ANUNCI
Anunci sobre l’aprovació definitiva de l’Ordenança de civisme de Llinars del Vallès.

Es parla dels drets i dels deures com a base d’una societat democràtica i alhora responsable. El civisme, per
damunt de tot, és una actitud, però també ha de ser un dret i un deure. Un deure exigible a qualsevol ciutadà en
nom de l’interès general i de la necessitat de respecte cap als altres, i a la vegada un dret exigible davant
l’administració pública.
L'ordenament jurídic propi de qualsevol estat social i democràtic de dret propugna, entre els seus valors
fonamentals, el respecte individual, col·lectiu i institucional dels drets i llibertats dels ciutadans i ciutadanes com a
garantia de la convivència democràtica i de l'ordre i la pau socials com a base fonamental per aconseguir el
benestar social.
El Decret 274/2007, de 18 de desembre, de creació de l'Observatori Català del Civisme, declara que "Un element
imprescindible per assolir aquest benestar social és el civisme, és a dir, aquell comportament fonamentat tant en
el compliment de les pautes establertes en la relació entre les persones com en el profund respecte per a la
llibertat individual i col·lectiva."
El respecte a la convivència i al civisme, convertit en dret, haurà de ser promogut i protegit per les autoritats
públiques, en general i, de manera particular, per les que actuen en els àmbits que, com els de les corporacions
locals són més a prop dels ciutadans.
La Llei 7/1985, de 7 d'abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, als articles 139 a 141 recull la possibilitat que els Ajuntaments, per a l'adequada ordenació de les
relacions socials de convivència d'interès local i de l'ús dels serveis, equipaments, infraestructures, instal·lacions
i espais públics, en defecte de normativa sectorial específica, puguin establir els tipus de les infraccions i imposar
sancions per l'incompliment de deures, prohibicions o limitacions.
Un cop detectada la necessitat d’una eina d’aquest caire i fruit d’aquests preceptes, l’any 2008 el Ple de
l’ajuntament va aprovar l’ordenança de civisme vigent fins ara. La valoració que en aquest període podem fer és
molt positiva. S’ha fet un ús mesurat i prudent que ha revertit en una dràstica reducció dels actes incívics i
conflictivitat veïnal. La ràpida intervenció en el problema concret, evita en moltes ocasions, que hi hagi una
escalada del conflicte i un deteriorament progressiu de la convivència veïnal. L’efecte dissuasiu de la potencial
denúncia, s’evidencia en l’efecte que té sobre les persones coneixedores de la sanció aplicada als infractors. De
la mateixa manera les mesures alternatives a la sanció econòmica, sovint demanada pels denunciats ha fet que
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Es pot agrupar aquest conjunt de principis sota el concepte de civisme, que és aquella ètica mínima que
qualsevol persona tolerant, respectuosa i demòcrata ha de poder subscriure per a viure en societat. En aquest
sentit, en els darrers anys, la idea de civisme s’ha anat incorporant amb força també a l’agenda de prioritats
polítiques, fins al punt que actualment el civisme ha esdevingut un nou àmbit de l’activitat i de la gestió
municipals. Les relacions socials són l’ànima de les poblacions i quan més actiu és el municipi en activitats i
relacions socials, més risc de fricció apareix entre els veïns. És prioritat d’aquest ajuntament evitar aquestes
friccions i per tant s’ha de generar una eina per tal de regular les situacions que habitualment poden generar més
conflicte; la finalitat no és cap altra que potenciar el civisme i la convivència. Per poder gaudir en plenitud el
municipi i els seus serveis, s’han d’evitar totes les actituds individuals i col·lectives que atemptin contra la dignitat
i els drets de les persones, siguin quines siguin les condicions socials, culturals, de gènere, d’edat o d’origen de
les persones agreujades.
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La convivència ciutadana descansa en un seguit de principis per viure en comunitat, l’acceptació dels quals
resulta imprescindible per tal de garantir uns nivells satisfactoris de benestar i qualitat de vida. Tant és així, que
drets fonamentals com el de la llibertat s’han de gaudir amb el respecte d’aquestes regles bàsiques, ja que sense
elles no es pot determinar clarament el límit entre els drets col·lectius i els individuals o entre drets d’uns i
obligacions d’altres.
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Preàmbul

B

ORDENANÇA DE CIVISME DE LLINARS DEL VALLÈS

A

Es fa públic el text íntegre de l’Ordenança de civisme de Llinars del Vallès, en compliment de l’acord adoptat pel
Ple de data 29 de gener de 2018, donat que en el termini d’exposició pública, que era de trenta dies hàbils, no
s’han presentat al·legacions ni reclamacions, per tant es considera aprovada definitivament d’acord amb el que
determina la diligència de data 27 de març d’enguany.

desapareguin, en gran mesura, els efectes de les bretolades sobre els equipaments i espais públics, procurant
un espai més amable i acollidor.

També l’Ordenança parla de les relacions veïnals i de la convivència entre veïns d’un mateix immoble, atesa la
circumstància que bona part de la convivència té lloc a l’interior dels immobles. Malgrat que inicialment les hem
de considerar relacions privades, és clar que determinades conductes o omissions a l’interior dels habitatges
poden tenir conseqüències que alterin considerablement la qualitat de vida de la comunitat, alteració davant la
qual l’Ordenança ha d’adoptar les mesures reactives adients per garantir una des escalada dels conflictes i una
ràpida solució. En aquest punt, és fonamental destacar la necessitat d’implicar les mateixes comunitats de veïns
en la millora de la convivència ciutadana mitjançant el diàleg i la corresponsabilitat, així com potenciar la
mediació com a eina de resolució de conflictes de forma no litigiosa.
La nova ordenança, seguint la línia de l’anterior, estableix també diverses categories de sancions en virtut d’un
procediment sancionador àgil, de caràcter abreujat, per infraccions de naturalesa administrativa amb la
possibilitat de commutar, en determinats casos, la sanció econòmica per treballs en benefici de la comunitat o
altres mesures anàlogues, sempre que el caràcter de la infracció ho faci convenient i prèvia sol·licitud de la
persona interessada. D’això se’n deriva que qui provoca un dany, altera l’ordre públic o atempta contra la
seguretat ciutadana o el medi ambient es troba en deute amb la seva comunitat i ho fa generant una millora allà
on abans havia generat un perjudici.
Aquesta Ordenança de civisme i convivència aspira a constituir un nou instrument vàlid i actualitzat que permetrà
avançar en les línies següent:
•

Procurar que Llinars del Vallès continuï sent i millorant una població cada cop més amable, acollidora i
sostenible, per viure-hi i conviure-hi; el diàleg, la tolerància i el respecte han de formar part del nostre
comportament quotidià.

•

Sensibilitzar a la població en la conservació i respecte de les activitats, espais i béns comuns.

•

Garantir els drets i deures de la ciutadania de Llinars del Vallès, respectant els principis bàsics de cohesió,
solidaritat, igualtat i no-discriminació, amb especial cura vers aquelles persones que tenen major dificultat
d’accessibilitat als diferents espais o serveis per les seves condicions físiques, psíquiques o socials.
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Hi ha matèries que, encara que tenen també relació amb el civisme i la convivència, es troben regulades per
altres Ordenances municipals, atesa la seva complexitat, amplitud o especificat. En aquests casos aquesta
Ordenança fa petites referències a les matèries afectades, o fins i tot regulacions parcials d’alguns aspectes que
tenen una relació molt directa amb la convivència; un clar exemple s’observa en la tinença d’animals domèstics i
gossos potencialment perillosos. En aquest punt toquem aquells aspectes que més incideixen en la convivència i
que més requeriments d’intervenció municipal han generat.
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Aquesta Ordenança vol contribuir a enriquir i a millorar la vida en comunitat a la nostra vila, conservant el seu
caràcter de societat democràtica, plural, oberta i tolerant. Per fer-ho s’ha revisat la normativa existent a fi
d’agrupar en un sol text totes aquelles conductes que mereixen la consideració d’incíviques i/o pertorbadores per
a la convivència ciutadana. En aquest sentit, l’objectiu estructural és la creació d’un nou consens al voltant del
concepte de civisme que pugui ser compartit per tothom, i adaptat als nous temps.
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És per això que totes les persones que atemptin contra la dignitat de tercers, de fet o de paraula, mitjançant
l’insult, la burla, les molèsties intencionades i innecessàries, la coacció psíquica o física, les agressions o fets
anàlegs, han de poder ser sancionades d’acord amb aquesta Ordenança, sempre que les seves accions
comportin una actuació contra la convivència ciutadana, i sense perjudici de les responsabilitats penals o d’una
altra mena que puguin ser exigibles en cada cas.

B

L'assoliment d'aquests objectius passa, en primer lloc, per portar a terme activitats educatives, preventives i de
foment dels valors de convivència i civisme, i per atendre a aquelles persones que, per qualsevol raó, estiguin
més necessitades d'ajut o protecció. La potestat sancionadora de l'administració es planteja com a solució
davant l’incompliment o rebuig de les normes de convivència.

A

Per continuar en aquesta línia, hem redactat una nova ordenança de convivència i civisme, on recollim aspectes
no previstos en l’anterior i les actualitzacions de diferents normatives que s’han produït en aquests 9 anys de
vigència. Aquesta ordenança, a l’igual que l’anterior, té com a objectiu principal garantir a les persones que es
trobin en el municipi de Llinars del Vallès, el dret a utilitzar i gaudir dels espais destinats a l'ús i serveis públics en
òptimes condicions per a la convivència ciutadana, en la seva condició de lloc de trobada dels ciutadans i d'acord
amb la seva funció d’ús comú de tota la col·lectivitat. Es tracta d'establir un clima de convivència i respecte mutu
que fomenti la qualitat de vida, de les relacions solidàries, tolerants i respectuoses envers els altres.

La correcta aplicació d’aquesta Ordenança, en la que ha de primar el sentit comú, ha de contribuir a fer de
Llinars del Vallès un poble més habitable i amb major qualitat de vida, amb el benentès que aquest objectiu
només és assumible des d’un plantejament més ampli, del qual aquesta normativa és només una part.
Disposicions generals

2.2. Àmbit d’aplicació subjectiu:
2.2.a.

La ciutadania en general, siguin veïns/es, per raó de veïnatge o treball, així com transeünts o
visitants del municipi, pel fet de fer-ne ús de la via, espais, béns i serveis públics.

2.2.b.

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

3. Foment d’iniciatives
L’Ajuntament dóna suport a les iniciatives destinades a promoure actituds de civisme i de respecte pels drets
dels ciutadans.
CAPÍTOL I. Drets i deures dels ciutadans
Article 1. Drets dels ciutadans davant l’Administració municipal.
En l’àmbit del civisme, les relacions amb persones, col·lectius, institucions i amb el mateix medi urbà, aquesta
Ordenança reconeix els següents drets als ciutadans, veïns o forans, sense perjudici dels que es derivin del seu
desenvolupament o de qualsevol altre que determini la legislació vigent en la matèria:
a)

Participar en la gestió municipal d’acord amb el que disposen les lleis i el Reglament orgànic municipal, i si
fa al cas, quan la col·laboració voluntària sigui a petició de l’Ajuntament.

b)

Reclamar l’exercici de les potestats municipals reconegudes per la Llei al municipi, per tal de sancionar les
conductes que atemptin contra l’exercici dels drets reconeguts.

c)

Exigir la prestació i, si fa al cas, 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.

e)

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.
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2.1. Àmbit d’aplicació objectiu: el marc territorial i d’aplicació d’aquesta Ordenança és el terme municipal de
Llinars del Vallès. Particularment s’aplica a tots els espais públics de Llinars, com ara carrers, vies,
voreres, places, passeigs, parcs i jardins, etc. De la mateixa manera s’aplica a aquells espais que tot i
ser privats tenen una projecció exterior i afecten la convivència entre veïns.
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2. Àmbit d’aplicació

Data 23-4-2018

Per últim, cal assenyalar que l’Estat confereix als ens locals la capacitat normativa per mitjà de les
ordenances (article 2 del Reglament per a l’exercici de la potestat sancionadora).
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Així mateix, la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, i la Llei orgànica 4/2015,
de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana, i també la Llei 2/1995, de 21 de gener, de protecció
civil, Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, activitats recreatives i establiments públics, i la
Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, constitueixen el marc específic habilitador de
l'actuació municipal en l'àmbit de la via pública i de la convivència ciutadana, sense perjudici de les normes
de rang i àmbit diversos que també afecten aquesta matèria i el procediment administratiu comú.
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L'ordenança de civisme de Llinars del Vallès, es dicta a l'empara del què disposen els articles 139 i següents
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, art. 237 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i art. 4, 58 i
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals de Catalunya.

A

1. Marc legal

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.

j)

Identificar les autoritats i el personal al servei de l’Administració Local, sota la responsabilitat dels quals es
tramiten els expedients.

k)

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.

l)

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.

m)

Presentar reclamacions i interposar recursos contra els actes de l’Administració, d’acord amb la legislació
reguladora.

n)

La resta de drets legalment establerts.

Article 2. Drets dels ciutadans en relació amb la convivència pública a Llinars del Vallès.
El municipi de Llinars del Vallès es configura com un espai públic on les relacions entre els ciutadans han
d’articular-se sota els principis de respecte, tolerància, seguretat ciutadana i salubritat ambiental. D’acord amb
aquests principis, són drets:
a)

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

b)

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

c)

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 s’exerceixin amb les autoritzacions
adients a cada cas.

d)

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

e)

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

f)

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

Article 3. Deures dels ciutadans davant l’Administració municipal.
Tots els ciutadans tindran al municipi de Llinars del Vallès els següents deures:
a)

Complir 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.

c)

Facilitar a les autoritats municipals les dades i informació que els sol·licitin quan aquestes siguin necessàries
per a la tramitació i el bon fi dels procediments administratius municipals, en aquells casos en què la
negativa a col·laborar no estigui emparada legalment.

d)

Comparèixer davant de l’autoritat municipal quan siguin requerits per disposició legal, amb indicació del
motiu de la citació.

e)

Facilitar a l’Administració la realització d’informes, inspeccions i altres actes d’investigació, en els casos
previstos per la llei o que d’altra banda resultin necessaris per a la prossecució dels procediments

A

i)
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Tenir informació àmplia, puntual i objectiva sobre els afers i activitats municipals.
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h)
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Assistir a les sessions del Ple municipal i formular precs i preguntes (adreçades prèviament a l’alcalde), per
tal que siguin debatudes i contestades, d’acord amb el que estableix el Reglament orgànic municipal.
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g)
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Ser rebuts en audiència, amb petició prèvia, per les autoritats municipals.

B

f)

h)

Subsanar i corregir les deficiències observades en les seves activitats per l’Administració municipal quan
hagin estat requerits a tal efecte.

Article 4. Deures dels ciutadans en relació amb la convivència al municipi.
Constitueixen el marc dels deures dels ciutadans pel que fa a la convivència pública:
1. Fer ús diligent dels espais públics i del mobiliari urbà, de forma que:
1.1. S’evitin accions que puguin generar situacions de risc o perill per a la salut i la integritat física de
persones i béns.
1.2. S’evitin accions que puguin ocasionar danys o alterar el funcionament regular i l’estat del mobiliari urbà
conforme al seu destí, o que en comportin la degradació visual o d’ornat.
2. Respectar el lliure exercici dels drets reconeguts als altres ciutadans en aquesta ordenança i en la resta de
normatives.
3. Respectar la convivència, la tranquil·litat ciutadana, el medi ambient urbà i la seguretat de les persones
evitant la comissió d’actes que puguin deteriorar-les.
4. Respectar la tranquil·litat i els estàndards ambientals de la convivència familiar o individual de la resta de
ciutadans, tot i desenvolupar-se en els espais privats.
5. Evitar el desenvolupament d’accions que atemptin contra els drets reconeguts en aquesta ordenança i en la
resta de normatives.
6. Respectar el medi ambient d’acord amb la normativa vigent.

https://bop.diba.cat

Mantenir un tracte respectuós i correcte amb el personal que integra l’administració municipal i les seves
autoritats en correspondència al deure del personal de l’Administració de mantenir un tracte acurat i
respectuós amb els ciutadans.
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Proporcionar a l’Administració quan actuï en defensa d’interessos generals o en l’exercici de les seves
competències les dades veraces i exactes que coneguin i que requerides permetin identificar en el marc del
respecte a l’intimidat i el secret professional a altres interessats que hagin de comparèixer en un
procediment, en aquells casos en què la negativa a col·laborar no estigui emparada legalment.
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f)

A

administratius que serveixen a l’Administració per desenvolupar les seves competències i activitats legítimes
o per a defensar els interessos generals, en aquells casos en què la negativa a col·laborar no estigui
emparada legalment.

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.
Les mesures de policia administrativa es configuren, de conformitat amb aquesta Ordenança, en l’última “ratio”,
sempre que les accions o omissions detectades no resultin perjudicials pels interessos generals o de terceres
persones, o que es manifestin externament com a expressió conscient i voluntària de rebuig dels béns i
interessos protegits per la present Ordenança i l’ordenament jurídic en general.
Article. 6. Deure de respectar i col·laborar en el manteniment dels drets dels ciutadans i interessos
comuns.
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.
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Article 5. Garantia dels drets i deures dels ciutadans.

Les persones que no respectin les normes de comportament que estableix aquesta Ordenança a la via i espais
públics seran requerides per les autoritats municipals per tal que cessin en la seva actitud i, en cas de

B

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.

resistència, podran ser desallotjades, especialment quan la conducta pugui alterar la seguretat col·lectiva i
originar desordres en les vies, espais o establiments públics.

CAPÍTOL II. Del comportament dels ciutadans
Article. 7. Rebuig de la violència, dignitat de les persones i suport a iniciatives de resolució de conflictes.
1. Es rebutja la violència física o psíquica entre persones o col·lectius. La convivència ciutadana ha d’estar
presidida pels principis de respecte, tolerància i solidaritat. Cal rebutjar la violència física o psicològica entre
persones i col·lectius.
2. Seran sancionables aquelles conductes i comportaments que atemptin contra la convivència ciutadana com
ara baralles i discussions a la via pública quan produeixin repercussions públiques, constituint un element
agreujant que causin aldarulls o desordres públics.
3. L’Ajuntament facilitarà i donarà suport a totes les iniciatives que condueixin al debat, a l’intercanvi d’opinions i
a la resolució democràtica dels conflictes ciutadans, sense perjudici del recurs a la jurisdicció competent
perquè en darrer terme adopti una resolució.
4. Resta expressament prohibit negar-se o resistir-se, en aquells casos en que la negativa a col·laborar no
estigui emparada legalment, a subministrar dades o a facilitar la informació necessària sol·licitada per les
autoritats competents o pels seus agents en el compliment de les seves funcions, i també subministrar
informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error, implícitament o explícitament.
5. Els ciutadans estan obligats a seguir les indicacions i ordres que a través dels procediments establerts i en el
compliment de les funcions i competències atribuïdes els imparteixin les autoritats del Govern Municipal i els
seus agents.
6. La desobediència a aquestes ordres o les expressions contràries que impliquin un menyspreu constituiran
infraccions sancionables, sense perjudici de les implicacions penals que puguin comportar i la potestat
d’execució subsidiària d’allò ordenat.
7. S’evitaran totes les actituds individuals i col·lectives que atemptin contra la dignitat de les persones, siguin
quines siguin les condicions socials, culturals, de gènere, d’edat o origen de les persones agreujades.
8. Les persones que conculquin la dignitat de tercers, de fet o de paraula, mitjançant insult, burla, molèsties
intencionades i innecessàries, coacció psíquica o física, agressions, exhibicionisme sexual o fets anàlegs,
seran sancionats d’acord amb la present ordenança, sempre que suposin un atemptat contra la convivència
ciutadana sense perjudici de les accions penals que es puguin derivar.
El fet de que els destinataris o subjecte d’aquestes conductes siguin infants, persones amb discapacitats
físiques o psíquiques que les facin especialment vulnerables, o autoritats i funcionaris que actuïn en l’exercici
de les seves funcions constituirà una circumstància agreujant.

https://bop.diba.cat
Pàg. 6-58
CVE 2018015783

Els titulars o responsables de locals de pública concurrència hauran de facilitar l’accés i l’activitat inspectora als
agents de l’autoritat i tindran especial cura en no desenvolupar activitats no autoritzades, respectar l’horari,
accés de menors contrària a la llei, sorolls excessius i molèsties veïnals.

Data 23-4-2018

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

B

Les persones titulars de finques limítrofes amb la via pública que tinguin a la façana, el reixat o el tancament,
fanals, senyals de circulació, papereres o altres elements de mobiliari urbà han de garantir la seva reposició
després d’una obra de manteniment de façana i obra nova, per la qual cosa han d’avisar l’Ajuntament per a la
seva retirada o nova ubicació.

A

Els titulars de les finques limítrofs amb la via pública han de facilitar la instal·lació de fanals, senyals de
circulació, papereres, contenidors de residus quan resulti inconvenient situar-los en altres indrets o altres
elements del mobiliari urbà. Es tracta, aquesta, d’una obligació de la propietat que no dóna lloc a indemnització.
En tot cas, l’Ajuntament, en interès comú, té la potestat d’ubicar en les façanes dels immobles particulars
senyals, cables, rètols amb el nom de la via pública i altres elements. Les tasques esmentades en aquest article
que porti a terme l’Ajuntament es faran amb la màxima cura i diligència, per tal d’evitar molèsties i perjudicis
innecessaris als titulars de les finques afectades.

Article. 8. Tinença d’animals.

Prèviament a la inscripció de l’animal en el cens municipal, cal haver-ne dut a terme la identificació d’acord amb
el que preveu la normativa vigent (tatuatge o xip)
En el Registre Censal d’Animals de Companyia Municipal s’hi faran constar les dades necessàries per fer
possible la identificació veterinària de l’animal i la identificació de la persona propietària o posseïdora:

•

Donar d'alta l'animal al registre censal d'animals de companyia municipal.
Identificar l'animal mitjançant els sistemes d'identificació fixats en l'ordenança i concretament donar les
dades de bases genètiques o ADN en el cas de que l'animal a censar sigui un gos.
Altres mesures sanitàries i controls mèdics de l'animal d'acord amb la normativa vigent.

