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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
I. Aquesta ordenança es dicta a l’empara de l’autonomia municipal que es recull a la 
Constitució, al seu article 137 i per la Carta europea d’autonomia local en relació amb les 
col·lectivitats previstes als articles 140 i 141 de la Constitució. 
 
Altrament, els articles 139 al 141 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les bases del  
règim local, introduïts per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, recullen també, expressament, 
un títol competencial en virtut del qual s’estableix la possibilitat que els ajuntaments, per a 
l’adequada ordenació de les relacions socials de convivència d’interès local i de l’ús dels seus 
serveis, equipaments, infraestructures, instal·lacions i espais públics, en defecte de normativa 
sectorial específica, puguin establir els tipus d’infraccions i la imposició de sancions per al 
compliment dels deures, prohibicions o limitacions. 
 
Així mateix, la Sentència del Tribunal Suprem de 29/09/2003, va establir unes bases doctrinals 
i de criteri general on es tipifiquen infraccions i sancions per als ajuntaments, en l’exercici de 
les competències pròpies de caràcter «nuclear», respectant els principis de proporcionalitat i 
audiència als interessats, així com ponderant la gravetat de l’il·lícit. 
 
Finalment, també s’adapta totalment a les estipulacions que conté la Llei 39/2015 i 40/2015, 
de l’1 d’octubre, reguladora del règim jurídic i del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, així com als seus reglaments de desenvolupament. 
 
En tot cas, les previsions anteriors configuren una cobertura legal suficient per acomplir la 
reserva legal del mandat de tipificació i donar resposta completa a l’article 25.1 de la 
Constitució espanyola. 
 
A través d’aquesta ordenança, es refon en un text únic tota la normativa municipal relativa a 
les relacions, actituds i actuacions ciutadanes, tant a la via i espais públics, com a les 
instal·lacions públiques i altres béns, habitatges, espais comunitaris, etc., incorporant, d’una 
manera actualitzada, les vigents ordenances de Convivència i ús de la via pública, 
l’Ordenança sobre l’ocupació de la via pública, l’Ordenança de publicitat  i el Reglament per 
la concessió de llicències per a pintar grafits. 
 
Tot això, amb la finalitat de recollir, en un únic text, tota la complexitat que han originat les 
diverses produccions anteriors i adaptar-les als canvis normatius dels darrers anys. De la 
mateixa manera, aquesta ordenança vol donar cobertura a la diversitat social de la nostra 
població, afavorir l’arrelament i pertinença, el desenvolupament personal i social, la solidaritat, 
compromís i responsabilitat amb la comunitat. 
 
Per aquest motiu, l’Ajuntament fa un esforç per utilitzar una redacció i un llenguatge 
comprensible i assequible per a tota la ciutadania,  condició inherent de les normes jurídiques 
de l’estat de dret.  
 
II. L’Ajuntament de Badia del Vallès, en tant que és la institució més propera a la vida 
quotidiana de tots els seus veïns i veïnes, ha de promoure la convivència cívica i vetllar per la 
gestió municipal de la cohesió social, en el context d’heterogeneïtat creixent, mitjançant 
l’adequació dels recursos, la garantia dels drets de ciutadania, i de la igualtat en la diversitat. 
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Davant de realitats que demanden noves respostes, el compromís municipal d’actuar a favor 
de la convivència i la cohesió social s’ha de dur a terme des de l’acord social i polític, i amb 
una renovada sensibilitat i voluntat de donar resposta als canvis culturals i socials.  
 
Aquesta ordenança reflecteix la determinació de la gran pluralitat de badiencs i badienques 
per viure junts i compartir el municipi sota una llibertat mútuament garantida. Badia del Vallès 
ha de ser una ciutat més amable, acollidora i sostenible, on la igualtat, la no discriminació, la 
solidaritat i el compromís de tots vers la defensa dels serveis públics, sigui la senya d’identitat. 
 
La diversitat d’elements que integren el dret a gaudir d’un estàndard de convivència ha fet que 
a l’ordenança hi conflueixin regulacions de qüestions diverses amb un denominador comú: la 
vocació de regular de forma positiva els drets i els deures inherents al respecte dels drets. 
 
Així, el dret de la ciutadania a gaudir dels espais públics en condicions de seguretat, a un 
descans adequat, a no suportar situacions d’incomoditat, de risc o de perill injustament causat, 
ni accions que limitin llur intimitat i llur benestar, es consagren en aquesta ordenança. 
 
III. Aquesta ordenança s’ha elaborat tenint en compte els principis que conformen la bona 
regulació a què es refereix l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment  
administratiu comú de les administracions públiques. En particular, s’acompleixen els principis 
de necessitat i eficàcia, ja que es considera que la seva aprovació és l’instrument més adequat 
per  aconseguir l’objectiu que es persegueix, en aquest cas serà la convivència entre els 
ciutadans d’aquest municipi. 
El principi de proporcionalitat es considera resolt atès que l’ordenança recull la regulació 
imprescindible per atendre les necessitats que s’han de cobrir i no comporta mesures 
restrictives de drets ni obligacions als destinataris que no siguin imprescindibles.  
El principi de seguretat jurídica es garanteix ja que la norma és coherent amb la resta de 
l’ordenament jurídic. 
El principi de transparència s’acompleix perquè en el procés d’elaboració s’ha comptat amb la 
participació dels ciutadans i se n’ha fet una redacció, tenint en compte els informes 
corresponents, a més de la seva publicació i la consegüent entrada en vigor. 
Pel que fa al principi d’eficiència, aquesta ordenança contribueix a millorar l’eficàcia i a 
racionalitzar la gestió dels procediments de llicències, autoritzacions, etc. 
 
IV. Aquesta ordenança s’estructura en cinc títols, 80 articles, quatre disposicions addicionals, 
dues transitòries, una disposició derogatòria i una disposició final. 
 
a) El Títol I, Disposicions generals, integra tres capítols que recullen: el capítol I, l’objecte la 
finalitat i l’àmbit d’aplicació de la norma; el capítol II, els principis generals de la convivència i 
civisme, així com els drets i deures ciutadans;  finalment, el capítol III, les mesures de foment 
de la convivència que inspiren l’acció pública. 
 
b) El Títol II, dedicat a les vies i espais públics, conté els principis, tipus i règim legal de l’ús 
de la via pública i dels espais naturals, arbrat i parc i jardins. També tracta de la necessitat 
d’autorització administrativa dels usos i de les especificitats de determinats usos derivats 
d’obres (tanques, bastides, contenidors...), activitats (actes i espectacles, terrasses...) i serveis 
(publicitaris, retirada d’escombraries...), amb la finalitat de regular i conciliar els usos i 
necessitats individuals amb els interessos col·lectius. 
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c) Al Títol III, el capítol I regula el comportament de la ciutadania a l’espai públic i  el capítol II 
fa referència als espais privats, des del punt de vista de la protecció de la llibertat ciutadana 
dins de l’esperit de tolerància característic de la nostra població, on sempre han conviscut 
diverses cultures i sensibilitats socials, totes dignes de protecció. No obstant això, la llibertat 
ciutadana troba un límit essencial: el respecte als altres, que imposa deures individuals i 
col·lectius, amb l’objectiu d’assolir els objectius i finalitats d’aquesta ordenança. 
 

d) El Títol IV de l’ordenança tracta la protecció de l’entorn urbà, que comprèn els diferents 
àmbits mediambientals (contaminacions visual, atmosfèrica, acústica, per residus i neteja) i 
altres normes de prevenció de salut, ja que el medi ambient i la salut pública són els eixos 
transversals que han de guiar l’acció pública en les polítiques de creixement sostenible. 
 

e) Al Títol V s’estableix el règim sancionador, que a més es concreta en l’annex d’infraccions 
i sancions de l’ordenança. 
 

Les disposicions addicionals contenen aspectes competencials, d’interpretació, adaptació i 
informació de l’acció municipal.  
 

La disposició transitòria es relativa a l’aplicació més favorable als expedients sancionadors 
anteriors a l’entrada en vigor. 
 

La disposició derogatòria estableix la derogació de les disposicions d’inferior o igual rang, que 
s’oposin o contradiguin aquesta ordenança. 
 

La disposició final fixa l’entrada en vigor als 15 dies de la seva publicació al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona. 
 
  



Ajuntament de Badia del Vallès 
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042 

6 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 

Capítol I. Objecte, finalitat i àmbit d'aplicació de l'Ordenança 
 
Article 1.  Objecte i finalitat de l'Ordenança 

 
1. Aquesta Ordenança té per objecte potenciar l'espai públic com a lloc de convivència i 
civisme, on totes les persones puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats d'oci, 
trobada i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets de tothom i a la pluralitat 
d'expressions culturals, polítiques, ètniques, lingüístiques, religioses i de qualsevol altre forma 
existents al municipi de Badia del Vallès. 
 
2. Amb aquest objecte es regulen una sèrie de mesures encaminades al foment i promoció de 
la convivència i el civisme a la ciutat; s’identifiquen quins són els béns jurídics protegits; es 
preveuen les normes de conducta adients; i també es reacciona contra aquelles conductes 
susceptibles de pertorbar, lesionar o deteriorar la convivència ciutadana, els espais, béns, 
recursos i paisatge públics. 
 
 
Article 2. Àmbit d'aplicació objectiva 

 
1. Aquesta Ordenança s'aplica a tot el terme municipal de Badia del Vallès. A totes les vies i 
espais públics de la ciutat, així com les construccions, instal·lacions, el mobiliari urbà i la resta 
de béns i elements de domini públic municipal dintre del terme municipal. Particularment, es 
col·laborarà conjuntament amb els municipis de Cerdanyola del Vallès, Barberà del Vallès i 
Sabadell sobre aquelles vies que afecten al llindar del terme municipal de Badia del Vallès.   
 
2. També s’hi aplica a aquells altres àmbits de sòl, espais, construccions, instal·lacions, 
vehicles o elements que estiguin destinats a un ús o a un servei  públic de titularitat municipal, 
d'una administració diferent de la municipal o de qualsevol altra entitat col·laboradora o 
empresa, pública o privada, com ara els vehicles de transport, les marquesines, les parades 
d'autobusos, les tanques, els senyals de trànsit, els contenidors, i tots els altres elements de 
naturalesa similar. 
 
3. L'Ordenança s'aplicarà també als espais, les construccions, les instal·lacions i els béns de 
titularitat privada quan s'hi realitzin conductes o activitats que afectin o puguin afectar 
negativament la convivència i el civisme, als espais, instal·lacions i elements assenyalats en 
els apartats anteriors, o quan el descuit o la manca d'un adequat manteniment dels mateixos 
per part de les persones propietàries, arrendatàries o usuàries pugui comportar igualment 
conseqüències negatives per a la convivència o el civisme a l'espai públic. 
 
 
Article 3. Àmbit d'aplicació subjectiva 
 
Aquesta Ordenança és d’aplicació a:  
  
 a) La ciutadania en general, siguin veïns, treballadors, transeünts o visitants del municipi, pel 
fet de ser usuaris de la via, espais, béns i serveis públics.  
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b) Les persones titulars i usuàries d'espais privats, pel que fa al comportament necessari per 
tal de mantenir la neteja, salubritat, seguretat i ornat de la ciutat i, en general, a les qüestions 
que afecten la via, els espais, els béns i els serveis públics, la ciutadania i l'interès general 
local, tot això amb la finalitat d'aconseguir una millor qualitat de vida, tant individual com 
col·lectiva.   
 
 

 

Capítol II. Principis generals de convivència ciutadana i civisme: drets i deures 

 
Article 4. Principi de llibertat individual 

 
Totes les persones que viuen o són a Badia del Vallès tenen dret a comportar-se lliurement 
als espais públics de la ciutat i a ésser respectades en la seva llibertat. Aquest dret s'exerceix 
des del respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts a les altres persones, així com 
des del respecte i preservació dels espais, tant els públics com privats, en condicions 
adequades per a la convivència ciutadana, amb respecte al medi ambient i a la seguretat de 
les persones, tot evitant la comissió d'actes que puguin deteriorar-les. 
 
 
Article 5. Drets generals de convivència i civisme 

 
1. Totes les persones dins del terme municipal, tenen reconeguts els drets regulats en aquesta 
Ordenança. Tanmateix, l’Ajuntament de Badia del Vallès té la potestat d’ordenar-la i limitar-la 
quan la seva expressió vulneri el dret de llibertat o dignitat dels altres o els límits disposats per 
la legislació aplicable. 
 
2. De conformitat amb la legislació vigent, tots els ciutadans del terme municipal tenen dret a: 

a) Ser electors i elegibles. 
b) Participar en la gestió municipal i exercir els drets d’informació i de participació. 
c) Utilitzar els espais i serveis públics municipals. 
d) Exigir la prestació i, si escau, l’establiment dels serveis públics municipals, quan la 

competència sigui municipal i de caràcter obligatori. 
e) Dret que es respecti la seva integritat i la dels seus béns. 
f) Dret i deure al descans nocturn. 
g) Dret a la manifestació, expressió i participació. L'Ajuntament facilitarà, amb els 

mitjans al seu abast, el lliure exercici dels drets de la ciutadania reconeguts a la 
legislació vigent i, en especial, el de manifestació, expressió i participació en l'àmbit 
del municipi, sempre que es realitzi per mitjans lícits amb coneixement de l'autoritat 
governativa competent, respectant l'organització pactada en referència a horaris, 
itineraris i condicions específiques, d’acord amb el que estableix la normativa 
referent als drets de reunió.  

h) Participar en les consultes populars convocades per l’Ajuntament o per iniciativa 
veïnal. 

i) Conèixer, en qualsevol moment, l’estat de tramitació dels procediments en els 
quals tinguin la condició d’interessats, i obtenir còpies dels documents que s’hi 
contenen. 

j) Identificar les autoritats i el personal al servei de la corporació, sota la 
responsabilitat dels quals es tramitin els procediments. 
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k) Obtenir còpia registrada dels documents que presentin, que s’aportin conjuntament 
amb els originals. 

l) Utilitzar les llengües oficials en el territori de la comunitat autònoma, d’acord amb 
allò que prevegi la legislació reguladora. 

m) Formular al·legacions i aportar documents en qualsevol fase del procediment 
anterior al tràmit d’audiència, que han de ser tinguts en compte per l’òrgan 
competent en el moment de redactar la proposta de resolució. 

n) No presentar documents no exigits per les normes aplicables o que ja es trobin en 
poder de l’Ajuntament. 

o) Obtenir informació i orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que les 
disposicions vigents imposin en els projectes, actuacions o sol·licituds que es 
proposin realitzar. 

p) Rebre tractament de respecte per part de les autoritats i del personal adscrit als 
diferents serveis de l’Ajuntament, els quals els han de facilitar l’exercici dels seus 
drets i el compliment de les seves obligacions. 

q) Accedir als registres i arxius de l’Ajuntament d’acord amb el que disposa la 
normativa en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

r) Presentar reclamacions i interposar recursos contra els actes de l’Administració. 
 
 
Article 6. Deures generals de convivència i civisme 
 
1. Correlativament als drets generals, sense perjudici d'altres deures que es puguin derivar 
d'aquesta Ordenança i de la resta de l'ordenament jurídic aplicable, totes les persones que 
són a la ciutat han de respectar les normes de conducta previstes a la present Ordenança, 
sense que ningú pugui menyscabar-hi els drets de les altres persones, ni atemptar contra la 
seva dignitat o la seva llibertat d'acció i, particularment,  amb pràctiques abusives, arbitràries 
o discriminatòries o que comportin violència física o coacció moral o psicològica o d'altra 
mena. 
 
2. Són deures bàsics de convivència ciutadana: 
 

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

b) Utilitzar correctament els serveis i espais públics de la ciutat, les instal·lacions i el 
mobiliari urbà i la resta d'elements, d'acord amb la seva pròpia naturalesa, destinació 
i finalitat, i amb respecte sempre dels drets que també tenen les altres persones, 
d'usar-los i de gaudir-ne. 

c) Evitar que, en l’àmbit de les seves propietats i possessions (immobles, edificis, 
construccions, instal·lacions, vehicles o altres béns de titularitat privada), puguin 
produir-se conductes o activitats que causin molèsties innecessàries a les altres 
persones, limitin els seus drets o siguin incompatibles amb l'ús específic dels espais 
públics i instal·lacions que els envolten. 

d) Tractar amb respecte i consideració a les autoritats, funcionaris i agents; complir les 
seves ordres o indicacions; i col·laborar i facilitar les seves actuacions (emissió 
d’informes, inspeccions i qualsevol altres actes) en l’exercici de les seves 
competències i funcions per a l’acompliment de l’interès general. 

e) Contribuir mitjançant les prestacions econòmiques i personals legalment previstes a la 
millora de la comunitat, especialment mitjançant l’abonament dels tributs en els 
períodes voluntaris que es determinin. 
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f) Complir amb les obligacions que determinin les ordenances municipals, els bans 
dictats per l’Alcaldia i altres que es determinin legalment. 

g) Comunicar a l’Ajuntament les altes, baixes o modificacions personals, dels seus béns 
i establiments comercials, a fi de reflectir-ho en els padrons respectius. 

h) Aquells d’altres que s’expressen a la present Ordenança. 
 
