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Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana
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PREÀMBUL
En aplicació del principi d'autonomia local que la Constitució Espanyola de 1978
garanteix a tot Ajuntament i dintre del marc competencial delimitat pel joc de les
normes integrants del denominat «bloc de constitucionalitat», l'Ajuntament d’ Olèrdola,
exercitant la potestat reglamentària que li ve reconeguda per l'article 4.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, adopta la present
Ordenança amb la finalitat de fomentar la convivència ciutadana en el municipi i
establir una adequada regulació normativa que impulsi les activitats que desenvolupin
les persones físiques i jurídiques, ja siguin residents o no en el municipi, en tots els
espais que tingui naturalesa o transcendència pública i no merament privada,
contribuint al desenvolupament del civisme i la tolerància, així com el respecte als
altres i la pròpia cura dels béns públics i comuns, amb especial referència al medi
ambient.
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Article 1. Fonament Legal
Aquesta Ordenança s'ha elaborat d'acord amb la potestat municipal de tipificar
infraccions i sancions que, amb la finalitat d'ordenar les relacions de convivència
ciutadana, s'estableix en els articles 139 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.
Article 2. Objecte
La present Ordenança té per objecte la regulació del bon ús dels espais públics, així
com la regulació de les conductes que han de presidir els comportaments de les
persones i els col·lectius per tal de garantir el millor exercici de la lliure iniciativa i de la
convivència en aquells aspectes específicament referits a la vida en el municipi, sense
perjudici de la regulació continguda a la normativa sectorial.
Totes les persones tenen dret a comportar-se lliurement als espais públics del municipi
i a ser respectades en la seva llibertat. Aquest dret s’exerceix sobre la base del
respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts a les altres persones, així com
del manteniment de l’espai públic en condicions adequades per a la pròpia
convivència.
Article 3. Àmbit d’aplicació
La present Ordenança és d'aplicació en tot el terme municipal d’ Olèrdola. L'ordenança
és d'aplicació en tots els espais públics del municipi (carrers, vies de circulació,
voreres, places, espais verds, aparcaments…, així com construccions, instal·lacions,
mobiliari urbà i altres béns i elements de domini públic municipal situats en aquest
municipi).
L'Ordenança s'aplicarà a totes les persones que estiguin en el terme municipal
d’Olèrdola, sigui el que sigui la seva concreta situació jurídica administrativa.
El terme municipal d’Olèrdola és el comprès dintre dels límits assenyalats en les
corresponents actes de delimitació i fixació.
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Article 4. Drets dels ciutadans envers de l’Administració municipal
En l’àmbit del civisme, les relacions amb persones, col·lectius, institucions i amb el
propi medi urbà, aquesta Ordenança reconeix els següents drets als ciutadans, veïns o
forans, sense perjudici dels que es derivin del seu desenvolupament o de qualsevol
altre que determini la legislació vigent en la matèria:
- Participar en la gestió municipal d’acord amb el que disposen les lleis, quan la
col·laboració voluntària sigui demandada per l’Ajuntament.
- Reclamar l’exercici de les potestats municipals reconegudes per la Llei al municipi,
per tal de sancionar les conductes que atemptin contra l’exercici dels drets
reconeguts.
- Exigir la prestació i, en el seu cas, l’establiment dels serveis públics municipals,
quan la competència sigui municipal i de caràcter obligatori.
- Utilitzar d’acord amb la seva naturalesa els serveis públics municipals i accedir als
aprofitaments comunals.
- Exercir el dret de petició davant de les autoritats locals, mitjançant la sol·licitud de
l’adopció d’actes o acords, la proposta d’actuacions o la demanda d’informació, en
matèries de llur competència o d’interès social.
- Ésser rebuts en audiència, prèvia petició, per les autoritats municipals.
- Assistir a les sessions del Ple municipal i formular precs i preguntes, sempre que
estigui a l’ordre del dia, per tal que hi siguin debatudes i contestades, d’acord amb
el que estableixen les lleis.
- Tenir una informació àmplia, periòdica, puntual i objectiva sobre els afers i activitats
municipals.