Els veterinaris que portin a terme vacunacions i tractaments que les administracions competents puguin ordenar
amb caràcter obligatori han de dur un arxiu amb la fitxa clínica dels animals atesos. Aquest arxiu ha d’estar a
disposició de l’Ajuntament cada vegada que el necessiti per portar a terme actuacions dins llur àmbit
competencial.
Els propietaris o posseïdors d’animals hauran de facilitar als tècnics de sanitat i als agents de l’autoritat municipal
les visites necessàries per comprovar les condicions d’allotjament, manteniment i tracte dels animals.
Les persones propietàries o posseïdores de gossos, gats i fures estan obligades a comunicar a l’Ajuntament, en
el termini de trenta dies, qualsevol modificació de les dades que figurin en el cens, inclosa la mort de l’animal.
Quan pel nombre o característiques dels animals la seva tinença es pugui considerar com a activitat tipificada,
estarà subjecte a les llicències, autoritzacions o comunicació segons la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats.
Els propietaris o posseïdors de l’animal s’hauran de fer càrrec de les despeses dels controls veterinaris i/o
quarantenes generades com a conseqüència d’haver produït atacs o lesions a tercers.
En aquells casos en que el responsable de l’animal negui que el gos sigui considerat potencialment perillós i
s’hagi de demanar el certificat veterinari per comprovar-lo, serà a càrrec del propietari o posseïdor si el certificat
confirma la catalogació de l’animal com a potencialment perillós; en cas contrari serà per compte de
l’administració que l’hagi demanat.
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•
•

d'un animal que pertanyi a una espècie d'identificació

Data 23-4-2018

Els veterinaris del municipi han d’informar al titular
obligatòria del següent:

Pàg. 7-58

Data d'inscripció.
Número d'inscripció.
Codi d'Identificació Generalitat.
Codi de referència, base de dades genètica.
Patró DNA-només en gossos.
Raça, sexe i color.
Domicili habitual de l'animal.
Nom, cognom i DNI del titular.
Domicili i telèfon del titular de l'animal.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
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La inscripció dels animals de companyia (gossos, gats i fures) en el registre censal del municipi es realitzarà en
un termini de tres mesos a comptar a partir de la data de naixement, d’adquisició, o de canvi de residència de
l’animal.

A

La tinença de tota mena d’animals domèstics o de companyia queda subjecte al compliment d’aquesta
ordenança, la ordenança de tinença d’animals de companyia i el Reial Decret 287/2002, de 22 de març, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures
en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. Els animals de companyia en cap cas podran ser
factors de molèsties o perillositat per als veïns i ciutadans en general.

1.1. Es considera que un animal està abandonat si no duu cap identificació de l'origen o de la persona
propietària i no va acompanyat de cap persona. Es considerarà perdut un animal de companyia quan no
dugui identificació per localitzar el propietari i no vagi acompanyat de cap persona.

B

1. Animals abandonats, perduts, fugits

1.6. Es traslladarà els animals abandonats o perduts a les dependències de la Protectora. Per retirar-lo el
propietari haurà d'abonar la taxa que fixin les ordenances fiscals per dia d'utilització.
Queda prohibit alimentar o deixar menjar de forma general als animals sense responsable conegut (gossos, gats,
coloms...) a la via pública, parcs, solars o altres espais similars. S’inclouen zones particulars si el fet produeix
molèsties als veïns o vianants.
2. Tinença responsable
La persona posseïdora d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la persona propietària,
és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones, a altres animals, a les
coses, a les vies i espais públics i al medi natural en general, d’acord amb el que estableix la legislació civil
aplicable.
Als espais públics, així com a les zones d’ús comú d’habitatges i comunitats de veïns, com escales, porteries,
terrasses, jardins comunitaris, patis, els animals hauran d’anar lligats i, si és necessari proveïts de morrió.
Les zones d’ús comú no podran ser utilitzades com a estança d’animals domèstics.
En balcons, terrasses i similars s’hauran de prendre les mesures necessàries per evitar que quan hi romangui
un gos o un gat pugui afectar amb les seves deposicions, orina o olors als veïns o la via pública.
Es prohibeix, des de les 22 fins a les 8 hores, deixar en patis, terrasses, galeries i balcons o altres espais
oberts, animals domèstics que amb els seus sons, crits o cants destorbin el descans dels veïns. Els
posseïdors evitaran que a l’interior dels immobles els animals causin sorolls molestos, en especial des de les
22:00 a les 6:00 hores.
L’allotjament ha de ser l’adequat a les exigències de l’espècie, de la raça i el medi on ha de viure. Com a
característiques generals mínimes ha de ser ventilat, amb llum i que els protegeixi de les condicions
climàtiques externes. S’ha de mantenir net, desinfectat i desinsectat. L’allotjament habitual no pot ser un
balcó o celobert ni un vehicle.
La tinença d’animals no considerats com de companyia (aus de corral, conills, coloms, etc.) en domicilis
particulars es permetrà o no, valorant la repercussió higiènic-sanitària a l’entorn i les molèsties o perill que
pugui ocasionar als veïns.
Es prohibeix l’ús d’animals en baralles i en espectacles o altres activitats, si aquests els poden ocasionar
sofriment o poden ésser objecte de burles o tractaments antinaturals, o bé si poden ferir la sensibilitat de les
persones que els contemplen, com ara els següents: baralles de gossos, baralles de galls, matances
públiques d’animals, atraccions firals giratòries amb animals vius lligats o tir al colom.
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1.5. Per recollir l'animal abandonat o perdut, ja sigui perquè s'ha fet escàpol dels seus propietaris, com per
altres circumstàncies, el propietari haurà d'abonar una taxa que vindrà recollida en les ordenances
fiscals.

Data 23-4-2018

1.4. En qualsevol moment, la custòdia dels animals de companyia podrà ser delegada provisionalment a
altres persones físiques o jurídiques.
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1.3. Una vegada transcorreguts els terminis anteriors, si els animals de companyia no han estat retirats pel
seu propietari, es procedirà a promoure'n la seva cessió, a donar-los en adopció o a qualsevol
alternativa adient. Estarà prohibit el sacrifici llevat d'aquells casos que sigui dictaminat sota criteri
veterinari atenent a conductes marcadament agressives envers les persones o altres animals, o estats
patològics que impliquin un risc de transmissió de malalties contagioses greus o de malaltia incurable
que produeixin una severa afectació a la qualitat de vida de l'animal.

B

1.2. Els animals de companyia abandonats i els que, sense ser-ho, circulin sols sense la identificació
establerta legalment podran ser recollits pels serveis municipals; la recollida serà comunicada als seus
propietaris i estaran en observació durant un període màxim de 10 dies des de la comunicació. Un cop
transcorregut aquest termini, si la persona propietària no ha recollit l'animal, previ pagament de les taxes
i despeses originades, se li comunicarà un nou avís i restarà en observació durant un màxim de 10 dies
addicionals. En el cas que l'animal sigui recuperat pel propietari, i no disposi de tots els elements
d'identificació, el propietari haurà de regularitzar-ne la situació en el termini de 10 dies havent de
comparèixer davant aquest Ajuntament per a la seva acreditació.

A

Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia estan obligades a evitar-ne la fugida i
a comunicar la desaparició de l’animal a l’ajuntament en el termini més breu possible i sempre abans de
vint-i-quatre hores, de manera que en quedi constància.

Són prohibides les miccions en els parcs infantils i zones d'esbarjo d'ús per part dels infants,
les façanes dels edificis i en el mobiliari urbà.

3.1.c.

El conductor de l'animal està obligat a recollir les deposicions immediatament i dipositar-les de
manera higiènicament acceptable dins les bosses adients als contenidors d'escombraries o en
els llocs que es destinin expressament a aquest efecte.

3.1.d.
3.1.e.

S'ha de procedir immediatament a la neteja dels elements afectats.
En el cas d'incompliment del que disposa l'apartat anterior, els agents de l'autoritat municipal
podran requerir a la persona propietària o posseïdora de l'animal domèstic perquè, sense
perjudici de la possible sanció, procedeixi a la neteja dels elements afectats.

3.1.f.

Preferentment, les deposicions d'animals domèstics seran realitzades en els llocs públics
habilitats a aquest efecte, que no obsta que aquestes deposicions hagin de ser recollides i
dipositades de manera higiènicament acceptable dins les bosses adients als contenidors
d'escombraries o en els llocs que es destinin expressament a aquest efecte.

3.1.g.

En cas de que es trobi una deposició de gos a la via pública, plaça o parc i no es pugi
identificar el causant de la mateixa, s'agafarà la mostra corresponent pel personal municipal
autoritzat i es procedirà al seu registre genètic per tal d'identificar l'animal així com el seu titular
i tramitar d'ofici el procediment sancionador corresponent.

4. Accés dels animals a llocs de pública concurrència
Les infraccions a aquest apartat poden ser comeses tant pel responsable del gos com pel responsable del
local.
4.1. Es prohibeix l'entrada i permanència de gossos, gats i altres animals en els següents establiments
d'instal·lacions:
4.1.a.

Locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, transport, venda o qualsevol tipus de
manipulació d'aliments. És obligatori que els establiments senyalitzin de forma visible a
l'exterior aquesta prohibició.

4.1.b.

Piscines públiques.

4.1.c.

Locals d'espectacles públics, culturals, esportius o recreatius.

4.1.d.

Centres d’atenció mèdica.

4.1.e.

Edificis i instal·lacions municipals.

4.1.f.

Espais prohibits per altres normatives, estatals, autonòmiques o locals.
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3.1.b.

Pàg. 9-58

Són prohibides les deposicions d'animals domèstics a les vies públiques, o a qualsevol lloc
destinat al trànsit de vianants, als jardins i especialment en els parcs infantils i zones d'esbarjo
d'ús per part dels infants.
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3.1.a.

Data 23-4-2018

3.1. Les persones propietàries o posseïdores dels animals domèstics han d'evitar en tot moment que
aquests causin danys o embrutin els espais públics i les façanes dels edificis. En especial, s'han de
complir les següents conductes:
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3. Control de deposicions

B

La tinença d’animals exòtics o salvatges en domicilis particulars està sotmesa a l’autorització expressa
d’aquest ajuntament. La persona posseïdora d’animals salvatges o d’animals de companyia exòtics la tinença
dels quals és permesa i que, per les seves característiques, puguin causar danys a les persones, a altres
animals, a les coses, a les vies i els espais públics o al medi natural ha de mantenir-los en captivitat de
manera que es garanteixin les mesures de seguretat necessàries. Així mateix, no pot exhibir-los ni passejarlos per les vies i els espais públics i ha de tenir subscrita una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.

A

Durant el període d’estada al terme municipal, les persones responsables dels espectacles en els quals
s’utilitzin animals hauran de mantenir-los en bones condicions higièniques i sanitàries, alimentar-los
adequadament i assegurar tant la seva pròpia protecció com la de la ciutadania.

4.2. Les anteriors prohibicions i restriccions no afecten els gossos pigall quan vagin acompanyats de
persones invidents, i gaudeixin de les condicions higièniques, sanitàries i de seguretat que preveuen
aquestes ordenances.
5. Obligacions generals

5.4. Identificar-los amb un microxip.
5.5. Inscriure'ls al Registre censal municipal.
5.6. Notificar al Registre censal municipal la baixa, la cessió o canvi de residència de l'animal, així com la
sostracció o pèrdua d'aquest.
5.7. El gos ha d'anar lligat amb un collar i una corretja o cadena, que no ocasioni danys a l'animal.
6. Obligacions gossos potencialment perillosos
6.1. A més de les condicions anteriors, aquests gossos han de dur un morrió apropiat segons el tipus
d'animal.
6.2. Han d'anar lligats amb un collar i una corretja o cadena que no sigui extensible i d’una longitud inferior
als 2 metres.
6.3. La persona responsable del gos ha de portar el document identificatiu del cens de l'animal.
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5.3. Recollir les deposicions fecals i/o netejar els elements afectats per les deposicions.

Pàg. 10-58

5.2. Respectar i no entrar als espais destinats als infants.
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5.1. Evitar que causin danys o embrutin els espais.

A

A la via i als espais públics tot incloent-hi també les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports
públics i als llocs i als espais d'ús públic en general, els portadors de gossos han de complir els següents
requisits:

6.6. La persona que passeja un gos d'aquestes característiques ha de portar la llicència de tinença i de
conducció de gossos potencialment perillosos.
6.7. Els gossos potencialment perillosos, que es trobin en una finca, casa de pagès, xalet, parcel·la,
terrassa, pati o qualsevol altre lloc delimitat, hauran d’estar lligats de manera que no es puguin escapolir
o causar danys o lesions a tercers, a no ser que es compleixin les característiques següents, a fi d’evitar
que els animals en surtin i cometin danys a tercers:
6.7.a.

Les parets i les tanques han d’ésser suficientment altes per evitar la fugida de l’animal i han de
ser consistents i estar ben fixades per tal de suportar el pes, i la pressió de l’animal.

6.7.b.

Les portes de les instal·lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la resta del contorn i
s’han de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els
mecanismes de seguretat.

6.7.c.

Els enreixats o tanques no poden permetre que l’animal tregui parts del seu cos a l’exterior.

6.7.d.

El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un gos d’aquest
tipus.

6.7.e.

En tot cas, les instal·lacions han de garantir la impossibilitat de fuita d'aquests animals i la
protecció de les persones i altres animals que accedeixin o s'apropin a aquests llocs.
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6.5. Una sola persona no pot dur més d'un gos potencialment perillós.
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6.4. No els poden portar persones menors de 18 anys.

Les administracions poden comissar de manera immediata i raonada els animals, sempre que hi hagi indicis
racionals d'infracció de les disposicions d'aquesta Ordenança o de disposicions normatives.

B

7. Comís d’animals

En el cas de comisos d'exemplars de fauna salvatge autòctona capturats in situ, sempre que es tingui la
seguretat que estan en perfectes condicions, els exemplars poden ser alliberats immediatament.
Si el dipòsit prolongat d'animals procedents de comís pot ser perillós per a la seva supervivència, els pot
comportar patiments innecessaris o, en el cas de fauna autòctona, en fes perillar la readaptació a la vida
salvatge, el departament competent en matèria de medi ambient pot decidir la destinació final de l'animal.

2. Es prohibeix la producció de sorolls innecessaris i molestos a la via pública, en especial a la franja horària de
22 a 8 hores, ja sigui produïda per cants, crits, aparells musicals, vehicles, obres públiques o privades o
qualsevol altra focus capaç de produir sorolls.
3. Les actuacions musicals o artístiques als espais públics que siguin susceptibles de generar sorolls
necessitaran la corresponent autorització municipal.
4. Estan prohibits els actes públics o festes populars en la via pública o espai públic sense autorització
municipal, es consideren d’especial gravetat quan es dificultin els serveis públics, el trànsit i la normal
convivència ciutadana.
A) LOCALS I ESTABLIMENTS COMERCIALS, DE SERVEIS, D’OCI DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA
a)

Els titulars i els responsables del funcionament dels establiments han d’adoptar les mesures
necessàries per a mantenir l’ordre públic i no pertorbar el descans dels veïns tant a l’interior del local
com a la sortida i entrada dels locals pels clients, i també han d’adoptar les mesures necessàries perquè
els seus focus emissors compleixin el valors guia d’immissió i emissió que estableix la normativa
específica de sorolls i vibracions, dins el marc de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de contaminació
acústica de la Generalitat de Catalunya.

b)

Els titulars i els responsables del funcionament dels establiments han de complir estrictament l’horari
autoritzat a la llicència municipal o les seves modificacions, i també qualsevol altra norma o limitació
legal al respecte que alteri les circumstàncies de les autoritzacions concedides.

c)

Els titulars i els responsables del funcionament dels establiments han d’adoptar les mesures adequades
i, sempre, informar de la reglamentació vigent a l’efecte, per evitar actes no cívics o molestos de la seva
clientela a l’entrada o a la sortida dels seus locals. De la mateixa manera hauran de facilitar l’entrada als
agents de l’autoritat per tal de fer les comprovacions del compliment de la normativa que afecta aquests
locals i en especial els relatius a sorolls, horaris, accés de menors i molèsties veïnals.

d)

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

https://bop.diba.cat
Pàg. 11-58

En el cas que hi hagi un focus emissor de soroll que no superi el màxim de decibels permesos pel que fa a
zona i horari, però que degut a factors diversos com la seva regularitat, sigui manifestament molest pels veïns
i aquests expressin la seva protesta de forma escrita i reiterada, i la "producció" del soroll no sigui
estrictament necessària o sigui substituïble per altres mitjans que no provoquin molèsties als veïns. En aquest
cas s'ha d'informar al responsable de l'emissió del soroll i que procedeixi a l'eliminació del focus que causa la
molèstia.
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1. Es prohibeix que les activitats i emissors acústics, en el desenvolupament de llurs activitats, superin els valors
límit d’immissió i emissió establerts en la Llei 16/2002, de 28 de juny, de contaminació acústica, de la
Generalitat de Catalunya dins de l’àmbit d’aquesta Ordenança de Convivència i Civisme de Llinars del Vallès.

Data 23-4-2018

Article 9. Contaminació acústica.
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Les despeses ocasionades pel comís, les actuacions que hi estiguin relacionades i, en el cas de fauna
salvatge autòctona, la rehabilitació de l'animal per alliberar-lo van a compte de la persona causant de les
circumstàncies que l'han determinat.

A

Quan fineixin les circumstàncies que han determinat el comís, en el cas que la persona sigui sancionada, s'ha
de determinar la destinació de l'animal.

a)

Es prohibeix accionar aparells de difusió musical, joc, telecomunicació, imatge, ràdio, videojocs i
televisió, reproductors de CD, cinema domèstic, i altres d’anàlegs, l’emissió del so dels quals sobrepassi
els límits establerts a la Llei 16/2002, de contaminació acústica de la Generalitat de Catalunya, tant si
s’accionen des de la via pública com des del l’interior dels immobles.

B

B) APARELLS O INSTRUMENTS ACÚSTICS O MUSICALS

Llicència d’instal·lació
La instal·lació de sistemes d’alarma lluminosa o acústica en béns immobles, els efectes dels quals
s’exterioritzin sobre la via publica, fa necessària l’obtenció de llicència municipal.
Aquesta obligació recaurà sobre les persones titulars del bé que hagi de protegir el sistema d’alarma i
sobre les que, per raó de qualsevol altre títol (arrendament, usdefruit, etc.), tinguin algun dret sobre el
bé.
Són responsables solidaris de la responsabilitat per la no obtenció de llicència els titulars de
l’establiment instal·lador d’alarmes o el tècnic instal·lador si no es tracta d’un establiment.
La llicència es considerarà atorgada si, en el termini de tres mesos, l’Administració no ha resolt.
A l’efecte d’obtenir la llicència, s’ha de presentar una sol·licitud acompanyada amb:
−

Un informe elaborat pel tècnic o per l’empresa responsable de la instal·lació, en el qual consti
l’adequació d’aquest tipus d’instal·lació als estàndards normatius.

−

En el cas que l’alarma no sigui connectada a una central de recepció d’alarmes, una llista
actualitzada, en què consti el nom i el telèfon del titular i el de dues persones més com a
mínim, a les quals es pugui localitzar en cas de necessitat per a gestions relacionades amb el
funcionament de l’alarma i amb la seguretat i/o amb els informes de la policia.

−

Una declaració del sol·licitant en què s’eximeixi l’Ajuntament de Llinars del Vallès i els seus
agents en actes de servei, de qualsevol responsabilitat pels danys que per qualsevol
contingència puguin sofrir els béns protegits pel sistema d’alarma, en relació amb les
actuacions de desconnexió de l’alarma previstes en l’apartat C).d. d’ aquest mateix article.

Amb les dades dels ciutadans que tinguin instal·lació de sistemes es podrà crear un registre municipal
d'alarmes de la població al qual tindrà accés la Policia Local i que es regirà pel principi de reserva
absoluta.
Totes les alarmes instal·lades sense el permís corresponent o sense tenir constància de cap persona
responsable podran ser desconnectades sota instruccions de la Policia Local segons les actuacions
previstes a l’article 9, apartat C.d. d’aquesta ordenança, sense perjudici de la possible reclamació al
responsable de l’alarma per les despeses originades.
Les empreses de seguretat encarregades del manteniment i verificació dels sistemes de seguretat a
través de les seves Centrals Receptores d’Alarmes, independentment del cos policial que es desplaci
fins al lloc d’ubicació de l’alarma i del cos competent en matèria de seguretat ciutadana, han de
comunicar les alarmes sonores produïdes a la Policia Local de Llinars del Vallès com a cos policial
competent en matèria de molèsties sonores. L’incompliment d’aquesta obligació podrà donar lloc a la
desconnexió de l’article 9.C.d. havent-se de fer càrrec l’empresa de seguretat de la vigilància i protecció
del lloc on s’ha desconnectat l’alarma per molèsties sonores.
b)

A

Obligacions dels titulars d’alarmes
Són responsables del bon funcionament dels sistemes d’alarma les persones titulars dels béns objecte
de protecció, directament o a través d’empreses de seguretat contractades amb aquesta finalitat.
Han de tenir especial cura del compliment de les obligacions següents:

B

a)
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C) RÈGIM EXCEPCIONAL DELS SISTEMES D’ALARMA I AVÍS ACÚSTIC

Pàg. 12-58

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

CVE 2018015783

c)

Data 23-4-2018

L’avaluació dels emissors acústics que puguin ser manipulats en volum o intensitat pel causant del
soroll (veus, cops, arrossegament de mobles, televisors, equips de so i altres), quan no sigui possible el
seu mesurament amb sonòmetre, l’ha de realitzar el tècnic, inspector municipal o agent de la Policia
Local amb criteris normals d’intencionalitat i desproporcionalitat per volum alt, atenent a totes les
circumstàncies que puguin concórrer, de tal manera que aquests es puguin considerar com excessius,
sense necessitat de mesuraments amb aparells sonòmetres.
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b)

1.
2.
3.

Proves i assajos de sistemes d’alarma i avís acústic

Actuació policial davant l’activació d’una alarma
1.

Quan, de manera casual, intencionadament o per intent de robatori, es posi en funcionament una
alarma i la Policia se n’assabenti, els agents han de fer una inspecció del lloc per comprovar si hi
ha alguna anomalia, prendre les mesures que la situació faci necessàries, i intentar avisar el titular
o responsable perquè es faci càrrec de la situació i desconnecti l’alarma.

2.

Si no es localitzen aquestes persones o no desconnecten l’alarma, la Policia, per tal d’establir la
tranquil·litat ciutadana, pot desconnectar-la utilitzant els mitjans que tingui a l’abast, sense que
aquesta actuació pugui ser causa de responsabilitat pels danys causats o pels que es poguessin
derivar de la manca de protecció en quedar desconnectat el sistema d’alarma. El titular o la central
receptora d’alarmes seran informats de la desconnexió per tal que puguin prendre les mesures de
seguretat alternatives a la alarma que considerin adients.

3.