 
 

Capítol III. Mesures per fomentar la convivència 
 
Article 7. Foment de la convivència ciutadana i del civisme 
 
1. L'Ajuntament durà a terme les polítiques necessàries per aconseguir una bona convivència, 
millorar el civisme i, en conseqüència, la qualitat de vida a la ciutat. Entre d’altres, l’Ajuntament: 
 

a) Durà a terme les campanyes informatives de comunicació, amb la intensitat i durada 
oportuna i utilitzant els mitjans adequats per arribar a les comunitats o col·lectius 
específics. 

b) Desenvoluparà les polítiques actives per a fomentar els acords i evitar l'exercici de 
conductes irresponsables i realitzarà tasques de mediació en els conflictes que puguin 
generar-se dins de l’àmbit material d’aquesta Ordenança. 

c) Estimularà el comportament solidari de la ciutadania als espais públics per tal que 
prestin ajuda a les persones que la necessitin. Es fomentaran també altres actituds de 
solidaritat que contribueixin a fer que la ciutat sigui més amable i acollidora, 
especialment amb aquelles persones que més ho necessitin.   

d) Facilitarà i ampliarà els canals perquè qualsevol persona pugui fer arribar a 
l'Ajuntament els suggeriments, reclamacions o peticions que considerin oportunes per 
millorar el civisme i la convivència i l'espai públic. 

e) Realitzarà i impulsarà mesures concretes de foment de la convivència i el civisme 
especialment destinades a infants, adolescents i joves de la ciutat.   

f) Promourà el respecte del pluralisme i la diversitat de tot signe, a fi d'evitar actituds 
contràries a la dignitat personal i comportaments discriminatoris, especialment de 
naturalesa xenòfoba, racista o contra la igualtat de gènere. 

g) Impulsarà la participació i la col·laboració amb entitats i associacions ciutadanes per 
tal de fomentar llur col·laboració activa amb les campanyes i iniciatives diverses a favor 
de la convivència i el civisme a la ciutat, així com per donar a conèixer i fomentar el 
respecte a les seves normes bàsiques, afavorint mitjançant subvencions municipals 
aquelles iniciatives que promoguin accions pro cíviques. 

h) Fomentarà la integració de les persones nouvingudes. 
 
 
Article 8. Col·laboració amb altres administracions i municipis 
 
1. L'Ajuntament, en l'àmbit de les seves competències, impulsarà la col·laboració amb altres 
organismes públics i altres administracions públiques per garantir la convivència i el civisme, 
especialment amb altres municipis de l’entorn. 
2. Amb aquests efectes l'Ajuntament fomentarà l'establiment de sistemes de col·laboració, 
d'informació i de recollida, anàlisi i intercanvi de dades i experiències municipals a fi dur a 
terme amb la màxima eficàcia i coneixement les seves pròpies polítiques en matèria de 
convivència i de civisme. 
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Article 9. Voluntariat i associacionisme 
 
L'Ajuntament impulsarà la participació i potenciarà la col·laboració de l'Ajuntament amb les 
associacions i grups de ciutadans i ciutadanes per contribuir al foment de la convivència, el 
civisme i la resolució de conflictes entre la ciutadania. 
 
 
Article 10. Resolució positiva de conflictes i accions de suport a les persones afectades 
per actes contraris a la convivència 
 
1. Es promocionarà la mediació comunitària i familiar com a alternativa per a gestionar els 
conflictes de veïnatge i familiars de la comunitat de Badia del Vallès. 
 
2. L'Ajuntament col·laborarà amb les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que 
s'hagin vist afectades o lesionades per actuacions contràries a la convivència i el civisme, 
informant-les dels mitjans de defensa dels seus drets i interessos. 
 
3. Quan la conducta atempti greument la convivència ciutadana, l'Ajuntament podrà personar-
se, en la condició que correspongui segons la legislació processal vigent, en les causes 
obertes en els jutjats i tribunals. 
 

 

 

TÍTOL II. VIES I ESPAIS PÚBLICS 

 
Capítol I. Disposicions generals dels usos i espais públics 
 
Article 11. Principis generals sobre la utilització de les vies i els espais públics 

 
1. L'ús dels béns de domini públic pot adoptar les modalitats següents: 
 

a) Ús comú general, pel qual  totes les persones poden lliurement utilitzar els béns, 
equipaments i instal·lacions públiques, conforme la seva naturalesa, les normes 
reguladores i els principis establerts per aquesta Ordenança. 

 
b) Ús comú especial, en el qual es donen circumstàncies singulars de perillositat, 
intensitat d'ús o d’altres similars, afecten restrictivament a l’ús general.  

 
c) Ús privatiu, que és l'ocupació directa o immediata per una persona d'una part del 
domini públic, de manera que limita o n'exclou l'ús per altres interessats. 

 
2. Les vies, els espais públics, les instal·lacions i el mobiliari urbà són destinats a l'ús general 
per part de la ciutadania, segons la naturalesa respectiva dels béns i sota el principi de 
respecte a altres persones i als béns públics i privats. 
 
3. Les activitats que es desenvolupen a la via pública i a la resta d'espais públics de la ciutat 
no poden limitar el dret dels altres usos generals, llevat que es disposi de llicència o concessió 
per a l'ús comú especial o per a l'ús privatiu. 
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4. Correspon a l'Ajuntament harmonitzar i no limitar, sempre i quan l’organització o la persona 
que demani l’ús de la via pública o la resta d’espais públics tingui permisos adients, els usos 
i les activitats que es desenvolupen a la via pública, d'acord amb l'interès general, amb 
garantia  d’un ús racional i ordenat de l’espai públic i els seus elements, a més, si s’escau, de 
la salvaguarda de la salubritat, la protecció de la seguretat i el patrimoni municipal, a tal efecte 
autoritats,  tècnics municipals i la resta de personal al servei de l’Ajuntament vetllaran pel 
compliment i seguiment de totes les previsions d’aquesta ordenança. A totes  les persones les 
obligacions i deures de contribuir al seu manteniment, sosteniment i millora, essent considerat 
incompliment greu tot acte vandàlic que causi deteriorament, pèrdua  o menysteniment del 
domini públic municipal. 

 
5.  La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la garantia d'un ús racional i 
ordenat de l'espai públic i els seus elements, a més, si s'escau, de la salvaguarda de la 
salubritat, la protecció de la seguretat i el patrimoni municipal. 
 
 
Article 12. Protecció del patrimoni municipal 
 
1. És objecte d'aquest capítol la protecció, la conservació i la defensa del patrimoni municipal 
(mobiliari urbà, instal·lacions i edificis municipals), així com el patrimoni natural del municipi, i 
de manera especial, dels espais d'ús públic que incloguin qualsevol mena de vegetació o 
arbrat, bé sigui en parcs, jardins o en les plantacions en vies i places públiques. 
 
2. Aquest patrimoni conjunt gaudeix d'una protecció genèrica per evitar-ne la degradació o 
desaparició i totes les persones tenen el deure correlatiu de col·laborar i contribuir a la seva 
preservació. 
 
 
Article 13. Utilització de parcs, jardins, béns, instal·lacions i edificis municipals 

 
1. La utilització dels parcs i jardins és pública i gratuïta, tret d’aquelles instal·lacions que 
l’ajuntament autoritzi o dediqui a un ús especial, mitjançant les condicions pertinents.  
 
2. Amb motiu de fires i festes tradicionals l'Ajuntament podrà autoritzar la realització d'actes 
públics o de lleure organitzats per entitats municipals o privades en parcs i jardins públics. 
L'autorització municipal s'atorgarà amb l'informe previ favorable dels serveis tècnics 
municipals 
 
3. Per subjectar cables, pancartes i qualsevol altre element als arbres, mobiliari urbà i altres 
estructures, es requereix autorització municipal, la qual determinarà les condicions adients. 
  
4. Les persones usuàries de parcs i jardins hauran de respectar les plantes i les instal·lacions 
existents, evitant qualsevol mena de desperfectes i brutícia i, en cap cas,  no poden: 
 

a) Trepitjar els talussos, els parterres i les plantacions i maltractar les plantes i flors, llevat 
de les zones de gespa expressament autoritzades. 

b) Pujar als arbres, sacsejar-los, trencar les branques i fulles i gravar o raspar l'escorça. 
c) Talar arbres o realitzar qualsevol actuació que condueixi a la mort de qualsevol arbre. 
d) Utilitzar l'arbrat per clavar-hi cartells. 
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e) Abocar tota mena de líquids perjudicials en les proximitats dels arbres i en els 
escocells. 

f) Llençar escombraries, runes o residus en les proximitats dels arbres i en els escocells. 
g) Extreure molsa, matolls, pedres, sorra, plantes o productes anàlegs en les proximitats 

dels arbres i en els escocells. 
h) Malmenar o sostreure elements de jardineria. 
i) Causar qualsevol mena de dany a l'arbrat, plantacions i vegetació natural. 
j) Fer foc excepte en les àrees autoritzades. 
k) Llençar papers o deixalles fora de les papereres i embrutar l'espai de qualsevol altra 

manera. 
l) Si es tracta d'un espai tancat sotmès a regulació d'obertura i tancament, accedir o 

romandre-hi fora de l'horari especialment autoritzat. 
m) Circular amb qualsevol vehicle o mitjà per llocs destinats als vianants o pels parterres, 

així com saltar per sobre d'arbusts o altres instal·lacions. 
n) Acampar, sense autorització expressa, en tot el terme municipal, en vehicles, 

caravanes remolcades o autopropulsades, tendes de campanya, furgons o altres 
variants. S’entén per acampar, detenir-se i romandre en despoblament, allotjant-se o 
no en tendes o barraques.  

o) Està prohibit fer necessitats fisiològiques, com ara defecar, orinar, escopir i altres 
anàlogues, en qualsevol cas a la via pública, llevat de les instal·lacions o elements que 
estiguin destinats especialment a la realització d'aquelles necessitats.   
 
 

Article 14. Fonts i espais aquàtics públics 
 
A les fonts i a la resta d'espais aquàtics públics no es permet: 
 

a) Rentar roba i objectes de qualsevol classe, així com banyar-se i rentar-se, excepte en 
els espais autoritzats expressament. 

b) Rentar vehicles de motor, remolcs o qualsevol altre vehicle de transport. 
c) Banyar-se les persones o banyar els  gossos o altres animals, o deixar-los entrar i 

nedar.  
d) Abeurar de manera directa cavalleries, bestiar i animals domèstics. 
e) Llençar a l'interior dels espais aquàtics qualsevol matèria líquida o sòlida. 
f) Abandonar sota raig cubells o qualsevol altre vas o recipient. 
g) Arreplegar una quantitat superior a 10 litres d'aigua dels espais aquàtics per dirigir-la 

a un ús privat, sempre que no estigui justificat per tall de subministrament o similar. 
h) Qualsevol altra conducta o fet que suposi un malbaratament de l’aigua de les fonts i 

espais públics  
 
 
 
 
 

Capítol II. Exigència d’autorització municipal 
 
Article 15. Exigència d’autorització administrativa 
 
1. Més enllà de l’ús general, tota activitat que es vulgui dur a terme a la via o als espais públics, 
requereix l’obtenció prèvia autorització municipal corresponent. En cap cas podrà 
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desenvolupar-se cap activitat, que hi impliqui un ús comú especial o un ús privatiu, sense que 
hagi estat autoritzada de manera expressa per l’Ajuntament. 
No obstant, per activitats sense ànim de lucre, de tipus lúdic, recreatiu, social, solidari o 
similars, bastarà amb la comunicació prèvia que es realitzarà segons el model oficial establert 
i amb una antelació mínima de 3 dies naturals al de la data d’ús i realització de l’activitat.  
2. Les llicències o autoritzacions municipals es concediran per l’òrgan municipal competent. 
En tot cas, s’entendran atorgades sense perjudici del dret de propietat, ni del de tercers ni de 
les competències d’altres organismes, seran revocables per raons d’interès públic, amb dret 
a indemnització, si s’escau, i tindran per objecte vetllar per l’interès general, tenint en compte 
sempre que els usos especials o privatius que s’autoritzin no impedeixin o no dificultin de 
manera greu la normal circulació dels vianants o vehicles, així com l’entrada a garatges, 
escales o comerços. 
 
Es prendran en consideració així mateix les característiques de l’actuació o activitat, l’espai 
públic concret en què s’hagi de dur a terme i les molèsties que pugui causar als veïns i veïnes. 
 
 
Article 16. Règim jurídic de les autoritzacions administratives 
 
1. L’atorgament d’autoritzacions administratives, llicències o concessions administratives es 
realitzaran, en general, en regim de concurrència competitiva, amb convocatòria publica i 
d’acord amb els principis de transparència, imparcialitat i publicitat, tret d’aquelles que pel seu 
caràcter ocasional, tradicions o d’altres previstes normativament es puguin atorgar 
directament. En cas de controvèrsia entre les parts, l’Ajuntament buscarà llocs alternatius i 
mediarà entre les dues parts.  
 
2. Les sol·licituds es realitzaran amb una antelació mínima adequada i suficient per a la seva 
tramitació i s’ajustaran a allò que es disposa a cada convocatòria, la normativa municipal o 
sectorial d’aplicació, que igualment disposaran els terminis de resolució i notificació a 
l’interessat. En tot cas, si transcorren els terminis sense que s’hagi resolt expressament, les 
peticions s’entendran denegades per silenci administratiu. 
 
 
Article 17. Normes generals per a actes a la via pública 
 
1. Les activitats o els usos disposats per l’autorització administrativa municipal queden 
sotmesos al compliment de les condicions establertes a la legislació general, a aquesta 
ordenança i a la pròpia llicència o autorització. L’incompliment implicarà la pèrdua, revocació 
o extinció de l’autorització, sense perjudici de les sancions escaients dins de l’expedient 
sancionador incoat a l’efecte, i de l’obligació de la persona titular de reposar els danys que 
hagi pogut causar. 
  
2. La persona titular de l’autorització ha de tenir-la permanentment a disposició dels  agents 
de l’autoritat i dels serveis tècnics municipals i exhibir-la d’acord amb les normes aplicables. 
 
3. La persona titular de l’autorització és responsable de la conservació i manteniment de 
l’espai públic afectat, les instal·lacions i la zona pròxima en adequades condicions, 
especialment de neteja, salubritat, seguretat i estètica. Estarà obligat a respectar el descans 
dels veïns i altres obligacions previstes en aquesta Ordenança i la normativa vigent. 
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Capítol III. Usos específics 

 
 
Article 18. Especificitats de determinats usos comuns especials i privatius de la via i 
dels espais públics 
 
Sense perjudici de l’aplicació preceptiva a totes les actuacions, actes i activitats a la via i els 
espais públics de la regulació establerta al Capítol anterior, les característiques o l’especial 
incidència a la via i als espais públics d’algunes d’aquestes actuacions, determina la 
conveniència d’establir una regulació complementària més específica per a elles, que serà la 
que per a cada cas contindran els articles següents. 
 
 
Article 19. Obres que afectin la via pública 
 
Les empreses i particulars als quals s’ordeni o s’autoritzi l’execució d’obres a la via pública 
estan obligats a efectuar la reposició dels paviments, voreres, guals, arbres i altres elements 
afectats, d’acord amb la normativa urbanística i d’edificació. 
 
 
Article 20. Horari de les obres 
 
1. Només podran realitzar-se treballs d’obres i construcció a la via pública, durant els dies i 
les hores següents: 
 
De dilluns a divendres, no festius: des de les 8 a les 20 hores. 
Dissabtes, no festius: des de les 9 a les 14 hores. 
 
2. S’exceptuen d’això, les obres que s’hagin d’executar per urgències o emergència, 
especialment les que tinguin com a finalitat el restabliment de serveis essencials per a la 
ciutadania, com ara el subministrament d’electricitat, d’aigua, de gas i de telèfon, i els serveis 
relacionats amb l’ús i la difusió de les noves tecnologies; les obres destinades a evitar una 
situació de risc o perill imminent per a les persones i els béns, i les que, per llurs pròpies 
característiques, d’acord amb allò que s’estableixi per la normativa corresponent, no puguin 
executar-se durant el dia. 
 
 
 
 
 
Article 21. Tanques i bastides 
 
1. Tota instal·lació de tanques i bastides requereix la prèvia autorització administrativa 
municipal. La instal·lació de tanques de protecció, en general, és obligatòria en totes les obres 
de construcció d’edificis, obres exteriors i enderrocaments, així com per a l’ocupació de la via 
pública, en la forma, materials, mesures i altres condicions que es disposin normativament i 
determinin els serveis tècnics municipals, sense que puguin ocupar una superfície superior de 
la via pública a l’autoritzada ni alterar-ne les condicions. 
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2. La persona propietària promotora de les obres és responsable subsidiària de les obligacions 
establertes en el paràgraf anterior. 
 
 
Article 22. Contenidors i sacs de runes 
 
1. No es poden dipositar materials directament sobre la via pública. El dipòsit i la recollida de 
terres, runes, enderrocs i altres residus de la construcció procedents de reparacions o 
reformes als immobles s’ha d’efectuar per mitjà de contenidors metàl·lics o de sacs 
degudament autoritzats i d’acord amb allò que disposi la normativa sectorial de tractament de 
residus. 
 
2. La col·locació de contenidors i sacs de runes a la via pública ha de ser autoritzada per 
l’administració municipal, que fixarà la seva ubicació i condicions d’ús i garanties.  
 
3. Els contenidors metàl·lics i els sacs de runes se situaran, sempre que sigui possible, a 
l’interior de la zona tancada d’obres i, en cas contrari, a les calçades de les vies públiques, 
preferentment davant l’obra a la qual serveixen, o tan a prop com sigui possible. S’hauran de 
situar de manera que no impedeixin la visibilitat dels vehicles, especialment a les cruïlles, 
respectant les distàncies establertes a efectes d’estacionament per la normativa en matèria 
de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, i s’hauran d’adoptar les mesures 
de seguretat necessàries per tal d’evitar accidents, com delimitar amb tanques lligades la zona 
d’obres o  instal·lar l’enllumenat vermell de seguretat nocturna, suficient i adequada per a 
prevenir accidents.  
 