- Conèixer, en qualsevol moment, l’estat de tramitació dels procediments en els
quals tinguin la condició d’interessats, i obtenir còpia dels documents continguts en
ells.
- Identificar a les autoritats i personal al servei de l’Administració Local, sota la
responsabilitat dels quals es tramiten els procediments.
- Obtenir informació i orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que les
disposicions vigents imposin als projectes, actuacions o sol·licituds que es
proposin realitzar.
- Ésser tractats amb respecte i deferència per les autoritats i funcionaris, que hauran
de facilitar l’exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.
- Presentar reclamacions i interposar recursos contra els actes de l’Administració,
d’acord amb la legislació reguladora.
- La resta de drets legalment establerts.

Article. 5. Drets dels ciutadans envers a la convivència pública a Olèrdola.
El municipi d’Olèrdola es configura com un espai públic on les relacions entre els
ciutadans han d’articular-se sota els principis de respecte, tolerància, seguretat
ciutadana i salubritat ambiental. D’acord amb aquests principis, són drets:
- Gaudir dels espais públics en condicions d’higiene i seguretat mediambiental i
salubritat.
- Fer ús de les vies públiques destinades respectivament al pas i a la circulació de
persones i vehicles sense més obstacles ni dificultats que les expressament
autoritzades en el marc de l’ordenació establerta.
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Gaudir dels espais destinats al lleure i dels elements destinats a l’esbarjo en
condicions de seguretat i tranquil·litat.
Gaudir i fer ús dels elements del mobiliari urbà públic, conforme al seu destí, en
condicions d’ornat i seguretat idònies.
Ser respectats en la manifestació pública de les seves creences i ideologia sempre
que aquesta no es signifiquin com contràries a la Constitució o als Drets Humans, i
s’exerceixin amb les autoritzacions adients a cada cas.
Gaudir en els espais privats d’uns estàndards de salubritat, higiene i de respecte
que assegurin la convivència i la tranquil·litat.
Rebre un tracte respectuós i digne per la resta de persones.
Fer us dels serveis públics en les condicions de normalitat.

Article 6. Deures del ciutadans envers de l’Administració municipal.
Tots els ciutadans tindran, al municipi d’Olèrdola, els següents deures:
- Complir les obligacions que determinin les ordenances municipals i els bans dictats
per l’Alcaldia.
- Contribuir, mitjançant les prestacions econòmiques i personals legalment previstes,
a la realització de les competències municipals.
- Facilitar a les autoritats municipals les dades i informació que els sol·licitin quan
aquestes siguin necessàries per a la tramitació i la finalitat dels procediments
administratius municipals, en aquells casos on la negativa a col·laborar no estigui
emparada legalment.
- Comparèixer davant de l’autoritat municipal quan siguin requerits per disposició
legal, amb indicació del motiu de la citació.
- Facilitar a l’Administració la realització d’informes, inspeccions i altres actes
d’investigació, en els casos previstos per la llei o que d’altra banda resultin
necessaris per la prossecució dels procediments administratius que serveixen a
l’Administració per desenvolupar les seves competències i activitats legítimes o per
a defensar els interessos generals, en aquells casos on la negativa a col·laborar no
estigui emparada legalment.
- Proporcionar a l’Administració quan actuï en defensa de interessos generals o en
l’exercici de les seves competències, les dades veraces i exactes que coneguin i
que requerides permetin identificar en el marc del respecte a la intimidat i el secret
professional a altres interessats que hagin de comparèixer en un procediment, en
aquells casos on la negativa a col·laborar no estigui emparada legalment.
- Mantenir un tracte respectuós i correcte amb el personal que integra l’administració
municipal i les seves autoritats en correspondència al deure del personal de
l’Administració de mantenir un tracte acurat i respectuós amb els ciutadans.
- Subsanar i corregir les deficiències observades en les seves activitats per
l’Administració municipal quan hagi estat requerits a tal efecte.
Article. 7. Deures dels ciutadans envers la convivència al municipi
Constitueixen el marc dels deures dels ciutadans envers la convivència pública:
Fer ús diligent dels espais públics i del mobiliari urbà de forma que:
o S’evitin accions que puguin generar situacions de risc o perill per la salut
i integritat física de persones i béns.
