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Exposició de motius
L'Ajuntament del Catllar, amb la finalitat d'establir un clima de civisme,
de convivència social i respecte mutu, que fomenti les relacions
solidaries, tolerants i respectuoses amb el medi urbà i amb la resta de
convilatans, i alhora d'establir mecanismes per lluitar contra les actituds
negligents i irresponsables que deterioren la seva qualitat de vida ha
cregut necessària l'elaboració d'una Ordenança de Convivència
Ciutadana que serveixi d'ajuda a la resolució de conflictes no essent per
tant el seu objectiu regular la vida dels veïns i veïnes del municipi.
La present ordenança és expressió de la potestat reglamentària que
atorguen als ens locals l'article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003,
de 16 de desembre de 2003, de mesures per a la modernització del
govern local, i l'article 8 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.
Al mateix temps aquesta ordenança suposa l'exercici de la
competència normativa que en relació a diferents matèries atorga el
legislador estatal i autonòmic als ens locals, en compliment de la
previsió continguda en l'article 25 de la Llei de bases de règim local i
conté aquells preceptes que s'ha considerat necessaris per tal de
desenvolupar el bon govern i convivència ciutadana del nostre
municipi, sense perjudici dels drets i obligacions derivats de la resta de
l'ordenament jurídic i, en particular, de la resta de reglaments municipals
en allò que no sigui modificat per aquesta ordenança.
Capítol I. Disposicions generals
Article 1. Fonament legal
Aquesta Ordenança és expressió de la potestat reglamentària que
atorguen als ens locals l'art.4 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les bases de règim local i l'art.8 de la Llei 8/1987 de 15 d'abril,
municipal i de règim local de Catalunya.
Article 2. Objecte
L'objecte d'aquesta Ordenança és regular les normes de convivència i
relació dels vilatans al municipi del Catllar, sense perjudici de la
regulació que es faci en altres normatives locals, autonòmiques i
estatals.
Aquesta Ordenança té també l'objecte de preservar l'espai públic com
a lloc de convivència i civisme, on totes les persones puguin
desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure circulació, oci,
trobada i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres i a
la pluralitat d'expressions culturals, polítiques i religioses i de les diverses
formes de vida existents al Catllar.

La vila és un espai collectiu on tothom té dret a trobar-hi les condicions
per a la seva realització personal, política i social, amb les condicions
ambientals òptimes, el que comporta també assumir els deures de
solidaritat, respecte mutu i tolerància.
Als efectes expressats, aquesta Ordenança regula una sèrie de mesures
encaminades específicament al foment i promoció de la convivència i
el civisme a l'espai públic, identifica quins són els béns jurídics protegits,
preveu quines són les normes de conducta en cada cas i sanciona
aquelles que poden pertorbar, lesionar o deteriorar tant la pròpia
convivència vilatana com els béns que es troben a l'espai públic que li
ha de servir de suport, tot preveient, en el seu cas, mesures específiques
d'intervenció.
Article 3. Àmbit d'aplicació
L'Ordenança s'aplicarà en tot el terme municipal del Catllar. És d'obligat
compliment per totes les persones que es trobin en aquest àmbit,
resideixin al municipi o no. El desconeixement d'aquesta Ordenança no
eximeix del compliment de les disposicions que estableix.
Article 4. Exercici de competències municipals
Les competències municipals recollides en aquesta Ordenança seran
exercides pels òrgans municipals competents, que podran exigir d'ofici o
a instàncies de part, la sollicitud de llicències o autoritzacions, l'adopció
de mesures preventives, correctores o reparadors necessàries; ordenar
les inspeccions que estimin convenients i aplicar el procediment
sancionador en cas d'incompliment de la legislació vigent i/o d'aquesta
Ordenança.
Article 5. Actuacions administratives
Les actuacions derivades de l'aplicació de l'Ordenança s'ajustaran a les
disposicions sobre procediment, impugnació i, en general, règim jurídic i
sancionador que siguin d'aplicació.
Article 6. Principis d'actuació
Les actuacions establertes en aquesta Ordenança aniran enfocades a
preservar l'interès general del Catllar. Els principis bàsics de la
convivència ciutadana són el respecte, la tolerància i la solidaritat.
L'Ajuntament del Catllar ha de promoure aquests principis i el respecte
pels diferents grups socials, polítics, culturals, ètnics, religiosos, sexuals,
etc. També ha d'evitar qualsevol actitud o pràctica que vulneri 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 dels ciutadans.
Com a norma general, prevaldran les accions encaminades a reparar el
dany causat o a fomentar la conducta cívica entre els vilatans sobre les
sancions econòmiques.

Article 7. Drets dels ciutadans i les ciutadanes
1. Els drets regulats en aquesta ordenança es reconeixen a tots els veïns
del terme municipal, sense perjudici de qualsevol altre que es determini
en la legislació vigent.
2. Tots els veïns del terme municipal tenen dret a:
a) Ser electors i elegibles, d'acord amb allò que es disposa en la
legislació electoral.
b) Participar en la gestió municipal d'acord amb el que disposen les lleis i
el Reglament de participació ciutadana (BOP núm. 55, de 6 de març de
2006), i, en el seu cas, quan la collaboració de caràcter voluntari dels
veïns sigui demanada per l'Administració municipal.
c) Utilitzar, d'acord amb la seva naturalesa, els serveis públics municipals.
d) A comportar-se lliurement en els espais públics del poble i ser
respectats en la seva llibertat mantenint però l'espai públic en
condicions adequades per la seva pròpia convivència.
e) Que es respecti la seva integritat i la dels seus béns.
f) Exigir la prestació i, en el seu cas, l'establiment del servei públic
corresponent, en el supòsit que es tracti d'una competència municipal
pròpia de caràcter obligatori.
g) Participar en les consultes populars convocades per l'Ajuntament,
d'acord amb allò previst en la legislació reguladora.
h) Exercir els drets de petició i proposta davant les autoritats locals
segons estableix el Reglament de participació ciutadana (BOP núm. 55,
de 6 de març de 2006).
i) Ésser rebuts en audiència, prèvia petició, per les autoritats municipals.
j) Assistir a les sessions del Ple municipal i a les dels altres òrgans de
govern que tinguin el caràcter de públiques.
k) Tenir una informació àmplia, puntual i objectiva sobre els afers i les
activitats municipals, a través del tauler d'anuncis de la corporació, dels
mitjans de comunicació locals, municipals o privats, i d'altres mitjans
com conferències, exposicions, anuncis, etc.
l) Conèixer, en qualsevol moment, l'estat de la tramitació dels
procediments en els quals tinguin la condició d'interessats, i obtenir
còpies dels documents continguts en ells.
m) Identificar les autoritats i el personal al servei de l'Administració sota la
responsabilitat dels quals es tramiten els procediments.
n) Obtenir còpia segellada de les sollicituds que presentin, i a presentar
còpies dels documents que adjuntin sempre que exhibeixin els originals,
excepte quan aquests hagin d'obrar en l'expedient.
o) Utilitzar les llengües oficials en el territori de la comunitat autònoma.
p) No presentar documents no exigits per les normes aplicables al
procediment de què es tracti, o que ja es trobin en poder de
l'Administració municipal.

q) Obtenir informació i orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que
les disposicions vigents imposin als projectes, actuacions o sollicituds
que es proposin realitzar.
r) Ésser tractats amb respecte i deferència per les autoritats i funcionaris,
que hauran de facilitar l'exercici dels seus drets i el compliment de les
seves obligacions.
s) Accedir als registres i arxius de l'Ajuntament en els termes previstos en
la Constitució, en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i en
la resta de legislació que sigui d'aplicació.
t) La resta de drets que es determinin legalment.
Article 8. Deures dels ciutadans i les ciutadanes
1. Tots els habitants del terme municipal i els forans que posseeixin béns
en el municipi tenen els deures següents:
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. Els
tributs s'han de satisfer en els períodes voluntaris que es determinin.
c) Facilitar a l'Alcaldia, quan la legislació ho prevegi, les dades i
estadístiques que se'ls sollicitin.
d) Comparèixer davant l'autoritat municipal quan així siguin requerits i
se'ls indiqui el motiu de la citació.
e) Complir amb les seves obligacions respecte al padró municipal
d'habitants, d'acord amb allò que es preveu en la normativa
reguladora.
f) Comunicar a l'Ajuntament les altes, baixes o modificacions dels seus
béns i establiments comercials, per tal de reflectir-ho en els padrons
respectius.
g) Facilitar a l'Administració l'emissió d'informes, les inspeccions i altres
actes d'investigació, en els casos previstos per la llei.
h) Proporcionar a l'Administració municipal dades que coneguin, que
permetin identificar altres interessats que no haguessin comparegut en
un procediment.
i) La resta de deures que es determinin legalment.
2. Tots els ciutadans i ciutadanes hauran de complir amb els deures de
convivència pública següents:
a) Fer ús diligent dels espais públics i del mobiliari urbà, de forma que:
I. S'evitin accions que puguin generar situacions de risc o perill per a la
salut i la integritat física de persones i béns.
II. S'evitin accions que puguin ocasionar danys o alterar el funcionament
regular i l'estat del mobiliari urbà conforme al seu destí, o que comportin
la degradació visual o d'ornat.
b) Respectar el lliure exercici dels drets reconeguts als altres ciutadans
en aquesta ordenança i en la resta de normativa.

c) Respectar la convivència, la tranquillitat ciutadana, el medi ambient
urbà i la seguretat de les persones evitant la comissió d'actes que
puguin deteriorar-les.
d) Respectar la tranquillitat i els estàndards ambientals de la
convivència familiar o individual de la resta de ciutadans, tot i
desenvolupar-se en els espais privats.
e) Evitar el desenvolupament d'accions que atemptin contra els drets
reconeguts en aquesta ordenança i en la resta de normatives.
f) Utilitzar correctament els espais públics del poble i els serveis, les
installacions, el mobiliari urbà i la resta d'elements que hi estan ubicats,
d'acord amb la seva naturalesa, destinació, finalitat i respectant el dret
que tenen els altres a utilitzar-los i gaudir-ne.
g) Evitar la realització de conductes o activitats que pugui causar
molèsties innecessàries a les altres persones.
3. L'Ajuntament promourà i desenvoluparà les condicions i els serveis
necessaris per a garantir l'exercici dels drets i el compliment de les
obligacions per part dels ciutadans.
Article 9. Drets i deures dels estrangers
Els estrangers domiciliats en el terme municipal tenen els mateixos drets i
deures que els veïns, llevat dels de caràcter polític, que seran els que
disposi la legislació electoral reguladora.
Article 10. Drets dels menors d'edat emancipats
Els espanyols menors d'edat emancipats o judicialment habilitats tenen
els mateixos drets que els veïns, a excepció dels de caràcter polític.
Capítol II. Comportament a la via pública i al medi en general.

Article 11. Protecció dels desvalguts
La Corporació municipal i les seves autoritats, dintre dels límits de la seva
competència i dels mitjans al seu abast, atendran i auxiliaran les
persones desvalgudes que habitin al terme municipal.
Article 12. Collaboració especial
En cas de produir-se alguna crisis o catàstrofe pública, l'Alcaldia podrà
requerir l'ajut i la collaboració personal i/o material dels habitants del
terme municipal i, de manera especial, la d'aquells que pels seus
coneixements o aptituds puguin ser de més utilitat per a la comunitat.
Article 13. Menors abandonats o extraviats
Els menors abandonats o extraviats seran acompanyats a les
dependències municipals, per ser lliurats, els primers a les autoritats
competents, i els altres en custòdia a disposició dels seus pares o tutors.
Si fos un particular qui els trobés, ha de lliurar-los a un Vigilant municipal
o portar-los a les dependències municipals.