4. En tot cas, els  contenidors  i sacs, que es col·locaran sempre de manera que el cantó de 
més llargada estigui situat en paral·lel a la vorera, no es podran col·locar: 
 

a) En els passos de vianants, ni davant d’aquests, ni en els guals, ni a les zones on 
està prohibit estacionar, ni en les reserves d’estacionament i parada, tret que 
aquestes reserves hagin estat concedides per la mateixa obra. 

b) A sobre de les tapes d’accés de serveis públics, ni obstaculitzant els hidrants o 
boques d’incendis, els escocells dels arbres, els jardins públics, ni en general sobre 
cap element urbanístic la utilització del qual pugui ser dificultada en circumstàncies 
normals o en cas d’emergència. 

c) Damunt de les voreres quan no permetin una zona de pas lliure de vianants de 80 
cm, com a mínim; ni a les calçades, quan l’espai que resti lliure per a la circulació 
sigui inferior a 2,75 metres en vies d’un sol sentit de marxa o de 6 metres a les vies 
de doble sentit. 

d) Quan els contenidors o els sacs s’instal·lin a la calçada, hauran d’estar ubicats a 
20 cm de la vorera de forma que no impedeixin que les aigües superficials 
aconsegueixin el regueró i circulin fins a l’embornal més proper, ni dificultin les 
tasques de neteja de la via pública. 

 
5. Els contenidors metàl·lics i els sacs de runes i s’han d’identificar mitjançant la presentació 
a la seva part exterior de les dades següents:  
 

a) Nom o raó social i telèfon de la persona propietària del contenidor. 
b) Número d’identificació del contenidor i codi de l’empresa responsable. 
c) Nom o raó social del transportista o de l’empresa que ha de recollir el contenidor o el 

sac, si no es tracta de la mateixa empresa responsable. 
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Article 23. Retirada dels contenidors i sacs de runes 
 
1. Els contenidors metàl·lics i sacs de runes ubicats a la via pública hauran de ser retirats: 

a) Quan hagi caducat el termini per al qual s’ha atorgat la llicència d’ocupació de la via 
pública i, en tot cas, quan hagi expirat el de la llicència d’obres, malgrat que no hagi 
finalitzat encara el termini d’ocupació de la via pública. En aquests casos el contenidor 
haurà de fixar la data de caducitat de la llicència expedida per l’Ajuntament.  

b) En qualsevol moment, a requeriment dels o les agents de l’autoritat. 
c) Quan calgui buidar-los, un cop plens, i sempre el mateix dia en què s’hagin omplert. 

En cap cas, les deixalles no podran excedir del nivell superior del contenidor. 
d) S’haurà de deixar en perfecte estat de netedat i manteniment la superfície de via 

pública ocupada pel contenidor o el sac, i el seu entorn immediat. 
 
2. En cas d’incompliment de l’obligació de retirar els contenidors i sacs de la via pública, 
l’Ajuntament procedirà, subsidiàriament, a la neteja de la via pública, retirada, transport, buidat 
i dipòsit, amb càrrec de les persones responsables i sense perjudici de la imposició de les 
sancions que corresponguin. 
 

 
Article 24. Responsables amb relació als residus i enderrocs procedents de reparacions 
domiciliàries 
 
1. Serà responsable directe la persona propietària del contenidor o sac que el comercialitza 
buit, personalment o amb la intermediació de terceres persones,  que percebent directament 
o indirectament de la persona usuària un preu per al subministrament, recollida, transport i 
disposició un cop ple. 
 
Seran responsables subsidiàries, les quals respondran solidàriament entre elles:  La persona 
que realitza el transport; la persona titular de la llicència o autorització municipal; les empreses 
constructores o contractistes; les persones promotores; les persones propietàries de les 
obres.  
 
2. Responsabilitat amb relació a la neteja de la part de la via pública afectada per la instal·lació 
de contenidors i sacs de runes: les persones promotores de l’obra, titulars de la llicència 
d’obres i transportistes, solidàriament. 
 
3. Responsabilitat amb relació als abocaments: les persones que directament els facin i els 
transportistes que s’identifiquin. 
  
4. Responsabilitat amb relació als danys causats al paviment de la via pública com a 
conseqüència de la instal·lació de contenidors i sacs de runes: les persones promotores de 
l’obra, titulars de la llicència d’obres i transportistes, solidàriament. 
 
 
Article 25. Actes i espectacles amb concurrència pública a la via o als espais públics 
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a) Les persones organitzadores o promotores dels espectacles amb concurrència 
pública, les festes, revetlles, actes i altres formes de manifestació popular són 
responsables del compliment de les condicions establertes per l’administració 
municipal, d’adoptar les mesures adients per vetllar pel bon ús del recinte o espai 
públic i dels elements i béns públics que hi hagi instal·lats, així com, en el seu cas, 
de la reposició de la via pública a les condicions de conservació i neteja anteriors 
a la celebració de l’acte i de qualsevol dany o desperfecte que s’hagi pogut causar 
a l’espai públic o al mobiliari o arbrat urbà, com a conseqüència de la seva 
celebració. 

b) No es podrà servir ni vendre cap tipus d’aliment o beguda a la via pública, ni als 
esdeveniments que a la mateixa se celebrin, sense autorització expressa, 
específica i prèvia de l’Ajuntament. 

c) Pel que fa al soroll que alteri la tranquil·litat ciutadana, caldrà complir quan 
s’estableix a l’Ordenança municipal reguladora d’emissió de sorolls i la normativa 
sectorial aplicable.  

d)  Els agents de l’autoritat podran adoptar les mesures preventives adients, inclosos 
el decomís de béns i la suspensió de l’activitat en els  casos legalment previstos a 
la legislació d’espectacles públics i, si escau, de seguretat ciutadana. 
 

 
Article 26. Instal·lacions temporals per a la celebració d’espectacles als espais públics 
 
1. Els barracons o pavellons per a instal·lacions temporals de circs, teatres, cinemes, 
diversions pròpies de fires, envelats per a balls i d’altres instal·lacions similars s’emplaçaran 
als llocs degudament habilitats per l’administració municipal, que fixarà la corresponent 
llicència o autorització municipal, i s’instal·laran d’acord amb les condicions que aquesta 
autorització estableixi. 
 
2. Qualsevol alteració dels emplaçaments prèviament autoritzats per l’Ajuntament requerirà 
també autorització expressa. 
 
3. Les instal·lacions objecte d’aquest precepte i els actes que s’hi desenvolupin caldrà que es 
duguin a terme d’acord amb les condicions que en cada moment estableixi la normativa 
sectorial en matèria de seguretat, protecció de les persones i de prevenció d’incendis. 
 
 
 
 
 
Article 27. Terrasses 
 
1. La terrassa és l’espai ubicat en un lloc obert i lliure d’edificació destinat a acollir les 
instal·lacions i els elements annexos a un establiment de restauració. 
 
2. Mitjançant la corresponent autorització o llicència municipal es possibilita l’ocupació 
temporal d’un espai de sòl de titularitat i ús públic per la instal·lació de terrasses. 
 
3. En una terrassa a la via pública es podrà permetre, tenint en compte les característiques 
concretes i condicions d’ús de l’espai públic que es vulgui ocupar, la instal·lació de taules, 
cadires, para-sols, tendals, els seus suports, cortines per als tendals, estufes per als tendals i 
papereres. 
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Article 28. Condicions horàries per a bars i restaurants i períodes d’instal·lacions de 
terrasses 
 
1. Els períodes, reserves, terminis mínims i les corresponents quotes per a la instal·lació de 
terrasses s’establiran a l’Ordenança fiscal reguladora. 
 
2. L’horari de funcionament de les terrasses. 
L’horari d’inici serà, en tots els casos, a partir de les 8.00 hores del matí. L’horari de finalització 
serà el següent: 
 

• Període de l’1 de juny fins a l’inici del curs escolar durant el mes de setembre: 
a) Per a terrasses ubicades a una distància inferior a 40 metres dels habitatges:  
- Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i diumenges, fins a les 23.00 hores de la nit. 
- Divendres, dissabtes i vigílies de festa, fins a les 00.30 hores de la nit. 
 
b) Per a terrasses ubicades a una distància superior a 40 metres dels habitatges:  
- Fins a la 1 h de la nit, tots els dies. 
 

• Període de l’inici escolar al 31 de maig.  
L’horari finalitzarà mitja hora abans en cadascú dels horaris previstos anteriorment. 

 
3. Per als bars i restaurants s’estableix un horari d’apertura a partir de les 6.30 hores i un 
horari de tancament màxim fins a mitja hora més tard que el tancament de les terrasses per 
als períodes establerts. 
 
4. La Junta de Govern podrà establir la modificació dels anteriors horaris o contemplar d’altres 
variacions adients en atenció als diferents períodes estacionals, festivitats locals o tradicionals 
i d’altres celebracions anàlogues. 
 

 
Article 29. Condicions d’atorgament i renovació de les llicències 
 
1. Els titulars dels establiments comercials d’activitats de restauració hauran de sol·licitar la 
llicència d’ocupació de la via pública amb una terrassa, amb una antelació mínima d’un mes 
a la data d’instal·lació que se sol·licita, mitjançant el model d’instància oficial corresponent, 
amb el compliment dels requisits i aportació documental següent: 
 

a) Documentació acreditativa de les dades de la persona sol·licitant. Si s’actua per 
representació, document vàlid en dret acreditatiu d’aquesta. 

b) Autoliquidació de la taxa municipal que correspongui. 
c) Croquis acotat de la terrassa, amb descripció dels elements que la integraran, la 

ubicació, la superfície a ocupar i d’altres elements de l’ocupació. 
d) Altra documentació necessària, per raó de l’ús específic o del seu emplaçament. 
e) El titular de la llicència de terrassa, que es trobi situada als baixos d’una comunitat de 

propietaris, haurà de notificar al president de la comunitat la llicència i el document que 
acrediti el pagament de la taxa fixada a les ordenances fiscals de l’any en curs. 
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2. Les persones titulars de llicència d’ocupació de la via pública per a la instal·lació d’una 
terrassa podran obtenir-ne, la renovació mitjançant comunicació prèvia amb els següents 
requisits, d’acord amb els dos supòsits següents: 
 

a) Quan es mantinguin iguals totes les condicions de l’ocupació i elements de la terrassa. 
En aquest cas, cal només la comunicació prèvia segons model oficial amb declaració 
responsable del manteniment de les condicions i l’assenyalament del període 
demanat, l’acreditació de la persona sol·licitant i el justificant d’autoliquidació de la taxa 
municipal que correspongui. 

b) Quan es variïn algunes de les condicions de l’ocupació o elements de la terrassa. En 
aquest cas la comunicació prèvia segons model oficial haurà de contenir tots els 
requisits previstos a les lletres a) a e) de l’apartat anterior. 

 
 
Article 30. Condicions d’instal·lació de les terrasses 
 
1. En el cas de voreres adossades a les façanes, l’autorització permetrà l’ocupació del tram 
de sòl situat davant del mateix establiment. L’ocupació d’altres zones o d’una superfície que 
excedeixi la façana del local serà excepcional i podrà autoritzar-se únicament quan 
l’Ajuntament consideri que no provoca dificultats d’accés ni a l’entorn urbà. 
 
2. Excepcionalment es pot autoritzar una ocupació longitudinal més gran quan l’ocupació 
esmentada sigui compatible amb els usos existents i amb l’acord dels establiments i 
comunitats de propietari afectades. 
 
3. No s’autoritzarà cap ocupació de terrasses davant d’entrades d’immobles ni de sortides 
d’emergència. 
 
4. En tot cas, es respectaran els arbres, els escocells, els parterres, el mobiliari urbà i els 
accessos i els passos de vianants. 
 
5. Tots els elements de què s’integri la terrassa hauran de ser desmuntables, s’hauran 
d’ajustar a les característiques establertes per l’Administració municipal, en cada cas, segons 
la seva tipologia, i, excepte llicència municipal expressa a l’efecte, no podran afectar la 
integritat del paviment de la via pública ni introduir-hi alteracions o modificacions. 
 
6. La col·locació dels elements integrants de la terrassa es durà a terme de manera que no 
entorpeixi el trànsit de vianants, per a la qual cosa es deixarà un espai de pas d’1,20 metres 
d’amplada.  

 
7. Una vegada atorgada la llicència per a la instal·lació d’una terrassa, els serveis municipals 
senyalitzaran el seu perímetre sobre la vorera, tret que s’autoritzi expressament a la persona 
titular per fer-ho directament. 
 
8. La terrassa haurà de disposar les mesures adients per a fi d’evitar que la clientela llenci 
deixalles i brutícia a terra. 
 
9. Per a la il·luminació de la terrassa no podrà instal·lar-se cap enllumenat elèctric accessori 
al ja existent a la via pública sense l’autorització corresponent. 
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10. No s’admetrà la instal·lació a les terrasses o des de l’establiment principal de cap tipus de 
font acústica (musical, ambiental, o d’altres similars) ni la música en viu, així com l’ús de 
barbacoes, cuines portàtils o d’altres  elements, tret  que l’Ajuntament ho autoritzi per motius  
de singular ubicació o entorn o d’interès popular, com ara la celebració d’algun acte lúdic, les 
festes de barri, la festa major i altres actes similars. 
 
11. Aquelles d’altres previstes a la present Ordenança que en resultin d’aplicació o les que 
s’imposin a la llicència atorgada o la normativa sectorial d’aplicació. 
 
 
Article 31. Condicions d’ús, manteniment i retirada de les terrasses 
 
1. L’espai públic que ocupi la terrassa i el seu entorn d’influència haurà de mantenir-se per la 
persona titular de la llicència en perfectes condicions de neteja. Als anteriors efectes, caldrà 
que dugui a terme diàriament les neteges que resultin necessàries, retirant qualsevol tipus de 
residu que se’n derivi del funcionament de la seva activitat, fins i tot dels escocells i de la 
vorada de la calçada. 
 
2. La persona titular de la llicència serà la responsable d’advertir als usuaris de les seves 
instal·lacions i a les persones que els atenguin dels possibles incompliments dels seus deures 
cívics, com ara la producció de sorolls, l’obstrucció de les sortides d’emergència i del trànsit 
de persones i vehicles i d’altres similars, disposant, en cas que calgui, una persona 
encarregada de vetllar perquè no es produeixin alteracions de l’ordre públic. 
 
3. S’haurà de respectar els horaris establerts. En aquest sentit, es podran realitzar les tasques 
de muntatge i desmuntatge diari de les terrasses mitja hora abans de l’horari establert, 
amb la màxima cura perquè no ocasionin molèsties al veïnatge. 
 
4. L’ús de la llicència se supedita a l’interès públic. Si com a conseqüència d’esdeveniments 
degudament autoritzats, neteges o altres motius d’interès de la ciutadania, a requeriment de 
l’Ajuntament i prèvia audiència, la persona titular de la llicència haurà de fer el desmuntatge 
anticipat, de manera temporal, mentre duri l’actuació a dur a terme a la via pública, o definitiva, 
si la durada d’aquesta actuació excedeix el termini d’ocupació de la via pública autoritzat a la 
llicència. 
   
5. En finalitzar el període atorgat de la llicència els seus titulars hauran de retirar tots els 
elements de mobiliari i instal·lacions de la terrassa, de tal forma que l’espai públic d’ocupació 
i el seu entorn d’influència quedin restituïts en les mateixes condicions originàries abans del 
seu atorgament. 
 
6. Respectar totes aquelles altres condicions previstes a la present Ordenança que en resultin 
d’aplicació o les que s’imposin a la llicència atorgada o la normativa sectorial d’aplicació. 
 
 
Article 32. Publicitat a la via pública 
 
1. L’exercici de qualsevol de les modalitats previstes de publicitat, estarà subjecte a la prèvia  
autorització administrativa o comunicació prèvia segons els casos. En tot cas, s’haurà de 
liquidar prèviament les taxes previstes a l’Ordenança fiscal i complir els preceptes recollits en 
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el Títol IV d’aquesta Ordenança, relatius a contaminació visual, acústica i lumínica, així com 
en matèria de residus i neteja. 
 
2. Amb la comunicació o sol·licitud de les llicències, les persones titulars de l’activitat, 
productes o serveis que es volen anunciar o les empreses de distribució de material publicitari, 
han de presentar: 
 

a) L’original o la reproducció de l’anunci. 
b) Justificant del pagament de la taxa municipal que correspongui. 
c) Altra documentació necessària, per raó de l’ús específic o del seu  
  emplaçament. 

 
3. L’administració municipal atorgarà la llicència de manera reglada, podent denegar-la per 
raons d’interès públic i, en tot cas, per les raons següents: 
 

a) Quan el contingut publicitari, qualsevol que sigui la seva modalitat d’expressió, es 
consideri contrari a la legislació vigent o a les ordenances municipals. 

b) Quan el contingut publicitari, qualsevol que sigui la seva modalitat d’expressió, 
constitueixi una invitació a la violència, la xenofòbia, el masclisme, la degradació de la 
dignitat humana o l’actuació incívica, entre d’altres. 

c) Per motius urbanístics, de seguretat o d’afectació o degradació visual de l’entorn urbà. 
d) Quan no existeixin garanties suficients que no es produiran desperfectes en els 

elements afectats. 
 
4. L’autoritat municipal podrà moderar la freqüència i nombre d’exemplars a difondre, per tal 
de dur a terme un repartiment proporcionat i evitar la saturació. 
 
5. Es recomana que tots els prospectes publicitaris dediquin una part en lloc visible, de la 
portada o contraportada, a consignar un missatge d’educació ambiental i molt especialment 
de la necessitat de disposar la publicitat, un cop feta servir, en els seus contenidors especials 
de paper per tal d’afavorir la recollida selectiva i el seu posterior reciclatge. 
 
6. No s’entendrà com a publicitat les activitats de difusió de les administracions públiques, les 
associacions municipals de caràcter social i cultural sense ànim de lucre i els partits polítics, 
sempre que actuïn dins de les funcions que els són pròpies i amb independència del seu 
control o supervisió prèvia, per part dels serveis d’inspecció de l’Ajuntament. 
 
