, tant vehicles com vianants, sense més obstacles ni dificultats per a la
circulació que les expressament autoritzades.
c) Ser respectats en la manifestació pública de les seves creences i ideologia, sempre que aquestes no se
signifiquin com a contràries a la Constitució o als drets humans, i, quan correspongui, s’exerceixin amb les
autoritzacions adients a cada cas.
d) Gaudir en els espais privats, tant propis com comunitaris, d’unes condicions adequades d’higiene,
seguretat, sonoritat, mobilitat i ús, de manera que es respectin els drets dels altres i s’asseguri la
convivència i la tranquil·litat.
e) Rebre un tracte respectuós i digne de la resta de persones.
f) Fer us dels serveis públics en les condicions de normalitat i amb els estàndards de qualitat fixats per
l’Ajuntament.
Art. 2 Drets dels ciutadans davant l’Administració municipal
En l’àmbit del civisme, les relacions amb persones, col·lectius, institucions i amb el propi medi urbà, aquesta
Ordenança reconeix als ciutadans els següents drets:
a) Participar en la gestió municipal d’acord amb el que disposen les lleis.
b) Reclamar l’exercici de les potestats municipals reconegudes per la Llei al municipi, per tal de prevenir,
corregir i sancionar les conductes que atemptin contra l’exercici dels drets reconeguts.
c) Utilitzar, d’acord amb la seva naturalesa, els serveis, equipaments i espais públics municipals.
d) Exercir el dret de petició davant de les autoritats locals, mitjançant la sol·licitud de l’adopció d’actes o
acords, la proposta d’actuacions o la demanda d’informació, en matèries de la seva competència o d’interès
social.
e) Ser rebuts en audiència, amb petició prèvia, per les autoritats municipals.
f) Tenir informació àmplia, puntual i objectiva sobre els afers i activitats municipals.
g) Conèixer, en qualsevol moment, l’estat de tramitació dels expedients en els quals tinguin la condició
d’interessats, i obtenir còpia dels documents que continguin.
h) Identificar les autoritats i el personal al servei de l’Administració Local, sota la responsabilitat dels quals
es tramiten els expedients.
i) Obtenir informació i orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents imposen
als projectes, actuacions o sol·licituds que es proposin realitzar.
j) Ser tractats amb respecte i deferència per les autoritats i funcionaris, que han de facilitar-los l’exercici dels
seus drets i el compliment de les seves obligacions.
k) Presentar reclamacions i interposar recursos contra els actes de l’Administració, d’acord amb la legislació
reguladora.
l) La resta de drets legalment establerts.
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Art. 3 Deures dels ciutadans en relació amb la convivència pública
Són deures dels ciutadans pel que fa a la convivència pública els següents:
a) Fer un ús adequat dels espais públics i del mobiliari urbà, de forma que s’evitin accions que puguin
generar situacions de risc, dany, perjudici o degradació per a l’estat o integritat de persones, béns o
activitats.
b) Respectar el lliure exercici dels drets reconeguts als altres ciutadans en aquesta ordenança i en la resta
de normatives.
c) Respectar la convivència, la tranquil·litat ciutadana, l’entorn i la seguretat de les persones, evitant la
comissió d’actes que puguin deteriorar-los.
d) Respectar la tranquil·litat i la convivència familiar o individual de la resta de ciutadans, tot i desenvoluparse en els espais privats.
e) Contribuir activament al foment de la convivència cívica entre la resta de ciutadans del seu entorn,
personal, familiar i veïnal.
f) Denunciar i amonestar els comportaments, actituds i actes incívics d’altres persones.
g) Ser tolerants amb aquells comportaments d’altres persones que no generin situacions de risc, danys,
perjudici o degradació.
Art. 4 Deures del ciutadans davant l’Administració municipal
En la seva relació amb l’Administració en ciutadans tindran els deures següents:
a) Complir les obligacions que determinen les ordenances municipals i els bans dictats per l’Alcaldia.
b) Facilitar a les autoritats municipals les dades i la informació que els sol·licitin quan aquestes,
justificadament, siguin necessàries per a la tramitació i el bon fi dels procediments administratius municipals.
c) Comparèixer davant de l’autoritat municipal quan siguin citats per disposició legal amb indicació del motiu
de la citació.
d) Facilitar a l’Administració la realització d’informes, inspeccions, actes d’investigació, i dades veraces