Article 14. Escolaritat obligatòria
Tots els infants entre els 6 i els 16 anys (o l'edat d'escolaritat que
s'estableixi com a obligatòria per l'autoritat competent) tenen el dret i el
deure d'anar a l'escola. Es responsabilitat dels pares i tutors garantir-los el
normal exercici d'aquest dret.
Els agents de l'autoritat que trobin al carrer, en horari escolar, infants
d'aquestes edats els acompanyaran a casa dels pares, i en donaran
part a la direcció de l'escola on estiguin matriculats, i als Serveis Socials
municipals, per tal que estudiïn el cas i cerquin, si ho creuen oportú, les
solucions més adients.
La direcció dels centres escolars haurà de donar compte als Serveis
Socials de l'Ajuntament dels casos de reiterats absentisme escolar que es
produeixi en els centres.
En el supòsit que els infants estiguin sense escolaritzar els Vigilants
municipals en donaran compte a la Regidoria d'Ensenyament de
l'Ajuntament. Si els infants pertanyen a d'altres poblacions se'n donarà
compte a la Policia Local del municipi corresponent.
En cas de manifesta negligència dels pares o tutors, l'autoritat municipal
podrà donar-ne part a la Direcció General d'Atenció a la infància.
Article 15. Educació cívica i vial a les escoles.
Es fomentarà l'educació cívica i vial a les escoles. En aquest sentit
l'Ajuntament promourà els cursets, conferències, debats i qualsevol altra
activitat escolar que serveixi per educar els menors en aquestes
matèries.
Article 16. Seguretat dels menors i persones desvalgudes.
Els Vigilants municipals vetllaran per la seguretat dels menors, ancians i
persones desvalgudes en transitar per la via pública. Es responsabilitat
de tots els conductors extremar les precaucions davant la presència
d'aquests collectius a la via pública.
Article 17. Drets de manifestació i expressió.
L'Autoritat municipal facilitarà, amb els recursos al seu abast, l'exercici
dels drets de manifestació i d'expressió en l'àmbit del municipi, sempre
que es facin amb respecte dels drets i llibertats alienes.

Article 18. Ordre públic i tranquillitat vilatana
Queda prohibit alterar l'ordre i la tranquillitat pública amb sorolls (segons
els límits establerts en el Capítol VII), escàndols, baralles, comportaments
humiliants o deshonestos i altres actituds molestes. No és permès
l'exhibició d'objectes perillosos per a la integritat física de les persones
amb la finalitat de causar intimidació.
La infracció de les prohibicions anteriors serà sancionada com a greu o
molt greu.

Article 19. Consum de begudes alcohòliques
La regulació del consum de begudes alcohòliques es fonamenta en la
protecció de la salut pública, la salubritat, el respecte al medi ambient i
la protecció dels menors, el dret al descans i tranquillitat dels veïns i
veïnes, el dret a gaudir d'un espai públic net i no degradat, l'ordenada
utilització de la via pública i la garantia de la seguretat pública.
És prohibit consumir begudes alcohòliques a la via pública, fora dels
espais reservats per a tal fi o quan es compti amb l'oportuna autorització
municipal, sempre que es provoquin molèsties als convilatans o es
destorbi la tranquillitat veïnal.
La infracció de la prohibició anterior serà sancionada com a lleu o greu
Els establiments públics que despatxin begudes alcohòliques han de
complir estrictament les normes referents als menors. L’incompliment
suposarà la immediata incoació d'expedient per procedir a la seva
clausura, sense perjudici de donar-ne compte a les altres
Administracions públiques competents en la matèria a fi que
procedeixin a les sancions governatives o judicials que corresponguin.
Qualsevol establiment en el qual es comprovi que es porta a terme la
distribució illegal de begudes alcohòliques serà immediatament
clausurat.
Així mateix han d'abstenir-se de servir qualsevol mena de beguda
alcohòlica a aquelles persones que manifestament estiguin sota els seus
efectes i produeixin alteracions d'ordre públic.
En aquest sentit, els Vigilants municipals gestionaran el trasllat de les
persones que manifestament estiguin sota els seus efectes, als serveis
assistencials o al seu domicili.
L'Ajuntament promourà i donarà suport a les iniciatives ciutadanes i
programes destinats a la reorientació d'aquestes persones.
Article 20. Consum de drogues en espais públics.
No és permès el consum de drogues tòxiques, estupefaents o
substàncies psicotròpiques, sempre que constitueixin infracció de la
legalitat vigent, en llocs, vies o establiments públics, i l'abandonament
en els llocs abans esmentats, d'útils o instruments utilitzats per al consum.
Qualsevol establiment en el qual es comprovi que es porta a terme la
venda o distribució illegal d'estupefaents serà immediatament
clausurat, sense perjudici de donar-ne compte a les altres
Administracions públiques competents en la matèria a fi que
procedeixin a les sancions governatives o judicials que corresponguin.
La infracció d'aquest article constituirà una sanció greu o molt greu.

Article 21. Utilització d'armes.
La regulació del transport i utilització d'armes s'ajustarà al que disposa el
Reglament d'armes (RO 137/93, de 29 de gener).

Qualsevol tipus d'arma només podrà ser usada dins dels terrenys
cinegètics i camps o espais habilitats a l'efecte. Sempre que es portin
fora d'aquests terrenys, les armes aniran desmuntades o dins de les seves
fundes i acompanyades de la respectiva llicència d'ús.
A part de les responsabilitats penal, civil o administrativa en què puguin
incórrer els interessats, seran sancionats per l'Administració municipal,
donant compte a l'organisme corresponent de la infracció comesa.
Article 22. Mendicitat al carrer.
No és permesa la mendicitat en tot el terme municipal.
L'Ajuntament promourà i donarà suport a iniciatives ciutadanes de
solidaritat amb l'objectiu de resoldre situacions personals extremes, sense
la degradació de l'exercici de la mendicitat.
Els agents de l'autoritat demanaran la documentació a les persones que
trobin exercint la mendicitat i les adreçaran, si s'escau, als Serveis Socials
de l'Ajuntament.
En el cas de persones que no puguin acreditar la seva identitat o la seva
situació legal, es donarà trasllat a l'autoritat competent.
Si l'exercici de la mendicitat es fa amb menors, disminuïts o nadons que
comporti explotació o incompliment de la pàtria potestat per part dels
pares o tutors, es duran a terme per part dels Vigilants municipals les
actuacions legals que calguin.
Resta igualment prohibit l'oferiment de qualsevol bé o servei a persones
que es trobin en l'interior de vehicles públics o privats. Es consideren
inclosos en aquest supòsit, entre d'altres, la neteja de parabrises dels
automòbils o l'oferiment de qualsevol objecte.
Article 23. Salut
La salubritat i la higiene són un imperatiu per a la salut personal i
collectiva, per la qual cosa tothom està obligat a collaborar a l'efecte
d'evitar qualsevol acte que hi suposi un atemptat.
Article 24. Sortides de fums o gasos
1. Queda prohibit molestar els veïns amb emanacions de fums, olors o
gasos perjudicials o simplement molestos.
2. Llevat de casos especials, no es consideraran molestes les sortides de
fums procedents de l'ús normal de les xemeneies dels habitatges, si bé
hauran de dotar-se dels elements correctors necessaris per evitar
molèsties als veïns.
3. No es consideraran tampoc molestes aquelles emanacions innòcues
o les necessàries per al desenvolupament normal tant de l'activitat
industrial com d'altres de particulars, sempre que s'adeqüin a la
normativa vigent en la matèria.
La infracció de les prohibicions anteriors serà sancionada com a greu o
molt greu.

4. Queda prohibida la crema de fusta processada amb additius, coles
fenòliques, resines sintètiques, dissolvents, formaldehid o qualsevol altre
component químic que per inhalació procedent de la combustió pugui
afectar negativament la salut, i que són utilitzats per formar aglomerats
d’ús domèstic.
5. La infracció de les prohibicions anteriors serà sancionada com a greu
o molt greu.
Article 25. Utilització d'aparells sonors
1. L'ús d'aparells sonors haurà de moderar-se per evitar molèsties al
veïnat; amb atenció especial durant les hores nocturnes (de 22 a 8 h).
2. Les excepcions per raó de festes populars i altres esdeveniments
públics hauran de ser autoritzades per l'Ajuntament, prèvia petició per
escrit dels interessats.
3. L'Ajuntament podrà fixar i limitar l'horari d'aquestes celebracions.
La infracció de qualsevol de les prohibicions anteriors serà sancionada
com a greu o molt greu.
Article 26. Respecte a les persones
1. Els vilatans i les vilatanes han de respectar la convivència i la
tranquillitat amb els seus veïns. Es necessari utilitzar els béns i els serveis
públics d'acord amb la seva naturalesa, tenint cura del seu
manteniment, sense fer-ne un ús abusiu i respectant sempre el dret a
gaudir-ne que tenim tots.
2. La convivència vilatana s'ha de regir pels principis de respecte,
tolerància i dignitat de les persones. S'ha de rebutjar la violència física o
psicològica entre persones o collectius així com les pràctiques
discriminatòries de contingut xenòfob, racista, sexista, homòfob o de
qualsevol altra condició o circumstància personal, econòmica o social i
promoure el respecte pels diferents grups ètnics, culturals i religiosos.
3. En les accions quotidianes, cal respectar les persones que ens
envolten, especialment els infants, la gent gran i aquelles que tenen
dificultats o disminucions físiques o psíquiques. Respecte aquest punt, la
corporació municipal i les seves autoritats hauran de complir amb el que
s'estableix en l'article 6.
4. En les festes populars i en els espectacles públics respectarem la seva
celebració, el recinte i els elements i béns públics que hi hagi installats.
Caldrà respectar l'organització de l'accés als espectacles públics així
com les indicacions dels serveis de seguretat que hi hagi.

Hom haurà de vetllar per la seguretat i la protecció de totes les
manifestacions festives de la cultura popular i tradicional.
La infracció dels punts anteriors serà sancionada com a greu o molt
greu.
Art. 27. Respecte als béns públics i privats
1. En general, i amb independència de les accions judicials que es
derivin de la infracció, seran sancionades com a infraccions greus o molt
greus les següents accions:
a) Provocar perjudicis als arbres, parterres, plantacions, cultius, jardins i
similars, tant si són públics com privats.
b) Causar destrosses o embrutar edificis públics o privats, tanques, closos
o parets divisòries, bancs, fonts públiques, fanals, papereres,
conduccions d'aigua, pals d'electricitat o telèfon, càmeres de
vigilància, així com tots els béns o serveis públics i privats en general.
c) La venda ambulant fora del dia i del lloc expressament autoritzat per
part de l'Ajuntament.
d) Fer pintades i collocar cartells publicitaris, anuncis, rètols, plaques o
emblemes en llocs no autoritzats que per la seva collocació perjudiquin,
malmetin o embrutin el mobiliari públic o puguin inhabilitar-lo per la seva
funció.
e) Encendre foc en l'àmbit territorial d'aquesta normativa i especialment
en camps o muntanyes sense la deguda autorització d'acord amb la
normativa establerta a l'efecte.
f) Extreure dels espais naturals, tant públics com privats, molsa, matolls,
mata o llentiscle, pedres, sorra, plantes, plançons o productes anàlegs
amb finalitat lucrativa.
2. Quan siguin menors o incapacitats els que causin aquestes
pertorbacions o d'altres de previstes en les ordenances, seran
responsables civils els seus pares o tutors.
Article 28. Establiment de campaments, colònies i càmpings
1. Queda prohibida l'acampada lliure sense l'autorització municipal.
Resta també prohibit l'establiment de cabanes o barraques, caravanes i
autocaravanes en el terme municipal.
2. Per a l'establiment de càmpings o campaments, a banda d'obtenir
l'autorització municipal corresponent, caldrà que es compleixin les
disposicions de tipus general que regulen la matèria en cada cas o
moment.
La infracció d'aquests preceptes serà sancionada com a greu o molt
greu.
Article 29. Retirada d'anuncis, rètols, plaques o emblemes
L'alcalde podrà fer retirar de la via pública els anuncis, rètols, plaques o
emblemes que continguin ofenses, insults o descrèdits contra les
persones, sense perjudici de les accions civils o penals que el Consistori