7. La publicitat sonora o acústica es limitarà mitjançant la comunicació de l’interessat 
corresponent a un horari concret (entre les 8.00 i les 21.00 hores) i a determinades zones del 
municipi. En tot cas, no es podran superar els nivells sonors establerts en l’Ordenança 
municipal i la normativa vigent sobre sorolls i vibracions 
 
8. No està permesa la utilització del mobiliari urbà, l’arbrat, l’enllumenat públic o qualsevol 
altre element situat a la via pública per a la instal·lació de pancartes, cartells, elements de 
decoració propis de les festes o per a qualsevol altra utilitat, llevat que l’Ajuntament, 
excepcionalment, ho pugui autoritzar de manera expressa per a les entitats a què fa referència 
el punt 7 d’aquest article. 
 
9. Es prohibeix, qualsevol activitat publicitària que: 

 
a) Es dugui a terme, sense la comunicació o autorització administratives prèvies. 
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b) Enganxi o col·loqui cartells fora dels llocs que expressament hagi pogut habilitar a 
l’efecte l’administració municipal o aquells altres llocs o espais en què normativament 
s’hagi prohibit.  

c) Es realitzi mitjançant elements materials de qualsevol mena, configuració o estructura, 
siguin desmuntables o no, a les vies i espais públics com a fanals, arbres, mobiliari 
urbà, façanes dels edificis, parades d’autobús, a excepció en aquest cas de les 
marquesines destinades a aquesta finalitat i per l’adjudicatari de la concessió 
administrativa corresponent. 

d) Suposi col·locar cartells damunt d’altres anuncis d’esdeveniments que encara no hagin 
finalitzat. 

e) Signifiqui repartir de propaganda comercial des de vehicles terrestres o aeris. 
f) Utilitzi animals com a instrument o complement de l’activitat publicitària. 
g) Pugui implicar que es formin grups de persones que obstaculitzi la circulació de 

vianants o vehicles o que ocupi pas de vianants o envaeixi la calçada. 
h) La col·locació de material publicitari en els vidres i altres elements dels vehicles quan 

afecti la seguretat del trànsit. 
i) Comporti llançar material publicitari en qualsevol forma a la via i espais públics. 
j) Es desenvolupi mitjançant qualsevol suport acústic.   

 
 
Article 33.  Activitats de càrrega i descàrrega 
 
1. Es prohibeixen les activitats de càrrega i descàrrega a la via pública del nucli urbà,  entre 
les 23 hores i les 7 hores del dia següent, llevat de casos excepcionals que, amb sol·licitud 
prèvia, autoritzi l'Ajuntament, el qual senyalitzarà, si escau, aquelles zones on es podran fer 
activitats de càrrega i descàrrega nocturna sense sorolls, amb mesures i controls adients. 
 
2. Les persianes metàl·liques i portes d'accés a les zones de càrrega i descàrrega es 
conservaran en perfecte estat de manteniment per  evitar la producció de sorolls. Les carretes 
i carros de transport de mercaderies als locals comercials i industrials es condicionaran per a 
evitar la transmissió de soroll als habitatges de la zona. 
 
 
Article 34. Responsabilitats 
 
1. Seran responsables, de manera solidària, les persones físiques o jurídiques que hagin 
sol·licitat l’autorització o comunicat l’activitat, el titular del contingut del missatge publicitari i el 
titular del suport publicitari i, de manera subsidiària, el titular dels drets reals d’emplaçament 
del suport publicitari que hagués prestat de forma explícita o implícita conformitat amb 
l’activitat publicitària. 
 
2. La responsabilitat abasta la retirada dels elements instal·lats, de la neteja de la via pública 
si ha estat embrutada com a conseqüència d’una activitat publicitària, així com de la reparació 
dels danys causats a la via o als béns públics i les sancions que escaiguin. 
 
3. Els agents de l’autoritat podran retirar o intervenir els materials o mitjans emprats quan es 
realitzi qualsevol de les activitats prohibides per aquesta ordenança que suposin un perill per 
a la seguretat dels usuaris de la via pública. 
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TÍTOL III. COMPORTAMENT DELS CIUTADANS ENVERS LA COMUNITAT 
 

Capítol I. Comportament de la ciutadania a l’espai públic 

  
Article 35. Comportament general 
 
1. Les persones usuàries de la via i dels espais públics tenen dret a comportar-se lliurement 
a la via pública i als espais públics del municipi i a ésser respectats en la seva llibertat. Aquest 
dret és limitat per les disposicions sobre l’ús dels béns públics i pel deure de respectar les 
altres persones i els béns, públics i privats. 
 
2. Les persones usuàries de la via i dels espais públics tenen l’obligació d’usar la via, els 
espais, els béns i els serveis públics de conformitat amb la destinació per a la qual van establir-
se i, sobretot, de respectar la convivència, així com el dret que també tenen les altres d’usar-
los i de gaudir-ne. 
 
3. Les persones usuàries de la via i dels espais públics tenen l’obligació d’observar les 
condicions de salubritat i higiene personals necessàries per no causar molèsties o posar en 
perill la salut personal o col·lectiva. 
 
4. Totes les persones tenen el deure de col·laborar amb les autoritats i agents municipals, 
sense posar obstacles, impediments o resistència a llurs funcions o menystenir la consideració 
i respecte deguts. 
 
 
Article 36. Comportament no cívic a les vies i espais públics 
 
1. Ningú no pot, amb el seu comportament a la via pública, menystenir els drets ni subestimar 
la dignitat de les altres persones, ni la seva llibertat d’acció, ni les pautes generalment  
admeses sobre la convivència. 
 
2. No és permès realitzar actes o produir sorolls que pertorbin el descans i la convivència de 
les persones ni participar en aldarulls nocturns o sortir sorollosament dels habitatges o locals. 
Igualment, no és permès la producció o reproducció de música amb soroll en aparells musicals 
o de qualsevol mena. 
3. Tampoc no es pot danyar, embrutar o deslluir, per qualsevol mètode, les vies ni els espais 
públics, com tampoc els elements que contenen.  
 
4. Resta prohibit fer un ús impropi dels espais públics i els seus elements, de manera que 
impedeixi o dificulti la utilització o el gaudi per la resta d'usuaris.   
 
5. No són permesos utilitzar els bancs i els seients públics per a usos diferents als quals estan 
destinats.  
 
6. A la via i espais públics és prohibit consumir begudes alcohòliques, tret de les terrasses i 
llocs reservats expressament amb autorització municipal i amb motiu de festes de barri, 
revetlles i altres esdeveniments.  
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Article 37. Jocs 
 
La pràctica de jocs de pilota, monopatí o similars a les vies i espais públics no podrà privar ni 
limitar el seu ús per la resta d’usuaris, així com tampoc pertorbar la seva tranquil·litat ni, en 
cap cas, suposar un risc per a aquestes o per les mateixes persones practicants, ni donar com 
a resultat el dany o deteriorament dels béns públics ni privats. Específicament es prohibeixen: 

a) Les competicions esportives massives i/o espontànies o els jocs que pertorbin els 
legítims drets dels veïns i veïnes o d'altres usuaris de l'espai públic,.    

b) La pràctica de jocs amb instruments o d'altres objectes que puguin posar en perill la 
integritat física dels usuaris dels espais públics, així com la integritat dels béns, serveis 
o instal·lacions, tant públics com privats.    

c) Sens perjudici de les infraccions previstes en l'Ordenança municipal sobre Circulació, 
no és permesa la pràctica d'acrobàcies i jocs d'habilitat amb bicicletes, patins, 
monopatins o altres elements elèctrics o de benzina (minimotos, patins elèctrics...), 
sempre que es posi en perill la integritat física dels usuaris dels espais públics, així 
com la integritat dels béns, serveis o instal·lacions, tant públics com privats. 

d) La utilització de patins o monopatins a les escales per a vianants, als elements per a 
l'accessibilitat de persones discapacitades, baranes, bancs, passamans o qualsevol 
altre elements de mobiliari urbà.  

 
En casos determinats, l’autoritat municipal o els seus agents i empleats, degudament habilitats 
per fer-ho, podran restringir jocs i usos als espais públics.  
 
 
Article 38. Presència d’animals domèstics a la via i als espais públics 
 
1. Les condicions de possessió i el comportament dels animals domèstics a la via pública, 
serà la que estableixi en cada cas la normativa en matèria de tinença d’animals domèstics de 
companyia, en particular, l’Ordenança municipal vigent i, de forma més general, el Decret 
legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció d’animals. 
 
2. Malgrat això, i sense perjudici del que disposi la normativa abans referida, les persones 
propietàries o posseïdores d’animals han d’evitar, en tot moment, que aquests causin danys 
o embrutin tant les vies com els espais públics, així com les façanes dels edificis confrontats. 
En especial, tindran la consideració d’infracció les conductes i fets següents: 

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

b) L’accés d’animals a l’interior de les instal·lacions i edificis públics, especialment a les 
àrees de jocs infantils i zones de plantació, excepte en els espais on expressament 
se’ls autoritzi l’entrada. Aquestes limitacions i restriccions no afecten els gossos 
pigalls, quan vagin acompanyant persones invidents. 

c) L’ensinistrament de gossos per a les activitats d’atac, defensa, guarda i similars. 
d) No recollir les deposicions dels animals immediatament i col·locar-les de manera 

higiènicament acceptable dins les bosses adients en els contenidors o als llocs que 
l’Administració municipal destini expressament a aquest efecte. 

e) Les miccions dels animals en les façanes dels edificis i en el mobiliari urbà. 
f) Les deposicions i les miccions d’animals en els parcs infantils o jardins d’ús infantil. 
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3. En cas d’incompliment del  que es disposa en els dos paràgrafs anteriors, els agents de 
l’autoritat municipal requeriran a la persona propietària o posseïdora de l’animal perquè 
procedeixi a la neteja dels elements afectats, sense perjudici de la imposició de les sancions 
corresponents. 
 
 
Article 39. Focs i activitats pirotècniques 

 
1. Està prohibit fer foc i activitats pirotècniques a la via i als espais públics, especialment a les 
zones arbrades, sense l’autorització municipal corresponent, que podrà ser atorgada 
exclusivament per a manifestacions de cultura popular. 
 
2. L’Ajuntament, per concedir l’autorització per encendre fogueres, valorarà els elements 
següents i en determinarà el règim i condicions: 
 

a) Que el seu emplaçament no obstrueixi el pas de vehicles o vianants, sortides de 
serveis i emergències i la seguretat de la circulació. 

b) Que no es trobi a prop d’elements o xarxes de subministrament i comunicació penjats 
enlaire. 

c) Que es trobin a més de 20 metres dels cotxes aparcats i de les façanes de les cases, 
així com dels establiments fixes o temporals de venda de productes pirotècnics. 

d) Que el període s’adeqüi amb els que permet l’administració de la Generalitat de 
Catalunya, en tots els termes forestals i la franja de 400 metres que els envolta. Fora 
d’aquest període només es podrà encendre foc en llocs previstos i dotats d’instal·lació 
especial, amb l’obligació d’apagar-lo en abandonar el lloc i de deixar neta i endreçada 
la instal·lació. 

e) Que no s’emprin elements de combustió que puguin generar efectes tòxics o 
contaminants, o materials susceptibles d’explotar. 

f) Les condicions meteorològiques que puguin significar risc. 
g) Les molèsties o perjudicis que pugui ocasionar envers el veïnatge. 

 
L’autorització podrà ser revocada, sense que això atorgui cap dret d’indemnització a la 
persona titular, per raons sobrevingudes d’interès públic o com a conseqüència de 
disposicions d’altres administracions amb competència en la matèria. 
 
3. El desenvolupament d’activitats de focs i pirotècniques a la via o als espais públics 
necessàriament s’haurà de dur a terme de conformitat amb els criteris de seguretat adients. 
En aquest sentit, resta prohibit: 

a) La venda de productes pirotècnics no autoritzats legalment a nens i nenes de menys 
de catorze anys. 

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

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

d) Fer servir productes pirotècnics dins d’elements d’explosió dels quals es pugui 
provocar la dispersió d’objectes amb risc per a les persones o béns. 

e) No respectar les distàncies màximes de seguretat establertes en espectacles 
pirotècnics. 

f) No subjectar l’activitat al règim i condicions de l’autorització municipal atorgada i la 
normativa sectorial d’aplicació. 
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4. Quan les activitats prohibides en el punt anterior hagin estat desenvolupades per menors 
d’edat, se’ls confiscarà el material i els productes pirotècnics de què disposin i es dipositarà a 
la Prefectura de la Policia Local, en espera de fer-ne lliurament als seus pares, mares o tutors 
o tutores. 
 

 
Article 40. Horts 
 
Durant el període del 15 març al 15 d’octubre, resta totalment prohibit encendre for per 
qualsevol tipus d’activitat (crema de rostolls, fogons de gas, barbacoes de qualsevol mena,...) 
sigui quin sigui la seva finalitat, en els horts i la franja de 500 metres que els envolta, tret 
d’autorització excepcional que haurà d’atorgar-se pel Departament d’ Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat. A la resta de l’any, del 16 d’octubre al 14 
de març, la realització de qualsevol tipus de focs en els horts resta condicionat a la 
comunicació prèvia a l’esmentat Departament de la Generalitat i al compliment dels requisits 
i condicions reglamentàries establertes. 
 
 
Article 41. Barbacoes als espais públics 
 
1. Les barbacoes als espais públics només podran fer-se excepcionalment, prèvia autorització 
municipal, la qual es subjectarà a la normativa vigent i es condicionarà a les competències 
d’altres administracions i a motius de rics per condicions climàtiques.   
 
2. L’autorització municipal disposarà les condicions i mesures de seguretat a observat pels 
peticionaris. En tot cas, s’haurà d’apagar totalment el foc en finalitzar i netejar la zona utilitzada 
i no es podrà abocar cendres incandescents als contenidors de recollida de residus i papereres 
 
 
 
 
 
Article 42. Desallotjament de la via pública. Seguretat 

 
1. Les persones que no respectin les normes de comportament que estableix aquesta 
Ordenança a la via i espais públics seran requerides per les autoritats municipals per tal que 
cessin en la seva actitud i, en cas de resistència, podran ser desallotjades, especialment quan 
la conducta pugui alterar la seguretat col·lectiva i originar desordres en les vies, espais o 
establiments públics. 
 
2. Així mateix, les autoritats municipals podran retirar de la via i espais públics els béns de les 
persones i/o col·lectius quan raons de seguretat o de salut pública així ho aconsellin. 
 
3. En cas que la situació climàtica o altres circumstàncies posin en perill la integritat física de 
les persones que romanen a la via pública, els serveis municipals desallotjaran i traslladaran 
aquestes persones a instal·lacions adients. 
 
 
Article 43. Conductes en situacions extraordinàries o d’emergència 
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1. El comportament de la ciutadania en situacions extraordinàries o d’emergència, com 
inundacions, incendis, riuades, nevades, fuites tòxiques o qualsevol altra situació excepcional 
que comporti evacuació o confinament, s’adequarà, en cada moment, a les normes de civisme 
i col·laboració ciutadana, complint-se els plans bàsics d’emergència municipal  i els plans 
d’emergència específics, així com l’establert a la vigent normativa en matèria de protecció 
civil.  
 
2. En cas de produir-se alguna desgràcia o catàstrofe natural, l’Alcaldia podrà requerir l’ajut i 
la col·laboració personal i material, tant dels habitants, com dels col·lectius del terme municipal 
i, de manera especial, dels que, pels seus coneixements i aptituds, puguin ser de més utilitat 
per a la comunitat. En aquests casos, l’Alcaldia podrà disposar  si ho estima necessari, dels 
mitjans, públics i privats, que puguin ser d’utilitat i d’aplicació a l’emergència decretada, i els 
titulars quedaran obligats a la prestació ordenada. 
 
3. Les entitats públiques i privades, les associacions de protecció civil i la ciutadania en general 
tenen l’obligació de col·laborar en aquelles actuacions de simulacre necessàries per a la 
correcta implantació dels plans de protecció civil. 
 
 
Article 44. Prohibició d’estacionament a determinats vehicles. 

 
Està prohibit l’estacionament de vehicles de grans dimensions (camions majors de 3,5 t, 
autobusos, autocaravanes...) a totes les vies, places i espais urbans del municipi, a excepció 
dels llocs específicament reservats i disposats a l’efecte per a l’Ajuntament amb la forma, 
difusió i senyalitzacions adequades. 
 
L’Ajuntament determinarà els llocs per a l’estacionament d’aquests vehicles que quedaran 
designats mitjançant plafons informatius als vials d’entrada del municipi.  
 
 

 
Capítol II. Comportament de la ciutadania en espais privats: veïnatge i 
manteniment d’habitatges i espais privats 
 
Article 45. Veïnatge 
 
1. Per tal d’establir la qualitat de vida adequada dins dels habitatges, tothom es comportarà 
dins dels valors que exigeix la convivència ciutadana i el respecte vers les altres persones, no 
només amb relació al veïnat més proper, sinó també amb relació a les activitats a l’exterior i 
els edificis adjacents, i s’haurà d’evitar tota conducta que afecti a les condicions de neteja, de 
seguretat i de salubritat de les edificacions, que generi sorolls o que alteri la convivència.  
 
2. L’Ajuntament dura a terme actuacions de foment de la conducta cívica a l’àmbit i immobles 
privats i, en exercici de les competències que té atribuïdes, vetllarà pel compliment dels 
preceptes que a l’efecte es prevegin, tant en aquesta ordenança, com a la resta de 
disposicions municipals vigents.  
 
3. La Policia Local o els Serveis Tècnics Municipals, segons el cas, d'ofici o a requeriment de 
tercers, duran a terme les actuacions de comprovació escaients davant l’existència de fets o 
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conductes que puguin constituir l'incompliment del que disposa aquesta ordenança. 
L'apreciació de la infracció es deduirà dels informes que s’emetin. 
 

 
Article 46. Tendals 

 
L’Ajuntament podrà atorgar llicències per a la instal·lació de tendals al servei de les activitats 
dels locals existents en la planta baixa dels edificis. 
 
Els tendals hauran de ser replegables i desmuntables; el seu nivell inferior haurà d’estar a una 
alçada mínima de dos metres des de la vorera; no podran dificultar la circulació de vianants o 
altres usos; i no podran projectar-se més enllà de la voravia. 
 