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o S’evitin accions que puguin ocasionar danys, alterar el regular
funcionament i estat del mobiliari urbà i equipaments municipals
conforme al seu destí, o comportin la seva degradació visual o d’ornat.
Respectar el lliure exercici dels drets reconeguts a la resta de ciutadans en
aquesta ordenança i la resta de normativa.
Respectar la convivència, la tranquil·litat ciutadana i la seguretat evitant la
comissió d’actes que puguin deteriorar-les.
Respectar la tranquil·litat i els estàndards ambientals de la convivència familiar o
individual de la resta de ciutadans, tot i desenvolupar-se en els espais privats.
Evitar el desenvolupament d’accions que atemptin contra els drets reconeguts en
aquesta ordenança i la resta de normativa.
Respectar el medi ambient i complir la normativa vigent.

Article 8. Estrangers
Els estrangers domiciliats majors d'edat tenen els drets i deures propis dels veïns
d’acord amb la legislació vigent.
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Article 9. Rebuig de la violència i suport a iniciatives de resolució de conflictes
ciutadans
L’Ajuntament d’Olèrdola declara el seu rebuig a la violència física o psíquica entre
persones o col·lectius.
L’Ajuntament sancionarà les conductes i els comportaments que atempten contra la
convivència ciutadana i les activitats coactives o coercitives encara que no tinguin
rellevància penal, com ara baralles i discussions violentes. És una circumstància
agreujant que causin aldarulls o desordres públics.
L’Ajuntament facilitarà i donarà suport a totes les iniciatives que condueixin al debat, a
l’intercanvi d’opinions i a la resolució democràtica dels conflictes ciutadans, sense
perjudici del recurs a la jurisdicció competent perquè, en darrer terme, adopti una
resolució.
Article 10. Dignitat de les Persones.
S’evitaran totes les actituds individuals i col·lectives que atemptin contra la dignitat de
la persones, siguin quines siguin les condicions socials, culturals, de gènere, d’edat o
origen de les persones agreujades.
Les persones que ofenguin la dignitat de tercers, de fet o de paraula, mitjançant insult,
burla, molèsties intencionades i innecessàries, coacció psíquica o física, agressions, o
fets anàlegs, seran sancionats d’acord amb la present ordenança, sempre que suposin
un atemptat contra la convivència ciutadana sense perjudici de les accions penals que
es puguin derivar.
El fet que els destinataris o subjecte d’aquestes conductes siguin infants, persones
amb discapacitats físiques o psíquiques que les facin especialment vulnerables, o
autoritats i funcionaris que actuïn en l’exercici de les seves funcions, constituirà una
circumstància agreujant.
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Article 11. Contaminació acústica i odorífera
Aquesta regulació té per objecte protegir els drets fonamentals a la vida i integritat
física i a la intimitat i inviolabilitat de la llar, d'acord amb allò que disposen els articles
15 i 18 de la Constitució, així com també els drets constitucionals a un medi ambient
adequat i a la protecció de la salut previstos als articles 43 i 45 del mateix text
constitucional.
Les ordenances municipals corresponents, en el si del marc de la legislació sectorial
de contaminació acústica, regulen les mesures necessàries per prevenir i corregir
aquest tipus de contaminació fins i tot dins l’àmbit de les relacions de veïnatge i als
espais públics, en actes que pertorben el descans i la tranquil·litat de veïns o veïnes i
vianants.
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El comportament dels ciutadans i ciutadanes a la via pública i zones de concurrència
pública i als vehicles de servei públic ha de mantenir-se dins dels límits de la bona
convivència ciutadana.
En especial, no està permès pertorbar el descans i la tranquil·litat dels veïns i veïnes i
vianants mitjançant:
a) Funcionament d'aparells de televisió, ràdio, musicals o anàlegs.
b) Cants, crits o qualsevol altre acte molest.
Els establiments de venda de begudes i aliments o qualsevol altre establiment públic,
no poden comportar molèsties acústiques als veïns o veïnes o vianants i s’han de regir
per la normativa aplicable al soroll d'activitats i/o d’acord amb el que estableix l’article
144.4 de l’Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’Administració municipal
en les activitats i instal·lacions.