pugui emprendre contra els seus autors, propietaris i distribuïdors. La
infracció d'aquest article serà sancionada com a greu o molt greu.
Article 30. Aparells d'aire condicionat i altres installacions
complementàries dels immobles
La installació dels aparells de climatització, de condicionament d’aire i
les antenes tant parabòliques com d’altres tipologies es regeix per
l’establert a l’ordenança municipal dictada al respecte.
La infracció serà sancionada com a lleu o greu.
Article 31. Estesa de roba i d'elements domèstics a la vista.
Es prohibeix l'estesa de roba, i tenir a la vista elements domèstics sigui als
balcons, finestres, terrasses exteriors o paraments d'edificis orientats cap
a l’espai públic o quan siguin visibles des d'aquest. La roba que s'eixugui
als patis de llums serà collocada de manera que no obstrueixi l'entrada
de llum en els habitatges de la resta de veïns i de manera que no mulli la
roba estesa de la resta de veïns.
Es prohibeix la collocació de torretes o qualsevol altre objecte que
pugui suposar un risc pels vianants a les finestres o balcons quan aquests
no disposin de la protecció adient.
Les cobertes dels edificis situades a una distància màxima de 50 metres
dels béns culturals d’interès nacional (BCIN), estaran subjectes a les
mateixes limitacions anteriors quan siguin visibles des de qualsevol punt
transitable d’aquests béns.
La infracció serà sancionada com a lleu o greu.
Article 32. Actuació dels agents de l'autoritat.
Els Vigilants, els quals a petició del ciutadà hauran d'identificar-se,
s'adreçaran als ciutadans amb el màxim respecte i consideració que els
obliga la seva dignitat i el seu caràcter de servei ciutadà. Així mateix els
Vigilants tenen l'obligació d'informar els ciutadans dels seus drets. Els
ciutadans tenen l'obligació d'identificar-se davant els Vigilants quan
siguin requerits a l'efecte.
Els fets i conductes relatats o constatats pels agents de l'autoritat tindran
valor probatori.
Els ciutadans poden recórrer davant l'autoritat municipal els actes dels
Vigilants que consideren erronis o atemptatoris a la seva dignitat.
La ciutadania està obligada a seguir els indicacions i ordres que,
mitjançant els procediments establerts i en compliment de les funcions i
competències atribuïdes, els imparteixin les autoritats municipals i els
seus agents.
La desobediència de les ordres efectivament impartides, i les expressions
irrespectuoses que impliquin una voluntat de menyspreu de l'autor i pel
context en que es formulen signifiquin una alteració de la convivència,
constituiran infraccions sancionables en via administrativa.
Els agents de l'autoritat podran, en tot cas, comissar els estris i el gènere
objecte de la infracció o que serviren, directa o indirectament, per a la

comissió d'aquella, així com els diners, fruits o productes obtinguts amb
l'activitat infractora, els quals quedaran sota custòdia municipal mentre
sigui necessari per a la tramitació del procediment sancionador.
En cas de tractar-se de béns fungibles, hom els destruirà o els donarà la
destinació que sigui adient. Els objectes comissats es posaran a
disposició de l'òrgan sancionador competent per a la resolució de
l'expedient.
Una vegada dictada resolució ferma i transcorreguts dos mesos sense
que el titular hagi recuperat l'objecte es procedirà a la seva destrucció
o es lliurarà gratuïtament a entitats sense afany de lucre amb finalitats
socials.
Article 33. Danys produïts a la via pública.
Quan es produeixin danys ens els béns o installacions de titularitat
municipal, el causant estarà obligat al reintegrament del cost total de
les despeses de reconstrucció i/o reparació, i al dipòsit del seu import,
sense perjudici de la corresponent sanció, si s'escau.
Si aquests danys fossin irreparables, l'Ajuntament serà indemnitzat.
La indemnització es fixarà en una quantitat igual al valor de les coses
danyades. Seran considerats com irreparables els danys que es
produeixin en monuments d'interès artístic o històric i aquells que
consisteixin en la destrucció d'arbres de més de vint anys.
Article 34. Procediment per a la reparació dels danys.
El procediment per a la reparació dels danys en la via pública s'incoarà
d'ofici. L'Alcaldia ordenarà als Serveis Tècnics la redacció d'un informe
on consti la descripció dels danys i la seva valoració.
Seguirà el procediment establert per la legislació de procediment
administratiu, amb audiència als interessats.
L'Alcaldia dictarà finalment la resolució que correspongui.
Tot això, sense perjudici de continuar les actuacions corresponents
davant de la jurisdicció ordinària, si procedís.
Capítol III. Comportament dels vilatans respecte als espais i béns
públics, parcs i jardins
Article 35. Disposició general
1. Es consideren espais i béns públics els destinats a l'ús i gaudiment dels
vilatans com ara les places, carrers, jardins, parcs, zones lúdiques, així
com tots aquells elements i mobiliari urbà que, situats en els espais
públics, estan destinats a donar serveis específics als vilatans. Tots tenim
el dret d'utilitzar-los d'acord amb la seva naturalesa i el deure de
respectar-los i de fer-los respectar, evitar el seu deteriorament i posar en
coneixement de l'autoritat municipal qualsevol anomalia que afecti a la
seva conservació o utilització general.
2. Els béns públics són de tots. Per tant, no s'han de fer malbé ni danyar.
Igualment, cal respectar i cuidar les fonts, els arbres, les plantes i

qualsevol altre mobiliari urbà de les places i jardins, i de la via pública en
general. Caldrà tenir una especial cura amb les activitats i usos realitzats
al voltant dels monuments històric artístics prenent les mesures
necessàries per tal d'evitar que tinguin un efecte negatiu sobre els
mateixos.
3. És prohibit exercir, sense la corresponent llicència o autorització
municipal, qualsevol activitat a la via pública, que impliqui la seva
utilització privativa.
L’incompliment dels anteriors punts serà sancionat com a infracció lleu,
greu o molt greu.
Article 36. Normes d'ús de la via pública i mobiliari urbà.
1. La conservació de la via pública i del mobiliari urbà existent en
aquesta és d'exclusiva competència municipal. Cap particular podrà
fer-hi obres ni collocar, modificar o treure installacions, o fer un ús
especial d'aquestes, sense la prèvia llicència municipal.
2. Les vies públiques s'identificaran amb un nom determinat. L'assignació
d'aquest podrà fer-se d'ofici o a instància de part.
Ambdós casos correspondrà al Ple l'adopció de l'acord, prèvia
tramitació de l'oportú expedient.
3. És obligació dels propietaris de cada immoble la collocació de
l'indicatiu de la numeració damunt la porta d'entrada, de conformitat
amb les instruccions dels serveis tècnics municipals, una vegada li hagi
estat assignada o modificada per l'òrgan corresponent de
l'administració local. Tot i això, l'Ajuntament podrà collocar l'indicatiu de
la numeració que es menciona, demanant a la propietat l'abonament
de les despeses que això comporti.
4. Els propietaris de finques estan obligats a consentir les servituds
administratives corresponents per a suportar la installació a façanes o
tanques dels elements indicadors de la via, normes de circulació o de
referència de servei públic. De la mateixa manera s’estableix sobre les
façanes dels edificis la servitud d’haver de suportar les línies elèctriques
d’enllumenat públic, els punts de llum necessaris, els quadres de
comandament o control, les línies de baixa tensió, telefonia i qualsevol
altra línia d’interès general així com qualsevol altre element de propietat
municipal o d’empreses subministradores necessari pel servei públic.
Aquesta servitud serà gratuïta i s’establirà mitjançant notificació prèvia
al propietari de l’immoble afectat, sense cap mes indemnització que la
dels desperfectes que es puguin ocasionar.
5. Els elements a que fa referència el punt anterior nomes podran ser
manipulades per l’Ajuntament o empreses subministradores amb el
permís explícit de l’Ajuntament.
6. Queda prohibit collocar a la calçada objectes que puguin dificultar
la circulació rodada, excepte en casos urgents de força major, i amb la
finalitat exclusiva d'assenyalar un perill, donant-ne compte, en aquest
cas, a la Policia Municipal, i procedint a la seva senyalització, tant de
dia com de nit.

Article 37. Voreres i guals.
1. Correspon als propietaris de finques la construcció de voreres i guals,
amb les característiques, forma i procediment establert pels serveis
tècnics municipals i determinats a les ordenances que resultin
d'aplicació.
2. Requerit un propietari per a la construcció d'una vorera, o per a la
reparació de la mateixa o d'un gual malmès per l'ús del seu titular, o per
l'arranjament d'una façana, aquest disposarà d'un termini màxim de dos
mesos per portar a terme les obres corresponents.
En cas d'incompliment, l'obra podrà ésser realitzada per l'Ajuntament,
per via subsidiària, amb despeses a càrrec de la propietat.
3. Es considera gual la modificació d'una vorera a l'efecte de facilitar
l'accés d'un vehicle a un determinat local, passant per damunt
d'aquesta. El gual no alterarà la rasant de la vorera en cap punt, i
afectarà única i exclusivament el seu bordó.
4. Resta prohibida tota altra forma de facilitar el pas per damunt de la
vorera (petites rampes situades entre el bordó i la voravia, o collocació
en aquesta de qualsevol classe d'objecte).
5. Prèvia l'oportuna autorització, es podrà installar guals, degudament
senyalitzats, que assegurin l'entrada i sortida d'un vehicle durant les 24
hores del dia, prohibint l'estacionament davant seu de qualsevol classe
de vehicle. Aquesta classe de guals són de caràcter discrecional, i
l'Ajuntament podrà, per causes justificades, disposar la seva supressió.
6. Els guals amb prohibició d'estacionament, hauran d'estar
degudament senyalitzats, amb les plaques que facilitarà el propi
Ajuntament, en les quals hi haurà de constar el número de registre de
cada gual. Correspondrà al seu titular mantenir la senyalització en
deguda forma i abonar les taxes corresponents segons les
característiques de cada gual.
Article 38. Pintades o grafitis
S'ha de mantenir net el municipi. Per això està prohibit embrutar o
deslluir per qualsevol mètode els edificis, ja siguin públics o privats, els
equipaments, les installacions o qualsevol altre element del mobiliari
urbà de places, jardins, zones naturals i de la via pública en general,
mitjançant pintades, escrits, rascades, gravats o actes similars, quedantne exceptuades les pintures murals de caràcter artístic i les
discrecionalment autoritzades.
La realització d'aquestes conductes prohibides en l'anterior apartat es
considerarà com a infracció lleu o greu. A més d'una sanció pecuniària,
es podrà imposar l'obligació, a qui en sigui responsable, de la restitució
del medi físic alterat a la seva situació anterior.
Article 39. Elements estructurals
Constitueix
una
infracció
d'aquesta
Ordenança
qualsevol
comportament que suposi un mal ús o generi un embrutiment dels
elements estructurals, com ara fanals, semàfors, senyals de trànsit,

elements físics de protecció o delimitació del territori, façanes i altres
paraments. La infracció es considerarà lleu o greu.
Article 40. Mobiliari i entorn urbà
1. S'ha de respectar l'arbrat de la vila, les fonts, els monuments i les
installacions complementàries com estàtues, reixes, proteccions, fanals,
tanques i altres elements destinats al seu embelliment o utilitat,
abstenint-se de realitzar qualsevol acte que els pugui danyar, enlletgir o
embrutar.
2. S'ha de vetllar pel manteniment de les zones verdes, les places i els
espais públics. No es poden maltractar, arrencar o retirar les plantes ni
els arbres. No es pot jugar a pilota fora dels llocs autoritzats i tampoc es
poden fer les necessitats fisiològiques en aquests espais. Les bicicletes i
similars s'abstindran de passar per sobre els parterres de gespa i zones
enjardinades.
3. S'ha de mantenir net l'entorn. No s'han de llençar papers o deixalles a
terra o fora de les papereres installades a l'efecte.
4. Les fonts estan destinades a beure aigua i les fonts ornamentals, a
embellir la població. No és permès qualsevol altre ús com banyar-s'hi o
rentar-hi objectes, roba o animals.
La infracció de les prohibicions anteriors serà sancionada com a lleu o
greu.
Article 41. Focs i activitats pirotècniques.
Està totalment prohibit fer foc i activitats pirotècniques a la via i als
espais públics, al marge de les relacionades amb manifestacions de
cultura popular. Les fogueres de les revetlles de St. Joan i similars, castells
de focs i les festes populars, requeriran sempre el preceptiu permís de
l'Administració.
Article 42. Barbacoes.
1. Només es podran fer barbacoes dins de les àrees recreatives
expressament autoritzades i en parcelles, sempre que siguin d'obra i
disposin de mesures adequades de precaució i prevenció d'espurnes
que puguin originar possibles incendis. Per motius de seguretat, derivats
de condicions climàtiques o ambientals, mitjançant bans d'alcaldia, es
podran efectuar restriccions d'aquests usos.
2. En qualsevol cas, les barbacoes que es facin en els espais privats es
faran de forma que s'eviti la producció de molèsties que puguin afectar
la convivència normal.
3. Es prohibeix l'abocament de cendres incandescents als contenidors
de la recollida de residus.
Capítol IV. Neteja i manteniment de béns públics i privats
Article 43. Disposicions generals