 
Article 47. Façanes, finestres i balcons 
 
1. Els propietaris dels immobles resten obligats a evitar accions i omissions que suposin un 
risc per la seguretat de les persones vianants o puguin ocasionar molèsties, tant per els usos 
i activitat que es desenvolupen a façanes, finestres i balcons, com per l’estat de conservació 
d’aquests elements. 
 
2. Els testos i les jardineres dels balcons i finestres s’han de col·locar fermats i protegits de 
manera que no puguin caure, especialment en casos de pluja o vent fort.  
 
3. L’horari de rec de les plantes col·locades en finestres i balcons, que puguin tenir 
vessaments i regalims sobre la via pública, només podran ser entre  les 11 hores del vespre 
fins a les 7 hores del matí, i sempre amb la precaució necessària per no provocar molèsties 
ni danys. 
 
 

 
Article 48.  Jardins comunitaris i altres espais privats 

 
Per la seva titularitat, es distingeixen en dues tipologies: 
 
a) Jardins comunitaris de titularitat municipal i us privatiu. 
 
1. Els jardins comunitaris constitueixen un element important de l’ecosistema urbà i, com a tal, 
les persones que en són responsables per fer-ne ús, els han de mantenir en un estat correcte, 
tot i que la titularitat en sigui municipal, complint especialment el següent: 

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

• Específicament, s’hauran de mantenir netes i cobertes les tapes d’arquetes 
  de sanejament, així com els conductes interiors.  

• L’execució de les corresponents operacions de desratització, desinsectació 
  i desinfecció, correran a càrrec de l’Ajuntament tant aviat en rebi avís. 

• Aquelles altres que dimanin del dret de propietat privatiu i horitzontal.  
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2. Les comunitats de propietaris amb jardí que tinguin plantacions amb branques, arbustos, 
tanques vegetals o anàlogues, que surtin de la seva propietat, hauran de mantenir-les de 
manera que no causin molèsties a terceres persones ni envaeixin o originin cap tipus de 
limitació a l’ús normal de la via pública. 
 
3. És totalment prohibida la tala de qualsevol arbre sense la prèvia actuació de control o 
autorització expressa municipal, així com qualsevol actuació que condueixi a la mort de 
qualsevol arbre (poda excessiva o en períodes inadequats, eliminació d’arrels, utilització de 
productes químics, etc.). 
 
4. Durant el període comprès entre maig i octubre, no es permet el reg entre les 8 hores del 
matí i les 20 hores del vespre. L’Ajuntament pot autoritzar-ne el reg dins d’aquesta franja 
horària quan per raons tècniques així es justifiqui. 
 
b) Espais lliures i els terrenys no urbanitzats de titularitat privada no municipal 
 
1. Els espais lliures i els terrenys no urbanitzats constitueixen un element important de 
l’ecosistema urbà i, com a tal, les persones que en són responsables,  els han de mantenir en 
un estat correcte,  complint especialment el següent: 

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

• Específicament, s’hauran de mantenir netes i cobertes les tapes d’arquetes 
  de sanejament, així com els conductes interiors.  

• L’execució de les corresponents operacions de desratització, desinsectació i 
  desinfecció. 

• Aquelles altres que dimanin del dret de propietat privatiu i horitzontal.  

 
2. Les plantacions amb branques, arbustos, tanques vegetals o anàlogues, que surtin de la 
seva propietat, hauran de mantenir-les de manera que no causin molèsties a terceres 
persones ni envaeixin o originin cap tipus de limitació a l’ús normal de la via pública. 
 
3. La manca de conservació o neteja a les plantacions i els espais lliures privats o 
l’incompliment de les obligacions anteriorment establertes habilitarà l’Ajuntament perquè 
n’ordeni els treballs necessaris, mitjançant el procediment previst a l’efecte a la normativa en 
matèria urbanística i en matèria de règim local. En cas de desobediència, podrà procedir a 
l’execució subsidiària amb càrrec a les persones propietàries i sens perjudici de la imposició 
de les sancions corresponents. 
 
4. Està totalment prohibida la tala de qualsevol arbre sense la prèvia actuació de control o 
autorització expressa municipal, així com qualsevol actuació que condueixi a la mort de 
qualsevol arbre ( poda excessiva o en períodes inadequats, eliminació d’arrels, utilització de 
productes químics, etc.). 
 
 
 

TÍTOL IV. ENTORN URBÀ I MEDI AMBIENT 

 
Capítol I. Disposició general 
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Article 49. Finalitat 
 
Totes les persones contribuiran i col·laboraran en el manteniment i millora de l’entorn urbà i el 
medi ambient de la ciutat, i s’abstindran de realitzar qualsevol ús o activitat que pugui 
ocasionar perjudicis o deteriorament dels béns jurídics protegits per aquesta Ordenança. 
 
 

 

Capítol II. Preservació visual del paisatge i l’entorn urbà 
 
Article 50. Fonament i objecte 

 
1. El dret a gaudir del paisatge urbà de la ciutat, és indissociable del deure correlatiu de 
mantenir-lo en condicions de neteja, polidesa i ornat. 
 
2. El deure d'abstenir-se d'embrutar, tacar i deslluir l'entorn troba el seu fonament en la 
necessitat d’evitar  la contaminació visual, i és independent i per tant compatible amb altres 
expressions gràfiques, com poden ser els murals artístics visibles des de la via pública que es 
realitzin en llocs prèviament determinats, sempre amb el vist i plau o autorització municipal. 
 
 
Article 51. Condicions i neteja dels grafits, pintades i altres expressions gràfiques 
 
1. No es permet realitzar, sense autorització municipal,  grafits, pintades o qualsevol altra 
expressió gràfica (dibuixos, escrits i gargots,...) en façanes dels immobles, tanques, rètols, 
senyals, monuments i, en general, sobre edificis i instal·lacions, equipaments, mobiliari urbà i 
vies públiques en general. La infracció a aquest precepte tindrà el caràcter de molt greu si es 
realitza sobre monuments, edificis públics, especialment els catalogats, o mobiliari urbà.   
 
2. Per poder realitzar expressions gràfiques de qualsevol tipus els interessats hauran d’obtenir 
la corresponent autorització administrativa que es subjectarà al següent: 
 
Sol·licitud prèvia  amb indicació de la situació exacta,  dimensions i croquis a escala i en colors 
del projecte. Si es projecta sobre edifici o suport no municipal, caldrà acreditar el permís del 
titular del bé. 

 
Només s’autoritzaran als llocs que a l’efecte es designaran, amb exclusió expressa dels 
edificis públics i monuments. 

 
No s’autoritzaran aquells que siguin ofensiu o irrespectuosos per a les persones o les 
institucions, que tinguin un contingut discriminatori, racista, masclista manifestament 
antidemocràtic o contrari als drets humans, o que inciti a cometre infraccions de la legalitat. 
 
3. Quan la concreta expressió gràfica es realitzi en un bé privat que es trobi instal·lat de 
manera visible o permanent en la via pública, serà necessària, a més a més del permís de la 
persona titular de l'esmentat bé, l'autorització expressa de l'Ajuntament.   
 
4. Si amb motiu d'una activitat autoritzada, de qualsevol mena, es produeix un deslluïment, 
per qualsevol tipus d'expressió gràfica, a qualsevol lloc de la via pública, les persones 



Ajuntament de Badia del Vallès 
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042 

31 

organitzadores dels actes en seran responsables i restaran obligades a restablir l'estat original 
del bé en concret. 
 
5. Els agents de l’autoritat podran retirar o intervenir els materials o mitjans emprats en 
l’execució de grafits i pintades que no han estat prèviament autoritzats per l’Ajuntament. La 
responsabilitat dels autors es veurà agreujada quan recaigui sobre elements públics i quan es 
conculqui allò establert a l’apartat c) anterior. 
 
6. Les persones responsables de les infraccions vindran obligades a la neteja i reposició dels 
béns públics afectats. Sense perjudici de les sancions escaients, l’Ajuntament podrà 
rescabalar-se d’aquelles les despeses de neteja que s’originin en execució subsidiària. 
 
 
Article 52. Pancartes, cartells i qualsevol altra forma de propaganda i publicitat que 
afecti a l’entorn urbà 

 
1. L’Ajuntament podrà autoritzar, a sol·licitud d’associacions o entitats reconegudes en el 
Registre d’Entitats Municipal, la col·locació de pancartes, cartells o qualsevol altra forma de 
propaganda o publicitat, relacionades amb activitats i esdeveniments de caràcter puntual. En 
aquests casos, les pancartes, cartells o similars seran de fàcil retirada i, en cap cas, 
embrutaran o faran malbé la superfície o espai que ocupin, i s’haurà de tenir especial cura de 
retirar les cordes lligades a arbres i altres elements. Les entitats autoritzades s’han de 
comprometre a retirar aquests elements en un termini de set dies (7 dies), comptats des de 
l’acabament de l’activitat o esdeveniment puntual, excepte quan es renovi, motivadament i per 
raons justificades, el termini abans de la seva caducitat, el qual únicament es podrà produir 
una sola vegada. 
 
2. La col·locació de cartells, pancartes, banderoles, adhesius o qualsevol altra forma de 
propaganda, amb fins publicitaris o no, haurà d’efectuar-se únicament en els llocs 
expressament autoritzats o habilitats amb aquest efecte per l’Ajuntament, sense que en cap 
cas s’ocultin els elements arquitectònics amb interès significatiu per la ciutat ni produeixin 
limitació o confusió amb els senyals i cartells indicatius de trànsit i circulació. 
 
Queda totalment prohibida la col·locació de pancartes, tanques, rètols, cartells, adhesius o de 
qualsevol altra forma de propaganda en suports públics o privats i  en elements de mobiliari 
urbà, llevat d'aquells expressament autoritzats o habilitats a aquest efecte per a l'Ajuntament. 
És prohibida la col·locació de cartells i pancartes en edificis i instal·lacions municipals i en 
qualsevol espai públic o element del paisatge urbà, sense autorització expressa de 
l'Ajuntament. 
 
3. En els casos de publicitat no autoritzada o que o pugui oferir perill a la via pública o a la 
seguretat de la ciutadania, podrà subsidiàriament retirar o reparar els danys efectuats per la 
col·locació d’una pancarta, cartell o qualsevol altra forma de propaganda o publicitat, amb 
càrrec a la persona responsable, directa o subsidiària, i sens perjudici de la imposició de les 
sancions corresponents. 
 
4. Es prohibeix esquinçar, arrencar i llançar a l'espai públic cartells, anuncis, pancartes i 
objectes similars. 
 
5. Les persones que reparteixen publicitat domiciliària no podran deixar propaganda fora del 
recinte de la porteria dels edificis o de les bústies habilitades.   
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6. Als plafons i mitjans municipals de lliure expressió ciutadana queda prohibida la publicitat 
amb continguts racistes, xenòfobs, masclistes i que atemptin contra els més elementals drets 
humans. 
  
7. Es considera responsable directe de la infracció la persona  física o jurídica que promogui 
la contractació o difusió del missatge (entitat anunciant) i es considerarà responsable 
subsidiària la persona autora material dels fets. 
 
 

 

Capítol III. Medi ambient atmosfèric 
 
Article 53. Concepte 
 
Té la consideració de contaminació atmosfèrica la presència de substàncies o formes 
d’energia a l’atmosfera a nivells més elevats dels normals, suficients per produir una acció 
nociva a la salut de les persones, als recursos biològics o als ecosistemes o béns materials. 
 
 
Article 54. Emissions contaminants 

 
1. Tota activitat, ja sigui comercial, industrial o de qualsevol mena, que es desenvolupi en el 
terme municipal de Badia del Vallès és sotmesa a la normativa vigent, pel que fa a les 
emissions i immissions de productes contaminants a l’atmosfera. 
 
2. Tothom s’abstindrà de realitzar qualsevol emissió a l’atmosfera que sobrepassi els límits 
contaminants establerts per la normativa vigent o que sigui susceptible de produir efectes 
nocius a la salut de les persones.  
 
3. L’autoritat municipal, a través dels seus agents, promourà les actuacions necessàries per 
prevenir la contaminació atmosfèrica, sense perjudici de les competències atribuïdes a altres 
administracions públiques. 
 
 
Article 55. Vehicles 
 
1. Els vehicles de motor de combustió que circulin dins dels límits del terme municipal hauran 
de complir les condicions establertes a la normativa d’emissions gasoses i soroll.  
 
2. Les persones propietàries o conductores de vehicles de motor seran responsables de 
mantenir les seves emissions contaminants dins dels límits que indiquen les normes 
establertes a aquest efecte, sense que es puguin ultrapassar aquests límits i de complir amb 
la normativa i tràmits de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV). 
 
 
Article 56 Fums i pudors  
 
1. Cal evitar, d’una manera general, qualsevol acció o omissió que generi l’emissió de fums i 
olors molestes, nocives i perjudicials per a les persones i el medi ambient. 
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2. La persona responsable de la producció d’aquests fums i olors està obligada a dur a terme 
les accions oportunes perquè cessin les causes que les van motivar, sense perjudici de la 
imposició de les sancions corresponents. 
 
 
 

Capítol IV. Sorolls i vibracions 

 
Article 57. Objecte i criteris 
 
1. L’Ajuntament adoptarà en tot moment les mesures i instruments necessaris per prevenir i 
corregir la contaminació acústica les mesures i instruments municipals necessaris per prevenir 
i corregir la contaminació acústica, entesa com l’existència de sorolls i vibracions procedents 
d’emissors que superin  els valors límit d’immissió i emissió establerts per la legislació i 
normativa sectorial vigent.  
 
2. L’Ajuntament mitjançant l’Ordenança reguladora específica adoptarà les mesures adients 
per evitar la incidència de sorolls i vibracions en la qualitat de vida, salut i comportament de 
les persones. 
 
 
 
 
 
 
Article 58. Drets i Obligacions 
 
1. Totes les persones tenen el dret, i correlativa obligació vers els altres, a ser respectats en 
el seu descans i a evitar la producció de sorolls i vibracions que alterin la normal convivència, 
independentment de l’hora del dia. 
 
2. Tothom té el dret i el deure a recolzar amb les accions municipals, col·laborar amb els 
agents municipals acreditats, tot i permetent l’accés a l’habitatge o local on es produeixin 
sorolls. 
 
 
Article 59. Veïnatge 
 
1. Per tal d’establir una bona qualitat de vida dins l’habitatge, s’haurà de mantenir un 
comportament dintre dels valors que exigeix la convivència ciutadana i el respecte vers les 
altres persones, per la qual cosa, la producció de sorolls s’haurà de mantenir dins els límits 
admissibles, sense poder-se ultrapassar els establerts a la legislació vigent i les ordenances 
municipals específiques. 
 
 
2. L’acció municipal s’ha d’adreçar especialment al control dels sorolls i la ciutadania ha de 
respectar el següent:  
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a ) El volum de la veu humana o l’activitat directa de les persones s’ha de mantenir a 
 nivells que no afectin la bona convivència. 
b) Les persones posseïdores d’animals domèstics o de companyia estan obligades a 
 adoptar les mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat  del veïnat sigui 
 alterada pel comportament dels seus animals. 
c) El funcionament d’electrodomèstics de qualsevol classe, aparells, aire 
 condicionat, ventilació, refrigeració, instruments musicals o acústics i similars a 
 l’interior de l’habitatge s’ha d’ajustar als límits legalment establerts per tal 
 d’evitar molèsties innecessàries a la resta. 
 
3. Caldrà, per tant, evitar molestar el veïnat amb sorolls innecessaris, encara que es trobin per 
sota dels nivells establerts i siguin difícilment mesurables, com els tancaments de porta 
bruscos, cops, crits, salts, balls, cants, música alta i similars, especialment en hores de 
descans nocturn. També caldrà evitar molestar el veïnat amb sorolls molestos, encara que es 
trobin per sota dels nivells establerts i siguin difícilment mesurables, com els sorolls constants 
i repetitius. 
 
4. És prohibit qualsevol activitat pertorbadora del descans aliè en l’interior dels habitatges, 
especialment entre les 20 hores i les 8 hores del dia següent.  
 
5. Les reparacions domèstiques, els canvis de mobles i similars s’efectuaran entre les 8 hores 
i les 20 hores dels dies laborables i entre les 10 hores i les 15 hores dels festius i vigílies de 
festius, excepte en casos específics i puntuals de justificada i urgent necessitat i amb l’adopció 
de totes les mesures que calguin per garantir la tranquil·litat del veïnat que es pugui veure 
afectat. 
 
 
6. L’incompliment de les obligacions i prohibicions anteriors facultarà l’Ajuntament per a la 
imposició de sancions i l’adopció de les mesures d’execució forçosa que procedeixin, 
conforme l’Ordenança municipal de sorolls i vibracions i la normativa sectorial d’aplicació, tret 
d’allò expressament previst dins d’aquesta Ordenança. 
 
 

 
Capítol V. Residus i neteja 
 
Article 60. Obligacions municipals i propietat dels residus 
 
Els serveis municipals són responsables de mantenir els espais públics del terme municipal 
en condicions de neteja i salubritat. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament prestarà el servei 
públic corresponent amb la intensitat necessària i exercirà les facultats de vigilància i policia 
que s’esmenten en aquesta Ordenança i en la legislació aplicable. 
 
 
Article 61. Obligacions generals dels ciutadans i de les ciutadanes 
 
Totes les persones que romanen al terme municipal de Badia del Vallès tenen l’obligació 
d’evitar i prevenir l’embrutiment del municipi en general i els espais públics en particular. 
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Article 62. Prohibicions 
 
1. En general, es prohibeix llençar o abandonar a la via i espais públics tota mena de productes 
o portar a terme actuacions que tinguin l’efecte d’embrutar, deslluir, degradar o contaminar els 
béns o els espais públics. 
 