pròpies o de tercers, quan no afectin a la intimitat o el secret professional, en els casos previstos per la llei o
quan serveixen a l’Administració per a desenvolupar les seves competències.
e) Mantenir un tracte respectuós i correcte amb el personal que integra l’Administració municipal i les seves
autoritats.
f) Subsanar i corregir les deficiències observades en les seves activitats quan hagin estat requerits a tal
efecte per l’Administració municipal
Art. 5 Garantia dels drets i deures dels ciutadans
De conformitat amb aquesta Ordenança, en el marc de les seves competències i d’acord amb la legislació
estatal i autonòmica, correspon a l’Ajuntament promoure i desenvolupar les condicions i els serveis
necessaris per a garantir l’exercici dels drets i el compliment de les obligacions per part dels ciutadans.
Per tant, l’autoritat municipal ha d’evitar, amb els mitjans de què disposa, qualsevol acte individual o
col·lectiu que pugui destorbar o impedir per mitjans il·lícits el desenvolupament de les iniciatives individuals
o col·lectives lícites, legitimes i, si és el cas, degudament autoritzades. L’autoritat ha de promoure el principi
bàsic de convivència i el respecte pels diferents grups socials, polítics, ètnics, religiosos, culturals, sexuals,
etc. Igualment, ha d’evitar qualsevol actitud o pràctica que conculqui el dret a la intimitat, a la convivència
ciutadana pacífica, a l’ús dels espais i béns públics i, en definitiva, al lliure exercici dels drets i llibertats
legalment reconeguts i garantits.
CAPÍTOL II: ACTITUDS CÍVIQUES FONAMENTALS
Art. 6 Rebuig de la violència
Es rebutja la violència física o psíquica entre persones o col·lectius en qualsevol de les seves formes. Són
sancionables les conductes i comportaments que atempten contra la convivència ciutadana, i les activitats
coactives o coercitives que no tinguin rellevància penal, com ara baralles i discussions, però que tinguin
repercussions públiques. Serà una circumstància agreujant d’aquests fets que causin aldarulls o desordres
públics.
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Art. 7 Dignitat de les persones
Les persones i/o col·lectius que conculquin la dignitat de tercers, de fet o de paraula, mitjançant insult, burla,
molèsties intencionades i innecessàries, coacció psíquica o física, agressions, discriminació o fets anàlegs,
seran sancionades d’acord amb la present Ordenança, sempre que les esmentades accions signifiquin un
atemptat contra la convivència ciutadana i sense perjudici de les actuacions penals que se’n puguin derivar.
Quan l’objecte d’aquestes conductes siguin infants, gent gran, persones amb discapacitats físiques o
psíquiques que les facin especialment vulnerables, o autoritats i funcionaris que actuïn en l’exercici de les
seves funcions, seran constitutives d’una circumstància agreujant.
Art. 8 Contaminació acústica
a) En general, es prohibeix que el soroll de qualsevol activitat pública, privada o domèstica, amb afectació a
la via pública, espais privats o veïnat, sobrepassi els límits establerts a la normativa vigent de
contaminació acústica de la Generalitat de Catalunya i segons l’establert en el Mapa de Capacitat
Acústica de l’Ajutnament d’Agramunt.
L’autoritat municipal pot autoritzar, amb els límits i condicions adients, activitats concretes a la via pública
o en espais privats que, per raons d’inexcusable necessitat o pels seus valors culturals, socials, lúdics,
religiosos o tradicionals, puguin sobrepassar temporalment els límits del soroll admissibles en condicions
normals.
b) Els vehicles de motor de combustió que circulin dins dels límits del terme municipal hauran de complir les
condicions establertes en la normativa d’emissions acústiques.
Art. 9 Emissions a l’atmosfera
1. No es permet efectuar emissions a l’atmosfera de fums, fluids, males olors, partícules de pols,
lumíniques, nocives i similars que produeixin molèsties als veïns/es o que no compleixin les condicions de la
llicència ambiental.
2. L’autoritat municipal, a través dels seus agents, promourà les actuacions necessàries per a prevenir la
contaminació atmosfèrica, sens perjudici de les competències atribuïdes a altres administracions públiques.
3. Es prohibeix, d'una manera general, produir qualsevol acció o omissió que generi l'emissió d'olors i/o
fums i/o fluids molestos per a les persones i el medi.
4. La persona física o jurídica responsable de la producció d’aquestes olors està obligada a dur a terme les
accions oportunes perquè cessin les causes que les van motivar, sens perjudici de la imposició de les