1. Els serveis municipals són els responsables de mantenir els espais
públics del municipi en condicions de neteja i salubritat. Correspon a l'
Ajuntament la neteja de parcs i jardins, calçades, voreres, passeigs,
papereres, rètols d'identificació de les vies públiques i la resta d'elements
de responsabilitat municipal.
2. Tots els vilatans han de tenir una conducta adequada per prevenir el
deteriorament i embrutiment de la vila en general i els seus espais
públics en particular.
3. Correspon als particulars la neteja dels solars de la seva propietat,
façanes dels seus immobles, galeries comercials i similars. L'Ajuntament
exercirà el control i inspecció d'aquesta neteja i pot obligar a realitzar-la.
En cas de no ser així, a més d'imposar la sanció corresponent, la neteja
la farà l'Ajuntament a càrrec del propietari. La infracció es considerarà
greu o molt greu.
4. Els vilatans i vilatanes tenen l'obligació de posar en coneixement de
l'autoritat municipal les acumulacions d'escombraries i les infraccions
que en matèria de neteja presenciïn o de les que en tinguin
coneixement.
Article 44. Conductes prohibides
És prohibit llençar o abandonar, a tot el terme municipal, qualsevol
mena de productes, ja sigui en estat sòlid, líquid o gasós, així com portar
a terme activitats que tinguin l'efecte d'embrutar, degradar o
contaminar les vies públiques i els espais públics o que generin situacions
de risc o perill per a la salut i la integritat física de les persones i els béns.
En particular, queda prohibit realitzar en la via pública les conductes i els
actes següents, que seran constitutius també d'infracció de la present
Ordenança respecte a l'ús de la via pública i els seus elements
estructurals:
Constituiran infraccions lleus o greus la realització de les següents
accions:
a) Buidar, abocar o dipositar qualsevol tipus de material residual líquid o
sòlid a la calçada, voreres, clots, solars sense edificar i a la xarxa de
clavegueram.
Els materials residuals més voluminosos o bé els petits en gran quantitat
hauran de ser objecte de lliurament ordenat als serveis de recollida de
deixalles o dipositats a la deixalleria comarcal en la forma i condicions
establertes per aquest servei.
b) Abocar o vessar aigües de qualsevol mena a la via pública i, en
especial, als escocells dels arbres. Aquestes aigües s'hauran de llençar
directament a través dels serveis propis de cada habitatge o local.
c) Fer esclatar petards en elements estructurals.
d) Sacsejar, arrancar, o trencar elements estructurals, o parts d'aquests,
o pujar-hi a sobre.
e) Desplaçar els elements estructurals sense prèvia llicència.
f) Enganxar adhesius i similars en elements estructurals.
g) Arrancar, ratllar o fer malbé rètols indicatius.

h) Practicar qualsevol esport o activitat lúdica fora d'espais o recintes
destinats a aquest ús, llevat autorització de l'Ajuntament.
i) L'ús d'aparells sonors sense la necessària moderació per evitar
molèsties al veïnat, especialment en horari nocturn. Les excepcions per
raons de festes populars i altres esdeveniments públics hauran de ser
autoritzades prèviament per l'Ajuntament.
j) La venda ambulant sense la corresponent autorització municipal.
k) Rentar i/o reparar qualsevol vehicle a la via pública.
l) Reservar estacionament per a vehicles amb caixes o altres objectes.
m) Llençar menjar a la via pública.
n) Acampar amb taules i cadires a la via pública.
o) Collocar o estendre a les finestres, balcons i altres parts dels immobles
visibles des de la via pública, objectes que atemptin contra l'estètica de
l'entorn, tals com roba, catifes, pells, entre d'altres similars.
p) Escopir o fer necessitats fisiològiques.
q) Llençar xiclets o puntes de cigarret, en qualsevol lloc que no siguin les
papereres.
r) Enganxar, repartir o llançar propaganda o publicitat sense la
corresponent autorització municipal o fora dels llocs habilitats per a tal
efecte. No obstant això, s'autoritza la collocació de cartells i pancartes
que no facin malbé ni embrutin la superfície on s'ubiquin i que siguin de
fàcil extracció, sempre que les associacions o entitats que promoguin
dita activitat estiguin inscrites en el registre d'entitats municipal i es
comprometin a retirar les pancartes i/o cartells en un termini màxim de
15 dies a partir de la data de realització de l'acte. No és permès
dipositar publicitat domiciliària fora dels recintes dels edificis o bústies o
espais habilitats a l'efecte degudament autoritzats, essent responsable
l'empresa anunciadora.
Seran infraccions greus o molt greus les següents accions:
a) Llençar, abocar o dipositar papers, cartrons, plàstics, terres, enderrocs
o deixalles de qualsevol mena i abandonar animals morts o altres
despulles, així com dipositar escombraries fora dels llocs autoritzats a
l'efecte.
b) Encendre foc, a excepció de les fogueres de les revetlles
expressament autoritzades.
c) Alterar l'ordre i la tranquillitat amb escàndols, batusses i aldarulls.
d) Llençar o dipositar qualsevol verí o substància tòxica que pugui
afectar la salut d'animals o plantes.
Article 45. Recollida d'escombraries
1. Els residus de l'escombrada i neteja de la via pública i altres espais,
realitzada per particulars, en cap cas podran ser abandonats al carrer,
sinó que caldrà recollir-los en bosses i lliurar-los al servei de recollida
d'escombraries en la forma establerta per aquest servei.
2. El servei de recollida de residus serà prestat per l'Ajuntament. Els
usuaris estan obligats a:

a) Separar en origen els residus municipals i lliurar selectivament les
escombraries dintre dels contenidors corresponents.
b) Dipositar les escombraries dins d'elements de contenció (bosses de
plàstic o altres) normalitzats d'acord amb el que estableix l'Agència de
Residus de Catalunya i lliurar-los ens condicions que no produeixin
abocaments a la via pública dels que en tot cas, l'usuari en serà el
responsable.
c) Dipositar les bosses a l'interior dels contenidors.
d) Tancar la tapa un cop utilitzat el contenidor.
e) Aprofitar la capacitat dels contenidors. Si els contenidors estan plens,
s'anirà a l'àrea de lliurament més propera restant prohibit dipositar els
materials fora dels contenidors.
f) Respectar l'espai reservat als contenidors. Resta prohibit desplaçar
qualsevol tipus de contenidor del lloc designat i la seva utilització per a
ús privat. La ubicació dels contenidors serà decidida pels serveis tècnics
municipals.
g) Utilitzar correctament els contenidors de recollida selectiva i, en
conseqüència, no dipositar en els contenidors normals els residus dels
quals es faci recollida selectiva específica. Resta prohibit pintar, cremar i
enganxar cartells als contenidors, a les papereres i al mobiliari urbà, així
com realitzar qualsevol altra acció que hi ocasioni danys.
L’incompliment d'aquest article serà sancionat com a infracció lleu o
greu.
Article 46. Voluminosos
1. El servei de recollida de voluminosos es prestarà prèvia trucada a
l'Ajuntament.
2. Aquests residus s'hauran de dipositar al carrer, en el lloc indicat pels
serveis municipals en el nucli antic i l’eixample i al costat dels
contenidors en les urbanitzacions, en l'horari previst del dia assenyalat
pel personal de l’ajuntament.
3. Els criteris d'inclusió en aquest servei seran definits pels serveis tècnics
municipals referent als residus admesos, quantitats i tipologia dels usuaris.
El nombre màxim de voluminosos per habitatge i recollida vindrà definit
segons la capacitat del servei, i en tot cas les restriccions o limitacions
seran definides per l'Ajuntament. El servei no inclou el buidatge complert
d'un habitatge o una gran part d'aquest, ni l'entrada a buidar els
voluminosos a dins els domicilis particulars.
4. Existeix sempre l'opció de dipositar els voluminosos directament a la
deixalleria, sense utilitzar el servei de recollida.
5. És prohibit abandonar estris, mobles, trastos, electrodomèstics, aparells
electrònics i similars a la via pública, camins, entorns naturals i als espais
oberts sense edificar, tant públics com privats.
Article 47. Restes vegetals
1. Les restes vegetals no assimilables a la brossa orgànica (restes de
poda i llenyosos o restes de jardí) s’hauran de deixar dintre dels

contenidors de poda corresponents. Si es tracta de grans quantitats
s'han de portar a la deixalleria.
2. Es prohibeix l'abocament i abandonament de restes vegetals a la via
pública.
Article 48. Operacions de càrrega i descàrrega d'establiments
Els titulars d'establiments que gaudeixin d'un espai pròxim per realitzar
operacions de càrrega o descàrrega relacionades amb la seva
activitat, estan obligats a fer, tantes vegades com calgui, la neteja
complementària de la via pública, a fi de mantenir-la en perfectes
condicions. La seva infracció serà sancionada com a lleu o greu.
Article 49. Residus comercials.
Els usuaris comercials estan obligats a fer la separació en origen de les
fraccions residuals i a disposar d'un sistema de gestió propi, o en defecte
d'aquest acollir-se al de l'Ajuntament. Hauran d'acreditar a l'Ajuntament
que tenen contractat algun gestor autoritzat de residus, en cas contrari
l'Ajuntament considera que el titular de l'activitat generadora dels
residus s'acull al sistema de recollida que tingui establert l'Ajuntament.
Tots els usuaris comercials poden aportar totes les seves fraccions
residuals en els contenidors corresponents de la via pública.
Els comerços i petites indústries poden aportar algunes fraccions
residuals degudament seleccionades a la deixalleria.
Article 50. Residus industrials.
1. Els productors, posseïdors i tercers autoritzats que produeixin, manipulin
o transportin residus industrials i especials estan obligats a complir la
normativa corresponent i a establir un circuit independent per a la
gestió dels seus residus, impedint l'abocament en els circuits i
contenidors de residus municipals. A excepció de l'ús de la deixalleria, si
els materials i quantitats s'ajusten als criteris d'admissió de la deixalleria.
Aquests productors i posseïdors de residus industrials han de justificar i
facilitar a l'Ajuntament tota la informació referent a la gestió dels seus
residus que se'ls demani sobre l'origen, naturalesa, composició,
característiques,
quantitat,
forma
d'evacuació,
sistema
de
pretractament definitiu i destinació final dels seus residus.
2. Les persones a les quals obliga el número 1 anterior estan igualment
obligades en qualsevol moment a facilitar a l'Ajuntament les actuacions
d'inspecció, vigilància i control que aquest tingui per convenient de
realitzar.
3. La càrrega dels residus industrials i especials en els vehicles per al seu
transport es farà a l'interior de l'establiment lliurador. Només en els casos
de manifesta impossibilitat podrà efectuar-se a la via pública.
4. No es permet la permanència de residus industrials i especials a la via
pública per un període de temps superior a 1 hora. Els lliuradors estan
obligats a la seva custòdia fins el moment en què es faci la recollida.