2. En particular, tindran la consideració d’infracció els actes següents: 
 

a) Escopir o fer necessitats fisiològiques. 
b) Llençar xiclets sobre el paviment o el terra, deixar-los al mobiliari o altres elements de 

la via pública, llevat de les papereres.  
c) Llençar burilles de cigars, cigarretes o similars. 
d) Llençar qualsevol deixalla, tant des de terra, com des de vehicles, aturats o en marxa. 
e) Utilitzar trituradors domèstics que evacuïn els productes a la xarxa pública de 

sanejament. 
f) Dipositar a l’interior de les papereres o contenidors residus de naturalesa líquida. 
g) Abandonar mobles, estris i similars a la via pública i als espais oberts sense edificar, 

tant públics com privats. 
h) Netejar i reparar vehicles i maquinària a la via pública, així com efectuar canvis d’olis 

o altres líquids, llevat actuacions puntuals d’emergència degudament acreditades, i, 
en tot cas, s’haurà de procedir a la neteja de la zona afectada.  

i) Netejar aparadors i altres elements exteriors d’establiments comercials i edificis fora 
de l’horari comprès entre les 7 i les 10 hores i entre les 20 i les 22 hores, tenint cura 
de no embrutar la via pública. 

j) Buidar, abocar o dipositar qualsevol mena de residu a la via pública (calçada, voreres, 
escocells, xarxa pública de clavegueram, etc.) i als espais oberts sense edificar, tant 
públics com privats, excepte en els casos que existeix autorització municipal prèvia o 
quan, per causa d’emergència, ho ordeni l’autoritat. 

k) Abocar qualsevol matèria o residu líquid (aigua bruta, olis, greixos o productes similars) 
a la via pública i als espais oberts sense edificar, tant públics com privats. No obstant 
això, s’autoritza l’abocament d’aigua bruta procedent de la neteja dels elements 
comuns dels immobles (accessos, escales, etc.) directament als desguassos de la 
xarxa pública de clavegueram. 

l) Abocar qualsevol mena de residu industrial líquid, sòlid o solidificable, que, per la seva 
naturalesa, sigui susceptible de produir danys als paviments o afectar la integritat i la 
seguretat de les persones i de les instal·lacions municipals de sanejament. 

m) Abocar en contenidors o sacs col·locats a la via pública residus que siguin 
caracteritzables com especials, d’acord amb allò que disposa el Catàleg de residus de 
Catalunya.  

n) Dipositar els residus, tant domiciliaris com comercials, en contenidors diferents dels 
expressament designats en cada cas o fóra d’aquests, especialment els objectes 
metàl·lics com estufes, termos o similars que puguin produir avaries en el sistema 
mecànic dels vehicles utilitzats per la seva recollida. 

o) Pintar o manipular incorrectament les papereres o qualsevol tipus de contenidor, així 
com qualsevol altra acció que hi ocasioni danys.  

p) Cremar papereres o qualsevol tipus de contenidor. 
q) Desplaçar qualsevol tipus de contenidor del lloc designat pels serveis tècnics 

corresponents i utilitzar els esmentats contenidors per a ús privat. 
 
 
Article 63. Contenidors i recollida dels residus municipals ordinaris 
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1. Tota persona té l’obligació de col·laborar amb els serveis municipals de recollida de residus 
i de dipositar els residus que generin dintre de les papereres i els contenidors selectius 
corresponents més propers als seus domicilis i en l’horari que s’estableixi. Si l’esmentat 
contenidor es trobés totalment saturat, té l’obligació de dipositar els seus residus dins del 
corresponent contenidor buit més proper.  
 
2. A les papereres només es podran dipositar deixalles sòlides de format petit com papers, 
embolcalls i similars. 
 
3. Com a regla general, el dipòsit de residus municipals ordinaris haurà de fer-se als 
contenidors instal·lats en la via pública, en llocs especialment reservats i específicament 
destinats a aquest efecte. 
 
4. La fracció orgànica es dipositarà al compartiment assenyalat a aquest efecte, el qual està 
perfectament diferenciat i separat del compartiment destinat a la fracció de rebuig. Aquestes 
fraccions orgàniques i de rebuig s’introduiran en bosses de plàstic que tinguin característiques 
d’impermeabilitat i que siguin difícil d’esquinçar les quals, un cop tancades correctament, 
hauran de ser col·locades dins els contenidors estàtics que correspongui, de tal manera que 
no es produeixin abocaments de residus durant l’operació. Si com a conseqüència d’un 
deficient dipòsit, es produeixen aquests abocaments, la persona usuària causant serà 
responsable directa de la brutícia ocasionada a la via pública. 
 
5. És prohibit deixar qualsevol tipus de residu fora dels contenidors i als voltants de les zones 
habilitades per aquells.  
 
6. El dipòsit d’aquests residus es realitzarà en l’horari que s’estableixi  o recomani de forma 
preferent. 
 
 
Article 64. Recollida domiciliària de mobles i residus voluminosos 

 
L’Ajuntament, prèvia sol·licitud de la persona interessada, posa a disposició de les persones 
usuàries un servei de recollida de mobles, estris, trastos i altres d’envergadura similars, 
sempre que el seu origen sigui domèstic i que no poden ser evacuats per mitjans 
convencionals de  recollida. Aquests residus voluminosos hauran de ser dipositats per les 
persones usuàries dins els dies  i horaris establerts i als punts de recollida que fixi l’empresa 
o el personal responsable del servei de trasllats, dipòsit i eliminació.  
 
 
Article 65. Recollida de vehicles abandonats i fora d’ús 

 
1. És prohibit l’abandonament de vehicles en la via pública, estiguin o no fora d’ús, sent 
responsabilitat de les persones propietàries la recollida i el tractament de les seves restes. 
 
2. En aplicació de l’article 106 del RD Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el 
text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial, 
l’Ajuntament podrà ordenar el trasllat d’un vehicle a un centre autoritzat de tractament de 
vehicles (CATV) per a la seva posterior destrucció i descontaminació: 
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Quan hagi transcorregut més de dos mesos des que el vehicle fos immobilitzat o retirat de la 
via pública i dipositat per l’Ajuntament i el seu titular no formuli al·legacions. 
Quan el vehicle estigui estacionat per un període superior a un mes en el mateix lloc i presenti 
desperfectes que facin impossible el seu desplaçament pels propis mitjans o li manquen les 
plaques de matriculació. 
Quan recollit un vehicle com a conseqüència d’avaria o accident del mateix en un recinte privat 
el seu titular no l’hagués retirat en el termini de dos mesos. 
 
Amb anterioritat a l’ordre de trasllat del vehicle, la Policia Local requerirà el titular d’aquell amb 
l’advertiment que, en cas de no procedir a la seva retirada en el termini d’un mes, es procedirà 
al seu trasllat al CATV. Tanmateix, l’Alcaldia o l’òrgan delegat podrà acordar, d’estimar-se 
convenient, la substitució del tractament residual del vehicle per a la seva adjudicació als 
serveis de vigilància del trànsit. 
 
 
Article 66. Recollida de residus comercials 
 
1. Les persones titulars de les indústries i comerços tenen l’obligació de fer-se càrrec de la 
gestió dels residus, d’acord amb la normativa sectorial vigent, i han de comunicar a 
l’Ajuntament el sistema de gestió. 
 
2. En cas que les persones titulars de les indústries i els comerços no es facin càrrec de la 
gestió dels seus residus, l’Ajuntament podrà actuar de forma subsidiària, amb càrrec a 
aquelles de totes les despeses causades, sense perjudici de la imposició de les sancions 
corresponents. 
 
3. Els locals o centres comercials, tant públics com privats, hauran de dipositar els residus en 
l’horari establert. 
 
 
Article 67. Recollida de residus especials 

 
Els residus especials hauran de ser dipositats als punts de recollida específics establerts per 
l’Ajuntament. En cap cas, es podran dipositar en papereres o punts de recollida ordinaris 
davant el seu risc per a les persones o el medi ambient. Per exemple; les piles, olis domèstics, 
olis industrials, olis de cotxes, tòners d’impressora, radiografies... 

 
 
Article 68. Transport, càrrega i descàrrega de materials 

 
1. El transport i la càrrega i descàrrega de qualsevol material que sigui susceptible de produir 
brutícia a la via pública, s’ha de subjectar a allò que s’estableix a la legislació sectorial 
aplicable, especialment a la normativa d’edificació, circulació i transport de mercaderies per 
carretera.  
 
2. No es permet transportar qualsevol mena de material amb un vehicle que no dugui tancada 
la bocana de descàrrega, com a dispositiu que impedeixi l’abocament dels esmentats 
materials a la via pública, considerant-se solidàriament responsables les persones 
propietàries del vehicle i conductores, tenint ambdós l’obligació de retirar el material abocat, 
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netejar tota la part de la via pública afectada i reparar els danys causats, sense perjudici de la 
imposició de les sancions corresponents. 
 
3. Seran responsables els conductors dels vehicles i, subsidiàriament, les persones titulars 
dels establiments i de les obres on s’hagin efectuat i, en últim cas, el propietari o conductor 
del vehicle, hauran de netejar la via pública i els elements i retirar els materials abocats. 
 
 

Capítol VI. Aigües i altres factors ambientals 

 
Article 69. Abocaments limitats 
 
No es poden fer a la xarxa municipal de clavegueram, a la xarxa metropolitana d’evacuació i 
sanejament d’aigües residuals, ni directament a la llera pública, abocaments que, en qualsevol 
moment, tinguin característiques o concentracions de contaminants iguals o superiors a les 
expressades en la normativa sectorial vigent. 
 
 
Article 70. Abocaments prohibits 
 
1. És prohibit abocar a la xarxa municipal de clavegueram, a la xarxa metropolitana 
d’evacuació i sanejament d’aigües residuals i a la llera pública tota classe de matèries o 
productes procedents d’usos domèstics, industrials, sanitaris, comercials, de la construcció o 
de qualsevol altre ús.  
 
2. És prohibit, en particular, l’abocament tant de pintures, vernissos, dissolvents, olis minerals 
i de cuina cremats, així com de barreges aquoses de materials de construcció, com ciment, 
guix, vorada, etc. 
 
3. Les matèries i els productes abans esmentats seran dipositats als punts de recollida 
establerts per l’Ajuntament. 
 
4. L’Ajuntament promourà les mesures de divulgació de missatges de conscienciació sobre la 
prohibició d’abocaments de substàncies dels que fa referència el present article. 
 
 
Article 71. Contaminació lumínica 
 
1. S’entén per contaminació lumínica l’emissió de flux lluminós de fonts artificials nocturnes 
en intensitats, direccions o rangs espectrals innecessaris per a la realització de les activitats 
previstes en la zona que s’han instal·lat els llums. 
 
 
2. L’Ajuntament fomentarà el diàleg amb les empreses i particulars perquè en la il·luminació 
de recintes privats exteriors, façanes i rètols publicitaris s’atenguin, en la mesura que sigui 
possible, les normes de reducció de la contaminació lumínica nocturna, els criteris d’eficiència 
del consum energètic i l’estètica urbana d’integració a les façanes i als seus elements 
arquitectònics. 
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3. L’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, ha de vetllar perquè: 
 

a) Els llums utilitzats siguin tancats o apantallats, que evitin l’enlluernament i la 
contaminació intrusa. 

b) Els enllumenats exteriors que s’instal·lin tinguin, preferentment, acreditada llur qualitat 
per a evitar la contaminació lumínica i estalviar energia. 

c) Els components dels enllumenats s’ajustin adequadament a les característiques dels 
usos i de la zona enllumenada i emetin preferentment en la zona de l’espectre visible 
de longitud d’ona llarga. 

d) Els enllumenats estiguin connectats només quan calgui, mitjançant cèl·lules 
fotoelèctriques o temporitzadors, si escau. 

e) Els enllumenats es mantinguin apagats, quan no siguin necessaris. 
f) Les instal·lacions i els aparells d’enllumenament siguin sotmesos al manteniment 

adequat per a la conservació permanent de llurs característiques. 
g) L’enllumenat ornamental i publicitari s’haurà d’apagar a l’horari legalment establert. 

 
4. Pel seu adequat ús i compliment, caldrà atenir-se a les normes vigents sobre aquesta 
matèria específica, concretament, la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
 
 
 
 

 
 
TÍTOL V. INFRACCIONS I SANCIONS 

 
Capítol I. Inspecció, control i revisió 
 
Article 72. Disposicions generals 
 
1. Els serveis municipals vetllaran pel manteniment de l’ordre públic i pel compliment del que 
disposa en aquesta Ordenança, per la qual cosa, totes les activitats regulades en aquesta 
queden subjectes a l’acció inspectora de l’Ajuntament. 
 
2. És competència municipal la vigilància i inspecció, així com la sanció de les infraccions 
comeses contra aquesta Ordenança, sense perjudici de les competències que puguin 
correspondre a altres autoritats en aplicació de la normativa vigent. 
 
3. El personal al servei d’aquesta corporació, en l’exercici de les funcions de vigilància i 
inspecció, tindrà la consideració d’agent de l’autoritat i totes les persones estan obligades a 
col·laborar amb les tasques d’inspecció i facilitar la informació i documentació requerides. 
 
 
Article 73. Elements probatoris dels agents de l'autoritat 
 
En els procediments sancionadors que s'instrueixin en aplicació d'aquesta Ordenança, els fets 
constatats pels agents de l'autoritat tenen valor probatori, d'acord amb la normativa aplicable 
a l'efecte i sense perjudici de les proves que puguin aportar o fer servir els interessats o 
interessades. 
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Capítol II. Règim sancionador 

 
Article 74. Potestat administrativa 
 
En aplicació del que estableix la legislació sectorial i allò que disposa l’article 139 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, dins de l’objecte de preservar 
l’adequada ordenació de les relacions de convivència d’interès local i de l’ús dels serveis, 
equipaments, infraestructures, instal·lacions i espais públics, l’Ajuntament de Badia del Vallès 
estableix les infraccions i sancions per l’incompliment dels deures, prohibicions o limitacions 
continguts en aquesta Ordenança, que es recullen als articles següents i el quadre annex 
d’infraccions i sancions. 
 

 
Article 75. Definició de les infraccions 
 
Sense perjudici d’allò disposat a normativa sectorial d’aplicació, constitueixen infracció 
administrativa els fets o conductes, per acció o omissió, que impliquin l’incompliment de les 
disposicions i prohibicions que s’estableixin en aquesta Ordenança, les quals e classifiquen 
en  lleus, greus o molt greus. 
 
 

 
Article 76. Classificació de les infraccions 
 
1. Tindran la consideració de molt greus les infraccions següents: 

a) Les que rebin expressament aquesta qualificació en aquesta Ordenança o en la 
legislació sectorial aplicable. 

b) El subministrament d’informació o documentació falses. 
c) La resistència, insults, represàlia, desacatament o conductes anàlogues greus 

exercida sobre les autoritats, agents i personal municipal. 
d) Les que suposen una pertorbació rellevant de la convivència que afecti, de manera 

greu, immediata i directa, la tranquil·litat o l’exercici de drets legítims d’altres persones, 
el normal desenvolupament d’activitats de tota mena d’acord amb la normativa 
aplicable o a la salubritat o ornat públics, sempre que es tracti de conductes no 
subsumibles dins dels tipus previstos a la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de 
protecció de la seguretat ciutadana.  

e) Les que suposen l’impediment de l’ús d’un servei o espai públic per una altra o unes 
altres persones amb dret a la seva utilització. 

f) Les que suposen l’impediment o la greu i rellevant obstrucció al normal funcionament 
d’un servei públic. 

g) Els actes de deteriorament greu i rellevant d’equipaments, infraestructures, 
instal·lacions o elements d’un servei públic. 

h) Els actes de deteriorament greu i rellevant d’espais públics o de qualsevol de les 
instal·lacions i elements, siguin mobles o immobles, no derivats d’alteracions de la 
seguretat ciutadana. 

i) La comissió de dues infraccions greus en el termini d’un any o de tres o més en el 
termini de quatres anys. 
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2. Tindran la consideració de greu les infraccions següents: 
 

a) Les que rebin expressament aquesta qualificació en aquesta Ordenança o en la 
legislació sectorial aplicable. 

b) El subministrament d’informació o documentació inexacta, incompleta o que indueixi a 
error de manera explícita o implícita  

c) La negativa o resistència a la tasca inspectora i de control de l’Administració i els 
agents en el compliment de les funcions. 

d) Aquelles que per la intensitat de la pertorbació del bé jurídic protegit o per la intensitat 
dels danys causats als espais, béns o serveis públics tinguin caràcter greu, d’acord 
amb allò que previst a l’art.140 de la Llei reguladora de les bases de règim local. 

e) La comissió de dues infraccions lleus en el termini d’un any o de tres o mes en el 
termini de quatres anys.   

 
3. Tindran la consideració de lleu les infraccions següents: 
 

a) Les que rebin expressament aquesta qualificació en aquesta Ordenança o en la 
legislació sectorial aplicable. 

 
b) Aquelles que per la intensitat de la pertorbació del bé jurídic protegit o per la intensitat 

dels danys causats als espais, béns o serveis públics tinguin tal caràcter, no siguin 
qualificables com a greus, d’acord amb allò que previst a l’art.140 de la Llei reguladora 
de les bases de règim local. 

 
Article 77. Sancions generals 
 
1. Les sancions principals aplicables a les infraccions tipificades en aquesta ordenança  seran, 
tret les majors sancions i quanties disposades a la normativa sectorial d’aplicació, les previstes 
a l’article 141 de la llei 7/1985, de 2 d’abril: multa de 90 fins a 750,00 euros per les faltes lleus; 
multa de 751 fins a 1.500,00 per les greus i de 1.501 fins a 3.000,00 euros per les molt greus. 
 
2. Es podran imposar a més, les següents sancions accessòries: 

 
Infraccions molt greus: 

a) Suspensió temporal o revocació definitiva de la llicència o autorització municipal. 
b) Confiscació, comís, esterilització o sacrifici d’animals potencialment perillosos.  
c) Clausura d’establiments. 
d) Suspensió temporal de l’activitat. 
e) Precinte de focus emissors. 