Amb aquesta finalitat, en el cas que l'alarma amb funcionament irregular sigui d'un vehicle i no se’n
pugui localitzar el titular, prèvia obertura de diligències per aquesta circumstància, es traslladarà el
vehicle al dipòsit municipal o lloc equivalent. Abans de retirar el vehicle, el seu propietari o
responsable haurà de fer efectives les taxes de retirada i estada.

Article 10. Medi ambient, neteja i salubritat.
La pertorbació de la convivència ciutadana mitjançant la realització d’actes que incideixin negativament en el
grau de neteja i salubritat mediambiental de les vies públiques, del patrimoni municipal i dels béns i espais que el
formen ha de regir-se per la normativa específica aplicable, i també pel que s’estableix en l’Ordenança municipal
específica i aquesta ordenança.
1. Comportament dels individus respecte al Medi Ambient, Neteja i Salubritat.
1.1. No està permès llençar, abocar, dipositar o abandonar a tot el terme municipal cap mena de producte
o objecte en estat sòlid, líquid o gasós.
1.2. Les deixalles sòlides de petit format com els papers, embolcalls i objectes similars hauran de dipositarse a les papereres instal·lades amb aquesta finalitat. Els materials residuals més voluminosos o bé els
petits en grans quantitats hauran de ser lliurats ordenadament als serveis municipals de recollida de
deixalles o al lloc i en la forma que l’Autoritat municipal pugui indicar.
1.3. La brutícia de la via pública produïda a l’entorn d’un establiment que serveixi consumicions, begudes o
aliments, per persones que hi entren i hi surten o hi compren, o bé per persones que fan ús de la
terrassa situada a la via pública, és responsabilitat de la persona titular de l’establiment.
L’Ajuntament pot ordenar als titulars de la instal·lació o establiment, a càrrec seu, la col·locació de
contenidors de residus, papereres o cendrers en aquests espais de la via pública, i la seva neteja i
manteniment. La desatenció d’aquests deures i dels requeriments podrà donar lloc a la revocació de
les llicències.
1.4. Correspon als particulars la neteja dels passatges particulars, els patis interior d’illetes, els solars
particulars, les galeries comercials i similars.

A

Rutinaris: són els de comprovació periòdica dels sistemes d’alarma. Només podran
realitzar-se un cop al mes amb un interval de tres minuts com a màxim, i dins l’horari
anterior.
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1.2.

Pàg. 13-58

Excepcionals: els que s’han de realitzar immediatament després de la instal·lació. Podran
efectuar-se entre les 9.00h i les 22.00h en casc urbà i entre les 9.00h i les 22.00h en zona
industrial.
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1.1.

Data 23-4-2018

d)

S’autoritzen les proves i assajos d’aquests aparells, que poden ser de dos tipus:
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1.

B

c)

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

1.5. Els propietaris de finques i edificis són obligats a conservar l’ornament públic d’aquests elements, fent
neteja i manteniment de les façanes, entrades i, en general totes parts de l’immoble visibles des de la
via pública, i també dels complements dels immobles, com antenes i xemeneies.

1.11. Està prohibit abocar al clavegueram municipal i a la xarxa d'evacuació i sanejament d'aigües residuals,
tota classe de matèries o productes, procedents d'usos domèstics, industrials, sanitaris, comercials, de
la construcció o de qualsevol altre ús, en estat líquid, sòlid o gasós que, d'acord amb la legislació
sectorial corresponent, tenen la consideració de residus municipals i/o assimilables, industrials,
industrials especials, tòxics, perillosos o radioactius, o qualsevol altra categoria de residus existents o
que, en el futur, es puguin establir.
1.12. En particular, està prohibit l'abocament de pintures, vernissos, dissolvents, olis minerals i olis de cuina
cremats al clavegueram municipal i a la llera pública.
1.13. Les relacions esmentades en els dos punts precedents no són exhaustives, sinó simplement
enumeratives, i han de ser objecte de revisió periòdica. Les matèries i productes abans esmentats
seran dipositats als punts de recollida establerts.
1.14. Està prohibit espolsar robes, catifes o estores amb afectació a la via pública, sense precaució i fora de
l’horari permès de 22 a 7 hores; en patis interiors s’estarà al que disposi la comunitat.
1.15. El reg de les plantes situades en parts de l'immoble que donen a la via pública haurà de fer-se en
l'horari comprès entres les 22 hores de la nit i les 7 hores del matí. Els testos de flors i plantes situats
en les obertures dels edificis s'hauran de col·locar al seu interior, darrera de la protecció de la barana i
mai podran sobresortir de l'espai dels voladissos ni oferir cap perill de caiguda a la via pública. En el
cas que els objectes esmentats no es trobessin en les condicions de seguretat degudes, els agents de
l'autoritat municipal avisaran al seu propietari o propietària per tal que prengui les mesures adequades
per eliminar el perill potencial. En el supòsit d'inobservança, l'Alcaldia decretarà d'ofici la retirada dels
objectes perillosos.
1.16. 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.
1.17. Escopir, orinar, defecar, o llençar mucositat, o llençar qualsevol objecte o residu.
1.18. Netejar i reparar vehicles i 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.
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1.10. No es poden fer, ni al clavegueram municipal ni directament a la llera pública, als canals, a les rieres,
ni a la xarxa d'evacuació i sanejament d'aigües residuals, abocaments que, en qualsevol moment,
tinguin característiques o concentracions de contaminants iguals o superiors a les expressades en la
normativa sectorial vigent.

Pàg. 14-58

Totes les edificacions i establiments han d'abocar les aigües residuals i de les instal·lacions com ara
piscines, estanys, fonts i similars a la xarxa de clavegueram mitjançant l'adequada connexió i
autorització.
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1.9.

Data 23-4-2018

1.8. És prohibit abocar als escocells dels arbres les aigües residuals procedents de la neteja de locals,
domicilis o porteries.
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1.7. Es prohibeix orinar o defecar als espais públics en llocs no habilitats expressament per aquestes
necessitats.

A

1.6. Els propietaris de solars i terres hauran de mantenir-los lliures d’escombraries, runes, mobles, residus,
males herbes i de vegetació, animals nocius per a la salut humana i altres objectes en les degudes
condicions d’higiene, salubritat, i ornament públic. En cas contrari, l’Ajuntament requerirà la propietat
per tal que deixi el solar en les condicions degudes, i podrà actuar-hi subsidiàriament en el supòsit que
aquella no ho faci.

1.19. Rentar animals a la via pública.

1.21. Realitzar qualsevol treball o observar qualsevol conducta que desdigui la neteja i decòrum de la via
pública i el paisatge urbà.

B

1.20. Col·locar a les finestres, balcons i altres parts dels immobles visibles des de la via pública, objectes
que atemptin contra l'estètica de l'entorn.

1.22. Els contenidors de residus estan destinats a rebre els residus originats al municipi de Llinars del
Vallès. Per tant, es prohibeix expressament l’abocament de qualsevol residu domèstic o industrial que
tingui origen en un altre municipi.
2. Nevades.

2.2.c.

La neu amuntegada en els terrats, les terrasses, els balcons i altres sortints dels edificis no
podrà llançar-se a la via pública, llevat la disposició contrària de l’Alcaldia.

2.2.d.

Durant les operacions de neteja i recollida de la neu en la via pública, els propietaris o
conductors de vehicles hauran de seguir, pel que fa al seu estacionament o aparcament, les
instruccions que l’autoritat municipal dicti a l’efecte.

3. Grafits, pintades i altres expressions gràfiques.
3.1. És prohibit de fer qualsevol tipus de grafits, pintades o qualsevol altra expressió gràfica, ja es tracti de
dibuixos, escrits i/o gargots, fets amb qualsevol matèria (tinta, pintura, gravat, rascades, etc.), a les
façanes dels immobles, tanques dels parcs, jardins, solars i/o obres, rètols dels carrers, senyals de
trànsit, monuments, edificis públics i, en general, sobre elements del paisatge urbà i de les
instal·lacions, equipaments, mobiliari urbà i vies públiques en general.
3.2. No obstant això, l’Ajuntament podrà autoritzar qualsevol expressió gràfica, prèvia presentació de la
corresponent sol·licitud - la qual haurà d’anar acompanyada d’un esbós amb les mesures - amb
indicació del dia i lloc en què es vol fer.
3.3. Quan la concreta expressió gràfica es faci sobre un bé privat que es trobi instal·lat de manera visible o
permanent a la via pública, serà necessària, a més a més del permís de la persona titular de l’esmentat
bé, l’autorització expressa de l’Ajuntament.
3.4. Si amb motiu d’una activitat autoritzada es produeix un deslluïment, per qualsevol tipus d’expressió
gràfica en un lloc de la via pública, les persones organitzadores dels actes en seran responsables i
restaran obligades a restablir l’estat original del bé en concret.
3.5. Els agents de l'autoritat podran retirar o intervenir els materials o mitjans emprats quan el grafit o pintada
es realitzi sense l'autorització municipal corresponent i, si escau, de la persona titular.
4. Servei de recollida de residus.
Aquest servei serà prestat per l’Ajuntament. Els usuaris són obligats:
4.1. A treure les escombraries dintre de l’horari que estableixi l’Ajuntament.
4.2. A dipositar les escombraries en bosses de plàstic normalitzades perfectament lligades o de manera que
no es produeixin vessaments de materials residuals, i en cap cas en caixes, paquets o embolcalls.
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La neu que no pugui fer-se liquar serà amuntegada a la vorera, sense tirar-la al centre de la
calçada, i de manera que quedi expedit l’accés a l’embornal. Entre la façana i la neu
amuntegada, es deixarà net i expedit l’espai suficient per al pas de vianants.

Pàg. 15-58

2.2.b.

CVE 2018015783

En tota finca urbana, les persones que hi resideixin i/o els titulars dels establiments comercials,
industrials, organitzaran i prestaran un servei extraordinari de neteja de la vorera corresponent,
per deixar-la lliure de la neu que s’hi anés acumulant. En cas d’utilitzar sal per dissoldre la neu,
aquesta no podrà tirar-se als escocells dels arbres o damunt d’altra vegetació.

Data 23-4-2018

2.2.a.
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2.2. A més, els ciutadans observaran les prevencions següents:

A

2.1. L’Administració municipal ordenarà i organitzarà el servei de neteja de la neu dipositada en les vies
públiques.

4.3. A dipositar les bosses en l’interior dels contenidors.

4.5. A utilitzar correctament els contenidors de recollida selectiva i, en conseqüència, a no dipositar en els
contenidors normals els residus dels quals es faci recollida selectiva específica.

B

4.4. A respectar l’espai reservat als contenidors.

4.6. Està prohibit d’introduir material de qualsevol tipus als contenidors de recollida selectiva que siguin
diferents dels expressament designats.
4.7. Està terminantment prohibit dipositar en els contenidors així com llençar-los o abandonar-los a la via
pública, els residus dels centres assistencials, qualsevol material que pugui qualificar-se de perillós,
animals morts, runes i terres procedents de qualsevol tipus d’obra, els mobles o màquines en desús i
béns domèstics, la brossa de l’esporga i el manteniment de plantes que no estigui degudament trossejat
i ficat en una bossa, i sempre que no excedeixi de 40 litres i pesi més de 10 quilos.

Els organitzadors d'actes públics al carrer seran responsables de l'embrutiment que es produeixi a la via
pública com a conseqüència de la seva celebració.
Els titulars d'establiments i d'activitats autoritzats a la via pública (fixos o no) com bars, cafès, quioscos, llocs
de venda i activitats similars, estan obligats a mantenir en condicions adients de netedat, tant a les pròpies
instal·lacions com a l'espai urbà sotmès a la seva influència. L'Ajuntament podrà exigir als titulars la
col·locació d'elements contenidors homologats per a les deixalles.
5. Obres. Mesures per prevenir l’embrutiment
Per prevenir l'embrutiment, les persones que realitzin obres a la via pública o en espais que hi confronten
hauran de:
5.1. Impedir l'escampament i vessament d'aquests materials fora de l'estricta zona afectada pels treballs,
protegint-la mitjançant la col·locació d'elements adients als voltants del enderrocs, les terres i els altres
materials sobrants de les obres.
5.2. Mantenir sempre netes i exemptes de tota mena de materials residuals les superfícies immediates als
treballs.
5.3. Per evitar la caiguda de materials o eines a la via pública, prèvia llicència municipal, s'hauran d'utilitzar
bastides amb visera protectora o sortint de protecció. També s'haurà de protegir la caiguda de materials
amb la col·locació d'una xarxa o una lona opaca.
5.4. Els materials d'enderroc dels edificis no poden ser llançats al carrer des de dalt, sinó que s'ha de fer de
manera protegida, per exemple amb tubs que aboquin a un contenidor amb una lona opaca i mullant-los
periòdicament per evitar l'embrutiment de la via pública i molèsties o danys a persones o coses.
5.5. Els materials han de col·locar-se i preparar-se a dins de l'obra. En cas que no sigui possible s'haurà de
sol·licitar el preceptiu permís municipal per poder ocupar la via pública. Si és necessari s'haurà de
protegir el paviment amb plàstic o lona per evitar l'embrutiment.
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Pàg. 16-58

L'Ajuntament podrà exigir una fiança en metàl·lic o un aval bancari per l'import del servei subsidiari de neteja
que previsiblement els correspongui d'efectuar com a conseqüència de l'embrutiment produït per la celebració
de l'acte públic.
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L'Ajuntament podrà obligar el titular de l'activitat a adoptar les mesures adients per tal de minimitzar les
molèsties derivades de l'execució de les obres i reduir-les a les estrictament necessàries sempre que se'n
justifiqui la conveniència i sigui tècnicament i econòmicament viable.

Data 23-4-2018

L’Ajuntament podrà realitzar subsidiàriament, els treballs de neteja que segons les presents Ordenances
correspongui d’efectuar directament als ciutadans, podent-los imputar el cost dels serveis prestat sense
perjudici de les sancions que en cada cas corresponguin, ni del que civilment fos exigible.
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Per a totes les activitats que puguin ocasionar l'embrutiment de la via pública, qualsevol que sigui el lloc en
què es desenvolupin, sense perjudici de les llicències o autoritzacions que en cada cas siguin procedents,
exigeixen dels seus titulars l’obligació d'adoptar les mesures adequades per evitar-ne l’embrutiment i també la
de netejar la part de la via pública i els seus elements estructurals que s'haguessin resultats afectats, i de
retirar els materials residuals.

A

La seva recollida i eliminació es farà d’acord amb la normativa que els hi és pròpia.

5.7. Els residus s'han de dipositar en contenidors especials d’obres i seran traslladats a l’abocador legalment
autoritzat.

B

5.6. S'hauran de prendre totes les mesures per no provocar pols, fums ni altres molèsties.

5.8. Les restes de l’activitat que hagin quedat a la via pública seran netejades pel responsable del fet
causant.
5.9. Els conductors dels vehicles que puguin embrutar la via pública hauran d'adoptar totes les mesures
necessàries per evitar-ho. En el cas que la càrrega, el combustible, els líquids de greixar, el fang, fems
palla o altres materials de les rodes embrutin la via pública o altres elements, s'hauran de:

5.15. Quan es realitzin obres pròximes a un arbrat, o els vehicles, màquines i altres mitjans auxiliars de
construcció utilitzats per l'empresa constructora hagin de circular o ubicar-se en aquest lloc, prèviament
al començament dels treballs hauran de protegir el tronc de l'arbre. Aquestes proteccions s'hauran de
retirar una vegada acabada l'obra o quan els serveis tècnics municipals ho indiquin.
Article 11. Mendicitat. Consum de begudes alcohòliques, estupefaents i drogues a la via pública.
Les persones que no respectin les normes de comportament que estableix aquesta Ordenança a la via i espais
públics seran requerides per les autoritats municipals per tal que cessin en la seva actitud i, en cas de
resistència, podran ser desallotjades, especialment quan la conducta pugui alterar la seguretat col·lectiva i
originar desordres en les vies, espais o establiments públics.
1. Mendicitat.
1.1. No es permetrà l'exercici de la mendicitat en tot el terme municipal. Malgrat la complexitat de les
situacions personals, l'Ajuntament no l'autoritzarà en cap cas.
1.2. L'Ajuntament promourà la resolució d'aquestes situacions mitjançant els seus Serveis Socials.
1.3. L'Ajuntament promourà i donarà suport a iniciatives ciutadanes de solidaritat amb l'objectiu de resoldre
situacions personals extremes.

L’Ajuntament promou i presta suport a les iniciatives ciutadanes destinades a la prevenció i al tractament de
les drogodependències.
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2.1. Sense perjudici de la normativa específica que sigui aplicable, es prohibeix la venda, dispensació, i de
begudes alcohòliques en llocs, vies o transports públics, fora dels establiments del ram de l’hostaleria,
quioscs de begudes i similars, i aquells actes especialment autoritzats com inauguracions, revetlles,
fires, zones de pic-nic, etc. i en qualsevol lloc públic o privat d’us públic quan s’alteri la tranquil·litat
ciutadana o el dret a la lliure circulació de les persones. En aquests casos, els agents de l’autoritat
poden intervenir les begudes i procedir a la seva destrucció.

B

1.4. Els agents de l'autoritat identificaran les persones que trobin exercint la mendicitat i, sempre que sigui
possible, les adreçaran al departament de Serveis Socials de l'Ajuntament. En cas que la situació
climàtica o altres circumstàncies posin en perill la integritat física de les persones que romanen a la via
pública, els serveis municipals desallotjaran i traslladaran aquestes persones a instal·lacions adients.
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5.14. Es prohibeix el transport de materials amb excés de càrrega o sense els elements obligatoris per
prevenir la pèrdua de càrrega o l’embrutiment de la via.

Pàg. 17-58

5.13. Es prohibeix netejar les formigoneres o qualsevol vehicle de transport de materials per a la construcció,
al terme municipal, tret dels llocs expressament establerts amb aquesta finalitat.
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5.12. Queda prohibit el transport de formigó a la via pública, amb vehicle formigoner sense portar tancada la
boca de descarrega que impedeixi la caiguda del material transportat.

Data 23-4-2018

5.11. Reparar els danys que s'hagin pogut causar, d'acord amb les instruccions de la policia local o serveis
tècnics municipals.

A

5.10. Netejar immediatament.

1.5. Quan la mendicitat sigui feta amb intimidació, empenyent o molestant els ciutadans, fent servir objectes
o estris per aconseguir un resultat, els agents de l’autoritat podran incautar aquests objectes o estris
(mocadors, flors, etc) fins la comprovació de la desaparició del fet que ho va motivar. Els objectes no
recollits el mateix dia devengaran la taxa que correspongui per dipòsit. Així mateix, les autoritats
municipals podran retirar de la via i espais públics els béns de les persones i/o col·lectius quan raons de
seguretat o de salut pública així ho aconsellin.
2. Consum de begudes alcohòliques, estupefaents i drogues a la via pública.

2.2. Els establiments públics que despatxin begudes alcohòliques hauran de complir escrupolosament les
normes referents a menors. Per tant, aquests establiments públics hauran de complir les normes
relatives a la venda, segons el destinatari o comprador i el tipus de beguda i en especial s’abstindran de
subministrar begudes alcohòliques a les persones en evident estat d’embriaguesa.
2.3. Es prohibeix el consum de drogues, estupefaents o substàncies psicòtropes declarades il·legals per la
legislació vigent, tot i que no constitueixi infracció penal, a les vies, espais o equipaments públics.

2.8. En cap cas es permetran situacions d'embriaguesa i/o drogoaddicció, o qualsevol altra intoxicació que
afecti a la pacifica convivència i resta prohibida l’exhibició pública d’aquesta situació.
2.9. Les persones que regentin establiments públics prendran cura d'evitar, en la mesura de les seves
possibilitats, l'embriaguesa de la seva clientela.
2.10. Està prohibida l’exteriorització i promoció del consum d’alcohol en forma denigrant per als vianants o per
a la resta d’usuaris dels espais públics.
2.11. Els titulars de la concessió de la instal·lació que hagin obtingut la llicència han de col·locar en un lloc
visible al públic els rètols limitadors de subministrament de begudes alcohòliques, d’acord amb la
normativa vigent.
2.12. Les sancions administratives en matèria de consum i tinença de drogues i estupefaents podran
suspendre’s en els termes de la Llei 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana.
Article 12. Menors.
1. L’escolarització és un dret i un deure dels menors durant el període d’edat establert per la legislació vigent.
És responsabilitat dels pares o tutors, dels centres educatius i dels mateixos infants, l’exercici normal
d’aquest dret.
2. Els agents de l’autoritat han de protegir i conduir al seu centre escolar o al seu domicili qualsevol infant que,
durant l’horari escolar, sigui al carrer, i ho han de comunicar als Serveis Socials de l’Ajuntament, perquè
estudiïn el cas i, si cal, cerquin les solucions més adients.
3. Es fomentarà convenientment l’educació viària a les escoles. És responsabilitat dels pares o tutors evitar que
els nens menors de set anys transitin sols per les vies públiques. Tothom ha d’evitar que els nens baixin de
les voreres si no van acompanyats.
4. En cas de manifesta negligència dels pares o tutors, l’autoritat municipal ho comunicarà a l’administració o
jurisdicció competent.
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2.7. Els/ Les responsables dels establiments han d'evitar que la clientela tregui a la via pública, tret dels llocs
autoritzats, gots o ampolles de vidre essent permesos només els gots de plàstics i, en qualsevol cas, en
el moment del tancament, no ha d'haver cap tipus d'envasos a la via pública confrontant amb
l'establiment. Així mateix, els/les responsables d'aquests establiments, hauran de d'evitar que la
clientela faci el consum de begudes a la via pública i/o fora dels llocs habilitats a l'efecte, tot i que
l'envàs sigui de plàstic.

Data 23-4-2018

2.6. Es prohibeix la promoció pública del consum totes les substàncies que puguin generar dependència i
siguin nocives per a la salut i la distribució gratuïta de mostres.
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2.5. Es prohibeix la venda o el subministrament a menors de 18 anys de coles i altres substàncies i
productes industrials inhalables de venda autoritzada que puguin produir efectes nocius per a la salut,
creïn dependència o produeixin efectes euforitzants o depressius. A aquest efecte, tots els establiments
que venguin alcohol, coles i altres substàncies inhalables hauran de verificar la majoria d'edat dels
clients, demanant si és el cas, el DNI dels compradors/es.

A

2.4. Es prohibeix també l'abandonament al carrer o espais públics dels estris o instruments utilitzats per al
consum de substàncies descrites en el paràgraf anterior.