5. Un cop buidats els elements de contenció dels residus industrials i
especials s'hauran de retirar immediatament de la via pública.
6. Assoliran el caràcter de propietat municipal els residus industrials i
especials que hagin estat lliurats i recollits pels serveis municipals
corresponents.
7. Als efectes de responsabilitat civil o penal, els residus industrials i
especials recollits i transportats per tercers no tindran en cap cas
caràcter de propietat municipal.
Article 51. Residus especials.
Són aquells que a causa de la seva composició han de ser gestionats de
manera diferent pel risc que comporten. Són del tipus: pintures, llums
fluorescents, olis usats, bateries de cotxe, piles, productes químics,
electrodomèstics, entre d'altres.
Aquests residus hauran de ser dipositats a la deixalleria i no es poden
dipositar barrejats amb altres materials en els contenidors de recollida
municipal situats al carrer, ni es permet deixar-los abandonats a la via
pública o qualsevol altre espai públic.
Article 52. Actes públics al carrer
Els organitzadors d'un acte públic al carrer seran responsables de la
neteja de la via pública com a conseqüència de la celebració.
L'Ajuntament podrà exigir la constitució d'una fiança per garantir que,
en acabar l'acte, deixaran la via pública en correctes condicions.
Els organitzadors d'actes celebrats en espais públics han de garantir la
seguretat de les persones i els béns. A aquests efectes, han de complir
amb les condicions de seguretat generals i d'autoprotecció que es fixin
en cada cas per l'òrgan competent. En atenció als principis de
collaboració, corresponsabilitat i confiança amb l'autoritat municipal,
hauran de vetllar perquè els espais públics utilitzats no s'embrutin ni es
deteriorin els seus elements urbans o arquitectònics restant obligats a la
seva corresponent reposició i/o neteja.
La infracció d'aquesta obligació serà sancionada com a greu o molt
greu.
Article 53. Neteja i manteniment de solars
1. Als efectes d'aquesta ordenança tindran la consideració de solars, les
parcelles situades en sòl urbà consolidat i sòl urbà no consolidat.
2. Queda prohibit llançar brossa o residus sòlids en solars i espais lliures de
propietat pública o privada.
3. Els propietaris de tota classe de terrenys i construccions hauran de
destinar-los a usos que no resultin incompatibles amb el planejament
urbanístic i mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i ornat
públic.
4. Així mateix també quedaran subjectes al compliment de les normes
sobre protecció del medi ambient i dels patrimonis arquitectònics i
arqueològics i sobre rehabilitació urbana, restant expressament prohibit

mantenir en ells brosses, residus sòlids urbans o escombraries. Això inclou
l'exigència de mantenir unes condicions de neteja, desinfecció i
desratització dels esmentats solars.
5. També hauran de procedir a la retirada de la vegetació incontrolada
que hi pugui créixer i a la seva neteja, especialment en aquelles
parcelles en què la brossa, matolls i arbres puguin suposar un risc
d'incendi.
6. Cal evitar que sobresurti la vegetació o altres elements dels límits de la
parcella privada. En aquest cas el propietari l'haurà d'eliminar, i en cas
de molèsties i no realitzar-ho, l'Ajuntament pot procedir a la seva
execució amb el cost a càrrec del propietari.
7. Quan pertanyi a una persona el domini directe d'un terreny o
construcció i a una altra el domini útil, l'obligació recaurà sobre la que
tingui el domini útil.
8. L'Ajuntament podrà inspeccionar els referits solars, podent realitzar de
forma subsidiària els treballs de neteja a què fa referència aquest article,
tant si són de propietat pública com privada.
9. L'execució dels treballs esmentats en aquest article anirà a càrrec de
la persona obligada, sense perjudici de les sancions que corresponguin.
10. En cas d'absència i desconeixement absoluts de llurs propietaris, serà
potestat de l'Ajuntament l'enderrocament de la reixa de tancament dels
solars de propietat privada en els que, per motius d'interès públic, sigui
necessari accedir, tenint en compte allò que disposa la Llei de
Procediment administratiu, excepte en casos de reconeguda urgència.
11. Els serveis municipals imputaran als propietaris, en cas de poder-los
identificar, els costos de l'enderrocament a què fa referència l'apartat
anterior, així com els de reconstrucció de la part afectada.
L’incompliment del que estableix aquest article serà sancionat com a
infracció greu o molt greu.
Article 54. Tancats de solars i parcelles.
1. Els propietaris de solars o parcelles hauran de mantenir-les tancades,
mentre no es practiquin obres de nova construcció, per raons de
seguretat o salubritat i ornament públic.
2. Per tancat de solar ha d'entendre's obra exterior de nova planta, de
naturalesa no permanent, limitada al simple tancament físic del solar.
3. L'obligació de tancar pot estendre's també a terrenys que no tinguin
la condició urbanística de solars per raons de seguretat o salubritat.
4. Els tancats de solars i de parcelles es consideraran obra menor i
estaran subjectes a prèvia llicència. Hauran de respectar la normativa
urbanística aplicable.
5. L'alcalde, d'ofici o a instància de qualsevol interessat, ordenarà
l'execució del tancament d'un solar, indicant en la resolució els requisits i
termini d'execució, previ informe dels serveis tècnics municipals i havent
donat audiència al propietari. En cas d'incompliment de l'ordre
d'execució per part de la propietat, l'Ajuntament la farà efectiva

mitjançant el procediment d'execució subsidiària, amb càrrec a
l'interessat.
6. L'ordre d'execució del tancat d'una parcella, suposa implícitament i
a tots els efectes, la concessió de la llicència reglamentària, tret que per
la naturalesa de l'obra es requereixi projecte tècnic.
Article 55. Jardins i espais verds privats.
1. Els jardins i/o espais verds privats s'hauran de mantenir nets i amb
bones condicions d'higiene i salubritat, tant pel que fa a herbes com a
deixalles i a animals que puguin representar un perill de plagues o per a
la població.
2. S'haurà de fer la poda dels arbres i la neteja periòdica de les herbes.
Les plantes s'hauran de mantenir en bones condicions. S'evitarà que les
plantes surtin de la seva propietat. En cap cas podran ocasionar
molèsties ni risc a tercers.
3. El rec de les plantes situades en parts dels immobles que donen a la
via pública haurà de fer-se de manera que no es causin danys o
molèsties a persones o coses i només en l'horari comprès entre les 22
hores de la nit i les 8 hores del matí.
4. Els testos, jardineres i gerros de plantes i flors collocats en les obertures
dels edificis no podran oferir perill de caure en la via pública. En cas que
els objectes esmentats no es trobessin en les condicions de seguretat
degudes, els agents de l'autoritat municipal avisaran al seu propietari
per tal que prengui les mesures adequades per eliminar el perill
potencial. En el supòsit d'inobservança, l'Alcalde decretarà d'ofici la
retirada dels objectes perillosos amb independència de la sanció que,
per incompliment de la present ordenança, pugui correspondre.
5. La manca de compliment pel que fa a conservació i neteja dels
espais privats naturals habilitarà l'Ajuntament per exigir al propietari la
realització dels treballs necessaris pel correcte manteniment d'aquestes
zones. En cas de desobediència l'Ajuntament, prèvia tramitació de
l'expedient corresponent, podrà procedir a l'execució subsidiària dels
treballs necessaris amb càrrec als propietaris, sense perjudici de la
sanció corresponent. L’incompliment d'aquest article suposarà una falta
lleu o greu.
Article 56. Neteja de la via pública en cas d'obres
1. Qualsevol activitat o obra que pugui ocasionar brutícia a la via
pública necessita autorització municipal. Els seus titulars són els
responsables d'evitar el deteriorament i l'embrutiment de la via pública i
de retirar els materials residuals que generi l'activitat o obra.
2. El titular de l'activitat està obligat a fer la neteja diària i sistemàtica de
la via pública en la zona afectada per aquesta. L’incompliment de les
obligacions establertes en els punts 1 i 2 serà sancionada com a greu o
molt greu.

3. L'autoritat municipal podrà exigir en tot moment les accions de neteja
corresponents a què fa referència l'apartat anterior. Si no fos així,
l'Ajuntament les farà a càrrec del titular.
4. Es prohibeix l'abandonament, deposició o vessament de qualsevol
material residual a la via pública, o en qualsevol dels seus elements,
com els clots dels arbres o voravies. Els residus s'hauran de dipositar
mitjançant elements de contenció homologats per l'Ajuntament,
d'acord amb les disposicions aplicables en matèria d'ocupació de vial
públic. La infracció de les prohibicions anteriors serà sancionada com a
molt greu.
5. La installació de contenidors i sacs destinats a la recollida de runes o
similars de particulars és sotmesa a l'obtenció de la llicència municipal
corresponent.
6. La utilització de contenidors per a obres serà sempre preceptiva quan
els materials d'extracció o arreplec excedeixin el volum d'1 metre cúbic,
llevat d'obres d'urbanització en la via pública o de realització de rases i
canalitzacions.
7. Els contenidors per a obres només podran ser utilitzats pels titulars de la
llicència. Ningú que no hagi estat autoritzat pel titular de la llicència pot
efectuar cap mena d'abocament en el contenidor.
8. Els contenidors per a obres en l'interior de les zones d'obres no
necessitaran llicència, però en tot el restant s'hauran d'ajustar a les
disposicions de les presents Ordenances.
9. El titular de la llicència d'obres serà responsable dels danys causats al
paviment de la via pública en installar o retirar els contenidors d'obres, i
haurà de comunicar-los immediatament a l'autoritat municipal, en el
cas que s'hagin produït.
Article 57. Situació dels contenidors de runa de les obres
1. Els contenidors es situaran, si això és possible, a l'interior de la zona
tancada d'obres; i si no, al lloc i en la forma que assenyali la llicència.
2. En la seva collocació hauran de ser observades, en qualsevol cas, les
prescripcions que seguidament es concreten, l' incompliment de les
quals serà motiu suficient perquè el contenidor sigui retirat pels serveis
municipals, amb el cost resultant del transport, buidatge i dipòsit a
càrrec de l'infractor, sense perjudici de la sanció que correspongui:
a) Es situaran preferentment davant l'obra a la qual serveixin, o tant a
prop seu con sigui possible.
b) S'hauran de situar de manera que no impedeixin la visibilitat dels
vehicles, especialment en els encreuaments, respectant les distàncies
establertes pel Codi de Circulació a efecte d'estacionament.
c) 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 sollicitades per la mateixa
obra, i tampoc en les zones de prohibició d'estacionament.
d) En cap cas no podran ser collocats 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.
e) Tampoc no podran ser situats damunt les voreres l'amplada de les
quals, un cop deduït l'espai ocupat per les tanques, si n'hi ha, no permeti
una zona de lliure pas d'1 metre com a mínim, un cop collocat el
contenidor, ni a les calçades quan l'espai que resti lliure sigui inferior a
2.75 m. en les vies de doble sentit.
f) En tot cas seran collocats de manera que el seu costat més llarg
estigui situat en sentit parallel a la vorera.
g) Quan els contenidors es trobin a la calçada, hauran d'estar situats a
0.20 m. de la vorera, de manera que no impedeixin que les aigües
superficials arribin i circulin pel regueró fins a l'embornal més proper,
havent de ser protegit cada contenidor com a mínim per tres cons de
tràfic collocats a la via pública en línia obliqua pel costat de la
circulació més propera al contenidor.
h) Quan els contenidors hagin de romandre al carrer durant la nit,
hauran d'incorporar en el seu exterior els senyals reflectants o lluminosos
suficients per a fer-los identificables. L’incompliment del que s'estableix
en aquest article serà considerat una falta greu.
Article 58. Retirada dels contenidors
Els contenidors per a obres hauran de retirar-se de la via pública en els
següents supòsits:
a) Quan hagi expirat el termini de la concessió de la llicència d'obres.
b) En qualsevol moment, per raons d'interès públic, a requeriment dels
agents de l'autoritat municipal.
c) Quan sigui necessari buidar-los un cop omplerts.
d Quan hagi expirat el termini de la llicència d'ocupació de vial públic.
e) En tot cas, dintre de les 24 hores següents a l'acabament dels treballs.
f) En no acreditar-se l'obtenció de llicència municipal.
g) Els divendres a la nit o els dissabtes al matí i fins el dilluns següent en
cas de ser requerit el titular per l'Ajuntament. L’incompliment de les
obligacions anteriors serà sancionat com a greu o molt greu.
2. Sobrepassat el termini de 24 hores que s'assenyala en l'apartat
anterior, els contenidors d'obres podran ser retirats pels serveis
municipals, essent a càrrec del seu titular les despeses que s'ocasionin
per transport, abocament i custodia.
3. Quan es retirin els contenidors i sacs, la zona on estaven situats haurà
de quedar neta i lliure de tot tipus de runa o residu.
Article 59. Lliurament i abocament de terres i runes.
1. El lliurament de terres i runes per part dels vilatans i vilatanes es podrà
efectuar de les maneres següents:
a) Directament en els contenidors d'obres, contractats al seu càrrec,
collocats a la via pública, respectant el que s'ha assenyalat en els
articles anteriors.