sancions corresponents establertes en la normativa vigent.
Art. 10 Medi ambient, neteja i salubritat
10.1. Amb caràcter general:
La pertorbació de la convivència ciutadana mitjançant la realització d’actes que incideixin negativament en el
grau de neteja i salubritat mediambiental de vies, espais i béns públics, és particularment reprovable, per
quant pot arribar a perjudicar greument a un nombre indeterminat de ciutadans.
Són accions concretament prohibides, sense perjudici de les infraccions tipificades a altres ordenaments, les
següents:
a) Escopinar, llençar mucositat, orinar o defecar les persones als indrets no específicament destinats a
aquest fi
b) Llançar, abandonar o deixar residus a la via pública o en llocs indeguts
c) Deixar residus domèstics fora dels contenidors específicament habilitats per aquesta finalitat
d) Deixar residus domèstics en altres contenidors no específicament habilitats per aquesta finalitat
e) Llençar residus domèstics d’orgànica i de rebuig fora del següent horari: 1 de maig al 30 de setembre, de
les 20:00 h. a les 5:00 h
f) Deixar residus voluminosos fora dels llocs permesos
g) Deixar residus vegetals, industrials i/o comercials en llocs no autoritzats
h) Abocar incontroladament runes de construcció
i) Realitzar qualsevol conducta o treball que desdigui la neteja i decòrum de la via pública i el paisatge urbà.
j) Efectuar qualsevol tipus de vessament o degoteig de líquids a la via pública, com els procedents de
condensació dels aires condicionats o altres aparells, escorrenties, etc.
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10.2.- Amb vehicles a motor.a) Netejar i reparar vehicles o maquinària a la via pública, així com efectuar canvis d’olis o altres líquids,
llevat actuacions puntuals d’emergència degudament acreditades, i, en tot cas, s’haurà de procedir a la
neteja de la zona afectada.
10.3.- Quioscos:
a) Les persones titulars d’autoritzacions d’ús privatiu dels béns de domini públic (per instal·lar quioscs,
casetes de petards, terrasses de bar, parades de fires i festes, barres de venda de begudes i aliments,
etcètera) han de mantenir en les condicions degudes de neteja, tant les instal·lacions pròpies com l’espai
urbà sotmès a llur influència.
Art. 11.- Responsabilitats bàsiques en el funcionament de locals, establiments i activitats
(econòmiques, socials, culturals, polítiques)
Els titulars i els responsables del funcionament dels establiments, locals i activitats (econòmiques, socials,
culturals, polítiques, etc.) han d’adoptar les mesures necessàries per a mantenir l’ordre públic i no pertorbar
el descans dels veïns, tant a l’interior dels mateixos com a l’entrada i sortida dels clients i usuaris; i també
han d’adoptar les mesures necessàries perquè els seus focus emissors de sorolls i fums compleixin els
valors que estableix la normativa específica.
Els titulars i els responsables del funcionament de locals, establiments i activitats han de complir
estrictament l’horari autoritzat a la llicència municipal o les seves modificacions, així com qualsevol altra
norma o limitació legal al respecte que alteri les circumstàncies de les autoritzacions concedides.
Els titulars i els responsables del funcionament de locals, establiments i activitats han d’adoptar les mesures
adequades per a evitar actes incívics o molestos dels clients i usuaris a l’entrada, a la sortida i a l’entorn
dels mateixos.
Si, amb les mesures preses o pels seus mitjans propis o auxiliars, no poden evitar aquestes conductes,
hauran d’avisar als cossos i forces de seguretat per mantenir l’ordre i la convivència ciutadana, i hauran de
col·laborar amb els agents de l’autoritat en tot moment.
En el funcionament de locals, establiments i activitats s’ha d’evitar, i resta prohibit, especialment:
a) No respectar els horaris de tancament de locals, establiments i activitats
b) Permetre l’emissió de sorolls a la via pública o a les comunitats de veïns, sorolls que siguin valorats com
a excessius per un agent de l’autoritat personat al lloc
c) Emetre a l’exterior, amb afectació a la via pública o a les comunitats de veïns, fums provinents de les
activitats que es realitzen
d) Ocupar la via pública amb objectes relacionats amb les activitats que es realitzen
e) Embrutar la via pública amb residus relacionats amb les activitats que es realitzen
f) No evitar que els usuaris dels locals, establiments i activitats incorrin en actes incívics tipificats en aquesta