 
2.2   Infraccions greus: 

a) Suspensió temporal de l’activitat. 
b) Precinte de focus emissors. 

 
3. La declaració de responsabilitat i la imposició de la corresponent sanció administrativa són 
compatibles amb el següent: 
 

a) L’exigència a l’infractor o infractora de la reposició de la situació alterada per ell mateix 
al seu estat originari. 

b) La possible responsabilitat civil de la persona sancionada. 
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c) La corresponent indemnització que se’ls pugui exigir pels danys i perjudicis causats. 
 

 
Article 78. Expedient sancionador 
 
1. L’expedient sancionador als principis, règim jurídic i procediment establerts a la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públics i Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
2. Reconeixement de la responsabilitat i pagament voluntari. D’acord amb l’article 85 de 
l’esmentada Llei 39/2015, d’1 d’octubre, la bonificació de la sanció pecuniària tindrà els 
percentatges que s’indiquen: 
 
Lleus: 50 % 
Greu: 40 % 
Molt greus: 30 % 
 
En el cas d’infraccions lleus la quantia de la sanció, en aplicació dels percentatges reductors, 
no podrà ser inferior a la sanció mínima de 90 euros. 
 
Les esmentades reduccions hauran d’estar determinades a la notificació de la iniciació del 
procediment i la seva efectivitat estarà condicionada al desistiment o renúncia de qualsevol 
acció o recurs contra la sanció. 
 
3. No procedirà cap reducció de sanció en els casos de reincidència en infracció d’igual 
naturalesa o de continuïtat i persistència en la conducta infractora. 
 
4. Les infraccions de les normes d’aquesta Ordenança seran sancionades per l’Alcaldia o per 
altres òrgans municipals que tinguin atribuïdes la facultat per delegació. 
 

 
Article 79. Obligacions de reposició, reparació dels danys i execució subsidiària 

 
1. Sense perjudici de les sancions corresponents que es puguin imposar, els infractors resten 
obligats a la reposició i restauració de la realitat física alterada a l’estat en el qual trobava amb 
anterioritat a la infracció i a la reparació dels danys causats. 
 
2. L’Ajuntament podrà realitzar subsidiàriament els treballs que, segons aquesta Ordenança, 
hagin d’efectuar les persones responsables, amb càrrec a aquestes de les despeses 
originades pels esmentats treballs, degudament justificats, sens perjudici de la imposició de 
les sancions corresponents. 
 
3. L'Ajuntament podrà substituir la tramitació del procediment sancionador o en el seu cas 
l’execució de la sanció de multa, per mesures alternatives a la sanció que incideixin en els 
valors de tolerància, convivència, civisme i respecte per les normes i per l’espai públic, com 
per exemple,  per sessions formatives, participació en activitats cíviques o  altres  tipus de 
treballs per la  comunitat. En  cas  de  no  assistència  a  les sessions formatives, procedirà 
imposar la corresponent sanció, en funció de la tipificació de la infracció comesa.  
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4. La participació en les sessions formatives, en activitats cíviques o la realització de treballs 
en benefici de la comunitat, seran adoptades amb el consentiment previ de l'interessat com a 
alternatives a les sancions d'ordre pecuniari, llevat que la llei imposés el seu caràcter 
obligatori.   
 
5. L'Ajuntament també pot substituir, en la resolució o posteriorment, la reparació econòmica 
dels danys i els perjudicis causats als béns de domini públic municipal per altres reparacions 
equivalents en espècie consistents en l'assistència a sessions formatives, participació en 
activitats cíviques o altres tipus de treballs per la comunitat, sempre que hi hagi consentiment 
previ dels interessats, tret que la llei imposés el seu caràcter obligatori.    En el cas que es 
produeixi aquesta substitució, l'Ajuntament haurà de reparar els danys causats llevat que el 
treball que realitzi la persona sancionada consisteixi precisament en la reparació del dany 
produït. 
 

 
Art. 80. Via de constrenyiment 
 
Les quantitats, en concepte de multes, que s’endeuten a l’Ajuntament, tant per les sancions 
imposades com per qualsevol altre concepte, s’exigiran per la via de constrenyiment. 
 
 
 
 

 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 

 
Primera. Allò establert per aquesta Ordenança s’entén sense perjudici de les intervencions 
que corresponguin fer a altres organismes de les administracions en l’àmbit de les seves 
respectives competències. 
 
Segona. Aquesta Ordenança serà d’aplicació conjuntament amb la resta de normativa estatal, 
autonòmica i local directament aplicable, en totes aquelles matèries que aquí són objecte de 
regulació específica. 
 
Tercera. Els preceptes d’aquesta Ordenança que, per sistemàtica normativa, incorporen 
aspectes de la normativa de rang superior directament aplicables sobre la mateixa matèria, 
s’entén que són automàticament modificats en el moment en què se’n produeixi la modificació 
o derogació de l’esmentada normativa. Específicament, les quanties de les sancions 
establertes en l’article 104 i a l’Annex 1 d’aquesta Ordenança, que deriven d’allò previst a 
l’article 141 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril s’actualitzaran automàticament als imports límits que 
amb posterioritat s’estableixin legalment. Per acord de la Junta de Govern Local, es podrà 
establir les adequacions i correccions escaients dels imports legalment establerts, sense 
necessitat de tramitar i aprovar la seva modificació ulterior. 
 
En el supòsit de modificació normativa substancial, continuaran sent vigents els preceptes de 
la mateixa que són compatibles o permeten una interpretació harmònica amb els nous 
principis de la normativa modificada, mentre no hi hagi adaptació expressa d’aquesta 
Ordenança. 
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En tot cas, per tal de mantenir la seva vigència, l’Ajuntament analitzarà anualment les 
incidències i proposarà, si es considera adient, l’adequació de la mateixa. 
 
Quarta. Dins de les seves disponibilitats financeres i pressupostàries i amb la finalitat de 
protegir el seu desenvolupament, formació i drets, l’Ajuntament podrà substituir les sancions 
pecuniàries per mesures correctores, com l'assistència a sessions formatives o qualsevol altre 
tipus d'activitat de caràcter cívic. Aquestes mesures s'adoptaran de manera motivada en 
funció del tipus d'infracció, i seran proporcionades a la sanció que rebi la conducta infractora. 
Quan els autors o responsables de la infracció siguin menors d’edat o persones incapacitades 
se sol·licitarà l'opinió dels pares o mares o tutors o tutores o guardadors o guardadores, que 
serà vinculant. 
 
D’acord amb les mateixes disponibilitats, l’Ajuntament podrà impulsar mesures d’inserció 
socials dels menors mitjançant els convenis adients amb institucions i administracions 
públiques i el sector privat. Específicament, en compliment de l’establert a la Llei orgànica 
5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors i al vigent Reial 
decret 690/1996, de 26 d’abril, o normes que els substitueixen, intentarà promoure i formalitzar 
els convenis adients amb l’Administració de Justícia amb la finalitat d’establir les 
circumstàncies d’execució de les penes de treballs en benefici de la comunitat. 
 
 
 
 
 

 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

 
Primera. Els expedients sancionadors incoats per infraccions comeses abans de l’entrada en 
vigor d’aquesta Ordenança es regiran, en allò que no perjudiqui la persona imputada, pel règim 
sancionador vigent en el moment de cometre’s la infracció. 
 
Segona. Els preceptes d’aquesta Ordenança sobre horaris d’activitats i sorolls prevaldran, en 
cas de contradicció, sobre l’actual Ordenança municipal de sorolls ( BOP núm. 51, de 28 de 
febrer de 1996 i al DOGC núm.2191, de 3 d’abril de 1996.) 
 
 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

 
1. Amb l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, quedaran derogades expressament les 
ordenances i reglaments municipals següents: 
 

a) Ordenança de convivència i ús de la via pública, aprovada inicialment en data 25/10/95 
(BOP número 17, de data 20/01/98). 

b) Ordenança sobre l’ocupació de la via pública, aprovada inicialment en data 15/12/99 
(BOP número 143, de data 16/06/2000). 

c) Reglament per a la concessió de llicències per a pintar grafits, aprovada en data 
24/04/96 (BOP número 168, de data 13/07/96). 

d) Ordenança municipal de publicitat, aprovada en data 23/02/95 (BOP número 143, de 
data 15/06/2000). 
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2. També quedaran derogats parcialment, els reglaments, les ordenances i els bans 
municipals existents, en tot allò que sigui incompatible, s’hi oposi o contradigui aquesta 
Ordenança. 

 
 

DISPOSICIÓ FINAL 

 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor una vegada aprovada definitivament per l’Ajuntament i 
publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, quan hagi 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 del règim local, i regirà de forma indefinida fins que quedi derogada o modificada de 
forma expressa.
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ANNEX 1.  QUADRE DE SANCIONS 

 
Tít. Cap INFRACCIÓ/Fet denunciat Article Tipus QUANTIA en € 
I II Faltar lleument qualsevol dels deures de convivència bàsics establerts a l’article 6.2, apartats de la a) a la 

h). 
6.2 L Fins a 750,00 

II I Subjectar cables, pancartes i qualsevol altre element als arbres sense autorització municipal, o no fer-ho 
amb les  condicions prescrites. 

13.3 G De 751 a 1.500 

II I Trepitjar els talussos, els parterres i les plantacions i maltractar les plantes i flors, llevat de les zones de 
gespa expressament autoritzades. 

13.4.a) G De 751 a 1.500 

II I Pujar als arbres, sacsejar-los, trencar les branques i fulles i gravar o raspar l'escorça. 13.4.b) L Fins a 750,00 
II I Talar arbres o realitzar qualsevol actuació que condueixi a la mort de qualsevol arbre. 13.4.c) G De 751 a 1.500 
II I Utilitzar l'arbrat per clavar-hi cartells. 13.4.d) L Fins a 750,00 
II I Abocar tota mena de líquids perjudicials en les proximitats dels arbres i en els escocells. 13.4.e) L Fins a 750,00 
II I Llençar escombraries, runes o residus en les proximitats dels arbres i en els escocells. 13.4.f) L Fins a 750 
II I Extreure molsa, matolls, pedres, sorra, plantes o productes anàlegs en les proximitats dels arbres i als 

escocells. 
13.4.g) L Fins a 750 

II I Malmenar o sostreure elements de jardineria. 13.4.h) L Fins a 750 
II I Causar qualsevol mena de dany a l'arbrat, plantacions i vegetació natural. 13.4.i) L Fins a 750 
II I Encendre foc excepte en les àrees autoritzades. 13.4.j) L Fins a 750 
II I Llençar papers o deixalles fora de les papereres i embrutar l'espai de qualsevol altra manera. 13.4.k) L Fins a 750 
II I Accedir o romandre-hi fora de l'horari especialment autoritzat dins d'un espai tancat sotmès a regulació 

d'obertura i tancament. 
13.4.l) L Fins a 750 

II I Circular amb qualsevol vehicle o mitjà per llocs destinats als vianants o pels parterres, així com saltar per 
sobre d'arbusts o altres instal·lacions. 

13.4.m) L Fins a 750 

II I Acampar, sense autorització expressa, sigui amb caravanes remolcades o autopropulsades, tendes de 
campanya, furgons o altres variants. 

13.4.n) L Fins a 750 

II I Fer necessitats fisiològiques, com ara defecar, orinar, escopir i altres anàlogues, en qualsevol cas a la via 
pública.  

13.4 o) L Fins a 750 

II I Rentar robes i objectes de qualsevol classe, així com banyar-se i rentar-se, excepte en els espais autoritzats 
expressament. 

14.a) L Fins a 750 

II I Rentar vehicles de motor, remolcs o qualsevol altre vehicle de transport. 14.b) G De 751 a 1.500 
II I Banyar-se les persones o banyar els  gossos o altres animals o deixar-los entrar i nedar. 14.c) G De 751 a 1.500 
II I Abeurar de manera directa cavalleries, bestiar i animals domèstics. 14.d) G De 751 a 1.500 
II I Llençar a l'interior dels espais aquàtics qualsevol matèria líquida o sòlida. 14.e) L Fins a 750 
II I Abandonar sota raig cubells o qualsevol altre vas o recipient. 14.f) L Fins a 750 
II I Arreplegar una quantitat superior a 10 litres d'aigua dels espais aquàtics per dirigir-la a un ús privat, 

sempre que no estigui justificat per tall de subministrament o similar. 
14.g) G De 751 a 1.500 
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II I Qualsevol altra conducta o fet que  suposi un mal ús de les fonts i espais públics. 14.h) L Fins a 750 
II II Desenvolupar qualsevol activitat, que hi impliqui un ús comú especial o un ús privatiu, sense que hagi 

estat autoritzada de manera expressa per l’Ajuntament. 
15.1 L Fins a 750 

II II No tenir a disposició dels  agents de l’autoritat i dels serveis tècnics municipals, l’autorització o llicència 
permanentment. 

17.2 L Fins a 750 

II II No conservar i mantenir l’espai públic objecte d’autorització especial o privativa, les instal·lacions i la zona 
pròxima en adequades condicions, especialment de neteja, salubritat, seguretat i estètica. 

17.3 L Fins a 750 

II III Realitzar treballs d’obres i construcció a la via pública, fora dels dies i hores permeses 20.1 L Fins a 750 
II III Col·locar contenidors o sacs de runes directament sobre la via pública, sense autorització 22.2 L Fins a 750 
II III Dipositar  materials i escombraries d’obra directament sobre la via pública, fora dels contenidors metàl·lics 

o de sacs degudament autoritzats. 
22.1 L Fins a 750 

II III Situar els contenidors metàl·lics i els sacs de runes de manera que  impedeixin la visibilitat dels vehicles, 
especialment a les cruïlles, sense respectar les distàncies establertes a efectes d’estacionament per la 
normativa en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. 

22.3 G De 751 a 1.500 

II III Situar els contenidors o plataformes d’escombraries d’obres sense  adoptar  les mesures de seguretat 
necessàries per tal d’evitar accidents, sense delimitar amb tanques lligades la zona d’obres o sense la 
instal·lació d’enllumenat vermell de seguretat nocturna, suficient i adequada per a prevenir accidents. 

22.3 G De 751 a 1.500 

II III Col·locar els contenidors metàl·lics sense que el cantó de més llargada estigui situat en paral·lel a la vorera. 22.4 G De 751 a 1.500 
II III Ubicar els contenidors i sacs en els passos de vianants o davant d’aquests, els guals, les zones on està 

prohibit estacionar, les reserves d’estacionament i parada, tret que aquestes reserves hagin estat 
concedides per la mateixa obra. 

22.4.a) G De 751 a 1.500 

II III Col·locar els contenidors i sacs a sobre de les tapes d’accés de serveis públics, o obstaculitzant els hidrants 
o boques d’incendis, els escocells dels arbres, els jardins públics, ni en general sobre cap element urbanístic 
que dificulti . 

22.4.b) G De 751 a 1.500 

II III Col·locar els contenidors i sacs damunt de les voreres sense permetre una zona de pas lliure de vianants 
de 80 cm, com a mínim; ni a les calçades, quan l’espai que resti lliure per a la circulació sigui inferior a 2,75 
metres en vies d’un sol sentit de marxa o de 6 metres a les vies de doble sentit. 

22.4.c) G De 751 a 1.500 

II III Col·locar els contenidors i sacs a la calçada, fora de la distància prevista i impedint que les aigües 
superficials aconsegueixin el regueró i circulin fins a l’embornal més proper o dificultant les tasques de neteja 
de la via pública. 

22.4.d) G De 751 a 1.500 

II III Ometre qualsevol dels requisits d’identificació reglamentaris (nom, raó social, telèfon...) als contenidors 
metàl·lics o sacs. 

22.5 L Fins a 750 

II III No procedir a la retirada del contenidor o sac en els supòsits previst a l’article 23 1. apartats a) i b). 23.1 L Fins a 750 
II III Excedir amb deixalles  el nivell del límit superior del contenidor. 23.1.c) L Fins a 750 
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II III No deixar en perfecte estat de netedat i manteniment la superfície de la via pública ocupada pel contenidor 
i el seu entorn immediat, en retirar-se el contenidor. 

23.1.d) L Fins a 750 

II III La no retirada dels contenidors o sacs de la via pública. 23.2 L Fins a 750 
II III No reposar la via pública a les condicions de conservació i neteja anteriors a la celebració de l’espectacle. 25.a) L Fins a 750 
II III Servir o vendre cap tipus d’aliment o beguda a la via pública durant els esdeveniments que a la mateixa es 

celebrin, sense autorització expressa específica i prèvia de l’Ajuntament. 
25.b) L Fins a 750 

II III No emplaçar la instal·lació temporal de l’espectacle al lloc degudament habilitat per l’administració 
municipal, a la corresponent llicència o autorització municipal no realitzar-la sense les condicions 
autoritzades. 

26.1 L Fins a 750 

II III Alterar els emplaçaments prèviament autoritzats per l’Ajuntament sense autorització expressa. 26.2 L Fins a 750 
II III Realitzar les instal·lacions i els espectacles i actes que s’hi desenvolupin sense preservar les condicions 

que en cada moment estableixi la normativa sectorial en matèria de seguretat, protecció de les persones i 
de prevenció d’incendis. 

26.3 G De 751 a 1.500 

II III No respectar l’horari d’apertura i tancament establert per als bars i restaurants. 28.3 L Fins a 750 
II III Ocupar amb la terrassa altres zones o una superfície que excedeixi l’autoritzada o de forma distinta. 30.1 L Fins a 750 
II III Ocupació amb la terrassa d’entrades d’immobles o de sortides d’emergència. 30.3 G De 751 a 1.500 
II III No respectar amb l’ocupació de la terrassa els arbres, els escocells, els parterres, el mobiliari urbà i els 

accessos i els passos de vianants. 
30.4 L Fins a 750 

II III Afectar la integritat del paviment de la via pública o introduir-hi alteracions o modificacions, amb la instal·lació 
i elements de la terrassa. 