6. Els menors abandonats i/o extraviats seran acompanyats a les dependències de la Policia Local i lliurats, els
primers, a les autoritats competents, els altres, retinguts en custòdia a disposició dels seus pares, tutors o
persona designada per aquest. L’autoritat municipal farà immediatament les gestions adients per intentar

B

5. Quan algun particular conegui fefaentment situacions de desprotecció de menors (maltractaments,
negligències, abusos o similars) n'informarà immediatament a la Policia Local, la qual adoptarà les mesures
legals i/o de prevenció pertinents i posarà la situació en coneixement dels Serveis Socials municipals.

localitzar els pares, tutors o familiars directes del menor. Si fos un particular qui els trobés, ha de lliurar-los a
un agent de la Policia Local o portar-los a l’Ajuntament.
Article 13. Ciutadans i activitat administrativa d’execució i extraordinària d’emergència.

6. Les entitats públiques i privades i la ciutadania en general tenen l'obligació de col·laborar en aquelles
actuacions de simulacre necessàries per a la correcta implantació dels plans de protecció civil.
Article 14. Horaris d’obertura i tancament.
1. Els horaris màxims d'obertura i de tancament dels establiments oberts al públic i dels espectacles públics i de
les activitats recreatives han de ser determinats per una ordre de la persona titular del departament
competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, de conformitat amb allò que estableix
l'article 20 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació d’espectacles públics i activitats recreatives.
2. En el cas d'aquells establiments oberts al públic que, sobre la base d'acumular llicències compatibles per a
diversos tipus d'espectacles i activitats recreatives, poden romandre oberts de manera ininterrompuda, han
d'assegurar que, en tot cas i com a mínim, tancaran dues hores de cada 24, per tal de realitzar les tasques de
neteja i ventilació de l'establiment. Aquestes dues hores s'han de determinar expressament a la llicència,
autorització o comunicació prèvia.
3. Els horaris de cada establiment obert al públic han de figurar a la placa o rètol identificatiu corresponent.
4. L’alcalde de la corporació, podrà establir ampliacions o reduccions de l’horari establert en aquesta
Ordenança, mitjançant resolució motivada, amb un informe previ de la Policia Local i dels serveis tècnics
municipals, que quedaran limitades pels màxims indicats en les reglamentacions específiques dictades pel
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
5. Les reduccions a què fa referència l'apartat anterior es podran acordar per locals concrets o per a locals
concentrats en determinades zones, que per la seva situació, ocasionen molèsties als veïnatge d'habitatges
del seu entorn físic.
6. A partir de l’hora màxima de tancament en els establiments, no es permetrà l’accés de cap client, no se
servirà cap consumició ni es deixarà funcionar la música ambiental, és a dir, finalitzaran totes les activitats
que s’estiguin desenvolupant, com també s’encendran les llums per facilitar el desallotjament de l’establiment
o recinte, que ha de quedar buit en vint minuts.
7. Amb motiu de la celebració de festes majors, revetlles populars, i altres manifestacions cíviques, es podran
dictar per part de l’Alcaldia disposicions especials i excepcionals respecte l’horari màxim de tancament dels
establiments, amb el límit màxim d'una hora de l'horari general, amb independència de la prolongació dels
divendres, dels dissabtes i de les vigílies dels festius.

https://bop.diba.cat
Pàg. 19-58
CVE 2018015783

5. En cas de produir-se alguna desgràcia i/o catàstrofe natural, l'Alcaldia podrà requerir l'ajut i la col·laboració
personal i/o material, tant d'habitants, com dels col·lectius del terme municipal i, de manera especial, de qui,
pels seus coneixements i les aptituds, puguin ser de més utilitat per a la comunitat. En aquests casos,
l'Alcaldia podrà disposar, si ho estima necessari, dels mitjans públics i privats, que puguin ser d'utilitat i
d'aplicació a l'emergència decretada, i les persones titulars quedaran obligades a la prestació ordenada.
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4. El comportament de la ciutadania en situacions extraordinàries o d'emergència, com inundacions, incendis,
riuades, nevades, fuites tòxiques o qualsevol altra situació excepcional que comporti evacuació o
confinament, s'adequarà en cada moment, a les normes de civisme i col·laboració ciutadanes, complint-se els
plans bàsics d'emergència específics, així com allò establert a la normativa vigent en matèria de protecció
civil.
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3. Cap fet constitutiu d’aquestes infraccions podrà ser sancionat en via administrativa i penal a la vegada. Amb
aquest fi , organitzativament s’impartiran les instruccions adients als serveis municipals perquè davant fets
d’aquestes característiques no es generin actuacions que pugui comportar la instrucció i sancionabilitat en les
dues vies.

B

2. 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.

A

1. 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.

8. El mal ús de les ampliacions concedides, el canvi de circumstàncies, les molèsties causades als veïns, o la
producció de desordres a l’entorn podran motivar la revocació de l’autorització, amb audiència prèvia de
l’interessat.
Article 15. Utilització dels espais, béns, elements estructurals i equipaments públics.
De conformitat amb aquesta ordenança, s’entén:

Els espais que la llei declari que tenen aquest caràcter.
Els afectes a ús públic.
Els afectes als serveis públics.

2. Per béns públics:
•
•
•

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

A

1. Per espais públics:

Es considera element estructural de la via pública aquell que forma part del seu contingut, de l'ordenació
del territori o que regula la mobilitat. A títol enunciatiu es consideren elements estructurals els següents:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Fanals, papereres, contenidors, marquesines.
Semàfors i elements complementaris.
Senyalització vertical i horitzontal de la via pública.
Elements físics de protecció o delimitació de territori: pilons, cadenes, tanques (mòbils i fixes) i
d'altres.
Tapes de registre, reixes d'embornals, reixes d'escocells.
Façanes i altres accessoris.
Suports publicitaris.
Murs, pilars, paviments.
Elements reductors de velocitat i passos de vianants elevats.
Boques de rec, hidrants.
Quioscos i cabines de telèfon i ONCE.

Els espais, equipaments i béns públics s’han de fer servir de conformitat amb l’ús al qual són destinats i
conforme a les regles i normativa que específicament puguin regular-los.
En l’ús dels espais, equipaments i béns públics, s’ha d’evitar:
a)

La comissió d’accions que puguin deteriorar-los o alterar-ne les qualitats o condicions de funcionament.
Es prohibeix en concret:
1.

Col·locar sense autorització municipal adhesius o petits impresos, cartells, banderoles, pancartes,
rètols i altres objectes destinats al suport publicitari o informació, sobre els cotxes, l’arbrat,
senyalitzacions de trànsit, murs, façanes, fanals i altres elements del mobiliari urbà no destinats a
ser suport de mitjans de difusió de l’expressió. Aquesta infracció es sanciona de conformitat amb
les disposicions de la vigent l’Ordenança de residus i publicitat.

2.

L’entrada de gossos i altres animals als edificis i instal·lacions de titularitat municipal. Solament
resten exclosos d’aquesta prohibició els gossos pigall que acompanyin persones invidents, o quan
siguin autoritzats o requerits pel propi Ajuntament.

3.

Manipular o modificar les condicions tècniques de les senyalitzacions de trànsit, dels elements
destinats a l’enllumenat públic, al subministrament d’aigua, a la vigilància i control del trànsit i a la
seguretat ciutadana, i a la comunicació entre els diferents serveis, els organismes públics i el seu
personal.
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•
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4. Per elements estructurals:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Els immobles de titularitat pública on s’emplacen serveis destinats a la ciutadania amb caràcter públic.

B

•

Pàg. 20-58

3. Per equipaments públics:

2.

Utilitzar de manera abusiva dels béns o serveis públics dificultant el correcte ús per part d’altres
usuaris.

3.

Molestar conscientment els usuaris dels equipaments públics, encara que sigui des de l’exterior, de
tal manera que no puguin fer un ús correcte dels mateixos.

A. Parcs i jardins
1. És obligació de tots els ciutadans respectar la senyalització, els horaris i les condicions d’ús que
l’Ajuntament instal·la en parcs, jardins i, en general, en tots els espais d’ús públic destinats al lleure.
2. Es prohibeix:
2.1. Fer servir els espais verds destinats al lleure i els seus elements de forma contraria a les
condicions que en regulen l’ús.
2.2. La pràctica d’exercicis o activitats que signifiquin risc de danys per a la vegetació o qualsevol altre
element auxiliar que integra l’espai, o que representin un risc per a la integritat física dels usuaris.
2.3. Deixar les defecacions dels animals domèstics propis en els parcs i jardins, inclosos els parterres i
zones verdes.
En concret, es considera infracció:
1. L’ús dels gronxadors i d’altres aparells d’esbarjo situats als parcs i places públiques per persones que no
compleixin les condicions i requisits d’ús. Són infraccions tots els actes que suposin un mal ús dels jocs o
que hi generin embrutiment o danys, i en particular:
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No respectar les normes de funcionament dels diferents equipaments o no fer cas de les
indicacions del personal responsable.

Pàg. 21-58

1.

A

La comissió d’accions que puguin representar un ús abusiu dels béns o que, pel seu caràcter, suposin
una limitació de l’ús general en igualtat d’altres usuaris o un risc per a les persones o béns. Es prohibeix
a títol d’exemple:

CVE 2018015783

b)

1.4. La utilització per persones més grans de 18 anys.
1.4.1

Jugar o fer activitats, en zones destinats al lleure, prohibides per l‘Ajuntament mitjançant els
cartells indicadors que s’hi instal·len amb aquesta finalitat.

1.4.2

Arrencar, maltractar o retirar arbres, fruits i plantes, o passar per sobre els talussos,
parterres i plantacions, de forma que pugui perjudicar de qualsevol manera els arbres o les
plantacions.

1.4.3

Realitzar pintades, grafitis, senyals o rascades a qualsevol element o equipament que
conformen els espais públics.

1.4.4

Qualsevol acte que pugui malmetre la instal·lació o dificultar la seva correcta utilització.

B. Fonts públiques.
Es prohibeix quan no estigui expressament autoritzat:
1.

Banyar-se.

2.

Llençar-hi, o permetre que hi nedin, gossos o altres animals.

3.

Abeurar-hi animals, sempre que el tipus de font no permet evitar el contacte de l’animal amb el broc.

4.

Llençar-hi qualsevol mena de material susceptible de contaminar el medi.
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1.3. Trencar-ne alguna part, desplaçar-los, i altres càrregues anàlogues.

B

1.2. L’ús diferent de l’establert, que comporti o pugui comportar un mal ús del joc o danyar-lo.
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1.1. L’ús de jocs de manera que puguin ocasionar danys o molèsties a altres nens.

5.

Fer provisió excessiva de l’aigua de les fonts públiques per a destinar-la a ús privat, sempre que no
sigui justificat per tall de subministrament o per causes de força major.

C. Zones verdes i boscos d’ús comú.

4.

Elevar globus aerostàtics, llançar petards o disparar focs artificials fora de les zones que s'assenyalin.

5.

Muntar a cavall o anar amb bicicleta per camins o zones reservades per vianants o per zones de
repoblació forestal. Els genets i els ciclistes, a les zones permeses, han de seguir les indicacions i
hauran de respectar especialment les senyalitzacions de precaucions.

6.

Embrutar el terra amb qualsevol material i deixar les defecacions dels animals domèstics.

7.

La acampada ja sigui en tendes de campanya com amb rulots o vehicles.

D. Pirotècnia.
Es prohibeix :
1.

La compra de productes pirotècnics per menors de catorze anys si no van acompanyats per un adult.

2.

Llençar o dirigir petards contra les persones o béns, de manera que signifiqui un risc per a la seva
integritat, i també col·locar-los sobre el mobiliari urbà i béns privats.

3.

Llençar coets a menys d’una distancia de 500 metres del bosc o zones amb arbres que, per les seves
circumstàncies, siguin susceptibles de combustió.

4.

Fer servir productes pirotècnics a la vora de productes o líquids inflamables, i també a la vora dels
establiments d’expedició o emmagatzematge.

5.

Ficar productes pirotècnics dins d’elements l’explosió dels quals pugui provocar la dispersió d’objectes
amb risc per les persones i béns.

6.

Si les activitats prohibides fins ara, sobre l’ús de productes pirotècnics, les fessin menors d'edat, el
material que portin serà dipositat a la Prefectura de la Policia Local, a l'espera de fer-ne lliurament als
pares o tutors.

7.

No respectar les distancies de seguretat establertes en espectacles pirotècnics.

E. Fogueres.
És prohibit fer fogueres sense permís o en el seu cas comunicació prèvia o incomplint les condicions o
limitacions de l’autorització.
F. Papereres.
Les deixalles sòlides de petit format com papers, embolcalls i elements similars hauran de dipositar-se a les
papereres instal·lades per a aquesta finalitat. Es prohibeix:
1.

Llençar puntes de cigars o cigarretes o altres matèries enceses a les papereres. En tot cas s'hi hauran
de dipositar un cop apagades.

2.

Dipositar a les papereres de la via pública bosses d'escombraries, caixes o paquets de dimensions
superiors a les del recipient que les ha de contenir.

3.

Dipositar a les papereres de la via pública líquids o deixalles que es puguin liquar.
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Encendre foc fora dels llocs reservats amb aquesta finalitat i llençar llumins o puntes de cigarretes
enceses.

Pàg. 22-58

3.

CVE 2018015783

Col·locar anuncis o rètols, fora dels que siguin degudament autoritzats.

Data 23-4-2018

2.
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Caçar, tallar o arrencar fruits, arrels o plantes, o tallar llenya de qualsevol mena sense autorització.
S'exceptuen els fruits dels arbres fruiters plantats per a l'ús i esbarjo dels ciutadans.

B

1.

A

Al les zones verds i bosc d’ús comú és prohibit si no ha estat autoritzat expressament:

4.

Tirar al terra qualsevol tipus de deixalles.

5.

Tirar papers o escombraries fora de les papereres i/o embrutar l’espai de qualsevol altre manera.

6.

Qualsevol acte que pugui malmetre la paperera.

G. Terrasses.

Divendres, dissabtes i vigílies de festa:
Admissió clients
De l’1 de juny al 15 de juliol
Del 16 de juliol al 15 de setembre
Del 16 de setembre al 15 d’octubre

Hora tancament
01,00 h. 01,30 h.
01,30 h. 02,00 h.
01,00 h. 01,30 h.
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Els horaris i les condicions per a la retirada de taules i cadires seran aprovats anyalment per la Junta de
Govern Local i en el seu defecte seran els següents:

A

La llicència d'ocupació d’espais públics per taules i cadires, terrasses, quioscos, etc. quedarà sense efecte
els dies en que a la zona es celebri una festa de barri o la Festa Major i l’ocupació interfereixi l’activitat.

Es mantindran en bon estat les instal·lacions objecte de l’activitat que desenvolupi, es netejarà la
superfície i les zones adjacents de la mateixa.
Es constituirà un dipòsit de 120 € a fi de garantir les possibles despeses per danys en els elements de la
via pública i/o l’estat de l’entorn. Aquest dipòsit es retornarà al termini de la llicència, un cop comprovat
que no existeix cap dany i/o afectació en la zona.
La taxa de l’ocupació per taules i cadires és fixarà segons l’ordenança fiscal vigent.
S’haurà d’indemnitzar dels danys que a conseqüència de les instal·lacions i/o desenvolupament de
l’activitat puguin ocasionar-se al municipi i/o a tercers.
Els parasols, taules, cadires i resta del mobiliari utilitzat pel desenvolupament de l’activitat, no farà cap
mena de propaganda comercial, mantenint l’uniformat i una bona estètica.
El mobiliari instal·lat pel desenvolupament de l’activitat i en especial les taules i cadires, susceptible
d’arrossegament pel terra, disposarà d’elements de contacte que no generin sorolls (com per exemple
tacs de goma), i en cap cas tindrà elements que malmetin la via pública.
Es obligatori recollir les taules i cadires de la terrassa quan es tanqui l’establiment. Aquestes hauran de
romandre tota la nit tancades dins del local.
Es col·locarà delimitació mitjançant elements no fixes prèvia autorització de l’Ajuntament.
En cas d’haver-se de dur a terme actes públics a la via pública que puguin afectar al seu bon
funcionament, s’haurà de procedir a retirar les taules i cadires, excepte que per motius específics de
l’activitat a realitzar, es pugui atorgar autorització expressa per la col·locació d’un número limitat de
taules i cadires, sempre que no entorpeixin la realització de l’acte.
Es prohibeix l'apilament o la instal·lació de mobiliari i altres elements fora de l'espai concedit per la
llicència.
L'Ajuntament podrà exigir en la llicència la mida de les taules i cadires, el nombre de cadires per taula i
la seva disposició, així com altres extrems necessaris per garantir la vialitat del la zona.
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El titular de la llicència es responsabilitzarà de les alteracions de l’ordre públic produïdes pels usuaris
d’aquesta instal·lació.

Data 23-4-2018

No s’instal·laran les taules i cadires abans de les 8.30 hores.
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Es col·locarà un rètol indicant l’horari establert, de manera que sigui visible pels usuaris.

B

Les llicències estaran condicionades al compliment dels requisits que es fixaran de forma expressa per a
cada sol·licitud i que en el seu defecte seran les següents:

Pàg. 23-58

La resta de dies el tancament serà a les 23,30 hores.

Les cadires i les taules es disposaran de manera que no impedeixin o dificultin, en cap moment l’accés
lliure a les finques confrontants i als passos de vianants i a la fluïdesa del trànsit de vianants
No es podran col·locar més taules o cadires de les autoritzades.
Només es permetrà la col·locació de para-sols conjuntament amb taules i cadires. El tipus de suport que
s'utilitzi no haurà de danyar el paviment de la via pública ni dificultar el pas de vianants.

Un cop transcorregut el termini de dipòsit sense que el titular s’hi hagi fet càrrec, els serveis municipals
procediran a la seva alienació, destrucció o utilització, segons s’escaigui.
Article 16. Comerç ambulant. Acampada. Estacionament + 3.500 kg, Celebració d’activitats.
1. Queda prohibit el comerç ambulant en tot el terme municipal llevat de fires, festes commemoratives o
tradicionals i mercats i exposicions artesanals de celebració periòdica regular amb el corresponent permís
municipal.
2. La Policia Local, en el cas de venda ambulant, en defensa de la salut pública ( aliments), competència
deslleial, contraban de tabac, frau fiscal o no justificació de la procedència dels productes, procedirà al
decomís del gènere i a les actuacions legals que corresponguin.
3. Per poder acampar a qualsevol lloc o espai d’ús comú ja sigui en tendes de campanya, vehicles, barraques,
caravanes o qualsevol altre sistema d’acampada, es necessària la corresponent autorització municipal. Els
que no disposin d’ella i sense perjudici de la sanció corresponent, podran ser desallotjats per la policia.
4. Queda prohibit l’estacionament de vehicles de tracció mecànica d’un pes màxim autoritzat superior als 3.500
kg dintre del casc urbà, en les zones no habilitades a l’efecte. En horari de 22:00h a 8:00 h no poden
pernoctar en els carrers del casc urbà sense autorització específica i mai a menys de 5 metres d’un immoble.
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És necessària l’autorització municipal corresponent per dipositar a la via pública mercaderies u objectes.
Qualsevol mercaderia, objecte, be o material, dipositat a la via pública sense l’autorització corresponent,
podrà ser retirat del lloc i dipositat a un altre designat per l’autoritat competent, podent ser repercutides les
despeses del trasllat i custòdia a càrrec dels seus propietaris o posseïdors, d’acord amb el dictamen
pericial que emeti el servei municipal corresponent i sense perjudici de la infracció comesa.
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H). Mercaderies i altres elements col·locats a la via pública.

Data 23-4-2018

S’hauran de complir les condicions que es puguin incloure de forma expressa en cada llicència.

A

Es seguiran les ordres i indicacions de la Policia Local per raons d’ordre públic.

L’Ajuntament pot autoritzar la celebració d’activitats específiques als espais públics, i fixar les normes que la
regiran com a condició, 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.
Article 17. Publicitat.
La col·locació o difusió de qualsevol missatge en els suports abans indicats està subjecte a l'obtenció prèvia de
llicència municipal.
a) Cartells i adhesius.
1. No s'admetrà la publicitat mitjançant cartells, fulls volants, adhesius o elements similars enganxats
directament sobre edificis, murs i tanques, en la via pública, els seus elements estructurals ni en el mobiliari
urbà, excepte quan es tracti dels espais o suports especialment reservats o dissenyats per a aquesta finalitat
(tal com columnes anunciadores o plafons).
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5. L'aparcament de caravanes o rulots en la via pública queda expressament prohibit.

1. Es prohibeix el repartiment, l'escampament i el llançament de tota mena publicitat (fulls volants, programes,
fullets, adhesius, i materials similars) a la via pública, la seva col·locació a parabrises de cotxes o mitjançant
procediments similars. En seran excepcions els casos que autoritzi l'Alcaldia .
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b) Repartiment de publicitat.

Tot el material publicitari repartit haurà de portar en lloc visible la identificació de l’empresa
distribuïdora, i en cas contrari s’entendrà que el repartiment l’està efectuant l’anunciant, el qual
assumirà les responsabilitats que se’n poguessin derivar. Per garantir un bon servei i evitar
molèsties als ciutadans, el material publicitari objecte de la distribució tindrà unes dimensions
exterior adequades a la mida habitual de les bústies.

2.4.

Les empreses de distribució de material publicitari i els anunciants que reparteixin publicitat per si
mateixos s’han d’abstenir d’entrar en les finques o de dipositar-lo en les bústies, quan la comunitat
de propietaris o cada veí individualment indiqui expressament la seva voluntat de no rebre’n.

2.5.

Les empreses de distribució de material publicitari recomanaran als seus clients la quantitat a
repartir-ne, així com la seva periodicitat, amb la intenció de disminuir-ne el seu impacte i garantir-ne
la seva eficàcia.

2.6.

Les empreses de distribució de material publicitari recomanaran als seus clients la necessitat d’usar
paper reciclat, de no usar paper clorat, d’evitar la plastificació i els prospectes setinats, així com la
conveniència d’afavorir l’ús de tintes ecològiques.

2.7.

El material publicitari, un cop usat, tindrà la consideració de residu municipal reciclable. Les
empreses de distribució de material publicitari aconsellaran els seus clients que incloguin en la seva
publicitat missatges d’educació ambiental i molt expressament, de la necessitat de dipositar la
publicitat, un cop usada, en els contenidors especials de recollida de paper dels serveis municipals.

c) Pancartes.
1.

La utilització dels elements estructurals per servir de suport a propaganda cívica, només podrà realitzar-se
prèvia autorització de l’Ajuntament.
La col·locació de pancartes prèviament autoritzada s'haurà d'acomodar a les disposicions següents:
1.1.