ordenança a l’entrada, sortida o immediacions dels mateixos
Art. 12 Consum de begudes alcohòliques i substàncies estupefaents en espais públics
El consum de substàncies que afecten al normal comportament de les persones és, en si mateix, un acte
que pertorba la convivència cívica, per les percepcions d’intranquil·litat que generen en la resta de
ciutadans, i per les situacions de molèstia, dany o risc potencial a que poden donar lloc.
És per això que, sense perjudici de la normativa específica que sigui aplicable, es prohibeixen
expressament les següents actituds i accions:
a) Vendre alcohol en vies, espais o transports públics
b) Vendre alcohol a menors d’edat
c) Consumir alcohol en vies, espais o transports públics
d) Consumir d’alcohol massivament o en grup en vies o espais públics
e) Tenir o consumir alcohol per part de menors
f) Tenir o consumir substàncies estupefaents en vies, espais o transports públics
En els supòsits anteriors, els agents de l’autoritat poden intervenir les begudes i les substàncies
estupefaents.
S’exceptuen d’aquesta prohibició els llocs, dates i horaris autoritzats per les administracions públiques, com
per exemple terrasses, vetlladors o actes relacionats amb festes locals.
Els titulars d’establiments públics on es venguin begudes alcohòliques han de complir les normes relatives a
la venda i col·locar de manera visible els rètols limitadors de venda.
En els termes de la normativa vigent sobre seguretat ciutadana es prohibeix el consum de drogues en llocs,
vies, espais, establiments o transports públics, així com la tinença il·lícita, en tots aquells casos que no
constitueixin pròpiament infracció penal.
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Art. 13 Activitats a la via i els espais públics
Amb caràcter general, qualsevol activitat, lucrativa o no, que impliqui un us privatiu de la via pública,
requereix d’una autorització municipal.
Per la seva afectació a la convivència cívica, resten expressament prohibides, llevat d’autorització, les
següents activitats:
a) Posar objectes a la venda a la via pública
b) Realitzar venda ambulant
c) Practicar la mendicitat
d) Utilitzar megafonia sense autorització
e) Realitzar jocs d’atzar
f) Netejar o reparar vehicles
g) Exercir la prostitució o captar clients per a la prostitució
h) Retirar residus dels espais de recollida municipals
i) Col·locar publicitat en façanes, espais públics, panells municipals o mobiliari urbà sense autorització
j) Qualsevol altra activitat no autoritzada que afecti a l’ús comú de la via i els espais públics
k) Barbacoes.-.Fer barbacoes en espai públic fora de les àrees recreatives i d'acampada expressament
autoritzades.
Les barbacoes que es facin en els espais privats hauran d’adoptar les mesures escaients de forma que
s’eviti la propagació de fums i olors que puguin alterar la convivència normal.
Art. 14 Respecte a l’autoritat
Els ciutadans estan obligats a seguir les indicacions i ordres que, mitjançant els procediments establerts i en
el compliment de les funcions i competències atribuïdes, els imparteixin les autoritats del Govern municipal i
els seus agents.
La desobediència de les ordres efectivament impartides, i les expressions irrespectuoses que impliquin una
voluntat menyspreant de l’autor i pel context en que es formulen signifiquin una alteració de la convivència,
constituiran infraccions sancionables en via administrativa. En tot cas, cap fet constitutiu d’aquestes
infraccions podrà ser sancionat en via administrativa i penal a la vegada.
CAPÍTOL III: RESPECTE PELS BÉNS COMUNS
Art. 15 Espais, béns i equipaments públics
Els diferents elements que són objecte de protecció per part d’aquesta ordenança es defineixen en els
següents termes:
S’entén per espais públics:
a) Els espais que la llei declari que tenen aquest caràcter
b) Els afectes a ús públic
c) Els afectes als serveis públics
S’entén per béns públics:
a) Els béns que la llei declari que tenen aquest caràcter
b) Els afectes a ús públic
c) Els afectes als serveis públics
d) Els destinats a l’ornament dels espais públics, com ara monuments, escultures i obres de valor artístic,
històric o cultural
e) El mobiliari urbà.
S’entén per equipaments públics:
a) Els immobles on s’emplacen serveis destinats a la ciutadania amb caràcter públic.
Art.16 Utilització dels espais, equipaments i béns públics
Els espais, equipaments i béns públics s’han d’utilitzar de conformitat amb l’ús al qual són destinats, i a les
regles i normativa que específicament puguin regular-los.