30.5 G De 751 a 1.500 

II III Col·locar els elements integrants de la terrassa entorpint el trànsit de vianants. 30.6 L Fins a 750 
II III No disposar les mesures adients per evitar l’abocament de deixalles i brutícia a terra. 30.8 L Fins a 750 
II III Instal·lar a la terrassa qualsevol enllumenat elèctric accessori al ja existent a la via pública sense 

l’autorització corresponent. 
30.9 L Fins a 750 

II III Instal·lar a la terrassa o a l’establiment principal qualsevol tipus de font acústica (musical, ambiental, o 
d’altres similars) o música en viu, sense l’autorització corresponent. 

30.10 L Fins a 750 

II III No mantenir l’espai públic que ocupi la terrassa i el seu entorn d’influència en perfectes condicions de neteja 
o no realitzar diàriament les neteges que resultin necessàries, retirant qualsevol tipus de residu que se’n 
derivi del funcionament de la seva activitat, fins i tot dels escocells i de la vorada de la calçada. 

31.1 L Fins a 750 

II III No adoptar les mesures adients per evitar  sorolls, obstrucció de sortides d’emergències, trànsit de persones 
o vehicles i altres actes similars. 

31.2 L Fins a 750 

II III No respectar i excedir l’horari de funcionament i de tancament de les terrasses disposat reglamentàriament, 
realitzant operacions de muntatge i desmuntatge diari de les terrasses sense la màxima cura ocasionant 
molèsties al veïnatge. 

31.3 G De 751 a 1.500 

II III No respectar i excedir l’horari de funcionament i de tancament de les terrasses disposat reglamentàriament. 31.3 L Fins a 750 
II III No restituir l’espai i zona d’influència a les condicions originàries. 31.5 L Fins a 750 
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II III No restituir l’espai i zona d’influència a les condicions originàries, amb afectació de la integritat del paviment 
de la via pública o introduir-hi alteracions o modificacions. 

31.5 G De 751 a 1.500 

II III Realitzar activitats de publicitat sense la comunicació o autorització municipals prèvies. 32.1 G De 751 a 1.500 
II III Realitzar qualsevol de les activitats de publicitat prohibides a l’article 32, apartat 9, lletres de la a) a la j). 32.9 G De 751 a 1.500 
II III Activitats de càrrega i descàrrega a la via pública del nucli urbà, entre les 23 hores i les 7 hores del dia 

següent, sense autorització de l’Ajuntament i sempre sense sorolls i amb les mesures i controls adients. 
33.1 L Fins a 750 

II III No col·laborar amb les autoritats i agents municipals. 35.4 L Fins a 750 
III I Tenir un comportament incívic en els termes previst a l’article 36, apartats 1 i 2 (menystenir a les persones 

o provocar molèsties que es puguin evitar). 
36.1 i 2 L Fins a 750 

III I Danyar, embrutar o deslluir, per qualsevol mètode, les vies ni els espais públics, com tampoc els elements 
que contenen. 

36.3 L Fins a 750 

III I Consumir begudes alcohòliques a la via i espais públics. 36.6 L Fins a 750 
III I Pràctica de jocs de pilota, monopatí o similars a les vies i espais públics que privin o limitin el seu ús per la 

resta d’usuaris, pertorbar la seva tranquil·litat o suposar un risc per a aquests o per les mateixes persones 
practicants previstes a l’article 37, articles de la a) a la d). 

37 L Fins a 750 

III I Rentar animals a la via i espais públics, així com fer-los beure aigua amorrats a la boca de les fonts 
públiques. 

38.2.a) G De 751 a 1.500 

III I Deixar accedir animals a l’interior de les instal·lacions i edificis públics, especialment a les àrees de jocs 
infantils i zones de plantació. 

38.2.b) L Fins a 750 

III I Ensinistrar gossos per a les activitats d’atac, defensa, guarda i similars. 38.2.c) G De 751 a 1.500 
III I No recollir les deposicions dels animals immediatament i col·locar-les de manera higiènicament acceptable 

dins les bosses adients en els contenidors o als llocs que l’Administració municipal destini expressament a 
aquest efecte. 

38.2.d) L Fins a 750 

III I Deixar que els animals facin miccions en les façanes dels edificis i en el mobiliari urbà. 38.2.e) L Fins a 750 
III I Deixar que els animals facin deposicions i miccions en els parcs infantils o jardins d’ús infantil. 38.2.f) G De 751 a 1.500 
III I Fer foc de qualsevol mena, sense comunicació prèvia o l’autorització administrativa corresponent. 39,1 L Fins a 750 
III I Fer foc i activitats pirotècniques a la via i als espais públics, especialment a les zones arbrades, sense 

l’autorització municipal o durant el període i circumstàncies definits a l’article 40. 
39.1 
40 

G De 751 a 1.500 

III I Realitzar qualsevol de les activitats de focs i pirotècniques prohibides a l’article 39 apartat 3, lletres a) a f) 39.3 G De 751 a 1.500 
III I Fer barbacoes fora de les àrees o emplaçaments habilitades o sense respectar les restriccions que hagi 

pogut establir l’Ajuntament. 
41.2 G De 751 a 1.500 

III I Abocar de cendres incandescents als contenidors de recollida de residus i papers. 41.2 G De 751 a 1.500 
III I Deixar la brossa generada com a conseqüència de la barbacoa. 41.2 L Fins a 750 
III I Estacionar vehicles de grans dimensions (camions majors de 3,5 t, autobusos, autocaravanes...) a totes les 

vies, places i espais urbans del municipi, a excepció dels llocs específicament reservats i disposats a l’efecte  
per l’Ajuntament. 

44 G De 751 a 1.500 

III II Realitzar conductes que afectin les condicions de neteja, de seguretat i de salubritat de les edificacions, que 
generi sorolls o que alteri la convivència. 

45.1 L Fins a 750 
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III II Instal·lar tendals per a les activitats dels locals comercials en la planta baixa dels edificis sense autorització 
administrativa. 

46 L Fins a 750 

III II Dificultar amb els tendals anteriors la circulació de vianants o altres usos, o projectar-los més enllà de la 
voravia. 

46 L Fins a 750 

III II Col·locar els testos i les jardineres en parts no interior dels balcons i finestres, o sense fermats i protecció 
de manera que puguin caure, especialment en casos de pluja o vent fort. 

47.2 L Fins a 750 

III II Regar les plantes col·locades en finestres i balcons, fora de l’horari establert o amb vessaments i regalims 
sobre la via pública, sense la precaució necessària. 

47.3 L Fins a 750 

III II No complir amb les obligacions de manteniment i neteja dels jardins comunitaris i els espais lliures previstes 
reglamentàriament. 

48. A) .1 L Fins a 750 

III II No mantenir els jardins de manera que no causin molèsties a terceres persones ni envaeixin o originin cap 
tipus de limitació a l’ús normal de la via pública. 

48.2 L Fins a 750 

III II Talar qualsevol arbre en jardins particulars o realitzar qualsevol actuació (poda excessiva, productes 
químics...) que condueixin a la mort de l’arbrat, sense la prèvia actuació de control o autorització expressa 
de l’Ajuntament. 

48.3 G De 751 a 1.500 

III II Regar entre les 8 hores del matí i les 20 hores del vespre durant el període comprès entre maig i octubre, 
sense autorització municipal. 

48.4 L Fins a 750 

IV I Realitzar qualsevol ús o activitat prohibides en l’àmbit objectiu d’aquesta Ordenança que ocasioni un 
perjudici o una agressió a l’entorn urbà i al medi ambient de la ciutat. 

49 L Fins a 750 

IV II Realitzar, sense autorització municipal,  grafits, pintades o qualsevol altra expressió gràfica, (dibuixos, 
escrits i gargots,...) en façanes dels immobles, tanques, rètols, senyals, monuments i, en general, sobre 
edificis, instal·lacions, equipaments, mobiliari urbà i vies públiques en general. 

51.1 L Fins a 750 

IV II Col·locar cartells, pancartes, banderoles, adhesius o qualsevol altra forma de propaganda, amb fins 
publicitaris o no, fora dels llocs expressament autoritzats o habilitats per l’Ajuntament. 

52.2 L Fins a 750 

IV III Realitzar qualsevol emissió a l’atmosfera que sobrepassi els límits contaminants establerts per la normativa 
vigent o que sigui susceptible de produir efectes nocius a la salut de les persones. 

54.2 G De 751 a 1.500 

IV III Circular fora dels límits i condicions establertes a la normativa d’emissions gasoses i soroll. 55.1 G De 751 a 1.500 
IV III Generar, per acció o omissió, l’emissió d’olors molestes, nocives i perjudicials per a les persones i el medi 

ambient. 
56.1 L Fins a 750 

IV IV No respectar el descans dels altres fent sorolls que alterin la convivència. 58.1 L Fins a 750 
IV IV No col·laborar amb els agents municipals amb el control de sorolls o no permetre’ls-hi l’accés al local o 

l’habitatge. 
58.2 G De 751 a 1.500 

IV IV No adoptar les mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat del veïnat sigui alterada per la veu 
humana directa. 

59.2 a) L Fins a 750 

IV IV No adoptar les mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat del veïnat sigui alterada pel 
comportament dels animals domèstics. 

59.2 b) L Fins a 750 
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IV IV No adoptar les mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat del veïnat sigui alterada pel 
funcionament d’electrodomèstics, instruments musicals o acústics o similars. 

59.2 c) L Fins a 750 

IV IV Qualsevol activitat pertorbadora del descans aliè a l’interior dels habitatges, especialment dins dels horaris 
establerts. 

59.3 i 4 L Fins a 750 

IV IV Fer les reparacions domèstiques, els canvis de mobles i similars fora dels horaris establerts. 59.5 L Fins a 750 
IV V Llençar o abandonar a la via i espais públics tota mena de productes o portar a terme actuacions que puguin 

embrutar, deslluir, degradar o contaminar els béns o els espais públics. 
62.1 L Fins a 750 

IV V Escopir o fer necessitats fisiològiques. 62.2.a) L Fins a 750 
IV V Llençar xiclets sobre el paviment o el terra, deixar-los al mobiliari o altres elements de la via pública, llevat 

de les papereres. 
62.2.b) L Fins a 750 

IV V Llençar burilles de cigars, cigarretes o similars. 62.2.c) L Fins a 750 
IV V Llençar qualsevol deixalla, tant des de terra, com des de vehicles, aturats o en marxa. 62.2.d) L Fins a 750 
IV V Utilitzar trituradors domèstics que evacuïn els productes a la xarxa pública de sanejament. 62.2.e) L Fins a 750 
IV V Dipositar a l’interior de les papereres o contenidors residus de naturalesa líquida. 62.2.f) L Fins a 750 
IV V Abandonar mobles, estris i similars a la via pública i als espais oberts sense edificar, tant públics com privats. 62.2.g) L Fins a 750 
IV V Netejar i reparar vehicles i maquinària a la via pública, així com efectuar canvis d’olis o altres líquids, llevat 

actuacions puntuals d’emergència degudament acreditades, i, en tot cas, s’haurà de procedir a la neteja de 
la zona afectada. 

62.2.h) G De 751 a 1.500 

IV V Netejar aparadors i altres elements exteriors d’establiments comercials i edificis fora de l’horari comprès 
entre les 7 i les 10 hores i entre les 20 i les 22 hores, tenint cura de no embrutar la via pública. 

62.2.i) L Fins a 750 

IV V Buidar, abocar o dipositar qualsevol mena de residu a la via pública (calçada, voreres, escocells, xarxa 
pública de clavegueram, etc.) i als espais oberts sense edificar, tant públics com privats, excepte en els 
casos que existeix autorització municipal prèvia o quan, per causa d’emergència, ho ordeni l’autoritat. 

62.2 j) G De 751 a 1.500 

IV V Abocar qualsevol matèria o residu líquid (aigua bruta, olis, greixos o productes similars) a la via pública i als 
espais oberts sense edificar, tant públics com privats. No obstant això, s’autoritza l’abocament d’aigua bruta 
procedent de la neteja dels elements comuns dels immobles (accessos, escales, etc.) directament als 
desguassos de la xarxa pública de clavegueram. 

62.2.k) G De 751 a 1.500 

IV V Abocar qualsevol mena de residu industrial líquid, sòlid o solidificable, que, per la seva naturalesa, sigui 
susceptible de produir danys als paviments o afectar la integritat i la seguretat de les persones i de les 
instal·lacions municipals de sanejament. 

62.2.l) G De 751 a 1.500 

IV V Abocar en contenidors o sacs col·locats a la via pública residus que siguin caracteritzables com especials, 
d’acord amb allò que disposa el Catàleg de residus de Catalunya. 

62.2.m) G De 751 a 1.500 

IV V Dipositar els residus municipals, tant domiciliaris com comercials, en contenidors diferents dels 
expressament designats en cada cas, especialment els objectes metàl·lics com estufes, termos o similars 
que puguin produir avaries en el sistema mecànic dels vehicles utilitzats per la seva recollida. 

62.2.n) L Fins a 750 

IV V Pintar o manipular incorrectament les papereres o qualsevol tipus de contenidor, així com qualsevol altra 
acció que ocasioni danys. 

62.2.o) L Fins a 750 

IV V Cremar papereres o qualsevol tipus de contenidor. 62.2.p) G De 751 a 1.500 
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IV V Desplaçar qualsevol tipus de contenidor del lloc designat pels serveis tècnics corresponents i utilitzar els 
esmentats contenidors per a ús privat. 

62.2 q) L Fins a 750 

IV V No depositar els residus que generin dintre de les papereres i els contenidors selectius corresponents més 
propers als seus domicilis o en l’horari establert. 

63.1 L Fins a 750 

IV V Deixar qualsevol tipus de residu fora dels contenidors i als voltants. 63.5 L Fins a 750 
IV V No dipositar els mobles o estris per les persones usuàries als punts de recollida o fora del dies i horaris 

establerts. 
64 L Fins a 750 

IV V Abandonar vehicles en la via pública, estiguin o no fora d’ús, 65 G De 751 a 1.500 
IV V No fer-se càrrec de la gestió dels residus comercials i industrials, d’acord amb la normativa sectorial vigent, 

i han de comunicar a l’Ajuntament el sistema de gestió. 
66.1 G De 751 a 1.500 

IV V Transportar, carregar i descarregar qualsevol material susceptible de produir brutícia a la via pública, sense 
les mesures adients i sense subjecció a la normativa sectorial aplicable. 

68.1 L Fins a 750 

IV VI Abocar a la xarxa municipal de clavegueram, a la xarxa metropolitana d’evacuació i sanejament d’aigües 
residuals i a la llera pública tota classe de matèries o productes procedents d’usos domèstics, industrials, 
sanitaris, comercials, de la construcció o de qualsevol altre ús. 

70.1 G De 751 a 1.500 

IV VI Abocar a la xarxa municipal de clavegueram, a la xarxa metropolitana d’evacuació i sanejament d’aigües 
residuals i a la llera pública tota classe de matèries o productes procedents d’usos domèstics, industrials, 
sanitaris, comercials, de la construcció o de qualsevol altre ús (pintures, vernissos, dissolvents, olis...). 

70.2 G De 751 a 1.500 

IV VI Emetre fluxos lluminosos de fonts artificials nocturnes en intensitats, direccions o rangs espectrals 
innecessaris per a la realització de les activitats previstes en la zona que s’han instal·lat els llums i que 
causin immissions i molèsties. 

71.1 L Fins a 750 

V II Subministrar informació o documentació falses. 76.1 b) MG De 1.501 a 3.000 
V II Resistir-se, insultar, fer represàlia, desacatament o altres conductes anàlogues greus a les autoritats i 

agents municipals. 
76.1 c) MG De 1.501 a 3.000 

V II Subministrar informació o documentació inexacta, incompleta o que indueixi a error de manera explícita o 
implícita. 

76.2 b) MG De 1.501 a 3.000 

V II Negar-se o resistir-se a la tasca inspectora i de control dels agents en el compliment de les funcions. 76.2.c) G De 751 a 1.500 
V II Realitzar conductes que, per la intensitat de la pertorbació del bé jurídic protegit o per la intensitat dels danys 

causats als espais, béns o serveis públics tinguin caràcter greu, d’acord amb allò que previst a l’art.140 de 
la Llei reguladora de les bases de règim local. 

76.2.d) G De 751 a 1.500 

V II Cometre dues infraccions lleus en el termini d’un any o de tres o més en el termini de quatres anys. 76.2.e) G De 751 a 1.500 
V II Pertorbar la convivència que afecti, de manera greu, immediata i directa, la tranquil·litat o l’exercici de drets 

legítims d’altres persones, el normal desenvolupament d’activitats de tota mena d’acord amb la normativa 
aplicable o a la salubritat o ornat públics, sempre que es tracti de conductes no subsumibles en els tipus 
previstos dins dels tipus previstos a la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat 
ciutadana. 

76.1 d) MG De 1.501 a 3.000 
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V II Realitzar actes que suposin l’impediment de l’ús d’un servei o d’un espai públic per una altra o unes altres 
persones amb dret a la seva utilització. 

76.1 e) MG De 1.501 a 3.000 

V II Realitzar actes que suposin l’impediment o la greu i rellevant obstrucció al normal funcionament d’un servei 
públic. 

76.1 f) MG De 1.501 a 3.000 

V II Realitzar actes de deteriorament greu i rellevant d’equipaments, infraestructures, instal·lacions o elements 
d’un servei públic. 

76.1 g) MG De 1.501 a 3.000 

V II Realitzar actes de deteriorament greu i rellevant d’espais públics o de qualsevol de les instal·lacions i 
elements, siguin mobles o immobles, no derivats d’alteracions de la seguretat ciutadana. 

76.1 h) MG De 1.501 a 3.000 

V II Cometre dues infraccions greus en el termini d’un any o de tres o més en el termini de quatres anys. 76.1 i) MG De 1.501 a 3.000 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