La superfície de la pancarta haurà de tenir els forats suficients per poder disminuir l'efecte del vent.

1.2.

Les pancartes s'hauran de col·locar de manera que no pertorbin la lliure circulació de vianants i
vehicles ni puguin ocasionar danys a persones i a altres elements de la via pública.

1.3.

Les pancartes hauran de ser retirades pels interessats el dia hàbil següent al que caduqui la llicència
municipal. Si no ho fan, no disposen de permís municipal, o ofereixen risc per les persones o coses,
seran retirades pels serveis municipals, i s'imputaran als responsables els costos corresponents
mitjançant reclamació o l'execució de la fiança dipositada en el seu cas, sense perjudici de la
imposició de la sanció corresponent.

d) Publicitat sonora.
1.

S'entén per publicitat sonora els missatges publicitaris produïts directament o per reproducció de la veu
humana, com el so d'instruments musicals o d'altres artificis mecànics o electrònics.

2.

La publicitat sonora resta prohibida a tot el terme municipal llevat la referent a activitats culturals, recreatives
i similars, sotmesa a llicència municipal prèvia, així com la publicitat electoral.
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2.3.

Pàg. 25-58

La publicitat serà dipositada a l’interior de les bústies dels veïns i/o en aquells espais que els veïns o
les comunitats hagin dipositat per al seu dipòsit. Resta expressament prohibit deixar la publicitat al
terra dels vestíbuls, o introduir-la per sota de les portes.

CVE 2018015783

2.2.

Data 23-4-2018

Haurà de ser efectuat mitjançant una empresa de material publicitari, legalment constituïda per a
aquesta finalitat, sens perjudici de l’excepció derivada de la propaganda institucional i electoral.
Tanmateix, el repartiment podrà ser efectuat pel propi anunciant o personal que en depengui.
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2.1.

A

2. El repartiment de publicitat directa a les bústies restarà subjecte a les següents condicions:

CAPÍTOL III. Relacions veïnals / convivència entre veïns.

La qualitat de vida dins dels habitatges, exigeix per part dels integrants dels immobles que conformen les
comunitats de propietaris i altres veïns un comportament cívic i respectuós, evitant en l’activitat quotidiana que es
genera en l’interior dels immobles, la producció de sorolls que puguin pertorbar els estàndards de convivència i

B

Article 18. Activitats a l’interior dels immobles i comunitats de veïns.

salut ambiental privada o familiar o la comissió d’accions u omissions que provoquin molèsties o degradin la
convivència veïnal.
D’altra banda la qualitat de vida s’obté en igual mesura per la limitació d’aquelles activitats que tot i resultar
produïdes des de la via pública, i per tant externes al marc de la comunitat de veïns i propietaris, afecten l’interior
dels immobles.

1.1. El funcionament d’instal·lacions, aparells electrodomèstics i d’altres elements destinats a l’esbarjo i al
lleure en el propi domicili.
1.2. Les activitats ocasionals, com traslladar, adequar o moure mobles, o accionar sistemes de tancament
d’espais interiors o exteriors.
1.3. El volum de la veu humana o de les activitats de les persones, com el cant o l'emissió de música amb
instruments musicals.
1.4. Desenvolupar activitats domèstiques com regar plantes, estendre roba, espolsar catifes i estovalles, o
evacuar fums, aigua o brossa a l’interior dels immobles i les comunitats de veïns.
1.5. L’ús i la conservació de l’habitatge d’acord amb la seva destinació, vetllar per la conservació de les
condicions de seguretat, salubritat i ornament públic. Cal assegurar l’habitatge, com a mínim, contra els
riscos que derivin de causes fortuïtes, de força major i de danys contra tercers.
1.6. El manteniment de l’habitatge lliure d’insectes i rosegadors.
1.7. Els propietaris i usuaris dels habitatges han de complir, a càrrec seu, els requeriments que l’Ajuntament
faci, per impedir o corregir els defectes nocius, molestos, insalubres o perillosos que perjudiquin els
altres habitatges.
1.8. Realitzar les obres necessàries per al manteniment adequat i la conservació de l’immoble i els seus
serveis, per tal que reuneixi les degudes condicions estructurals, d’estanquitat, d’habitabilitat i de
seguretat. Els propietaris i usuaris dels habitatges han de respondre de les sancions que l’Ajuntament
els imposi per no complir els requeriments, llevat dels casos en què, un cop aprovades per la junta de
propietaris les obres o mesures necessàries, un o més propietaris s’oposin o demorin injustificadament
l’execució d’aquestes ordres, cas en què aquests respondran individualment de les sancions que
s’imposin per via administrativa.
1.9. En tot cas, els veïns han d’evitar molestar als altres veïns amb sorolls innecessaris com ara tancaments
de porta bruscos, crits, música molt alta, celebració de festes, funcionament d’electrodomèstics
sorollosos o altres comportaments similars. Entre les 22 hores de la nit i les 8 hores de l’endemà no és
permès l’ús d’aparells domèstics sorollosos, instruments musicals, aparells de música, cants, màquines
o instruments de treball, reparacions, manipulació de materials, canvis de mobles o altres activitats que
puguin destorbar el descans aliè del veïnat.
2. Es prohibeix específicament:
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1. Es consideren, com a exemples, activitats, usos i elements sota la responsabilitat de les persones i que
hauran de desenvolupar-se sense generar molèsties innecessàries:

Data 23-4-2018

Les activitats de les persones i els seus usos, així com la dels elements i instal·lacions sota la seva
responsabilitat susceptibles de produir problemes de contaminació acústica o altres molèsties que puguin
pertorbar la salut, intimitat o el benestar dels ciutadans, hauran d’observar les prescripcions establertes en la
present Ordenança, el que es disposi en la Llei 16/2002, de 28 de juny, de Contaminació Acústica de la
Generalitat de Catalunya, així com en la normativa específica que els sigui d’aplicació.
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Així restaran prohibides aquelles activitats que causin efectives molèsties o perjudicis sobre altres veïns o sobre
els seus immobles o les parts privatives d’aquests.
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El desenvolupament d’activitats domèstiques com el rec de plantes, l’estesa de roba pel seu assecat, la neteja de
catifes i estovalles, l’evacuació de fums, aigua o brossa a l’interior dels immobles i comunitats de veïns, cal que
es mantingui dins els límits que exigeix la convivència ciutadana i el respecte als altres.

A

Totes les persones propietàries i ocupants d’immobles, edificis, construccions, instal·lacions o altres béns de
titularitat privada estan obligades a evitar que, des d’aquests, pugin produir-se conductes o activitats que alterin
innecessàriament el descans i el benestar a altres persones.

2.1. Dins la franja horària compresa entre les 22 hores y les 8 hores, l’ execució de feines de reforma,
conservació o millora dels immobles (construcció, fusteria, o altres de semblants) que impliquin el
desenvolupament d’activitats pròpies d’obra ordinària.

2.6. Col·locar objectes sense subjecció als amplis de les finestres, baranes, murs i altres obertures, amb
perill que puguin caure a la via pública o a una propietat veïna.
2.7. Tots els elements exteriors hauran d’estar prou ancorats per que en cas d’una ventada no es
desprenguin i puguin caure a la via pública o una propietat veïna. Els testos i les jardineres dels balcons
i les finestres no poden sobresortir dels límits del balcó o finestra on estiguin instal·lats, i han d’estar
fixats a fi d’evitar que es desprenguin.
2.8. Pertorbar la vida dels veïns, amb crits, cants, sons o altres tipus de sorolls dels animals domèstics, tant
si es troben a l’interior de l’habitatge, com si s’ubiquen en terrasses, terrats, galeries, balcons,
passadissos, escales, patis o similars, especialment entre les 22 i les 8 hores. Aquesta prohibició es
farà extensiva a la resta del dia, quan es comprovi per l’autoritat competent o els seus agents que
provoquen molèsties innecessàries al veïnat, encara que aquestes es produeixin en horari diürn.
3. L’incompliment de les obligacions compreses en aquest article comporta la possibilitat d’execució subsidiària
per l’Ajuntament.
Article 19. Del comportament dels ciutadans envers les zones i serveis públics.
1. Els ciutadans estan obligats a respectar el normal funcionament dels serveis públics i el dret d’us per les
persones que tinguin dret.
2. La utilització dels serveis es farà pels seus usuaris en forma que no s’impedeixi o s’obstrueixi el normal
funcionament dels mateixos.
3. És prohibit mantenir relacions sexuals, així com oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directa o indirectament,
serveis sexuals retribuïts a l’espai públic o privat d’us públic. Especialment, es considerarà agreujant
l’oferiment, la sol·licitud, la negociació o l’acceptació de serveis sexuals retribuïts a l’espai públic o privat d’us
públic quan aquestes conductes es duguin a terme en espais ubicats en la proximitat de centres docents o
educatius o de lleure destinats a menors o, en general, zones d’esbarjo freqüentades per menors.
4. Es prohibeix també la realització d'activitats i la prestació de serveis no autoritzats en l'espai públics, com ara
el tarot, vidència, massatges, trenes i tatuatges, etc.
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2.5. L’emissió de sorolls, líquids, gasos o substàncies que puguin pertorbar els estàndards de convivència i
salut ambiental privada o familiar o la comissió d’accions u omissions que provoquin molèsties o
degradin la convivència veïnal . No es pot llençar a l’exterior de l’habitatge, establiment o instal·lació,
líquids, fums, bafs i gasos, vapors o aire amb substàncies en suspensió o temperatura diferent de
l’ambient.
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2.4. Desenvolupar accions i omissions contraris als estatuts de la comunitat de propietaris que provoquin un
perjudici o una molèstia reiterada i que siguin un element de pertorbació greu de la convivència veïnal,
posada de manifest per mitjà de les actes de la junta de propietaris.

Data 23-4-2018

2.3. Desenvolupar accions o ometre el deure de diligència en l’execució d’activitats de forma reiterada en
l’àmbit veïnal, causant molèsties i/o perjudicis o danys.
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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.

A

2.2. Dins la franja horària compresa entre les 22 hores y les 8 hores, l’execució de feines de reparació o
instal·lació d’electrodomèstics, aparells elèctrics o instal·lacions auxiliars que impliquin l’exercici
d’accions incloses en el paràgraf anterior o que superin els límits sonors que la Llei de contaminació
acústica i l’ordenament municipal estableixen.

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

B

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

7. Resta prohibit col·locar sense permís, objectes o vehicles a la via pública en un lloc on l’estacionament és
permès, per dissuadir d’aparcar o bé per reservar-se l’estacionament.

B) Treballs a la via pública i obres.
Els treballs realitzats en la via pública i en la construcció se subjectaran a les següents prescripcions:
1.

L'horari de treball estarà comprès entre les 8.00 i les 22.00 hores de dilluns a dissabte excepte festius.

2.

En el cas que el treball s'hagi de realitzar fora de l'horari establert i/o superi els límits de soroll admesos,
s'exigirà una autorització expressa de l'Ajuntament, que estableixi l'horari per a l'exercici de l'activitat i, si
escau, els límits sonors i s’evitaran els sorolls innecessaris.

3.

Els motors hauran d'anar equipats amb elements suficients per disminuir l'impacte sonor a la via
pública.

4.

No són afectades per la prohibició anterior les obres urgents, les que es realitzen per necessitat i les
que pel perill o els inconvenients que comporten no es poden efectuar en l'horari diürn dels dies feiners,
com per exemple els serveis públics municipals. Aquests treballs també hauran de ser autoritzats
expressament per l'Ajuntament, que determinarà els límits sonors que hauran de complir i l'horari.

5.

Totes les operacions d'obres com pastar, serrar, etc., s'han de fer a l'interior de les obres o dintre de la
zona delimitada de la via pública degudament autoritzada. Està totalment prohibit realitzar aquests
treballs en altres llocs de la via pública. Tampoc no es pot deixar material com sorres, ciment i altres
acumulat a la via pública o fóra de la zona delimitada degudament autoritzada.

6.

L'Ajuntament podrà obligar el contractista a adoptar les mesures adients per tal de minimitzar les
molèsties derivades de l'execució de les obres i reduir-les a les estrictament necessàries sempre que
se'n justifiqui la conveniència i sigui tècnicament i econòmicament viable.

7.

És competència exclusiva de l'Administració municipal l'execució dels treballs i les obres necessàries
per a la perfecta conservació de les vies públiques, els elements estructurals i el mobiliari urbà.
a.

En conseqüència, ningú no podrà, encara que sigui per millorar l'estat de conservació de les
vies públiques, executar treballs de reparació, conservació o restauració dels elements
esmentats sense prèvia llicència municipal.

8.

Les empreses i els particulars que executin obres a la via pública sota llicència municipal, estan
obligades a efectuar la reposició en les condicions contingudes en la llicència.

9.

Constituiran infracció d'aquesta ordenança els actes que siguin contraris al contingut d'aquest precepte.

D) Contenidors i sacs de runes.
1.

La col·locació de contenidors i sacs de runes a la via pública és subjecte a llicència municipal. Les
llicències es concediran amb expressa fixació del termini de vigència, i pagament de la taxa que fixa
l’ordenança fiscal corresponent.

2.

En la seva col·locació hauran de ser observades en qualsevol cas, les següents prescripcions:
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Els titulars de les activitats de càrrega i descarrega han de procurar que el personal al seu servei
prengui consciència que les tasques que duguin a terme han de produir el menor impacte sonor
possible.
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L'Ajuntament podrà obligar a adoptar les mesures adients per tal de minimitzar les molèsties i reduir-les
a les estrictament necessàries sempre que se'n justifiqui la conveniència i sigui tècnicament i
econòmicament viable.
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2.
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Les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, la manipulació de caixes, contenidors, materials
de construcció i accions similars es prohibeixen de les 22.00 fins a les 08.00 del matí següent. En casos
excepcionals, podrà modificar-se aquest horari, amb prèvia sol·licitud a l’autoritat municipal
corresponent. S'exceptuen les operacions nocturnes de recollida d'escombraries i de neteja, que hauran
d'adoptar les mesures necessàries per reduir al mínim el nivell de pertorbació de la tranquil·litat
ciutadana.

B

1.

A

A) Càrrega i descàrrega.

2.1. Com a regla general la col·locació a la calçada haurà d'efectuar-se en zones d'estacionament autoritzat
sense dificultar o entorpir la circulació.
2.2. Es situaran , si això és possible , a l’interior de la zona tancada d’obres.
2.3. Es situaran preferentment davant l’obra a la qual serveixin, o tant a prop seu com sigui possible

2.10. Aquells casos en què la col·locació no pugui efectuar-se segons aquestes directrius, es consultarà
prèviament amb els serveis tècnics municipals.
I.

Els contenidors a la via pública seran retirats:
•

Quan hagi caducat el termini per al qual s’ha atorgat la llicència d’ocupació de la via pública, en tot cas,
quan hagi expirat el de la llicència d’obres.

•

En qualsevol moment per raons d’interès públic a requeriment de l’Administració municipal.

•

Quan calgui buidar-los, abans de les 24 hores un cop plens.

•

El divendres vespre o dissabte matí i fins al dilluns en el supòsit que, a tal efecte sigui requerit per
l’Ajuntament.

•

En no acreditar-se l’obtenció de llicència municipal.

•

L’Administració municipal podrà establir limitacions en l’horari de permanència a la via pública dels
contenidors i sacs de runes.

II.

Quan a les condicions d’utilització, instal·lació i retirada dels contenidors:
•

S’han de manipular de manera que el seu contingut no caigui a la via pública, o no pugui ser aixecat o
escampat pel vent.

•

Les operacions d’instal·lació i retirada s’han de realitzar de forma que no causin molèsties als ciutadans
i preferentment en hores en què es dificulti mes el trànsit rodat. En retirar-lo el titular de la llicència
haurà de deixar la superfície de la via pública en perfecte estat i completament neta.

•

El titular del contenidor i el de la llicència, solidàriament, són els responsables dels danys causats al
paviment , i altres elements de la via pública, en instal·lar o retirar els contenidors d’obres, i tenen
l’obligació de comunicar-los immediatament als serveis municipals, en el cas que s’hagin produït.

•

L’incompliment de qualsevol dels requisits dels apartats anteriors justificarà que el contenidor o sac de
runes pugui ser retirat pels serveis municipals, amb el cost del transport, buidatge i dipòsit del seu
contingut solidàriament, del titular de la llicència o constructor, del responsable del contenidor o sac, i
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2.9. En el cas que hagin de romandre al carrer durant la nit, i es trobin ubicats en una calçada sense
aparcament de vehicles han d’incorporar a la part exterior els senyals reflectants o lluminosos per fer-los
identificables.
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2.8. Quan els contenidors o els sacs de runes es trobin a la calçada, hauran d’estar situats a 0.20 metres de
la vorera, de manera que no impedeixin el pas a les aigües superficials.
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2.7. En tot cas seran col·locats de manera que el seu costat més llarg estigui situat en sentit paral·lel a la
vorera.
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2.6. En cap cas no podran ser col·locats totalment o parcial, sobre les tapes d’accés de serveis públics, ni
sobre les boques d’incendis, els clots dels arbres, ni en general sobre cap element urbanístic la
utilització del qual pugui ser dificultada en circumstàncies normals o en cas d’emergència.

B

2.5. No podran situar-se en els passos de vianants ni tampoc al davant d’aquests, ni als guals, ni a les
reserves d’estacionament i parada, excepte quan aquestes reserves hagin estat sol·licitades per la
mateixa obra, i tampoc en les zones de prohibició d’estacionament.

A

2.4. S’hauran de situar de manera que no impedeixin la visibilitat dels vehicles, especialment en els
encreuaments, respectant les distàncies establertes a la normativa de circulació a efectes
d’estacionament.

del transportista, i amb independència de la sanció que correspongui per la infracció en què s’hagi
incorregut.

4.

Les interrupcions de circulació que es sol·licitin en el casc urbà, s'hauran d'efectuar preferentment en
hores que no coincideixen amb l'entrada o sortida d'alumnes dels centres escolars.

F) Solars i jardins privats.
1.

Els jardins i les plantacions privades, així com els espais lliures i els terrenys no urbanitzats
constitueixen un element important de l’ecosistema urbà i, com a tal, les persones propietàries els han
de mantenir en un estat correcte i han d’atendre, especialment:
1.1.

La neteja i les condicions higièniques i de salubritat, tant pel que fa a herbes com a deixalles.

1.2.

L’estat fitosanitari de les plantacions.

1.3.

La poda i el tractament de l’arbrat.

2.

La manca de conservació o neteja a les plantacions i els espais lliures privats, quan afecti a terceres
persones habilitarà l’Ajuntament per exigir a la persona propietària la realització dels treballs necessaris
per al correcte manteniment d’aquesta zona. En cas de desobediència a l’ordre de manteniment
d’aquestes plantacions i espais lliures, l’Ajuntament podrà procedir a l’execució subsidiària dels treballs
necessaris amb càrrec a les persones propietàries i sens perjudici de la imposició de les sancions
corresponents.

3.

Les persones propietàries d’habitatges amb jardí, les plantacions del qual tinguin branques, arbustos,
tanques vegetals o anàlogues, que surtin de la seva propietat, hauran de mantenir-les de manera que
no causin molèsties a tercers o originin risc en la via pública. L’Ajuntament podrà ordenar els treballs
necessaris per complir amb aquesta obligació i, en cas de desobediència, podrà procedir a l’execució
subsidiària dels treballs necessaris amb càrrec a les persones propietaris i sens perjudici de la imposició
de les sancions corresponents.

G) Tinença d’armes.
1.

La tinença, el transport i l'ús d'armes haurà de respectar allò que s'estableix en les determinacions
establertes en la legislació vigent en matèria d'armes, l'incompliment de la qual comportarà l'adopció de la
mesura cautelar de decomís, sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents, d'acord amb la
legislació sectorial aplicable.

2.

És prohibit:
2.1.

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

2.2.

Circular amb imitacions d'armes que, per les seves característiques, puguin induir a confusió.

2.3.

Exhibir objectes perillosos per a la integritat física de les persones amb la finalitat de causar
intimidació.

2.4.

La tinença a la via i llocs públics d'armes blanques per part de menors d'edat, encara que aquestes
no siguin considerades com a armes prohibides.
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En el cas d'existència de guals que restin afectats per aquesta autorització se'ls ha de facilitar l'entrada i
sortida de la manera més adient possible.
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L'interessat ha de formular la sol·licitud davant de la Policia Local amb una antelació mínima de 48
hores, i ha d'indicar expressament el lloc, l'hora d'inici i d'acabament prevista, i si es demanen mitjans
de senyalització o no. Només en cas d'urgència justificada s'acceptaran sol·licituds amb antelació
mínima de 12 hores.
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2.
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Quan per l'execució d'una edificació sigui necessari interrompre total o parcialment la circulació de
vehicles per tal de possibilitar la càrrega o descàrrega de materials, o qualsevol altre tipus de treball,
s'haurà de sol·licitar per escrit i pagar les taxes corresponents.

B

1.

A

E) Talls de circulació.

2.5.

La tinença i utilització d'armes d'aire comprimit sense l'autorització corresponent.

2.6.

La utilització d'armes d'aire comprimit, paranys i/o altres utensilis o productes amb la finalitat de
caçar fóra dels espais cinegètics i camps i espais habilitats a aquest efecte.

2.7.

Es prohibeix la utilització d'estris amb forma o aparença d'armes que disparin boles de pvc, plàstic o
qualsevol altre material que puguin causar dany a la integritat física de les persones. Així mateix, es
prohibeix la utilització dels punters làsers quan aquests siguin dirigits a les persones.

Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

3.

En casos de reincidència de les infraccions:
3.1.
3.2.

4.

La reincidència en una infracció lleu es tipifica com a infracció greu.
La reincidència en una infracció greu es tipifica com a infracció molt greu.

Les infraccions tipificades a l’art. 9, a excepció de les relacionades amb la manca de manteniment de
l’ordre públic respecte als sistemes d’alarma i avís acústic, es sancionen d’acord amb el règim sancionador
previst a la Llei 16/2002, de 28 de juny, de contaminació acústica de la Generalitat de Catalunya.

Article 21. Règim de les sancions.
1.

Les infraccions lleus poden ser sancionades per l’òrgan competent amb multes de 50 a 200 euros; les
greus amb multes de 201 a 800 euros i les molt greus, amb multes de 801 a 3.000 euros. També es poden
sancionar amb la retirada de l’autorització municipal corresponent.

2.

Les sancions lleus poden ser commutades, d’acord amb les condicions que s’estableixen en l’article 29
d’aquesta Ordenança.

3.

