Teniu a la vostra disposició exemplars del text
íntegre de l’Ordenança de convivència i civisme a
l’OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana) a la pàgina web:

www.badiadelvalles.cat/conviu

Aquesta nova ordenança té com a objectiu
principal potenciar l’espai públic com a lloc
de convivència i civisme, i protegir els béns
jurídics del nostre municipi.
S’aplica a totes les vies i espais públics del
municipi i es pot aplicar a tota la ciutadania
en general: veïns, treballadors, visitants, etc.

Principis de convivència i civisme
(De l’article 4 al 10)

Les persones tenen dret a comportar-se lliurement als espais públics de la
ciutat, sempre des del respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts
als altres, amb respecte als espais públics i privats, amb respecte al medi
ambient i a la seguretat de les persones.
Són deures bàsics entre d’altres:

•

Tractar amb respecte, consideració i solidaritat les persones i
especialment, les que, per circumstàncies personals, socials o de
qualsevol altra índole, més ho necessitin.

•

Utilitzar correctament els serveis i espais públics de la ciutat.

•

Des de l’àmbit privat, no causar molèsties innecessàries a les altres
persones.

L’incompliment d’aquests deures
bàsics de convivència seran
considerats com a:

Falta lleu, multa de:

90 fins a 750 €

Les terrasses dels establiments de restauració hauran de
tenir la llicència municipal corresponent, que possibilitarà l’ocupació de la via
pública. Es permetrà la instal·lació de taules, cadires, cortines, estufes, etc.

Els horaris per a bars i restaurants en períodes d’instal·lació de
terrasses (recollit a l’ordenança fiscal reguladora) són:
Terrasses que tenen una distància inferior a 40 m dels habitatges:
•

Des de l’1 de juny fins a l’inici del curs escolar: de les 8 h a les 23 h. Els
divendres, dissabtes i vigílies de festiu, fins a les 00.30 h.

•

Des de l’inici del curs escolar al 31 de maig: de les 8 h a les 22.30 h. Els dissabtes i
vigílies de festiu, fins a les 00 h.

Ús de l’espai públic: vies, espais i béns públics
De l’article 11 al 34

Terrasses que tenen una distància superior a 40 m dels habitatges:

Les persones usuàries dels parcs
les plantes i les instal·lacions.

i jardins públics han de respectar

Resta prohibit, entre d’altres:

•

Trepitjar els parterres o maltractar les plantes i les flors.

•

Talar els arbres o maltractar-los.

•

Llençar deixalles fora de les papereres.

•

Llençar escombraries, runes o residus.

•

Abocar líquids perjudicials per a la flora.

La realització d’aquestes
accions es considera:

•

Des de l’1 de juny fins a l’inici del curs escolar: de les 8 h a la 1 h, tots els
dies.

•

Des de l’inici del curs escolar al 31 de maig: l’horari finalitzarà a les 00.30 h
de la nit, tots els dies.

Falta lleu, multa de:

Si aquests horaris no es
respecten es considera:

90 fins a 750 €

Qualsevol activitat publicitària a la via pública haurà de tenir
la prèvia autorització administrativa. Està prohibit, entre d’altres:
Falta greu, multa de:

751 fins a 1.500 €

Les obres que afectin la via pública tindran un horari establert:
de dilluns a divendres no festius, de 8 a 20 h i dissabtes no festius, de 9 a 14 h (a
excepció de les obres que s’hagin d’executar amb urgència o emergència i que
tinguin com a finalitat el restabliment de serveis essencials per a la ciutadania i el
municipi en general, com ara l’aigua, el gas, el telèfon etc.).

•

Enganxar o col·locar cartells fora dels llocs habilitats.

•

Enganxar o col·locar cartells damunt d’altres, quan l’esdeveniment que
anuncien encara no hagi finalitzat.

•

Utilitzar animals com a instrument o complement d’activitat publicitària.

Si no es respecten aquestes
prohibicions es considera:

Falta greu, multa de:

751 fins a 1.500 €

Les persones propietàries d’animals domèstics han

d’evitar que causin danys o embrutin les vies i els espais públics.
Està prohibit:

Comportament
de la ciutadania envers la comunitat
De l’article 35 al 43

Les persones usuàries de la via i dels espais públics tenen
dret a comportar-se lliurement i a ésser respectades en la seva llibertat.
Tenen també l’obligació d’observar les condicions d’higiene personals
necessàries per no posar en perill la salut personal i col·lectiva; a més, tenen
el deure de col·laborar amb les autoritats i agents municipals.
Està prohibit:

Rentar animals a la via i als espais públics i fer-los beure aigua amorrats a
la boca de les fonts públiques.

•

L’accés d’animals a l’interior de les instal·lacions i edificis públics. Aquesta
limitació no afectarà els gossos pigall quan acompanyin persones
invidents.

•

L’ensinistrament de gossos per a les activitats d’atac, defensa, guarda i
similars.

•

No recollir les deposicions dels animals immediatament i higiènicament
dins les bosses adients i depositar-les als contenidors o als llocs destinats
a aquest efecte.
Les miccions dels animals en les façanes dels edificis i al mobiliari urbà.

•
•

Les deposicions i les miccions d’animals als parcs infantils o jardins d’ús
infantil.

Si no es respecten aquestes
prohibicions es considera:

•

Menysprear els drets i la dignitat d’altres persones.

•

Realitzar actes o produir sorolls que pertorbin el descans i la convivència.

•

Danyar, embrutar o deslluir les vies i els espais públics.

•

Fer un ús impropi dels espais públics i els seus elements.

•

Utilitzar els bancs i els seients públics per a usos diferents als quals estan
destinats.

•

Consumir begudes alcohòliques, tret de les terrasses o llocs reservats
expressament amb autorització municipal.