b) Directament a la deixalleria, quan el volum del lliurament sigui inferior
a 2 m3.
2. En tots els lliuraments de terres i runes a què fa referència l'apartat
anterior, el promotor o titular de l'obra serà responsable de
l'embrutiment ocasionat en la via pública, estant obligat a deixar net
l'espai urbà afectat.
3. Quant al lliurament i l'abocament de runes i terres, es prohibeix:
a) Dipositar en els contenidors d'obres residus que continguin matèries
inflamables, explosives, nocives i perilloses; els susceptibles de
putrefacció o de produir olors desagradables, i tota mena de materials
residuals que per qualsevol motiu puguin causar molèsties als veïns o als
usuaris de la via pública.
b) Dipositar mobles, estris, trastos vells i qualsevol material residual similar
en els contenidors per a obres.
c) Abocar-les en terrenys de domini públic municipal que no hagin estat
expressament destinats o autoritzats per l'Ajuntament per a aquesta
finalitat.
d) Abocar-les en terrenys de propietat particular o pública, excepte
quan es disposi d'autorització expressa del titular del domini, la qual
haurà d'acreditar-se davant l'autoritat municipal.
e) L'evacuació de tota classe de residus barrejats amb les terres i runes.
4. En els terrenys de propietat particular o pública a què fa referència
l'apartat d) anterior, encara que es disposi d'autorització del titular, es
prohibirà l'abocament quan:
a) Es puguin produir alteracions substancial de la topografia del terreny,
tret que s'hagi atorgat llicència prèvia municipal.
b) A conseqüència de les operacions de descàrrega i abocament es
puguin produir danys a tercers, al medi ambient, o veure's afectada la
higiene pública o l'ornat de la vila.
L'incompliment del que s'estableix en aquest article serà considerat una
falta greu o molt greu.
Article 60. Transport de terres i runes.
1. Els vehicles en què s'efectuï el transport de terres i runes hauran de
reunir les condicions adients per a evitar el vessament del seu contingut
sobre la via pública. Els transportistes hauran de donar compliment a tot
allò que estableixi la legislació vigent sobre transports terrestres.
2. En la càrrega dels vehicles s'adoptaran les precaucions necessàries
per a impedir l'embrutiment de la via pública.
3. No es permet que els materials transportats ultrapassin les vores
superiors dels vehicles. Tampoc es permet la utilització de suplements
addicionals no autoritzats per a augmentar les dimensions i la capacitat
de càrrega dels vehicles i contenidors.
4. Els materials transportats s'hauran de cobrir o protegir de manera que
no se'n desprengui pols ni es produeixin vessaments de materials
residuals.

5. Els transportistes de terres i runes, en el supòsit que la via pública
s'embrutés com a conseqüència de les operacions de càrrega i
transport estan obligats a procedir a la neteja immediata del tram de
via pública.
6. També queden obligats a retirar en qualsevol moment, sempre que
siguin requerits per l'autoritat municipal, les terres i runes abocades en
llocs no autoritzats.
7. Els serveis municipals podran procedir a la neteja de la via afectada i
a la retirada dels materials abocats a que fan referència els números 5 i
6 anteriors, essent els costos corresponents del servei prestat imputats als
responsables, sense perjudici de la imposició de la sanció corresponent.
8. Pel que fa al número 7 anterior en seran responsables solidaris els
empresaris i promotors de les obres o treballs que hagin originat el
transport de les terres i runes.
9. La responsabilitat sobre la última destinació de les terres i runes
s'acaba en el moment en què aquests materials siguin rebuts i
descarregats en els equipaments autoritzats a per a aquest fi pels serveis
municipals.
Article 61. Neteja de la via pública en cas d'activitats diverses
1. Finalitzades les operacions de càrrega, descàrrega, sortida o entrada
d'obres, magatzems, etc. de qualsevol vehicle susceptible de produir
l'embrutiment de la via pública, el personal responsable de dites
operacions i, subsidiàriament, els titulars dels establiments i obres on
s'hagin efectuat, i en última instància el propietari o el conductor del
vehicle, hauran de netejar la via pública i els elements d'aquesta que
s'haguessin embrutat, i retirar els materials vessats. L’incompliment
d'aquesta obligació serà sancionat com a molt greu.
2. Queda prohibit el transport de formigó amb vehicle formigonera
sense portar tancada la boca de descàrrega amb un dispositiu que
impedeixi el vessament de formigó a la via pública. Resta també
prohibida la neteja de formigoneres a la via pública. La infracció de les
prohibicions anteriors serà sancionada com a greu o molt greu.
En cas de produir-se els fets esmentats en els apartats anteriors, en seran
responsables els propietaris del vehicle i el conductor.
Ambdós estan obligats a la retirada del formigó vessat, a la neteja de
tota la part de via pública afectada i a la reparació dels danys causats,
sense perjudici de les sancions que corresponguin.
3. Queden obligats a netejar els espais ocupats habitualment per
vehicles de tracció mecànica, els responsables dels establiments i
indústries que els utilitzin per al seu servei, en especial pel que fa
referència al vessament d'olis, greixos o productes semblants.
L’incompliment d'aquesta obligació serà sancionat com a greu o molt
greu.
4. Els titulars de quioscos o llocs autoritzats en la via pública estan
obligats a mantenir net l'espai en el que es desenvolupa la seva activitat
i les seves proximitats durant l'horari en el que aquesta es realitza,

deixant-ho net un cop acabada. La mateixa obligació correspon als
titulars de cafès, bars, etc., respecte a la superfície de la via pública que
ocupin incloent la vorera corresponent a la totalitat d ela longitud de la
façana. Correrà a compte del titular de la llicència la installació de les
papereres necessàries per recollir els residus que generi l'activitat.
L’incompliment d'aquesta obligació serà sancionat com a greu o molt
greu.
Article 62. Remissió a la normativa reguladora dels residus.
Per tot allò no previst en la present ordenança serà d'aplicació la Llei
catalana 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, així com la Llei
estatal 10/1998, de 21 d'abril, sobre normes reguladores en matèria de
residus, o les que en un futur les puguin substituir.
Capítol V. Ocupació de la via pública i d'altres espais urbans
Article 63. Disposicions generals
1. Per a qualsevol ocupació de la via pública caldrà obtenir la
preceptiva llicència o concessió i pagar els drets corresponents a
l'ocupació autoritzada. No es concedirà mai la llicència municipal si les
installacions que es solliciten poden representar un obstacle per a la
circulació o limitar la visibilitat de les cruïlles. Quan per qualsevol motiu
l'Ajuntament acordi la supressió o trasllat d'una o més installacions o
parades, el beneficiari o beneficiaris, estaran obligats a deixar lliure la
via pública en el termini màxim de 72 hores, sense que per aquest motiu
pugui allegar el dret a cap mena d'indemnització. L’incompliment
d'aquestes obligacions serà sancionat com a greu o molt greu.
2. Les persones que ocupen la via pública són responsables del
manteniment de l'ornamentació i de la restitució a l'estat original del lloc
quan finalitzi el permís. Les installacions no es podran fixar al sòl de la via
pública i s'hauran de fer a base de material i elements que permetin un
desmuntatge fàcil i ràpid; en cap cas no es permès d'utilitzar totxos i
materials de construcció permanent. En el supòsit que es consideri
necessària una certa fixació, els Serveis Tècnics Municipals,
determinaran el tipus d'enclavament adequat que produeixi el mínim
dany a la via pública. La concessió d'aquesta classe de llicència no
donarà el dret d'alterar el paviment, de clavar-hi qualsevol element que
el perjudiqui ni d'usar formes i procediments que el puguin fer malbé. No
obstant això, en els casos en què la via pública no estigui pavimentada,
es tolerarà la utilització de falques o altres elements clavats per fixar les
installacions, però sempre amb l'obligació de tornar a omplir els forats
de manera que quedin ben tapats. Els titulars de les llicències per a la
venda de productes o mercaderies que estiguin preparats o que es
preparin amb sal, oli o altres substàncies que puguin corroir, fer malbé,
tacar o perjudicar d'alguna manera els paviments, hauran de collocar
un entarimat de material impermeable entre el sòl ocupat i les

installacions de les seves parades. La infracció d'aquesta disposició serà
sancionada com a greu o molt greu.
3. L'Ajuntament es reserva el dret d'aprovar models-tipus de parades,
quioscos, taules, terrasses de bar i altres installacions que es puguin
situar en els espais públics, i d'obligar, tant als sollicitants nous com als
beneficiaris antics, a adoptar els dissenys aprovats, sense que en cap
cas els afectats puguin exigir cap mena d'indemnització. Els titulars de
les llicències per a installacions de tota mena, situades a la via pública,
estaran obligats a conservar-les sempre en bon estat i les substituiran o
pintaran sempre que els ho requereixi l'Ajuntament. L’incompliment
d'aquestes obligacions serà sancionat com a lleu o greu.
4. Qualsevol objecte, bé o material dipositat a la via pública sense
l'autorització corresponent, podrà ser retirat per l'autoritat competent. La
infracció serà sancionada com a greu o molt greu. Aquesta infracció
serà sancionada com a greu o molt greu.
Article 64. Prohibicions
Queda prohibit:
a) Utilitzar la via pública per exercir-hi oficis, treballs i qualsevol tipus
d'indústries, sense perjudici de la normativa continguda en els articles
següents. Per tant, els tallers mecànics, fusteries, serradores, planxisteries,
tallers de pintura, garatges, tallers de reparació de cobertes per a
pneumàtics, etc., utilitzaran exclusivament les seves dependències per a
l'exercici del seu treball
b) Situar o deixar abandonats a la via pública objectes particulars, sense
altra excepció que la derivada de les normes vigents sobre realització
d'obres particulars, així com terres, runes, brosses, deixalles i altres
objectes que perjudiquin la seva neteja, excepte quan es dipositin als
llocs autoritzats mitjançant els elements adients.
c) Deixar abandonats automòbils o altres vehicles de tracció, segons el
previst en la normativa vigent en matèria de trànsit. La infracció de les
prohibicions anteriors serà sancionada com a lleu o greu.
Article 65. Ocupació de la via pública per vehicles i respecte als
vianants
1. L'ocupació de la via pública mai no pot repercutir en la seguretat del
vianant, així com tampoc en l'ús fluid, per part dels vilatans, de les zones
de passeig. Amb la finalitat d'aconseguir una major fluïdesa i disminuir
tant com sigui possible les molèsties que es puguin produir als usuaris de
les vies en general, s'han de complir les normes que regulen la circulació
de vehicles i persones i, en especial, respectar les zones d'aparcament
reservades a un determinat ús, com ara parades dels serveis públics de
transport, serveis de seguretat, càrrega i descàrrega de mercaderies,
disminuïts, etc.
2. Així doncs, sense perjudici del que estableix la normativa de
circulació, queda totalment prohibit parar o estacionar:
a) Quan es bloquegi o es dificulti la circulació.