L’incompliment de qualsevol precepte d’aquesta Ordenança no qualificat com a greu o molt greu es
considera lleu.

Article 22. Gradació de les sancions i mesures cautelars.
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2.
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Són infracció administrativa els fets o conductes que impliquin l’incompliment total o parcial de les
obligacions o prohibicions establertes en aquesta Ordenança municipal, d’acord amb el quadre de sancions
que acompanya el present text.
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1.

Data 23-4-2018

Article 20. Tipificació d’infraccions.

A

CAPÍTOL IV. Infraccions, sancions i procediment sancionador.

A títol de referència i sense ser exhaustiu, s’annexa a aquesta ordenança un quadre enunciant sancions a
algunes de les infraccions a aquesta ordenança que podran ser modificades en funció de les circumstàncies que
puguin concórrer en cada cas. Les no reflectides al quadre de sancions es valoraran tenint presents els aspectes
anteriors.
L'òrgan competent per a la incoació del procediment sancionador pot adoptar, mitjançant resolució motivada, les
mesures cautelars de caràcter provisional que siguin necessàries per a la bona finalitat del procediment, evitant
el manteniment dels efectes de la infracció i impulsant i impulsant les exigides pels interessos generals.
En aquest sentit, podrà acordar la suspensió de les activitats que es realitzin sense llicència i la retirada i comís
d'objectes, materials, utensilis o productes amb què s'estigués generant o s'hagués generat la infracció. Els
materials que s'hagin retirat en comís es dipositaran durant una setmana transcorregut aquest termini sense que
s'hagi reclamat es consideraran un residu i seran destruïts. El termini d'una setmana serà de 48 hores quan es
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a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L'ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d'infraccions.
d) La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l'elevat cost de reparació.
e) El volum de negoci de l'establiment.
f) La capacitat econòmica de la persona infractora.
g) El grau d'intencionalitat en la comissió de la infracció.
h) El fet que hi hagi requeriment previ.
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Les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte:

tracti de materials peribles. En el cas de que els objectes decomissats siguin diners en metàl·lic es destinaran als
serveis socials municipals.
Aquestes mesures les podrà adoptar la Policia Local després de formulada la denúncia preceptiva; i hauran de
ser mantingudes, modificades o aixecades per l'òrgan que incoï el procediment.

5. Els pares, tutors o guardadors seran responsables civils subsidiaris dels danys produïts per les infraccions
comeses per menors d'edat que depenguin d'ells. Els pares, tutors o guardadors seran també responsables
directes i solidaris de les infraccions comeses pels menors d'edat, sempre que, per la seva part, consti dol,
culpa o negligència tot incloent-hi la simple inobservança). De les sancions pecuniàries imposades als
menors, en resulten responsables subsidiaris, en cas d'impagament de la sanció, els pares, tutors, acollidors
o guardadors.
Article 24. Òrgan competent.
A l’efecte de sancionar, l’òrgan competent és l’alcalde president de la corporació, o l’òrgan que, per raó de la
matèria, tingui delegada la competència.
A l’efecte d’incoar expedient i nomenar-ne instructor, és competent el conseller delegat que, per raó de la
matèria, tingui atribuïda la competència de conservació del bé jurídic protegit o el regidor delegat de governació.
Article 25. Relacions dels fets denunciats amb altres ordenaments.
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 a l’autoritat judicial corresponent, i s’ha de suspendre el
procediment fins que no hi hagi resolució judicial.
Article 26. Finalització del procediment.
1. Un cop començat un procediment sancionador, si l’infractor reconeix la seva responsabilitat, es resoldrà amb
la imposició de la sanció que procedeixi.
2. El pagament voluntari en qualsevol moment anterior a la resolució implica la terminació del procediment,
sense perjudici de poder interposar els recursos corresponents. A l’inici dels procediments que s’incoïn per
raó de la present Ordenança, l’autoritat competent pot fixar bonificacions de fins el 50% de la proposta de
sanció econòmica de l’instructor. En cas d’abonar-se la proposta econòmica de sanció abans del termini de
formulació d’al·legacions, es posarà fi al procediment sense cap més tràmit.
3. La formulació d’al·legacions representa la continuació del procediment, i s’imposarà, si resulta procedent, la
sanció en la extensió que calgui segons la proposta de l’instructor inicial.
Article 27. Execució de les sancions. Prescripció i caducitat.

https://bop.diba.cat
Pàg. 32-58
CVE 2018015783

4. Les persones responsables d'una infracció d'aquesta ordenança, a més de ser sancionades amb la
corresponent multa, hauran d'abonar les despeses que es derivin de la reposició pels danys i perjudicis que
hagi pogut ocasionar la seva conducta, sempre i quan no hagin procedit voluntàriament a la reposició a la
situació anterior. Als efectes del seu abonament, es comunicarà a l'infractor/a la liquidació provisional de les
despeses i se li atorgarà un mínim de deu dies d'audiència abans de procedir a la liquidació definitiva, que de
no fer-se efectiva d'acord amb la normativa de recaptació, serà exigida en via de constrenyiment.
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3. Qui organitzi de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, lúdica, festiva, esportiva o similar, serà
responsable directe i solidari de les infraccions d'aquesta Ordenança que s'hi puguin cometre.
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2. De les infraccions relatives a actes subjectes a llicència o comunicació que es produeixin sense la seva
obtenció prèvia o amb incompliment de les seves condicions, en seran responsables les persones físiques i
jurídiques que siguin titulars de la llicència o comunicació i, en cas de no posseir-ne, l’explotador de l’activitat
i, si aquest no existís, la persona física o jurídica sota la relació de dependència de la qual actuï l'autor
material de la infracció.
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1. Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que les cometin a títol d'autors i
coautors. Aquesta responsabilitat es podrà estendre a aquelles persones que per llei se'ls atribueixen el
deure de preveure la infracció administrativa comesa per uns altres. En el cas que, una vegada practicades
les diligències d'investigació oportunes adreçades a individualitzar la persona o persones infractores, no sigui
possible determinar el grau de participació dels diversos subjectes intervinents en la comissió de la infracció,
la responsabilitat serà solidària.

A

Article 23. Persones responsables.

1. Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys; les greus, al cap de dos anys; i les lleus, al cap de
sis mesos. Aquests terminis es començaran a comptar a partir del dia següent en què la infracció s'hagués
comès.

La indemnització pels danys i perjudicis causats es determinarà, si la seva tramitació no s'acumulés al
procediment sancionador, en un procediment complementari amb audiència del responsable.
En tots els casos, les valoracions realitzades pels Serveis Tècnics Municipals serviran de base per a la
determinació dels danys i perjudicis causats.
Les resolucions administratives donaran lloc, segons els supòsits, a l'execució subsidiària i al procediment de
constrenyiment sobre el patrimoni, o a deixar expedita la via judicial corresponent.
Quan els danys i perjudicis s'ocasionessin a béns i instal·lacions de caràcter no municipal, amb independència
de la sanció administrativa que pogués correspondre pels fets, es podran facilitar els antecedents dels fets i la
seva quantificació als titulars dels béns o drets, per si desitgessin acudir a la vida judicial.
Article 29. Activitats alternatives a la sanció econòmica.
1. Les infraccions lleus poden tenir com a mesura alternativa/commutadora de la sanció econòmica, la
realització de treballs de reparació o de prestacions socials pro comunitat, quan els autors tinguin edat
laboral, i la participació en activitats formatives i de reeducació en el valors cívics, quan els implicats siguin
menors de setze anys.
2. Queden excloses de la possibilitat de commutar la sanció:
2.1. Les persones que hagin reincidit en la comissió d’una mateixa infracció.
2.2. Les que s’hagin acollit al procediment de commutació durant el termini de dos anys a comptar des de la
data de desenvolupament de les activitats pròpies d’aquest sistema.
2.3. Les persones que hagin obstruït o obstaculitzat l’actuació municipal durant la instrucció del procediment
sancionador.
Per tal que la mesura alternativa tingui un caràcter plenament educatiu, ha d’ajustar-se als principis
següents:
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3.1. Ser acceptada voluntàriament i formalment per l’infractor.
3.2. Ser adequada a les característiques i actituds de l’infractor.
3.3. Anar dirigida a la reparació dels danys, de danys similars o a adquirir consciència dels danys causats.

B

3.

Pàg. 33-58

S'utilitzarà amb preferència el procediment abreujat previst al Decret 278/1993, de 9 de novembre, de
procediment administratiu sancionador que els òrgans de la Generalitat han d'aplicar, d'acord amb la normativa
de l'Estat. En la seva tramitació es podran acumular, si escau, l'exigència a la persona infractora que reposi la
situació alternada per la infracció al seu estat originari i la determinació de la quantia a què ascendeix la
indemnització pels danys i perjudicis causats en el domini públic, els edificis municipals, les instal·lacions
municipals, l'arbrat i el mobiliari urbà.

CVE 2018015783

Article 28. Procediment sancionador.

Data 23-4-2018

4. No s’imposaran sancions per infraccions a les normes d’aquesta Ordenança, ni seran executades, fins que no
siguin fermes per la via administrativa i d’acord amb el procediment que s’estableix a continuació.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3. Transcorreguts sis mesos des de l'inici del procediment sancionador o hagi transcorregut el termini per
recorre-la sense que aquest s'hagi resolt i notificat, es produirà la seva caducitat. Aquests terminis
s'interrompran en el supòsit que el procediment s'hagués paralitzat per alguna causa imputable a persones
interessades o perquè els fets hagin passat a la jurisdicció penal.

A

2. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys; les imposades per faltes greus,
al cap de dos anys; i les imposades per faltes lleus, al cap d'un any. Aquests terminis es començaran a
comptar des del dia següent a aquell en què sigui executable la resolució per la que s’imposa la sanció o hagi
transcorregut el termini per a recorre-la.

3.4. Facilitar a l’infractor la comprensió que l’activitat realitzada és útil i necessària per a la comunitat o per a
ell mateix.
3.5. El temps transcorregut des de la comissió de la infracció i fins a l’aplicació de la mesura correctora ha
de ser el més curt possible.

El comís a què es refereix l’apartat 1 té el caràcter de preventiu fins a la resolució de l’expedient sancionador
corresponent, que en tot cas ha de determinar la destinació final que s’ha de donar als animals comissats.

3.

Les despeses ocasionades pel comís a què es refereix l’apartat 1 i les actuacions relacionades amb aquest
són a compte de qui comet la infracció.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
S’entendrà automàticament modificada per la normativa estatal o autonòmica que es promulgui amb posterioritat
si és contradictòria amb el seu contingut, de la mateixa manera les referències a normes legals s’entendran
referides a aquelles que en cada moment siguin vigents.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogada la Ordenança de Civisme de l’ajuntament de Llinars del Vallès de l’any 2008.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor als vint dies de la publicació de la seva aprovació definitiva al Butlletí Oficial
de
la
Província
de
Barcelona.
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2.

Pàg. 34-58

Mitjançant els seus agents, l’Administració pot comissar els animals objecte de protecció en el mateix
moment en què hi hagi indicis racionals d’infracció de les disposicions d’aquesta Ordenança.

CVE 2018015783

1.

Data 23-4-2018

Article 30. Comís dels animals.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

6. L’organització del sistema de prestació substitutiva a la sanció econòmica, podran ser regulats a la Instrucció
general del sistema de prestació substitutiva de la sanció econòmica de les infraccions de l’Ordenança de
civisme de l’Ajuntament de Llinars del Vallès, que podrà aprovar-se i modificar-se per decret d’Alcaldia.

B

5. En l’expedient s’ha d’informar l’interessat de la possibilitat d’acollir-se a la commutació de la sanció. La
sol·licitud d’acolliment al procediment de commutació, un cop ferma i acceptada en els termes que es fixin
suspèn la tramitació de l’expedient sancionador. Si l’infractor no realitza positivament les activitats
alternatives/commutadores establertes, recaurà sobre ell la sanció econòmica íntegra imposada inicialment.

A

4. La durada màxima de l’activitat alternativa a la sanció econòmica és de trenta hores.

No facilitar a l’Administració la realització d’informes, accés
a locals de pública concurrència, inspeccions i altres actes
d’investigació, en els casos previstos per la llei o que
d’altra banda resultin necessaris per la prossecució dels
procediments
administratius
que
serveixen
a
l’Administració per desenvolupar les seves competències i
activitats legítimes o per a defensar els interessos generals

MOLT GREU

De 801 a 3000 €

3

No proporcionar a l’Administració, quan actuï en defensa
d’interessos generals o en l’exercici de les seves
competències, les dades veraces i exactes que coneguin i
que requerides permetin identificar en el marc del respecte
a la intimitat i el secret professional a altres interessats que
hagin de comparèixer en un procediment

MOLT GREU

De 801 a 3000 €

3

MOLT GREU

De 801 a 3000 €

4

Actituds desconsiderades o de clar menyspreu realitzades
a la via pública que repercuteixin sobre la convivència
ciutadana

LLEU

De 50 a 200 €

7

Participar en discussions o baralles a la via pública o llocs
públics

LLEU

De 50 a 200 €

7

Actituds violentes, intimidatòries que causin alteracions de
l’ordre públic, amb danys directes sobre béns i/o persones

MOLT GREU

De 801 a 3000 €

7

Actituds violentes, intimidatòries o alteracions de l’ordre
públic, sense danys directes sobre bens i/o persones

GREU

De 201 a 800 €

7

Conculcar la dignitat de les persones

GREU

De 201 a 800 €

7

Conculcar la dignitat de les autoritats municipals i als seus
agents quan actuïn en el compliment de les seves funcions

MOLT GREU

De 801 a 3000 €

7

Conculcar la dignitat d’infants, gent gran o discapacitats

MOLT GREU

De 801 a 3000 €

7

GREU

De 201 a 800 €

7

Actituds vandàliques, agressives o negligents en l’ús del
mobiliari urbà que generin situacions de risc o perill per la
salut i integrat física de persones o béns

Produir molèsties als veïns afectant els continguts de
l’article 7, directament , o a través d’animals, menors, o
altres persones de les quals s’hagi de respondre

A

3
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De 201 a 800 €

Pàg. 35-58

GREU

CVE 2018015783

ARTICLE

Data 23-4-2018

No facilitar a les autoritats municipals les dades i
informació que els sol·licitin quan aquestes siguin
necessàries per a la tramitació i el bon fi dels procediments
administratius municipals

SANCIÓ

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

INFRACCIÓ

B

PRECEPTE

De 801 a 3000 €

8

No disposar de llicència, autorització o comunicació, quan
pel nombre o característiques dels animals la seva tinença
es pugui considerar com a activitat tipificada, segons la Llei
6/98 de Intervenció Integral de l’Administració Ambiental

MOLT GREU

De 801 a 3000 €

8

LLEU

De 50 a 200 €

8

No evitar-ne la fugida ni comunicar la desaparició de
l’animal de raça potencialment perillosa a l’ajuntament en
el termini més breu

GREU

De 201 a 800 €

8

Alimentar o deixar menjar de forma general els animals
(gossos, gats, coloms...) a la via pública, parcs, solars o
altres espais similars, inclòs en zones particulars si el fet
produeix molèsties als veïns o vianants

LLEU

De 50 a 200 €

8

Passejar per la via pública o no mantenir de manera que
es garanteixin les mesures de seguretat necessàries
d’animals salvatges o d’animals de companyia exòtics la
tinença dels quals és permesa i que, per les seves
característiques, puguin causar danys a les persones, a
altres animals, a les coses, a les vies i els espais públics o
al medi natural

GREU

De 201 a 800 €

8

No recollir les deposicions immediatament i dipositar-les de
manera higiènicament acceptable dins les bosses adients
als contenidors d'escombraries o en els llocs que es
destinin expressament a aquest efecte

LLEU

De 50 a 200 €

8

Permetre les miccions en les façanes dels edificis i en el
mobiliari urbà

LLEU

De 50 a 200 €

8

LLEU

De 50 a 200 €

8

LLEU

De 50 a 200 €

8

No evitar-ne la fugida ni comunicar la desaparició de
l’animal a l’ajuntament en el termini més breu

Permetre l'entrada i permanència de gossos, gats i altres
animals en els següents establiments d'instal·lacions:
a. Locals destinats a la fabricació, emmagatzematge,
transport, venda o qualsevol tipus de manipulació
d'aliments.
b. Piscines públiques.
c. Locals d'espectacles públics, culturals, esportius o
recreatius.

No dur el gos lligat amb un collar i una corretja o cadena,
que no ocasioni danys a l'animal

https://bop.diba.cat

MOLT GREU

Pàg. 36-58

No facilitar als tècnics de sanitat i als agents de l’autoritat
municipal les visites necessàries per comprovar les
condicions d’allotjament, manteniment i tracte dels animals

CVE 2018015783

8

Data 23-4-2018

De 201 a 800 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

GREU

B

No tenir inscrit l’animal de companyia en el registre censal
municipal

A

Animals

Deixar sol durant més de dotze hores un animal domèstic,
LLEULLEU
susceptible de causar molèsties i/o sorolls

De 201 a 800 €

8

En balcons, terrasses i similars no prendre les mesures
necessàries per evitar que quan hi romangui un gos o gat
pugui afectar amb les seves deposicions, orina o olors els
veïns o la via pública

LLEU

De 50 a 200 €

8

Circular amb un gos de raça potencialment perillosa sense
anar lligat amb un collar i una corretja o cadena que no
sigui extensible i d’una longitud inferior als 2 metres o
sense morrió o conduits per menors de 18 anys

GREU

De 201 a 800 €

8

No tenir l’animal en un lloc o unes condicions de salubritat
adients

GREU

De 201 a 800 €

8

Circular amb un animal sense adoptar les precaucions
adients

GREU

De 201 a 800 €

8

No estar lligats de manera que no es puguin escapolir o
causar danys o lesions a tercers els gossos potencialment
perillosos, que es trobin en una finca, casa de pagès, xalet,
parcel·la, terrassa, pati o qualsevol altre lloc delimitat, a fi
d’evitar que els animals en surtin i cometin danys a tercers

GREU

De 201 a 800 €

8

No vigilar ni adoptar les mesures oportunes a l’interior, les
entrades i/o sortides dels locals d’esbarjo, respecte a
l’ordre públic ni el descans veïnal

GREU

De 201 a 800 €

9

No complir estrictament l’horari autoritzat a la llicència
municipal o les seves modificacions, i també qualsevol
altra norma o limitació legal al respecte que alteri les
circumstàncies de les autoritzacions concedides

GREU

De 201 a 800 €

9

LLEU

De 50 a 200 €

9

GREU

De 201 a 800 €

9

No tancar el local i/o cessar l’activitat quan ha estat
requerit pels agents de l’autoritat un cop ha excedit l’horari
permès o les condicions de la llicència

Pàg. 37-58
CVE 2018015783
Data 23-4-2018

Establiments

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

No adoptar les mesures adequades per evitar actes no
cívics o molestos de la seva clientela a l’entrada o a la
sortida dels seus locals

https://bop.diba.cat

A

GREU

9

B

No prendre les mesures necessàries perquè no puguin
molestar amb els lladrucs, cants o xisclets els veïns o
altres persones, especialment en hores de descans, des
de les 22 h a les 8 hores

De 50 a 200
De 50
€ a 200 €8

9

Accionar aparells de difusió musical, joc, telecomunicació,
imatge, ràdio, videojocs i televisió, reproductors de CD,
cinema domèstic, i altres d’anàlegs, l’emissió del so dels
quals sobrepassi els límits establerts a la Llei 16/2002, de
contaminació acústica de la Generalitat de Catalunya, tant
si s’accionen des de la via pública com des del l’interior
dels immobles

LLEU

De 50 a 200 €

9

No limitar o suspendre l’emissió de soroll o música d’acord
amb l’acta aixecada pels agents de l’autoritat

GREU

De 201 a 800 €

9

LLEULLEU

De 50 a 200
De 50
€ a 200 €9

No sol·licitar llicència per a la instal·lació d’un sistema
d’alarma, els efectes de la qual s’exterioritzi sobre la via
pública

GREU

De 201 a 800 €

9

No complir les normes tècniques d’utilització de les
alarmes

GREU

De 201 a 800 €

9

No comunicar dades de localització del titular de l’alarma o
altres persones, o modificacions d’aquestes, de forma que
no puguin ser localitzats en cas de ser necessari

LLEU

De 50 a 200 €

9

No comunicar dades de localització del titular de l’alarma o
altres persones

LLEU

De 50 a 200 €

9

LLEU

De 50 a 200 €

9

A

De 201 a 800 €

https://bop.diba.cat

GREU

Provocar “falses alarmes” i/o utilitzar incorrectament els
aparells d’alarma, pertorbant la tranquil·litat ciutadana,
sense causa o motiu que ho justifiqui

Data 23-4-2018

Alarmes

9

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Sorolls molestos domiciliaris

B

Domicilis

CVE 2018015783

Pàg. 38-58

No col·laborar amb els agents de l’autoritat en tot moment
per evitar la comissió d’actes incívics a l’interior, entrades o
sortides de l’establiment

LLEU

De 50 a 200 €

9

A

No desconnectar ràpidament l’alarma quan es dispari per
qualsevol causa i, si és a conseqüència d’un intent de
robatori, desconnectar-la tan aviat com hagi complert la
funció d’avís

LLEU

De 50 a 200 €

9

Emetre missatges publicitaris sonors o activitat anàloga en
la via pública i zones de pública concurrència

GREU

De 201 a 800 €

17

Actuació d’orquestres i altres espectacles musicals en
terrasses o a l’aire lliure sense autorització

GREU

De 201 a 800 €

9

Actuació musical sense llicència o que no s’ajusta als
termes establerts a la mateixa

LLEU

De 50 a 200 €

9

Usar sense autorització amplificadors, altaveus
instruments de percussió en actuació musical

LLEU

De 50 a 200 €

9

Actuació musical dificultant el trànsit o impedint l’ús normal
de la via pública

LLEU

De 50 a 200 €

9

Actuació musical fora de l’horari autoritzat

LLEU

De 50 a 200 €

9

Manifestació, acte públic o festa popular en la via pública
o espai obert sense autorització municipal

GREU

De 201 a 800 €

9

Manifestació, acte públic o festa popular en la via pública
o espai obert sense adoptar les mesures indicades per
l’Administració

GREU

De 201 a 800 €

9

Emetre música ambiental als carrers sense autorització

LLEU

De 50 a 200 €

9

Sorolls nocturns per activitats en via pública sense permís
(càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació de
contenidors, materials de construcció i similars). (de 22 a 8
hores)