Plaça de l’Església, 1 25310 Agramunt (l’Urgell) Tel. 973 392 807 Fax. 973 390 040

http://agramunt.cat

ajuntament@agramunt.cat

En l’ús dels espais, equipaments i béns públics, s’ha d’evitar especialment:
a) Trencar, inutilitzar i/o utilitzar inapropiadament elements propis dels espais, equipaments i béns públics.
b) Danyar elements propis dels espais, equipaments i béns públics
c) Realitzar pintades, grafits o senyals en elements propis dels espais, equipaments i béns públics
d) Utilitzar abusivament espais, equipaments o béns, limitant l’ús general en igualtat d’altres usuaris o
causant un risc per a les persones o béns
e) Practicar activitats que impliquin risc per a la resta d’usuaris d’un espai públic
f) Jugar o practicar esports en llocs o horaris no autoritzats
g) Circular inadequadament amb bicicleta, patins, monopatins o similars, per la via o per espais públics.
h) Lligar bicicletes, ciclomotors o altres objectes en elements propis dels espais, equipaments i béns públics
i) Arrencar, maltractar, trepitjar, retirar i, en general, fer malbé, plantes, arbres o fruits
j) Practicar activitats que impliquin risc de danys per a la vegetació o el mobiliari de parcs, places i jardins.
k) Utilitzar els gronxadors i d’altres aparells d’esbarjo situats als parcs i places públics per persones que no
compleixin les condicions i requisits d’ús
l) Cuinar i/o fer menjars en grup o pícnics, excepte en llocs autoritzats
m) Banyar-se en fonts públiques
n) Fer provisió excessiva de l’aigua de les fonts públiques per a destinar-la a ús privat
o) Incomplir les normes d’ús de les piscines municipals
Art. 17 Espais forestals
Als espais forestals i zones de bosc d’ús comú és prohibit:
a) Tallar llenya sense autorització.
b) Fer foc fora dels llocs reservats amb aquesta finalitat i llençar llumins o puntes de cigarretes enceses.
c) Llançar petards o disparar focs artificials en terreny forestal.
d) Volar amb globus aerostàtics, parapents, para motors, ala delta o similars, sense autorització.
e) Embrutar el terra amb qualsevol material.
f) Abocar residus.
g) Fer construccions fixes, sense autorització.
h) Instal·lar construccions provisionals, sense autorització.
i) Acampar sense autorització
Art. 18 Fogueres i pirotècnia
Les activitats que comporten l’ús de foc i pirotècnia es consideren com a potencialment perilloses per a la
seguretat de les persones i molestes per a la tranquil·litat de l’entorn.
És per això que es prohibeix:
a) Preparar fogueres sense autorització municipal.
b) Emprar en una foguera materials tòxics, contaminants o explosius.
c) Encendre una foguera sense autorització
d) Vendre productes pirotècnics a menors de catorze anys si no van acompanyats per un adult.
e) Llençar o dirigir petards contra les persones o béns, de manera que suposi un risc per a la seva integritat,
així com col·locar-los al mobiliari urbà o en béns privats.
f) Llençar coets a menys d’una distancia de 500 metres del bosc o zones amb arbres.
g) Fer servir productes pirotècnics a prop de productes o líquids inflamables, i d’establiments d’expedició o
emmagatzematge.
h) Posar productes pirotècnics dins d’elements l’explosió dels quals pugui provocar la dispersió d’objectes
amb risc per les persones i béns.
i) No respectar les distancies mínimes de seguretat establertes en espectacles pirotècnics.
Quan les infraccions siguin comeses per menors, els agents de l’autoritat podran incautar-los el material
pirotècnic de que disposin i només serà retornat als pares o tutors.
Art. 19 Celebració d’activitats específiques en espais públics
L’Ajuntament pot autoritzar la celebració d’activitats específiques als espais públics, i fixar les normes i
condicions que la regiran, tenint en compte les característiques de l’acte i l’espai públic sol·licitat. Els
organitzadors de l’activitat són responsables del compliment de les condicions establertes per
l’Administració municipal, i també d’adoptar les mesures adients per a vetllar pel bon ús del recinte i dels
elements i béns públics que hi hagi instal·lats.
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CAPÍTOL IV: CONVIVÈNCIA VEÏNAL
Art. 20 Protecció de la qualitat de vida
La qualitat de vida dins dels habitatges exigeix, per part dels veïns del propi immoble i dels immobles
propers, un comportament cívic i respectuós, a fi d’evitar molèsties que pertorbin la tranquil·litat, el descans,
la bona convivència i l’estat dels béns. De la mateixa manera, la qualitat de vida requereix de certes
limitacions en les activitats que, tot i dur-se a terme en establiments o a la via pública, i per tant fora del
marc de la comunitat de veïns i propietaris, afecten l’interior dels immobles.
Art. 21 Activitats als habitatges i comunitats de veïns