•

La pràctica d’acrobàcies i jocs d’habilitat amb bicicletes, patins,
monopatins o altres elements elèctrics o de benzina, sempre que es
posi en perill la integritat física dels usuaris i la dels béns, serveis o
instal·lacions públics o privats.

Si no es respecten aquestes
prohibicions es considera:

•

Falta lleu, multa de:

90 fins a 750 €

Falta greu, multa de:

751 fins a 1.500 €

Activitats pirotècniques i barbacoes
Les activitats de focs i pirotècniques estan prohibides a la via o
als espais públics, amb excepcions de concessió de l’autorització municipal
corresponent.
Resta prohibit entre d’altres:
Llençar petards contra persones, béns i animals, i col·locar-los sobre el
mobiliari urbà o béns privats.

•

Llençar coets a una distància de menys de 500 metres del bosc o zones
arbrades, que siguin susceptibles de combustió.
Falta greu, multa de:

751 fins a 1.500 €

Les barbacoes als espais públics només podran fer-se excepcionalment,
prèvia autorització municipal, subjecta i condicionada a les competències
d’altres administracions. En acabar, s’haurà d’apagar el foc totalment i netejar
la zona.
Si això no es compleix,
es considera:

De l’article 44 al 49

Tothom es comportarà dins dels valors que exigeix la convivència ciutadana i
el respecte envers les altres persones, amb el veïnat més proper i amb relació
a les activitats a l’exterior i els edificis adjacents.
•

•

Si no es respecten aquestes
prohibicions es considera:

Comportament de la ciutadania en espais
privats: veïnatge i manteniment d’habitatges
i espais privats

Falta greu, multa de:

751 fins a 1.500 €

L’horari de reg de les plantes col·locades en finestres i balcons només
podrà ser entre les 23 h i les 7 h.

En cas d’incompliment
es considera:

Falta lleu, multa de:

90 fins a 750 €

Jardins comunitaris de titularitat
municipal i ús privatiu
•

Les persones responsables els han de mantenir en un estat correcte: nets
d’acord amb les condicions higièniques i de salubritat. La desratització,
desinsectació i desinfecció aniran a càrrec de l’Ajuntament.

•

Està prohibida la tala d’arbres sense autorització municipal.

•

Queda prohibit el reg en el període entre maig i octubre, de les 8 h a les
20 h.
En cas d’incompliment
es considera:

Falta greu, multa de:

751 fins a 1.500 €

Entorn urbà i medi ambient
De l’article 49 al 71

Totes les persones contribuiran al manteniment i a la millora de l’entorn urbà
i el medi ambient del municipi i s’abstindran d’ocasionar perjudicis als béns
jurídics protegits a l’ordenança.

•

No és permet pintar grafits, fer pintades, etc., sense autorització
municipal, a façanes d’immobles, tanques, rètols, etc. Les persones
responsables de les infraccions estaran obligades a la neteja i reposició
dels béns públics afectats.

En cas d’incompliment
es considera:

Falta lleu, multa de:

90 fins a 750 €

•

Tota activitat que es desenvolupi al terme municipal està sotmesa
a la norma vigent pel que fa a les emissions i immissions de
productes contaminants a l’atmosfera.

•

Els vehicles de motor de combustió hauran de complir les normes
establertes a la normativa d’emissions gasoses i soroll.

•

Totes les persones tenen el dret i també el deure de respectar el
descans dels veïns i evitar la producció de sorolls i vibracions que
alterin la convivència, independentment de l’hora del dia.

Dins del veïnatge:
•

•

Totes les persones del municipi tenen l’obligació d’evitar-ne i prevenir-ne
l’embrutiment.

Cal evitar molestar el veïnat amb sorolls innecessaris. Entre les 20 h
i les 8 h es prohibeix qualsevol activitat pertorbadora a l’interior dels
habitatges.
Les reparacions domèstiques, canvis de mobles o similars s’efectuaran
els dies laborables de 8 h a 20 h i entre les 10 h i les 15 h dels dies festius
o vigílies de festius.
En cas d’incompliment
es considera:

•

Falta lleu, multa de:

90 fins a 750 €

Està prohibit abandonar vehicles a la via pública.

En cas d’incompliment
es considera:

Falta greu, multa de:

Està prohibit:
•

Escopir o fer necessitats fisiològiques.

•

Llençar xiclets sobre el paviment o terra.

•

Llençar burilles de cigars o similar.

•

Abandonar mobles, estris i similars a la via pública.

•

Netejar i reparar vehicles.

•

Dipositar els residus en contenidors diferents dels expressament
designats.

•

Cremar papereres o qualsevol tipus de contenidor.

Tota persona té l’obligació de col·laborar amb els serveis de recollida de residus.

751 fins a 1.500 €

L’Ajuntament posa a disposició de la població un servei de recollida de
mobles i trastos voluminosos. Les persones usuàries hauran de dipositar
aquests trastos als punts de recollida els dies i horaris establers per
l’empresa o responsable del servei.

•

A les papereres només es dipositaran deixalles de petit format i de natura
solida.

•

La fracció orgànica es dipositarà al compartiment assenyalat per aquest
efecte.

•

Està prohibit deixar residus fora del contenidor.

En cas d’incompliment
es considera:

Falta greu, multa de:

751 fins a 1.500 €

INFRACCIONS I SANCIONS
De l’article 71 al 80

Els serveis municipals vetllaran pel manteniment de l’ordre públic.
És competència municipal la vigilància, la inspecció i les infraccions
comeses contra aquesta ordenança.

Les sancions seran:
Faltes lleus:

multa de 90 fins a 750 €

Faltes greus:

multa de 751 fins a 1.500 €

Faltes molt greus: multa de 1.501 fins a 3.000 €