GREU

De 201 a 800

9

Sorolls nocturns per activitats en via pública sense permís,
essent reincidents i havent estat sancionats. (càrrega i
descàrrega de mercaderies, manipulació de contenidors,
materials de construcció i similars). (de 22 a 8 hores)

MOLT GREU

De 801 a 3000 €

9

i/o

Pàg. 39-58

Producció de sorolls innecessaris i molestos a la via
pública, ja sigui produïda per cants, crits, aparells musicals,
vehicles, o qualsevol altra focus capaç de produir sorolls

CVE 2018015783

9

Data 23-4-2018

De 50 a 200 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

LLEU

B

Producció de sorolls innecessaris i molestos a la via
pública dificultant el descans veïnal, en la franja horària de
22 a 8 hores, ja sigui produïda per cants, crits, aparells
musicals, vehicles, o qualsevol altra focus capaç de produir
sorolls

https://bop.diba.cat

Via pública

GREU

De 201 a 800 €

9

Ús indegut de senyals acústiques

LLEU

De 50 a 200 €

9

Cants, crits i/o sorolls en establiments

LLEU

De 50 a 200 €

9

Emissió de sorolls des de l'interior dels edificis que
produeixin molèsties als veïns

LLEU

De 50 a 200 €

9

Realitzar actes o produir sorolls que pertorbin el descans
dels veïns

GREU

De 201 a 800 €

9

Participar en aldarulls nocturns

GREU

De 201 a 800 €

9

Sortir sorollosament dels locals d’esbarjo nocturn

GREU

De 201 a 800 €

9

Desatendre els requeriments municipals per cessar
l'activitat originària de les vibracions o els sorolls
pertorbadors

GREU

De 201 a 800 €

9

Desatendre els requeriments municipals per a la correcció
de les deficiències observades

GREU

De 201 a 800 €

9

Produir sorolls derivats de treball a la via pública o en
l'edificació sense adoptar les mesures adients de limitació
del soroll

GREU

De 201 a 800 €

19

Superar els límits de sorolls determinats per llicència
municipal o normativa

GREU

De 201 a 800 €

19

No subministrar dades o facilitar la informació sol·licitada
per les autoritats competents o pel seus agents en el
compliment de les seves funcions quan hi estigui obligat
per Llei. També el subministrament d'informació o
documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a
error, implícitament o explícitament

GREU

De 201 a 800 €

9

La instal·lació deficient de sistemes d'avís en establiments,
immobles o vehicles, o la manca de les operacions de
manteniment necessàries que provoqui la posada en
marxa injustificada de l'alarma

GREU

De 201 a 800 €

9

La instal·lació deficient de sistemes d'avís en establiments,
immobles o vehicles, o la manca de les operacions de
manteniment necessàries que provoqui la posada en
marxa injustificada de l'alarma, quan ha estat requerit per a
solucionar l’anomalia sense fer-ho

MOLT GREU

De 801 a 3000 €

9

No haver facilitat les dades de persones responsables del
sistema acústic d'avís a la policia o que aquestes dades
siguin incorrectes o deficitàries i, per tant, dificultin la tasca
de la policia local per localitzar el responsable de la
instal·lació de l'alarma en el cas que aquesta es posi en
funcionament

LLEU

De 50 a 200 €

9

Provocar voluntàriament la utilització incorrecta dels
aparells d’alarma, de manera que pertorbi o impedeixi el
seu ús i/o funcionament correctes

MOLT GREU

De 801 a 3000 €

9

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 23-4-2018

CVE 2018015783

Pàg. 40-58

https://bop.diba.cat

A

Realitzar obres fora de l’horari de treball establert (comprès
entre les 8.00 i les 22.00 hores de dilluns a dissabte
excepte festius)

De 50 a 200 €

10

No netejar la via pública quan s’hagi embrutat per causes
imputables al denunciat

LLEU

De 50 a 200 €

10

No netejar ni fer manteniment de les façanes, entrades i,
altres parts de l’immoble visibles des de la via pública, així
com els complements dels immobles, com antenes i
xemeneies

LLEU

De 50 a 200 €

10

No mantenir els solars i terres lliures d’escombraries,
runes, mobles , residus, males herbes i de vegetació,
animals nocius per a la salut humana i altres objectes
similars

MOLT GREU

De 801 a 3000 €

10

Miccions de gossos en les façanes d'edificis, els elements
estructurals i el mobiliari urbà

LLEU

De 50 a 200 €

10

No retirar neu de voreres

LLEU

De 50 a 200 €

10

Llançar neu de terrats, terrasses o balcons a la via pública

LLEU

De 50 a 200 €

10

No dipositar les escombraries dintre de l’horari establert

LLEU

De 50 a 200 €

10

Dipositar les escombraries sense bosses normalitzades
perfectament lligades als contenidors

LLEU

De 50 a 200 €

10

Dipositar les escombraries produint vessaments
materials residuals

LLEU

De 50 a 200 €

10

No dipositar les bosses en l’interior dels contenidors

LLEU

De 50 a 200 €

10

No respectar l’espai reservat als contenidors

LLEU

De 50 a 200 €

10

Dipositar residus en un contenidor diferents als que hi
corresponen

LLEU

De 50 a 200 €

10

Dipositar en els contenidors normals els residus dels quals
es faci recollida selectiva específica.

LLEU

De 50 a 200 €

10

Introduir material de qualsevol tipus als contenidors de
recollida selectiva que siguin diferents dels expressament
designats

LLEU

De 50 a 200 €

10

de
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LLEU

Pàg. 41-58

Lliurar residus diferents als indicats per a cada classe de
servei (materials residuals més voluminosos o bé els petits
en grans quantitats)

CVE 2018015783

10

Data 23-4-2018

De 50 a 200 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

LLEU

B

Llençar, abocar, dipositar o abandonar a la via pública
qualsevol producte en estat sòlid, líquid o gasós

A

NETEJA

10

Dipositar a l’interior dels contenidors- tant d’escombraries
domiciliàries com els de recollida selectiva tot tipus de
residus de naturalesa líquida

LLEU

De 50 a 200 €

10

La tria i selecció dels residus dipositats a la via pública,
inclosos els que es troben dins els contenidors, en espera
de la seva recollida per part dels serveis corresponents

LLEU

De 50 a 200 €

10

L’abandonament de mobles , electrodomèstics , estris ,
trastos i similars a la via pública i als espais oberts sense
edificar, tant públics com privats, excepte els dies i a les
zones en què els reculli el servei creat per a aquesta
finalitat

LLEU

De 50 a 200 €

10

Abocar o vessar qualsevol líquid a la via pública

LLEU

De 50 a 200 €

10

Abocar al clavegueram productes sòlids que puguin
obstruir-lo, productes corrosius o perillosos, pintures o
similars, i els olis de lubricació dels vehicles o les
màquines

LLEU

De 50 a 200 €

10

Llençar puntes de cigars o cigarretes o altres matèries
enceses als contenidors

GREU

De 201 a 800 €

10

Buidar piscines, estanys o similars fora de la xarxa de
clavegueram afectant la via pública

GREU

De 201 a 800 €

10

Espolsar robes o catifes o estores fora de l’horari autoritzat
(de 22 a 8 hores)

LLEU

De 50 a 200 €

10

Regar les plantes sense precaució

LLEU

De 50 a 200 €

10

Espolsar robes, catifes o estores sense precaució

LLEU

De 50 a 200 €

10

Abocar des de les obertures de les diferents plantes dels
edificis qualsevol element a la via pública o a altres pisos
dels immobles (aigües procedents de regar plantes,
residus vegetals i animals)

LLEU

De 50 a 200 €

10

Efectuar necessitats biològiques en la via pública

LLEU

De 50 a 200 €

10

Desatendre els requeriments municipals per a la retirada
de deposicions i altres elements incorrectament dipositats
a la via pública, elements estructurals o mobiliari urbà

GREU

De 201 a 800 €

10

Rentar, mantenir i reparar vehicles i màquines a la via
pública i lleres de domini públic

LLEU

De 50 a 200 €

10

Escopir a la via pública

LLEU

De 50 a 200 €

10

A

De 50 a 200 €

https://bop.diba.cat

LLEU

Pàg. 42-58

Dipositar les escombraries fora dels llocs autoritzats

CVE 2018015783

10

Data 23-4-2018

De 201 a 800 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

GREU

B

Dipositar en els contenidors així com llençar-los o
abandonar-los a la via pública, residus prohibits

De 50 a 200 €

10

Moure o traslladar els contenidors dels seus emplaçaments

LLEU

De 50 a 200 €

10

Dipositar residus de tota naturalesa a la via pública
destinats a la deixalleria

LLEU

De 50 a 200 €

10

No adoptar les mesures adients per evitar l’embrutiment

LLEU

De 50 a 200 €

10

No netejar la part de la via pública i els seus elements
estructurals que s'haguessin vist afectats amb una activitat
i/o no retirar els materials residuals

LLEU

De 50 a 200 €

10

LLEU

De 50 a 200 €

10

Executar treballs de reparació, conservació o restauració
del les vies públiques, els elements estructurals i el
mobiliari urbà sense prèvia llicència municipal

LLEU

De 50 a 200 €

10

Executar obres a la via pública sota llicència i no efectuar
la reposició en les condicions contingudes en la llicència

GREU

De 201 a 800 €

10

Manca de neteja en immediacions

LLEU

De 50 a 200 €

10

Manca de mesures de protecció o protecció inadequada
(bastides amb visera protectora o sortint de protecció,
xarxes, lones)

GREU

De 201 a 800 €

10

Pastar en paviment sense protecció

GREU

De 201 a 800 €

10

No netejar el conductor del vehicle la via pública quan hagi
estat embrutada pel transport, càrrega i descàrrega de
materials (càrrega, combustible, líquids de greixar, fang i
altres materials de les rodes o altres elements)

LLEU

De 50 a 200 €

10

No reparar els danys que s'hagin pogut causar pel
transport, càrrega i descàrrega de materials

GREU

De 201 a 800 €

10

Transport de formigó amb vehicle formigoner sense portar
tancada la boca de descarrega amb un dispositiu a la via
pública

LLEU

De 50 a 200 €

10

Netejar les formigoneres o qualsevol vehicle de transport
de materials per a la construcció, a la via pública

LLEU

De 50 a 200 €

10

Emetre pols, fums o altres elements que puguin causar
molèsties a la via pública i embrutar-la essent reincidents

MOLT GREU

De 801 a 3000 €

10

A

LLEU

https://bop.diba.cat

Llençar xiclets sobre el paviment o el terra, deixar-los al
mobiliari urbà o d’altres elements de la via pública llevat les
papereres

CVE 2018015783
Data 23-4-2018
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

B

No protegir la zona on s’efectuen els treballs per evitar
l’escampament i vessament de materials d’obres

Pàg. 43-58

Obres

GREU

De 201 a 800 €

10

Desatendre els requeriments municipals per a la correcció
de les deficiències observades que causen l'embrutiment o
l'emissió de pols, fums i altres elements que causin
molèsties

GREU

De 201 a 800 €

10

Desatendre els requeriments municipals per procedir a la
neteja de la part de la via pública i els seus elements
estructurals que s'haguessin vist afectats, o per retirar els
materials residuals

GREU

De 201 a 800 €

10

No adoptar les mesures adients per evitar l'embrutiment o
l'emissió de pols, fums o altres elements que causin
molèsties a la via pública i els seus elements

GREU

De 201 a 800 €

10

Incomplir les condicions fixades en les llicències per evitar
l'embrutiment o l'emissió de pols, fums i altres elements
que causin molèsties

GREU

De 201 a 800 €

10

GREU

De 201 a 800 €

10

GREU

De 201 a 800 €

10

Transport de matèries sense la deguda protecció per tal
d’evitar el seu vessament

LLEU

De 50 a 200 €

10

No utilitzar contenidors de residus per dipositar la runa

LLEU

De 50 a 200 €

10

No mantenir nets els voltants d’un contenidor

LLEU

De 50 a 200 €

10

Fer qualsevol tipus de grafits, pintades o qualsevol altra
expressió gràfica, ja es tracti de dibuixos, escrits i/o
gargots, fets amb qualsevol matèria (tinta, pintura, etc.), a
les façanes dels immobles, tanques dels parcs, jardins,
solars i/o obres, rètols dels carrers, senyals de trànsit,
monuments, edificis públics i, en general, sobre elements
del paisatge urbà i de les instal·lacions, equipaments,
mobiliari urbà i vies públiques en general, sense permís o
incomplint les condicions del permís

GREU

De 201 a 800 €

10

Abocar residus als contenidors del municipi els quals tenen
origen domèstic o industrial en un altre municipi.

LLEU

De 50 a 200 €

10

Incomplir les disposicions d’aquesta ordenança en matèria
de neteja i residus. Infraccions Lleus

LLEU

De 50 a 200 €

10

https://bop.diba.cat
Pàg. 44-58
CVE 2018015783
Data 23-4-2018
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

B

Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la
informació sol·licitada per les autoritats competents o pels
seus agents en el compliment de les seves funcions, i
també subministrar informació o documentació falsa,
inexacta, incompleta o que indueixi a error, implícitament o
explícitament
Instal·lar de manera deficient els sistemes per evitar
l'embrutiment o l'emissió de pols, fums i altres elements
que causin molèsties

A

Desatendre els requeriments municipals per cessar
l'activitat que origina l'embrutiment o l'emissió de pols,
fums o altres elements que causin molèsties

GREU

De 201 a 800 €

10

Incomplir les disposicions d’aquesta ordenança en matèria
de neteja i residus. Infraccions Molt greus

MOLT GREU

De 801 a 3000 €

10

Consumir begudes alcohòliques a la via pública, alterantse la tranquil·litat ciutadana o el dret a la lliure circulació de
persones

GREU

De 201 a 800 €

11

Consumir begudes alcohòliques en espais concrets
expressament prohibits

MOLT GREU

De 801 a 3000 €

11

Vendre begudes alcohòliques a la via pública sense
l’autorització pertinent

GREU

De 201 a 800 €

11

Vendre begudes alcohòliques a la via pública sense
l’autorització pertinent. Essent reincident

MOLT GREU

De 801 a 3000 €

11

Vendre begudes alcohòliques incomplint les restriccions
legals o reglamentàries

GREU

De 201 a 800 €

11

Vendre begudes alcohòliques incomplint les restriccions
legals o reglamentàries

MOLT GREU

De 801 a 3000 €

11

LLEU

De 50 a 200 €

11

GREU

De 201 a 800 €

11

Proferir expressions contràries a les indicacions fetes pels
agents i les autoritats en el compliment de les seves
funcions, que impliquin un menyspreu

LLEU

De 50 a 200 €

13

Desobeir indicacions o ordres dels agents de l’autoritat,
mantenint-se en situació d’incompliment

GREU

De 201 a 800 €

13

Desobeir les ordres i resolucions administratives de les
autoritats municipals en matèries de la seva competència

MOLT GREU

De 801 a 3000 €

13

Subministrar alcohol
d’embriaguesa

a

persones

en

evident

estat

Activitat administrativa d’execució

Pàg. 45-58
CVE 2018015783
Data 23-4-2018
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Exterioritzar l’alcoholisme o la drogoaddicció en forma
denigrant per als vianants o per a la resta d’usuaris dels
espais públics

B

Consum de begudes i drogues

https://bop.diba.cat

A

Incomplir les disposicions d’aquesta ordenança en matèria
de neteja i residus. Infraccions Greus

De 201 a 800 €

15

Instal·lar màquina de venta automàtica de begudes
alcohòliques en la via pública o en lloc accessible des de
la mateixa

GREU

De 201 a 800 €

15

Instal·lar cartells, banderoles, adhesius o pancartes sense
autorització

LLEU

De 50 a 200 €

15

Incomplir les condicions o les obligacions establertes en la
autorització municipal en la instal·lació de cartells,
banderoles, adhesius o pancartes

LLEU

De 50 a 200 €

15

Instal·lar tendals, marquesines i altres elements sortints
similars sense llicència

LLEU

De 50 a 200 €

15

Tendals no plegables ni desmuntables

LLEU

De 50 a 200 €

15

Tendal que es projecta a més de 40 cm. de la voravia

LLEU

De 50 a 200 €

15

Ocupació de la via pública amb mercaderies davant la
façana d’establiments sense autorització

LLEU

De 50 a 200 €

15

Ocupació de la via pública amb objectes de qualsevol
tipus sense autorització

LLEU

De 50 a 200 €

15

Situar o deixar abandonats en la via pública objectes
particulars

LLEU

De 50 a 200 €

15

Instal·lar vetlladors i/o terrasses sense autorització

LLEU

De 50 a 200 €

15

No mantenir neta la terrassa

LLEU

De 50 a 200 €

15

Instal·lació d’equips de so sense permís a la terrassa

LLEU

De 50 a 200 €

15

Ocupar més espai públic que l’autoritzat

GREU

De 201 a 800 €

15

https://bop.diba.cat

GREU

Pàg. 46-58

Instal·lar màquina de venda automàtica de tabac a la via
pública o en llocs accessibles des de la via pública

CVE 2018015783

15

Data 23-4-2018

De 50 a 200 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

LLEU

B

Col·locar mostradors, vitrines, aparells de venda
automàtica o altres elements col·locats a dins dels locals
però amb comunicació directa amb la via pública que
sobresurtin de la línia de la façana

A

Ús Comú Especial

15

Reserves d’espais o tancaments de carrers sense
autorització

GREU

De 201 a 800 €

15

Celebrar prova o espectacles esportius i recreatius sense
permís municipal

MOLT GREU

De 801 a 3000 €

15

Rodatge cinematogràfic en via pública sense permís o
llicència municipal

LLEU

De 50 a 200 €

15

Rodatge cinematogràfic en via pública sense permís o
llicència municipal afectant a la lliure deambulació de
vehicles o persones

GREU

De 201 a 800 €

15

Activitat professional en la via pública sense llicència
municipal

LLEU

De 50 a 200 €

15

Exercir oficis, treballs o activitat a la via pública sense
llicència municipal

LLEU

De 50 a 200 €

15

Acampar sense llicència municipal

GREU

De 201 a 800 €

15

Modificació del bordó de la voravia sense concessió de
llicència

GREU

De 201 a 800 €

15

Utilitzar els espais públics destinats al lleure i els seus
elements de forma contrària a les condicions que regulen
el seu ús causant danys.

GREU

De 201 a 800 €

15

Utilitzar els espais públics destinats al lleure i els seus
elements de forma contrària a les condicions que regulen
el seu ús sense causar danys.

LLEU

De 50 a 200 €

15

Practicar exercicis o activitats en forma tal que suposi un
risc per a la vegetació o qualsevol altre element de
mobiliari urbà, o que representin un risc o molèstia
injustificada per a la resta d’usuaris

LLEU

De 50 a 200 €

15

L’ús de gronxadors o altres aparells d’esbarjo situats als
parcs i places públiques, per persones que no acompleixin
les condicions o requisits d’ús

LLEU

De 50 a 200 €

15

Entrar o romandre sense autorització en recintes públics
tancats al públic

LLEU

De 50 a 200 €

15

Jugar o desenvolupar activitats en aquells parcs, places
públiques i zones verdes prohibides per l’Ajuntament

LLEU

De 50 a 200 €

15

A

De 201 a 800 €

https://bop.diba.cat

GREU

Pàg. 47-58

Venda ambulant (no sedentària) sense llicència

CVE 2018015783

15

Data 23-4-2018

De 50 a 200 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

LLEU

B

Disposar les cadires i les taules de manera que impedeixin
o dificultin l’accés lliure a les finques confrontants i als
passos de vianants i a la fluïdesa del trànsit de vianants

15

Abeurar animals en fonts públiques, sempre i quan el tipus
de font no permeti evitar el contacte entre l’animal i el broc

LLEU

De 50 a 200 €

15

Llençar a l’interior de les fonts qualsevol matèries
susceptibles de contaminar

GREU

De 201 a 800 €

15

Fer provisió excessiva de l’aigua de les fonts públiques per
dirigir-la a ús privat, sempre que no estigui justificat per tall
de subministrament o causes de força major

LLEU

De 50 a 200 €

15

Caçar, tallar o arrencar fruits, arrels o plantes, o tallar
llenya de qualsevol mena, dels parcs o zones de bosc
comú sense la deguda autorització. S’exceptuen els fruits
dels arbres fruiters plantats per l’ús i esbarjo dels ciutadans

GREU

De 201 a 800 €

15

Extreure molsa, humus, sense autorització, dels parcs o
bosc d’ ús comú

GREU

De 201 a 800 €

15

Col·locar anuncis o rètols en
autorització

GREU

De 201 a 800 €

15

Encendre focs fora dels llocs reservats a l’efecte i tirar
llumins o puntes de cigarretes enceses, en els parcs
forestals o zones de bosc d’ús comú

MOLT GREU

De 801 a 3000 €

15

Elevar globus aerostàtics, llençar petards o disparar focs
artificials, en parcs forestals o zones de bosc d’ús comú,
fora de les zones que s’assenyalin per una ocasió
determinada

MOLT GREU

De 801 a 3000 €

15

Muntar a cavall o amb bicicleta per camins de vianants o
per zones de repoblació forestal, de parcs forestals o
zones de bosc d’ús comú

GREU

De 201 a 800 €

15

Muntar a cavall o anar amb bicicleta, per parcs forestals o
zones de bosc d’ús comú, sense seguir les indicacions
dels agents o respectar les senyalitzacions de limitació de
velocitat o precaucions

GREU

De 201 a 800 €

15

Comprar productes pirotècnics per part dels menors de 14
anys, sense anar acompanyats d’un adult

LLEU

De 50 a 200 €

15

Llençar o dirigir petards contra les persones o béns de
forma que suposi un risc per la seva integritat

MOLT GREU

De 801 a 3000 €

15

zones d’ús comú, sense

Focs i pirotècnia

A

De 50 a 200 €

https://bop.diba.cat

LLEU

Pàg. 48-58

Llençar o nedar gossos o altres animals en fonts públiques

CVE 2018015783

15

Data 23-4-2018

De 50 a 200 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

LLEU

B

Rentar-se el cos i/o banyar-se en fonts públiques

15

Utilitzar productes pirotècnics en les proximitats de
productes i/o líquids inflamables així com els seus
establiments d’expedició o emmagatzematge

MOLT GREU

De 801 a 3000 €

15

Ficar productes pirotècnics dins d’elements d’explosió dels
quals pugui provocar la dispersió d’objectes amb risc per
les persones i béns

GREU

De 201 a 800 €

15

No respectar les distàncies màximes de seguretat
establertes en espectacles pirotècnics

LLEU

De 50 a 200 €

15

Col·locar fogueres a llocs que obstrueixin el pas de
vehicles o vianants

GREU

De 201 a 800 €

15

Encendre fogueres sobre la via a prop dels elements i/o
xarxes de subministrament i comunicació que facin volada