Determinades activitats domèstiques poden resultar molestes, i, per tant, cal que es mantinguin dins els
límits que exigeixen la convivència ciutadana i el respecte als altres. Per tant, s’han de limitar i prohibir
aquelles activitats que causin molèsties efectives o perjudicis a altres veïns, als seus immobles o a parts
privades d’aquests.
Es consideren activitats, usos i elements molestos, els següents:
a) Emetre sorolls (veu humana, música, televisió o de qualsevol aparell o activitat que es desenvolupi al
domicili) que siguin valorats com a excessius per un agent de l’autoritat personat al lloc.
b) Traslladar, adequar o moure mobles en horari nocturn (entre les 22.00 i les 08.00 hores).
c) Realitzar feines de reforma, conservació o millora dels immobles (construcció, fusteria o altres de
semblants) que impliquin el desenvolupament d’activitats pròpies d’obra ordinària, en horari nocturn (entre
les 21.00 i les 08.00 hores).
d) Realitzar activitats de neteja domèstica que perjudiquin a tercers, com regar plantes (excepte entre les
22.00 i les 07.00 hores), estendre roba, espolsar catifes, i estovalles, o evacuar fums, aigua o brossa
afectant a la Comunitat de veïns, a d’altres habitatges o a la via pública.
e) Fer barbacoes, causant molèsties o risc per els veïns.
f) No realitzar un ús, conservació, neteja o higiene adequats de l’habitatge que perjudiqui la seguretat o la
salubritat de les persones, d’altres habitatges o de l’espai públic.
g) No mantenir adequadament la vegetació d’un immoble.
h) Abocar aigües residuals o de neteja a la via pública.
i) No mantenir l’habitatge lliure d’insectes i rosegadors.
j) No complir els requeriments que l’Ajuntament faci per impedir o corregir els defectes nocius, molestos,
insalubres o perillosos que perjudiquin els altres habitatges.
k) Desenvolupar accions i omissions contraris als estatuts de la comunitat de propietaris que provoquin un
perjudici o una molèstia reiterada.
S’exceptuen les feines de reparació urgent i necessari que afectin la seguretat de persones i béns o que
condicionin el subministrament dels serveis bàsics d’aigua, llum, combustible o d’altres relacionats amb la
salut.
L’incompliment de les obligacions compreses en aquest article comporta la possibilitat d’execució
subsidiària per l’Ajuntament.
Art. 22 Règim dels sistemes d’alarma
El titular de l’alarma serà responsable de les següents omissions:
a) No adoptar les mesures adequades per a evitar la provocació de falses alarmes.
b) No desconnectar ràpidament l’alarma quan es dispari per qualsevol causa.
c) Facilitar les dades de les persones que calgui localitzar en cas d’activació de l’alarma.
Article 23 Finestres, balcons, reixes, i elements que donin als espais o vies públics
1. No es podran espolsar tapissos, catifes, estores, llençols o qualsevol roba d'ús domèstic en portes,
balcons i finestres que donin als espais o vies públics.
2. Es prohibeix penjar qualsevol tipus de roba sobre els espais o vies públics.
3. Els testos i les jardineres dels balcons i finestres s'hauran de col·locar de manera que la seva vertical
caigui sempre dins del balcó o reposi sobre l'ampit de la finestra i seran fermats o protegits per evitar que
puguin caure.
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4. Les plantes col·locades en finestres i balcons podran regar-se amb la deguda precaució per tal d'evitar
molèsties.
5. Resta prohibida la col·locació d'elements de protecció de les finques públiques o privades que resultin
perillosos si estan a l'abast de la població en general, independentment de l'alçada a la que es trobin. Així,
no es podran posar punxes, vidres, filats espinosos o elements similars que puguin causar qualsevol tipus
de dany a qui hi pugui accedir. Així mateix, restarà prohibit usar elements en mal estat per fer tancaments
en horts, jardins o similars.
6. Resta prohibit tenir solars sense edificar en males condicions de neteja, salubritat i seguretat.
7.-La instal·lació d’aparells de calefacció, climatització, antenes parabòliques i tots aquells que afectin
l’aspecte exterior de les finques estaran subjectes a l’obtenció de la corresponent autorització municipal.
8.- Per tal d'evitar molèsties als vianants i l'agressió al paisatge urbà, es prohibeix la instal·lació d'aparells
d'aire condicionat i antenes parabòliques que quedin a la vista a les façanes dels edificis. Es dóna un termini
de 4 anys per adequar les instal·lacions als criteris d’aquesta ordenança, a partir de la seva aprovació.
CAPITOL V: PROCEDIMENT SANCIONADOR
Article 24
Les accions o omissions contràries a aquesta ordenança o a la resta de disposicions legals d’aplicació,
tindran el caràcter d’infraccions administratives i seran sancionades per les lleis sectorials que siguin
d’aplicació en cada cas, a llevat que puguin constituir delictes o faltes tipificades en les lleis penals, en