b) En doble filera, en llocs de trànsit fluid, exceptuant els casos en què
els passatgers que hagin d'accedir o baixar del vehicle siguin malalts o
persones amb disminució i pel temps indispensable per efectuar
aquestes accions.
c) En els passos senyalats per a vianants.
d) En les zones de vianants rebaixades destinades a facilitar el
creuament de la calçada als vianants, especialment a persones
disminuïdes.
e) En els revolts i canvis de rasant de visibilitat reduïda i en les zones
pròximes a aquests punts.
f) En aquells llocs en què s'impedeixi la visibilitat de senyals de trànsit.
g) En els llocs on ho prohibeixi expressament la senyalització
corresponent.
h) Davant dels contenidors installats a la via pública o sobre les zones
de la calçada destinades a la seva collocació.
L’incompliment del que estableix aquest article es considerarà una
infracció greu o molt greu.
Article 66. Ocupació de la via pública en cas d'obres
1. No es podrà realitzar cap treball a la via pública, sense prèvia
autorització de l'òrgan municipal competent. La persona interessada
haurà de posar-se en contacte amb els Serveis Tècnics de l'Ajuntament
amb un mínim de 48 hores abans de començar l'ocupació. Si no és així,
es considerarà una infracció greu o molt greu.
2. És obligatòria la installació de tanques en totes les construccions
d'edificis, obres exteriors i enderrocaments, i per l'ocupació de la via
pública amb materials destinats a l'execució d'obres. L'esmentada
installació s'adaptarà al que preveuen les ordenances vigents sobre
edificació.
3. Quan les necessitats de trànsit o altres circumstàncies impedeixin
d'installar tanques, aquestes se substituiran per ponts volants o bastides.
4. En cap cas l'espai lliure de voravia no podrà ser inferior a 0'90 m. Si no
fos possible, es facilitarà el pas mitjançant taulons o passarelles
degudament protegits i senyalitzats, per permetre el pas de vianants
cobrint, fins i tot provisionalment, els escocells si fos necessari.
5. Els tancats de protecció no podran ocupar més espai de via pública
que l'autoritzat. En cas d'infracció i sense perjudici de les multes que
escaiguin, l'Ajuntament obligarà al contractista de l'obra a enderrocarla i a construir-la dins dels límits autoritzats. Si no fos així, ho faran els
serveis municipals a càrrec del contractista.
6. En les construccions i obres a què es refereix l'apartat anterior, seran
també obligatòries la installació de tubs de càrrega i descàrrega de
materials i productes d'enderroc i les mesures adequades que permetin
evitar danys a persones o coses, però que no dificultin o agreugin la
circulació o l'ús normal de la via pública. En tot cas, la tanca o l'element
protector de l'obra tindrà l'alçada suficient per impedir la caiguda de
materials i enderrocs a les voreres i a les calçades.

7. El promotor de les obres serà responsable subsidiari de les obligacions
establertes en aquest article.
8. Els materials o efectes de qualsevol tipus que, autoritzadament i
circumstancialment, quedin dipositats a la via pública, se situaran de tal
manera que no impedeixin el trànsit i necessitaran, de nit, la installació
de senyalització suficient i escaient per prevenir accidents a vianants i
vehicles.
9. Les tanques hauran de ser impermeables a qualsevol objecte i a la
pols. Si l'ocupació de la vorera no permetés el pas de vianants, serà
obligatòria la construcció d'un túnel impermeabilitzat, illuminat i
protegit, per tal de permetre el pas, en condicions de seguretat i
comoditat, d'una cadira de rodes, evitant, mitjançant rampes, la
generació de barreres arquitectòniques.
10. Si a les esmentades vies hi hagués rases o cales obertes, el promotor
de les obres, sota la seva responsabilitat, haurà d'adoptar les
precaucions necessàries per tal d'evitar accidents i, a l'efecte, delimitarà
amb cordes o tanques el recinte, installarà cartells de prevenció
adients, i a la nit s'encarregarà de l'enllumenat de les obres amb
elements suficients.
11. Aquesta mateixa precaució s'exigirà respecte a les tanques i
bastiments que ocupin part de la via pública.
12. La persona o entitat per compte de la qual es realitzin les obres, serà
subsidiàriament responsable en cas d'accident causat per omissió de les
esmentades prevencions.
L’incompliment de les anteriors obligacions serà sancionat com a greu o
molt greu.
Article 67. Venda ambulant
Per tal de fomentar la protecció de la salubritat, l'ús racional i ordenat
de la via pública i la salvaguarda de la seguretat pública, a més, en el
seu cas, de la protecció de la propietat industrial i intellectual, la
competència lleial en l'economia de mercat i els drets de consumidors i
usuaris, queda prohibit el comerç ambulant en tot el terme municipal,
llevat d'aquells supòsits que excepcionalment autoritzi l'Ajuntament.
Resta prohibit collaborar en l'espai públic amb els venedors ambulants
no autoritzats amb accions com ara facilitar gènere o vigilar i alertar
sobre la presència dels agents de l'autoritat. La infracció d'aquest article
es considerarà molt greu.
Article 68. Vetlladors, taules i cadires
1. L'ocupació de la via pública mitjançant vetlladors, taules i cadires
resta subjecta a llicència municipal per l'ús privatiu que representen del
domini públic. Les llicències s'atorguen a precari i són revocables per
causa d'interès públic. La llicència s'atorgarà pel termini i de conformitat
amb el que preveu l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per
ocupació i aprofitament especial de terrenys d'ús públic.

L’incompliment d'aquest requisit es considerarà com a infracció lleu o
greu.
2. La collocació de vetlladors, taules i cadires a la via pública es
realitzarà de manera que quedi prou espai lliure per al pas de vianants,
respectant-se com a mínim un espai de 1 m. L’incompliment d'aquesta
circumstància es considerarà com a infracció lleu o greu.
3. Queda prohibida la collocació de taules, cadires o vetlladors a les
voreres de menys de tres metres d'amplada i en les calçades per al
trànsit rodat de vehicles. L’incompliment d'aquest punt serà una
infracció greu o molt greu.
4. El titular de la llicència d'ocupació ha de delimitar l'espai autoritzat,
mitjançant unes ratlles de color blanc a les cantonades de la superfície
autoritzada, que formin un angle recte, de 4 cm de gruix i 20 cm de
llargada. L’incompliment d'aquest requisit es considerarà com a
infracció lleu o greu.
5. Les installacions seran sempre a càrrec de la persona interessada, i
no seran mai fixes, ni es podrà fer cap mena d'encast ni obra a les
voreres o al mobiliari urbà. Sempre caldrà atendre les indicacions que
donin els serveis municipals.
6. La persona titular de la llicència està subjecta a les obligacions
següents:
a) A la delimitació de l'espai autoritzat segons el que disposa l'apartat 4
anterior.
b) A no ocupar el domini públic més enllà de la superfície autoritzada.
L’reiterat d'aquesta obligació comportarà la revocació de la llicència.
c) A esborrar la delimitació de l'ocupació un cop extingida la llicència.
d) A mantenir l'espai ocupat i el seu entorn en perfectes condicions de
neteja.
e) A no utilitzar cap tipus d'installació de so.
f) A tenir installades les taules, cadires i vetlladors cadascun dels dies
que duri la concessió.
g) A retirar cada dia les taules i cadires (com a màxim a les 22:00 h. a
l'hivern i les 24:00 a l'estiu, a no ser que es dugui a terme un acte cultural
o festiu amb el corresponent permís de l'Ajuntament), sense soroll i a
netejar la zona ocupada. No es podran apilar sota balcons ni finestres ni
contra cap element de mobiliari urbà.
h) A no guardar, apilar o emmagatzemar a la via pública les taules i
cadires quan es treguin de les terrasses, per la qual cosa les peticions
d'ocupacions de la via pública amb taules i cadires que no siguin
contínues s'hauran de retirar un cop finalitzi cada període sollicitat, amb
independència de la durada d'aquest.
i) A complir la resta de condicions en les que s'atorgui la llicència.
Capítol VI. Animals domèstics
Article 69. Respecte als animals

No es poden maltractar ni agredir els animals, ni sotmetre'ls a cap
pràctica que els provoqui sofriment o danys injustificats. Tampoc es
poden abandonar. Caldrà respectar i tenir en compte tot allò previst en
l'ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals.
L’incompliment d'aquest article serà sancionat com a infracció greu o
molt greu.
Article 70. Tinença d'animals domèstics
Els posseïdors d'animals domèstics estan obligats a adoptar les mesures
necessàries per impedir que la tranquillitat dels seus veïns sigui alterada
pel seu comportament. Els propietaris o posseïdors d'animals han
d'adoptar les mesures necessàries per evitar que constitueixin perills físics
o sanitaris o generin molèsties als ciutadans derivades del seu soroll. En
cas contrari, seran sancionats per infracció greu o molt greu.
Article 71. Obligació de portar lligats els gossos
Els animals de companyia que circulin per la via pública han de fer-ho
acompanyats i conduïts per persones que en siguin responsables, lligats
amb corretja i, si la perillositat és previsible per la seva naturalesa o
característiques, amb morrió. La infracció d'aquesta obligació es
considerarà greu o molt greu.
Article 72. Responsabilitat dels posseïdors d'animals
1. El posseïdor d'un animal, sense perjudici de la responsabilitat
subsidiària del seu propietari, és responsable dels danys, perjudicis i
molèsties que ocasioni a les persones, als objectes i a les vies
2. A partir de l'edat reglamentada en la normativa vigent, els posseïdors
d'animals de companyia estan obligats a vacunar-los contra malalties i
a disposar de la corresponent cartilla sanitària.
3 Les persones propietàries de gossos estan obligades a censarlos en el
cens municipal de l'Ajuntament del Catllar, dins del termini màxim de
tres mesos comptats a partir de la data del naixement o adquisició de
l'animal. Quan es tracti de gossos potencialment perillosos, s'ha
d'especificar la raça i les altres característiques que siguin determinants
de la seva possible perillositat.
4. La infracció dels punts anteriors serà sancionada com a greu o molt
greu.
5 Els propietaris i posseïdors d'animals de companyia tenen l'obligació
de mantenir-los en condicions higièniques i sanitàries adequades.
6. No és permès alimentar els animals a la via pública, als espais públics,
ni a les portalades, finestres i balcons.
7. No es pot entrar amb gossos ni gats a les piscines públiques durant la
temporada de bany i tampoc als parc i jardins públics, zones lúdiques i
esportives i especialment als parcs infantils.
8. El trasllat de gossos i gats per mitjà de transport públic es realitzarà
d'acord amb les disposicions vigents. Els gossos pigall podran circular en
els transports públics, sempre que vagin acompanyats del seu amo i

gaudeixin de les condicions higièniques i de seguretat que preveuen les
ordenances. La infracció dels punts 6, 7, 8 i 9 es considerarà com a lleu o
greu.
Article 73. Dejeccions dels gossos
1. Els animals de companyia no han de dipositar les dejeccions als parcs
infantils, als jardins ni en cap altre espai de la via pública. Les persones
responsables d'aquests animals seran les encarregades de l'eliminació
dels excrements, per la qual cosa sempre hauran de portar bosses,
papers o altres elements que permetin recollir-los.
2. En el cas d'infracció d'aquesta disposició, els agents de l'autoritat
municipal podran requerir el propietari o la persona que condueixi el gos
que retiri les dejeccions de l'animal.
3. Les dejeccions recollides es collocaran de manera higiènicament
acceptable a les bosses d'escombraries domiciliàries i als contenidors, i
mai a les papereres ni al clavegueram.
4. La infracció dels apartats anteriors es considerarà greu o molt greu.
Capítol VII. Contaminació acústica
Article 74. Disposicions generals
Les condicions i mesures permeses en sorolls i vibracions a particulars i
locals públics, estan regulades per aquesta ordenança, i per la Llei
16/2002, de 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica.
Article 75. Ús abusiu dels vehicles de motor.
Queda prohibit forçar la marxa dels vehicles de motor produint sorolls
molestos, com el cas d'acceleracions innecessàries o l'ús de
motocicletes sense silenciador. La infracció d'aquesta prohibició serà
qualificada de greu o molt greu.
Article 76. Sorolls d'animals.
Es prohibeix des de les 22:00 i fins les 8:00 hores deixar en patis, terrasses,
galeries i balcons animals que amb els seus sons, crits o cants ocasionin
molèsties en el descans dels veïns i veïnes. En la resta d'hores, els seus
propietaris o cuidadors també els hauran de retirar d'aquestes
ubicacions quan siguin especialment sorollosos i ocasionin notòriament
molèsties a la resta de veïns i veïnes del immoble o d'immobles propers.
La infracció d'aquest article es considerarà greu o molt greu.
Article 77. Manifestacions a la via pública.
Es prohibeix accionar a la via pública aparells de televisió i ràdio,
magnetòfons, altaveus, instruments musicals i altres d'anàlegs, quan
puguin molestar altres persones o superar els nivells acústics màxims
permesos. No obstant això, en circumstàncies especials, l'autoritat
municipal podrà autoritzar aquestes activitats. L’incompliment d'aquest
article es considerarà una infracció greu o molt greu.