GREU

De 201 a 800 €

15

Encendre la foguera amb productes inflamables o en
condicions meteorològiques que puguin comportar un risc
en quant a la combustió d’aquesta o emprar com a
elements de combustió de la foguera aquells materials la
combustió dels quals puguin generar efectes tòxics,
contaminants o susceptibles d’explotar

MOLT GREU

De 801 a 3000 €

15

Fer foc a menys de 500 metres de terrenys forestals o
instal·lar fogueres a menys de 20 metres dels cotxes
aparcats i de les façanes de les cases

GREU

De 201 a 800 €

15

Desobeir les ordres de cessar en l'exercici d’ activitats que
puguin generar molèsties, danys, risc o perill indeguts per
la pròpia persona a que s'adreça l'ordre o per altres

GREU

De 201 a 800 €

15

LLEU

De 50 a 200 €

15

GREU

De 201 a 800 €

15

Mobiliari urbà : Papereres, fonts públiques i estanys,
jocs infantils, jardineres, bancs, marquesines i pals de
parada de transport urbà, suports publicitaris, contenidors,
escultures, aparcament de bicicletes, elements de suport
de jardineria, cons, tanques, senyals mòbils i altra
senyalització circulatòria mòbil, altres elements de mobiliari
urbà amb les mateixes finalitats
Papereres
No dipositar residus sòlids petits ( paper, embolcalls i
similars ) a les papereres
Llençar puntes de cigars o cigarretes o altres matèries
enceses a les papereres

A

De 201 a 800 €

https://bop.diba.cat

GREU

Pàg. 49-58

Llençar coets a menys d’una distancia de 500 metres del
bosc o zones d’arbres que per les seves circumstàncies
siguin susceptibles de combustió

CVE 2018015783

15

Data 23-4-2018

De 201 a 800 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

GREU

B

Col·locar petards sobre mobiliari urbà o béns privats

LLEU

De 50 a 200 €

15

Dipositar a les papereres de la via pública líquids o
deixalles que es puguin liquar

LLEU

De 50 a 200 €

15

Tirar al terra qualsevol tipus de residus

LLEU

De 50 a 200 €

15

Llençar papers o escombraries fora de les papereres i/o
embrutar l’espai de qualsevol manera

LLEU

De 50 a 200 €

15

Realitzar qualsevol acte que pugui malmetre la paperera

LLEU

De 50 a 200 €

15

LLEU

De 50 a 200 €

15

Rentar-se, banyar-se, rentar-hi vehicles a motor o similars

LLEU

De 50 a 200 €

15

Deixar-hi nedar animals

LLEU

De 50 a 200 €

15

Llençar-hi qualsevol tipus de producte o objecte o
enterbolir les aigües

LLEU

De 50 a 200 €

15

Alterar la sortida de l'aigua dirigint-la fora del recipient
dissenyat per recollir-la o altres actuacions semblants

LLEU

De 50 a 200 €

15

LLEU

De 50 a 200 €

15

L'ús diferent de l'establert, que comporti o pugui comportar
un mal ús del joc o danyar-lo

LLEU

De 50 a 200 €

15

Trencar-ne alguna part, descalçar-los, i altres actes
anàlegs

GREU

De 201 a 800 €

15

Jocs infantils
L'ús de jocs de manera que puguin ocasionar danys o
molèsties a altres nens

Pàg. 50-58
CVE 2018015783
Data 23-4-2018
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Pescar dintre dels estanys o altres espais aquàtics no
autoritzats

B

Fonts públiques, estanys i llocs anàlegs

https://bop.diba.cat

A

Dipositar a les papereres de la via pública bosses
d'escombraries, caixes o paquets de dimensions superiors
a les del recipient que les ha de contenir

Mobiliari urbà
LLEU

De 50 a 200 €

15

Sacsejar, arrancar, tombar, trencar, embrutar, torçar o
sostraure el mobiliari urbà

GREU

De 201 a 800 €

15

Pujar-hi a sobre o enfilar-s'hi

GREU

De 201 a 800 €

15

Desplaçar elements sense prèvia llicència municipal

LLEU

De 50 a 200 €

15

Encendre foc a prop o en el mobiliari urbà

GREU

De 201 a 800 €

15

Lligar cordes o altres elements que puguin impedir el pas
de vianants o vehicles

LLEU

De 50 a 200 €

15

Realitzar qualsevol acte que els pugui perjudicar o
embrutar

GREU

De 201 a 800 €

15

Pujar als arbres

GREU

De 201 a 800 €

15

Talar arbusts

GREU

De 201 a 800 €

15

Sotraguejar-los, tallar branques, fulles, flors o fruits, gravar
o tallar l'escorça

GREU

De 201 a 800 €

15

Abocar qualsevol tipus de líquids a les proximitats de
l'arbre o dels escocells o tirar-hi escombraries o residus

GREU

De 201 a 800 €

15

Llençar escombraries o residus a les proximitats de l'arbre
o dels escocells

LLEU

De 50 a 200 €

15

Clavar claus, grapes o qualsevol element anàleg al tronc o
les branques dels arbres

GREU

De 201 a 800 €

15

Penjar-hi rètols o altres elements publicitaris similars

GREU

De 201 a 800 €

15

Jugar a pilota de manera que molesti els vianants o danyi
la vegetació, mobiliari urbà o qualsevol altre element
auxiliar

LLEU

De 50 a 200 €

15

Jugar a pilota on estigui expressament indicat de no fer-ho

LLEU

De 50 a 200 €

15

Incompliment dels propietaris de terres o habitatges amb
jardí on hi hagi plantes o arbres contigus a la via pública,
de no procedir al seu manteniment, de manera que mai no
ocupin l’esmentada via, o comportin risc per als vianants
que hi circulin

LLEU

De 50 a 200 €

15

Pàg. 51-58
CVE 2018015783
Data 23-4-2018
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

B

Arbrat i arbusts

https://bop.diba.cat

A

Fer esclatar qualsevol tipus de petard en el mobiliari urbà

Usar arbres com a suport d’instal·lacions i ornaments
elèctrics sense autorització i/o incompliment de les
condicions

GREU

De 201 a 800 €

15

Realitzar qualsevol acte que la pugui perjudicar o embrutar

LLEU

De 50 a 200 €

15

Sotraguejar les plantes, tallar o arrancar branques, fulles,
flors o fruits, gravar o tallar l'escorça, buidar el contingut

GREU

De 201 a 800 €

15

Abocar qualsevol tipus de líquids a la jardinera

LLEU

De 50 a 200 €

15

Tirar-hi escombraries o residus a la jardinera

LLEU

De 50 a 200 €

15

GREU

De 201 a 800 €

15

Circular a una velocitat superior a 30 km/h

GREU

De 201 a 800 €

15

Circular camps a través o fora dels camins aptes per a la
circulació.

GREU

De 201 a 800 €

15

Estacionar els vehicles a motor o d'altre tipus de tracció
fora de les zones específicament senyalitzades o bé en els
camins destorbant la circulació

GREU

De 201 a 800 €

15

Estacionar dins de les zones forestals

GREU

De 201 a 800 €

15

Encendre foc fora dels llocs habilitats

GREU

De 201 a 800 €

15

MOLT GREU

De 801 a 3000 €

15

Trepitjar o malmenar parterres i plantacions (excepte
zones de gespa expressament autoritzades)

GREU

De 201 a 800 €

15

Encendre fogueres i focs sense la prèvia autorització de
l'Ajuntament

LLEU

De 50 a 200 €

15

Data 23-4-2018

CVE 2018015783

Pàg. 52-58

Prohibicions comuns a jardins, parcs, boscos urbans i
altres zones verdes :

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Encendre o mantenir foc amb risc per al medi natural

B

Boscos urbans.
Circular les bicicletes, els ciclomotors, les motocicletes i els
vehicles de tota classe per camins d'amplada inferior a 2.5
metres

https://bop.diba.cat

A

Jardineres

GREU

De 201 a 800 €

15

Dipositar-hi o abocar-hi material o objectes de qualsevol
naturalesa (runes, electrodomèstics, residus de jardineria i
d'altres materials) en zones no autoritzades

GREU

De 201 a 800 €

15

Extreure molsa, matolls, pedres, sorra, plantes o productes
anàlegs

GREU

De 201 a 800 €

15

Malmenar o sostraure elements de jardineria

GREU

De 201 a 800 €

15

Caçar o matar ocells o altres animals

GREU

De 201 a 800 €

15

Entrar a les zones verdes, parcs, jardins, places, amb
qualsevol tipus de vehicles, llevat la zona autoritzada a tal
efecte

LLEU

De 50 a 200 €

15

Manipular el sistema de reg, automàtic o no, així com les
aixetes d’aigua, arquetes o instal·lacions similars

LLEU

De 50 a 200 €

15

Agafar plantes o algun del seus elements (flors, fruits o
fulles)

GREU

De 201 a 800 €

15

Realitzar grafits o pintades als elements que conformen els
espais públics o sobre el seu mobiliari sense autorització

GREU

De 201 a 800 €

15

Realitzar gravats, rascades i actes similars als elements
que conformen els espais públics o sobre el seu mobiliari

LLEU

De 50 a 200 €

15

Fer esclatar qualsevol tipus de petard en elements
estructurals

LLEU

De 50 a 200 €

15

Sacsejar, arrancar, trencar, sostraure elements estructurals
o parts d'aquests, o pujar-hi a sobre

GREU

De 201 a 800 €

15

Desplaçar , manipular, instal·lar, modificar
o retirar
elements estructurals sense prèvia llicència municipal

LLEU

De 50 a 200 €

15

Encendre foc a prop o en elements estructurals

GREU

De 201 a 800 €

15

Arrancar, ratllar o fer malbé rètols indicatius referents a
circulació, transport urbà i d'altres elements anàlegs

GREU

De 201 a 800 €

15

Pàg. 53-58
CVE 2018015783
Data 23-4-2018
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

B

Elements estructurals: Fanals, semàfors i elements
complementaris, senyalització vertical i horitzontal de la
via pública, elements físics de protecció o delimitació de
territori: pilons, cadenes, tanques (mòbils i fixes) i d'altres,
tapes de registre, reixes d'embornals, reixes d'escocells,
façanes i altres accessoris

https://bop.diba.cat

A

Llançament de coets i altres elements similars

15

Consumir begudes, especialment en envàs de vidre i/o
alcohòliques a la via pública, fora dels espais reservats a
tal fi

LLEU

De 50 a 200 €

15

Posar en perill la vida pròpia o de terceres persones
malgrat haver estat advertit de la cessació i perill de
l’activitat

MOLT GREU

De 801 a 3000 €

15

Desenvolupar activitat que impliqui la utilització de la via
pública per ús privatiu, sense llicència

MOLT GREU

De 801 a 3000 €

16

No complir les especificacions de l’autorització per ocupar
la via pública

GREU

De 201 a 800 €

16

Acampar a qualsevol lloc o espai d’ús comú sense la
corresponent autorització municipal

GREU

De 201 a 800 €

16

Comerç ambulant sense permís

LLEU

De 50 a 200 €

16

Vendre articles de venda il·legal o que posin en risc
evident la seguretat o la salut pública

MOLT GREU

De 801 a 3000 €

16

Mantenir relacions sexuals, així com oferir, sol·licitar,
negociar o acceptar, directa o indirectament, serveis
sexuals retribuïts a l’espai públic o privat d’us públic

MOLT GREU

De 801 a 3000 €

15

GREU

De 201 a 800 €

17

El repartiment, l'escampament i el llançament de tota mena
de publicitat (fulls volants, programes, fullets, adhesius, i
materials similars) a la via pública i la seva col·locació a
parabrises de cotxes o mitjançant procediments similars

LLEU

De 50 a 200 €

17

Col·locació de pancartes subjectades a arbres, fanals
d'enllumenat o qualsevol altre element estructural o de
mobiliari urbà, sense autorització expressa

LLEU

De 50 a 200 €

17

Deixar la publicitat al terra dels vestíbuls dels immobles o
en lloc diferent al que hagin disposat els veïns o les
comunitats de propietaris

LLEU

De 50 a 200 €

17

Comerç ambulant, acampada i activitats en espais
públics

Publicitat
Col·locació de publicitat mitjançant cartells, fulls volants,
adhesius o elements similars enganxats en espais no
especialment reservats a aquesta finalitat

A

De 50 a 200 €

https://bop.diba.cat

LLEU

Pàg. 54-58

No retirar els ornaments, rètols, indicacions, decoració i
instal·lacions, i deixar la via pública neta i lliure al pas el
més aviat possible

CVE 2018015783

15

Data 23-4-2018

De 50 a 200 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

LLEU

B

Realitzar qualsevol activitat esportiva o lúdica fora dels
espais o recintes destinats a aquests fins que provoquin
molèsties als usuaris de l'espai, sense autorització

17

Distribuir publicitat a les bústies dels propietaris que hagin
fet ús del dret voluntari de no rebre’n

LLEU

De 50 a 200 €

17

LLEU

De 50 a 200 €

17

GREU

De 201 a 800 €

17

MOLT GREU

De 801 a 3000 €

17

Desenvolupar activitats a l’interior dels immobles i
comunitats de veïns que de forma reiterada causin
molèsties al veïnat o els seus integrants, no susceptibles
de ser qualificades com a dany

LLEU

De 50 a 200 €

18

Desenvolupar activitats a l’interior dels immobles i
comunitats de veïns que de forma reiterada causin
molèsties al veïnat i els seus integrants i causin perjudicis
o danys

GREU

De 201 a 800 €

18

No conservar, ni utilitzar l’habitatge d’acord amb la seva
destinació, i no vetllar perquè l’habitatge conservi les
condicions de seguretat, salubritat i ornat públic

GREU

De 201 a 800 €

18

No tenir les comunitats de propietaris els seus immobles
assegurats, com a mínim, de danys contra tercers

LLEU

De 50 a 200 €

18

No adoptar les mesures necessàries per mantenir
l’habitatge lliure d’insectes i rosegadors

GREU

De 201 a 800 €

18

No complir amb els requeriments que l’Ajuntament pugui
ordenar per tal de impedir o corregir els defectes nocius,
molestos, insalubres o perillosos que perjudiquin altres
habitatges

GREU

De 201 a 800 €

18

No realitzar les obres necessàries per l’adequat
manteniment i conservació de l’immoble i dels seus serveis
per tal que reuneixin les degudes condicions estructurals,
d’estanqueïtat, habitabilitat i seguretat

GREU

De 201 a 800 €

18

GREU

De 201 a 800 €

18

No respectar les disposicions d’aquesta ordenança en
matèria
de
publicitat.
Infraccions
lleus
segons
circumstàncies que puguin concórrer i objectivades a
l’expedient
No respectar les disposicions d’aquesta ordenança en
matèria de publicitat. Infraccions Greus segons
circumstàncies que puguin concórrer i objectivades a
l’expedient
No respectar les disposicions d’aquesta ordenança en
matèria de publicitat. Infraccions Molt Greus segons
circumstàncies que puguin concórrer i objectivades a
l’expedient
Activitats a l’interior d’immobles

Executar treballs de reforma, conservació, millora dels
immobles, ja siguin de construcció, fusteria o altres
anàlegs que impliquin el desenvolupament d’activitats
pròpies d’obra ordinària de 21 a 8 hores

A

De 50 a 200 €

https://bop.diba.cat

LLEU

Pàg. 55-58

No plegar adequadament o disposar incorrectament el
material publicitari a les bústies

CVE 2018015783

17

Data 23-4-2018

De 50 a 200 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

LLEU

B

El repartiment de material publicitari sense identificació de
l’empresa distribuïdora, excepte en el supòsits
expressament autoritzats previstos a l'ordenança

18

Impedir l’ús d’un servei públic a persones amb dret a la
utilització o obstruir de forma greu el normal funcionament

MOLT GREU

De 801 a 3000 €

19

Pertorbar el normal funcionament d’un servei públic, o
alterar estàndards de prestació fixats per l’Ajuntament de
forma significativa

GREU

De 201 a 800 €

19

Pertorbar de forma moderada el normal funcionament d’un
servei públic

LLEU

De 50 a 200 €

19

MOLT GREU

De 801 a 3000 €

19

Incompliment de les disposicions i bans d’Alcaldia

GREU

De 201 a 800 €

19

Portar a terme actuacions que ofenguin les conviccions de
les altres persones, o les pautes generalment admeses
sobre la convivència

GREU

De 201 a 800 €

19

Utilitzar els béns de la via pública amb finalitat diferents a
les que els són pròpies sense produir cap dany

LLEU

De 50 a 200 €

19

Causar danys a les vies públiques o a les instal·lacions i
mobiliari, modificar-los o utilitzar-los contra la destinació
que els hi és pròpia amb resultat de dany

GREU

De 201 a 800 €

19

Estendre roba visible des de la via pública quan els edificis
reuneixin les condicions adients per fer-ho en un altre
indret

LLEU

De 50 a 200 €

19

Col·locar a les façanes o per fora dels balcons, qualsevol
tipus d’objectes penjats (testos, jardineres, gerros...)

LLEU

De 50 a 200 €

19

Col·locar a la via pública sense autorització, qualsevol
objecte amb la finalitat de dissuadir d’aparcar o reservantse un espai

LLEU

De 50 a 200 €

19

Comportament en zones i serveis públics

Ús comú general
Realitzar
pràctiques
abusives,
arbitràries
o
discriminatòries, o que comporten violència física o moral a
persones i/o animals

A

De 801 a 3000 €

https://bop.diba.cat

MOLT GREU

Pàg. 56-58

Desenvolupar accions i omissions contraris als estatuts de
la comunitat de propietaris que provoquin un perjudici o
molèsties reiterades i constitueixin un element de
pertorbació greu de la convivència veïnal, posada de
manifest a través de les actes de la junta de propietaris

CVE 2018015783

18

Data 23-4-2018

De 201 a 800 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

GREU

B

L’execució de treballs de reparació o instal·lació
d’electrodomèstics, aparells elèctrics o instal·lacions
auxiliars quan impliquin l’exercici d’accions incloses en
l’epígraf anterior o que superin els límits sonors que la
normativa específica estableixi de 21 a 8 hores

De 50 a 200 €

19

Efectuar obres de construcció de gual d'accés de vehicles
sense haver obtingut llicència o fer servir un rebaix de la
vorera anteriorment existent sense obtenir el permís de
gual

GREU

De 201 a 800 €

19

L'accés de vehicles des de la via pública a un local o
recinte sense haver obtingut llicència o dret d’accés a
vehicles

LLEU

De 50 a 200 €

19

Col·locació d'una placa no reglamentària per senyalitzar un
accés a l'habitatge sense llicència municipal

LLEU

De 50 a 200 €

19

Col·locació d'una placa per senyalitzar un accés a
l'habitatge sense llicència municipal

LLEU

De 50 a 200 €

19

LLEU

De 50 a 200 €

19

No pintar ni senyalitzar correctament els contenidors

LLEU

De 50 a 200 €

19

No utilitzar contenidor o sacs de runes per al dipòsit i
recollida dels materials

LLEU

De 50 a 200 €

19

Dipositar residus (escombraries) en contenidors o sac de
runes

LLEU

De 50 a 200 €

19

Dipositar residus de la construcció (terres, runes) en
contenidors d’escombraries

LLEU

De 50 a 200 €

19

Dipositar residus especials en contenidors o sacs de runes

LLEU

De 50 a 200 €

19

Dipositar residus de
escombraries o residus

LLEU

De 50 a 200 €

19

Dipositar residus que contenen matèries inflamables,
explosives, nocives i/ o perilloses

LLEU

De 50 a 200 €

19

Dipositar residus susceptibles de putrefacció
olors desagradables

LLEU

De 50 a 200 €

19

LLEU

De 50 a 200 €

19

Contenidors i sacs de runes
Contenidor o sac de runes sense llicència municipal

la

construcció

barrejats

amb

o produir

Dipositar materials que puguin causar molèsties als veïns o
vianants

https://bop.diba.cat

LLEU

Pàg. 57-58

La manca de conservació en perfecte estat i visibilitat del
paviment, pintura i placa senyalitzadora

CVE 2018015783

19

Data 23-4-2018

De 50 a 200 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

LLEU

B

La col·locació de rampes o la instal·lació circumstancial
d'elements mòbils o fixos que envaeixin la vorera o la
calçada (cossos de fusta o metàl·lics, rajols, sorra, etc.)

A

Guals

De 50 a 200 €

19

Contenidor d’obra o sac de runes excessivament ple

LLEU

De 50 a 200 €

19

Retirar el contenidor d’obres o sac de runes deixant brut
el lloc d’ocupació i el seu entorn

LLEU

De 50 a 200 €

19

Incomplir l’obligació de comunicar danys causats en
paviment o altre element de la via pública en instal·lar o
retirar contenidor d’obres o sacs de runes

LLEU

De 50 a 200 €

19

Contenidor
d’obres o sac de runes col·locat
inadequadament (impedint la visibilitat dels vehicles, en
gual, en pas de vianants, sobre boques d’incendi, lloc
distint al determinat en la llicència...)

LLEU

De 50 a 200 €

19

Contenidor metàl·lic sense senyalització nocturna

LLEU

De 50 a 200 €

19

No retirar contenidor o sac de runes exhaurit el termini de
la llicència d’ocupació de la via pública

LLEU

De 50 a 200 €

19

No retirar contenidor o sac de runes finalitzat el termini de
la llicència d’obres

LLEU

De 50 a 200 €

19

No retirar contenidor o sac de runes a requeriment de
l’Administració municipal

LLEU

De 50 a 200 €

19

No retirar contenidor o sac de runes ple (sempre cal retirarlo el mateix dia que s’omple)

LLEU

De 50 a 200 €

19

No retirar contenidor o sac de runes en cap de setmana
(des de les 12.00 del dissabte fins a les 08.00 hores del
dilluns següent)

LLEU

De 50 a 200 €

19

Abocar en el seu interior runa que contingui matèries
inflamables, explosives, insalubres, nocives, perilloses o
susceptibles de produir molèsties o incomoditats als veïns
o vianants del sector

LLEU

De 50 a 200 €

19

A

LLEU

https://bop.diba.cat

Manipular contenidor d’obres o sac de runes vessant el
seu contingut a la via pública

Pàg. 58-58

19

CVE 2018015783

De 50 a 200 €

Data 23-4-2018

LLEU

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Instal·lar o retirar contenidor o sac de runes causant
molèsties als ciutadans

B

Llinars del Vallès, 12 d’abril de 2018
L’alcalde, Martí Pujol i Casals
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