aquest cas l’administració passarà el tant de culpa a l’ordre jurisdiccional competent i s’abstindrà de seguir
el procediment sancionador mentre l’autoritat judicial no dicti sentència ferma.
Article 25
1. La competència per sancionar les infraccions a les disposicions objecte d’aquesta ordenança, correspon
a l’alcalde, llevat que puguin constituir infraccions penals.
2. L’alcalde podrà delegar aquesta competència en els membres de la corporació, d’acord amb la llei de
bases de règim local. Caldrà publicar en el Butlletí Oficial de la Província la resolució corresponent, i una
referència de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, en tot cas, en el tauler d’anuncis
de l’ens local.
Article 26 Règim sancionador
La Policia Local o els funcionaris municipals autoritzats inspeccionaran i fiscalitzaran, en qualsevol moment
el compliment d’aquesta ordenança.
Les accions i les omissions que contravinguin aquesta ordenança se sancionaran prèvia instrucció
d’expedient amb audiència de l’interessat/ada, per l’alcalde/ssa o pel regidor/a delegat, fins un màxim de
3.000 euros de conformitat amb allò que preveu l’article 141 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de
bases de règim local.
La imposició de les sancions que s’estableixen en aquesta ordenança es regeix per la normativa vigent en
matèria de procediment sancionador.
Article 27. Sancions
La comissió de les infraccions previstes en aquesta ordenança sancionarà:
− Infraccions lleus: fins a 200 €
− Infraccions greus: 201-600 €
− Infraccions molt greus: 601-3.000 €
El pagament durant els primers 20 dies tindran una reducció del 50%.
S’adjunta quadre annex amb les infraccions tipificades.
Article 28. Prescripció
Les infraccions molt greus prescriuran als 3 anys, les greus als 2 anys i les lleus als 6 mesos.
Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als 3 anys, les imposades per faltes greus als 2
anys i les imposades per faltes lleus al cap d’1 any. El còmput d’aquets terminis s’efectuarà de conformitat
amb el que estableix a l’art. 132 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
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V) DISPOSICIÓ FINAL
Article 29
Les prescripcions d’aquesta ordenança que incorporen o reprodueixen aspectes de la legislació de l’Estat o
l’autonòmica d’aplicació als ens locals catalans s’entendran automàticament modificades en el moment en
què se’n produeixi la seva revisió. La present ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província.
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CONCEPTE
Fer soroll de qualsevol activitat pública, privada o domèstica,
amb afectació a la via pública, espais privats o veïnat, que
sobrepassi els límits establerts a la normativa vigent.
No complir els vehicles de motor de combustió les condicions
establertes en la normativa d’emissions acústiques.
efectuar emissions a l’atmosfera de fums, males olors,
partícules de pols, lumíniques, nocives i similars que
produeixin molèsties als veïns/es.
Escopinar, llençar mucositat, orinar o defecar les persones als
indrets no específicament destinats a aquest fi.
Llançar, abandonar o deixar residus a la via pública o en llocs
indeguts.
Deixar residus domèstics fora dels contenidors específicament
habilitats per aquesta finalitat
Deixar residus domèstics en altres contenidors no
específicament habilitats per aquesta finalitat
Llençar residus domèstics fora dels horaris establerts
Deixar residus voluminosos fora dels llocs permesos
Deixar residus vegetals en llocs no autoritzats
Deixar residus industrials en llocs no autoritzats
Deixar residus comercials en llocs no autoritzats
Abocar incontroladament runes de construcció
Realitzar qualsevol conducta o treball que desdigui la neteja i
decòrum de la via pública i el paisatge urbà.
Efectuar cap tipus de vessament o degoteig de líquids a la via
pública, com els procedents de condensació dels aires
condicionats o altres aparells, escorrenties, etc.
Netejar i reparar vehicles a la via pública
Non mantenir les condicions de neteja dels quioscos en l’espai
urbà
No respectar els horaris de tancament de locals, establiments i
activitats
Permetre l’emissió de sorolls a l’exterior
Emetre a l’exterior, amb afectació a la via pública o a les
comunitats de veïns, fums provinents de les activitats que es
realitzen.
Ocupar la via pública amb objectes relacionats amb les
activitats que es realitzen
Embrutar la via pública amb residus relacionats amb les
activitats que es realitzen
No evitar que els usuaris dels locals, establiments i activitats
incorrin en actes incívics tipificats en aquesta ordenança a
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l’entrada, sortida o immediacions dels mateixos