Article 78. Assajos o reunions musicals i activitats socials o esportives
1. Els assajos i reunions musicals, instrumentals o vocals, de ball o dansa, i
les festes privades s'atindran a allò establert en l'article anterior.
2. Les activitats socials o esportives a la via pública o en installacions
privades, quan comportin condicions de sorolls molestes per al veïnat,
hauran de ser autoritzades per l'Ajuntament, especialment quan
aquestes es celebrin dintre de l'horari nocturn (de les 22 h. a les 8 h.).
La infracció d'aquest article serà sancionada com a greu o molt greu.
Article 79. Obres que produeixen molèsties
Amb relació a les obres de construcció de tot tipus, l'horari de treball
serà de dilluns a divendres de 8 a 20 hores, i els dissabtes de 9 a 20 hores,
els laborables no festius. Excepcionalment, i en casos justificats,
l'Ajuntament podrà autoritzar que es pugui treballar fora de l'horari
assenyalat. L’incompliment d'aquest article es considerarà una infracció
greu o molt greu.
Article 80. Sorolls a la via pública o a l'interior d'edificis
1. La producció de sorolls a la via pública o a l'interior dels edificis, però
audibles des d'aquella, s'han de mantenir dins dels límits que exigeix la
convivència ciutadana. Les excepcions per raons de festes populars o
altres esdeveniments públics hauran de ser autoritzades per
l'Ajuntament.
2. De les 22 h a les 8 h es prohibeix fer cap classe de soroll que pertorbi la
tranquillitat veïnal a carrers, places i altres llocs públics, sense llicència
municipal.
3. Els vehicles que circulin pel terme municipal del Catllar hauran d'estar
equipats amb un silenciador adequat i en bon estat per evitar l'excés de
soroll.
4. Els nivells dels sorolls dels equips musicals installats als vehicles han de
respectar els límits establerts en la normativa vigent abans esmentada.
5. Els responsables d'empreses, comerços, domicilis o vehicles que
tinguin installat un sistema d'alarma, l'han de mantenir en perfecte estat
de funcionament.
6.- Es prohibeix emetre per altaveus, des de comerços o vehicles,
missatges publicitaris i activitats similars sense l'autorització municipal
prèvia. Excepcionalment aquestes activitats seran permeses quan
estiguin vinculades a campanyes electorals o actes públics de
formacions polítiques i moviments socials.
7. Caldrà comunicar amb antelació a l'Ajuntament, sempre que no es
realitzin en l'interior del domicili de persones físiques i quan en els
mateixos s'utilitzin instruments o aparells musicals o quan la concurrència
de nombroses persones pugui produir molèsties per sorolls i/o vibracions,
l'organització de festes, balls o activitats similars que hauran d'observar
l'horari establert i, en el seu cas, les indicacions que es puguin donar.
L’incompliment d'aquest article serà sancionat com a infracció greu o
molt greu.

Capítol VIII. Normes relatives als establiments de concurrència pública
Article 81. Respecte als veïns
1. Les persones responsables d'establiments de concurrència pública
han de vetllar per l'ordre públic i el descans veïnal.
2. Les persones titulars d'aquests establiments han de complir
estrictament l'horari autoritzat en la llicència municipal i les condicions
higiènico-sanitàries i de salubritat establertes.
3. Els titulars també són responsables d'adoptar les mesures adequades
per evitar actes incívics o molestos de la seva clientela a l'entrada o
sortida del local. L’incompliment d'aquest article serà sancionat com a
infracció greu o molt greu.
Article 82. Neteja
El manteniment de la neteja de les voreres o espais de vianants és
responsabilitat dels titulars dels establiments, en especial pel que fa
referència a les deixalles produïdes per l'activitat de l'establiment.
La infracció dels articles d'aquest capítol es sancionarà com a greu o
molt greu.
Capítol IX. Règim sancionador
Article 83. Concepte d'infracció
Constitueixen infracció administrativa d'aquesta Ordenança les accions
i omissions que representin una vulneració dels seus preceptes, tal i com
apareixen tipificats en els diferents articles.
Article 84. Responsabilitat
1. Són responsables de les infraccions les persones físiques o jurídiques
que les cometin a títol d'autors o coautors.
2. De les infraccions relatives a actes subjectes a llicència que es
produeixin sense la seva prèvia concessió o amb incompliment de les
seves condicions, en seran responsables les persones físiques i/o
jurídiques que siguin titulars de la llicència i, si aquesta no existís, la
persona física o jurídica sota la relació de dependència de la qual actuï
l'autor material de la infracció.
3. Són responsables dels danys produïts pels animals els propietaris dels
mateixos.
4. 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 85. Classificació de les infraccions i de la seva sanció
1. Les infraccions d'aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus i
molt greus.
2. L’incompliment de qualsevol precepte d'aquesta Ordenança no
expressament qualificat com a greu o molt greu es considerarà lleu.

3. En casos de reincidència de les infraccions:
a) La reincidència en una infracció lleu es tipifica com a infracció greu.
b) La reincidència en una infracció greu es tipifica com a infracció molt
greu.
Article 86. Infraccions molt greus.
Seran considerades molt greus les infraccions que suposin:
a) Una pertorbació rellevant de la convivència que afecti de forma
greu, immediata i directa a la tranquillitat o a l'exercici de drets legítims
d'altres persones, al normal desenvolupament d'activitats de tota mena
conformes amb la normativa aplicable o a la salubritat o ornat públics,
sempre que es tracti de conductes no subsumibles en els tipus previstos
al Capítol IV de la Llei Orgànica 1/1992, de 21 de febrer, de Protecció
de la Seguretat Ciutadana.
b) L’impediment de l'ús d'un servei públic per altra o altres persones amb
dret a la seva utilització.
c) L'impedient o la greu i rellevant obstrucció al normal funcionament
d'un servei públic.
d) El actes de deteriorament greu i rellevant d'equipaments,
infraestructures, installacions o elements d'un servei públic.
e) L'impedient de l'ús d'un espai públic per altra o altres persones amb
dret a la seva utilització.
f) Els actes de deteriorament greu i rellevant dels espais públics o de
qualsevol de les seves installacions i elements, siguin mobles o immobles,
no derivats d'alteracions de la seguretat ciutadana.
Article 87. Infraccions greus i lleus.
Les demés infraccions es consideraran com a greus o lleus, en funció
dels següents criteris:
a) La intensitat de la pertorbació ocasionada en la tranquillitat o en el
pacífic exercici dels drets d'altres persones o activitats.
b) La intensitat de la pertorbació causada a la salubritat o ornat públics.
c) La intensitat de la pertorbació ocasionada en l'ús d'un servei o d'un
espai públic per part de les persones amb dret a utilitzar-los
d) La intensitat de la pertorbació ocasionada en el normal
funcionament d'un servei públic.
e) La intensitat dels danys ocasionats als equipaments, infraestructures,
installacions o elements d'un servei o d'un espai públic
Article 88. Sancions.
1. Les infraccions lleus seran sancionades segons els paràmetres
establerts a l'article següent amb multes de fins a 500 Euros, sense que
en cap cas la multa per qualsevol infracció lleu pugui ser inferior a 50
Euros.
2. Les infraccions greus seran sancionades segons els paràmetres
establerts a l'article anterior amb multes de 500,01 a 1.000 Euros.

3. Les infraccions molt greus seran sancionades amb multes de 1.00,01 a
2.000 Euros.
4. L'import de les multes s'entendrà modificat automàticament segons el
que disposi la legislació vigent per infracció de les ordenances
municipals.
5. La imposició de les sancions serà compatible amb l'exigència a
l'infractor de la reposició de la situació alterada al seu estat originari, així
com la indemnització pels danys i perjudicis causats pels fets sancionats.
Article 89. Gradació de les sancions
Les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte:
a) El perjudici causat als interessos generals.
b) La seva repercussió social i ambiental.
c) La transcendència de la degradació que hagués sofert el medi.
d) La irreversibilitat del dany o deteriorament produït.
e) La gravetat de la infracció.
f) El cost de la restitució.
g) El benefici derivat de l'activitat infractora.
h) El valor dels danys causats.
i) La intencionalitat.
j) La reiteració.
Article 90. Vigilància del compliment de l'ordenança
L'òrgan municipal vetllarà pel compliment d'aquesta ordenança i podrà
efectuar les comprovacions que siguin necessàries i formular denuncies
respecte als fets que presumptament constitueixin infraccions d'aquesta
ordenança. A banda de les sancions que pugui establir l'autoritat
municipal respecte de les infraccions d'aquesta ordenança, aquesta
donarà trasllat a l'organisme corresponent per tal de depurar les
responsabilitats penals, civils o administratives que se'n puguin derivar.
Article 91. Competència i procediment sancionador
1. La competència per la incoació del procediment sancionador i per a
la imposició de les sancions correspon a l'Alcaldia, que la pot delegar als
membres de la Corporació mitjançant l'adopció i publicació de la
corresponent disposició de caràcter general.
2. Quant al procediment sancionador, serà d'aplicació el fixat a la Llei
30/1992, de Règim jurídic de les administracions públiques i de
procediment administratiu comú i altres disposicions sobre la matèria.
Article 92. Mesures cautelars
1. 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.
2. En aquest sentit, podrà acordar la suspensió de les activitats que es
realitzin sense llicència i la retirada d'objectes, materials, utensilis i

productes amb els quals s'estigués generant o s'hagués generat la
infracció.
Article 93. 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. No obstant, quan s'hagi solucionat el conflicte pel
procediment de mediació i reparació previst als articles 97 i 98 d'aquest
reglament, la resolució tindrà en compte el seu resultat.
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 20% 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'allegacions, es posarà fi al procediment
sense cap més tràmit.
3. La formulació d'allegacions representa la renúncia a la bonificació
esmentada en l'apartat anterior i la continuació del procediment, i
s'imposarà, si resulta procedent, la sanció en la extensió que calgui
segons la proposta de l'instructor.
Disposició addicional
La present ordenança s'entendrà automàticament modificada per la
normativa estatal o autonòmica que es promulgui amb posterioritat, si
és contradictòria amb el seu contingut.
Disposició final
La present ordenança entrarà en vigor a partir de la seva publicació
integra al BOP de Tarragona i una vegada transcorregut el termini de
quinze dies previst a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local.