12
12
12

A
B
C

12

D

12

F

13
13
13
13
13
13
13

B
C
D
E
F
G
H

13

I

13

J

13

K

14
16

A

16

B

16

C

16

D

16

E

16

F

16

G

16

H

16

I

16

J

16

K

16

l

16

M

16

N

16
17

O
A

Vendre alcohol en vies, espais o transports públics
Vendre alcohol a menors d’edat
Consumir alcohol en vies, espais o transports públics
Consumir d’alcohol massivament o en grup en vies o espais
públics
Tenir o consumir substàncies estupefaents en vies, espais o
transports públics M
Realitzar venda ambulant
Practicar la mendicitat
Utilitzar megafonia sense autorització
Realitzar jocs d’atzar
Netejar o reparar vehicles
Exercir la prostitució o captar clients per a la prostitució
Retirar residus dels espais de recollida municipals
Col·locar publicitat en façanes, espais públics, panells
Municipals o mobiliari urbà sense autorització
Realitzar activitats no autoritzades que afecten a l’ús comú de
la via i els espais públics
Fer barbacoes en espai públic fora de les àrees recreatives i
d'acampada expressament autoritzades.
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Menysprear a un agent de l’autoritat o funcionari municipal
Trencar o inutilitzar elements propis dels espais, equipaments i
béns públics
Danyar elements propis dels espais, equipaments i béns
públics
Realitzar pintades, grafits o senyals en elements propis dels
espais, equipaments i béns públics
Utilitzar abusivament espais, equipaments o béns, limitant l’ús
general en igualtat d’altres usuaris o causant un risc per a les
persones o béns
Practicar activitats que impliquin risc per a la resta d’usuaris
d’un espai públic
Jugar o practicar esports en llocs o horaris no autoritzats
Circular inadequadament amb bicicleta, patins, monopatins o
similars, per la via o per espais públics
Lligar bicicletes, ciclomotors o altres objectes en elements
propis dels espais, equipaments i béns públics
Arrencar, maltractar, trepitjar, retirar i, en general, fer malbé,
plantes, arbres o fruits.
Practicar activitats que impliquin risc de danys per a la
vegetació o el mobiliari de parcs, places i jardins
Utilitzar els gronxadors i d’altres aparells d’esbarjo situats als
parcs i places públics per persones que no compleixin les
condicions i requisits d’ús.
Cuinar,fer menjars en grup o pícnics, excepte en llocs
autoritzats
Banyar-se en fonts públiques
Fer provisió excessiva de l’aigua de les fonts públiques per a
destinar-la a ús privat
Incomplir les normes d’ús de les piscines municipals
Tallar llenya sense autorització
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fer foc fora dels llocs reservats amb aquesta finalitat i llençar
llumins o puntes de cigarretes enceses
Llançar petards o disparar focs artificials en terreny forestal
Volar amb globus aerostàtics, parapents, para motors, ala
delta o similars, sense autorització
Embrutar el terra amb qualsevol material
Abocar residus.
Fer construccions fixes, sense autorització
Instal·lar construccions provisionals, sense autorització
Acampar sense autorització
Preparar fogueres sense autorització municipal.
Emprar en una foguera materials tòxics, contaminants o
explosius
Encendre una foguera en condicions meteorològiques que
puguin significar risc
Vendre productes pirotècnics a menors de catorze anys si no
van acompanyats per un adult
Llençar o dirigir petards contra les persones
Llençar coets a menys d’una distancia de 500 metres del bosc
o zones amb arbres
Fer servir productes pirotècnics a prop de productes o líquids
inflamables i d’establiments d’expedició o emmagatzematge
Posar productes pirotècnics dins d’elements l’explosió dels
quals pugui provocar la dispersió d’objectes amb risc per les
persones i béns
No respectar les distancies mínimes de seguretat establertes
en espectacles pirotècnics
Emetre sorolls (veu humana, música, televisió o de qualsevol
aparell o activitat que es desenvolupi al domicili) que siguin
valorats com a excessius per un agent de l’autoritat personat
al lloc.
Traslladar, adequar o moure mobles en horari nocturn (entre
les 22.00 i les 08.00 hores).
Realitzar feines de reforma, conservació o millora dels
immobles (construcció, fusteria o altres de semblants) que
impliquin el desenvolupament d’activitats pròpies d’obra
ordinària, en horari nocturn (entre les21.00 i les 08.00 hores).
Realitzar activitats de neteja domèstica que perjudiquin a
tercers, com regar plantes (excepte entre les 22.00 i les 7.00
hores), estendre roba, espolsar catifes, i estovalles, o evacuar
fums, aigua o brossa afectant a la comunitat de veïns, a
d’altres habitatges o a la via pública.
Fer barbacoes, causant molèsties o risc per als veïns.
No realitzar un ús, conservació, neteja o higiene adequats de
l’habitatge que perjudiqui la seguretat o la salubritat de les
persones, d’altres habitatges o de l’espai públic.
No mantenir adequadament la vegetació d’un immoble,
afectant a la via pública
Abocar aigües residuals o de neteja a la via pública
No mantenir l’habitatge lliure d’insectes i rosegadors
22 o No complir els requeriments que l’Ajuntament faci per
impedir o corregir els defectes nocius, molestos, insalubres o
perillosos
que perjudiquin els altres habitatges.
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Desenvolupar accions i omissions contraris als estatuts de la
comunitat de propietaris que provoquin un perjudici o una
molèstia reiterada.
No adoptar les mesures adequades per a evitar la provocació
de falses alarmes.
No desconnectar ràpidament l’alarma quan es dispari per
qualsevol causa.
No facilitar les dades de les persones que calgui localitzar en
cas d’activació de l’alarma
Espolsar tapissos, catifes, estores, llençols o qualsevol roba
d'ús domèstic en portes, balcons i finestres que donin als
espais o vies públics
Penjar qualsevol tipus de roba sobre els espais o vies públics.
Col·locar els testos i les jardineres dels balcons i finestres de
amb perill de caiguda.
Regar les plantes col·locades en finestres i balcons causant
molèsties
Posar punxes, vidres, filats espinosos o elements similars que
puguin causar qualsevol tipus de dany a qui hi pugui accedir.
Així mateix, restarà prohibit usar elements en mal estat per fer
tancaments en horts, jardins o similars.
Tenir solars sense edificar en males condicions de neteja,
salubritat i seguretat.
Instal·lació d’aparells de calefacció, climatització, antenes
parabòliques i tots aquells que afectin l’aspecte exterior de les
finques sense autorització municipal
No compliment del punt 23.8
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