La legislació sectorial de contaminació odorífera que incideixen en aquest àmbit
regulen les mesures necessàries per prevenir i corregir aquest tipus de contaminació
fins i tot dins l’àmbit de les relacions de veïnatge i als espais públics:
a) Es prohibeix, d’una manera general, qualsevol acció o omissió que generi l’emissió
d’olors molestes, nocives i/o perjudicials per a les persones i el medi ambient.
b) No es poden llençar a l’exterior fums, bafs i gasos, vapors o aire amb substàncies
en suspensió o temperatura diferent de la de l’ambient per les façanes o patis de tot
tipus, a excepció d’aquelles que compleixin la normativa tècnica d’aplicació.
Barbacoes:
A l’espai natural, únicament es podran fer barbacoes dins del recinte habilitat per
aquest ús a la finca municipal de la Muntanyeta, atenent que és un espai adaptat al
Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis
forestals (zona de protecció al seu voltant de 25 metres i hidrants propers. A més a
més el recinte disposa de mata guspires, massa forestal aclarida...). Per a la utilització
d’aquestes barbacoes, caldrà fer la corresponent sol·licitud a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament d’Olèrdola i, a la vegada, abonar, el preu públic fixat
en l’OOFF corresponent per a la utilització de béns de titularitat municipal.
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L’Ajuntament ho autoritzarà i se li confirmarà via telefònica. Les barbacoes únicament
s’autoritzaran els caps de setmana i festius, llevat de casos excepcionals.
En el cas de les urbanitzacions, disseminats i sòl no urbanitzable, es poden utilitzar les
barbacoes:
- Si són d’obra amb mata guspires.
- Si tenen tancament a tres parets que arribin al mata guspires.
- Si disposen d’una franja al voltant neta de vegetació.
Sempre caldrà que es recullin les cendres en un dipòsit, mai s’han de llençar.
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Si no es compleixen aquests requisits, cal que demaneu una autorització per fer
activitats amb risc d’incendi forestal en el període comprès entre el 15 de juny i el 15
de setembre.
Article 12. Medi Ambient, Neteja i Salubritat
1. Comportament dels individus respecte al Medi Ambient, Neteja i Salubritat.
a) No està permès llençar, abocar, dipositar o abandonar a tot el terme municipal cap
mena de producte o objecte en estat sòlid, líquid o gasós (Article 76 del Decret
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
dels residus).
b) Les deixalles sòlides de petit format com els papers, embolcalls i objectes similars
hauran de dipositar-se a les papereres instal·lades amb aquesta finalitat.
c) Els materials residuals més voluminosos, els petits en grans quantitats o els residus
especials hauran de ser lliurats segregats, ordenats i dipositats a qualsevol de les tres
deixalleries municipals (a la de Vilafranca del Penedès, a la de la Urbanització de
Daltmar o a la del Polígon Industrial de Sant Pere Molanta).
d) Correspon als particulars la neteja dels passatges particulars, els patis interior
d’illetes, els solars particulars i similars.
e) Els propietaris de finques i edificis són obligats a conservar l’ornament públic
d’aquests elements, fent neteja i manteniment de les façanes, entrades i, en general
totes parts de l’immoble visibles des de la via pública, i també dels complements dels
immobles, com antenes i xemeneies.
f) Els propietaris de parcel·les les han de mantenir netes. Les parcel·les es mantindran
netes. No es permet l’acumulació de residus vegetals o de qualsevol altre tipus de
residu que puguin afavorir la propagació del foc. Es prohibit llençar o emmagatzemar
residus sòlids o líquids, escombraries, deixalles, runes, terres o qualsevol altre tipus de
materials o objectes en terrenys i solars on no estiguin previstos aquests usos i
estiguin degudament equipats i específicament autoritzats per aquesta utilitat (Article 2
de l’Ordenança municipal reguladora de la conservació, neteja i tancament de terrenys
i solars al municipi d’Olèrdola). En cas contrari, l’Ajuntament requerirà a la propietat
per tal que deixi el solar en les condicions degudes, i podrà actuar-hi subsidiàriament
en el supòsit que aquella no ho faci.
g) Els propietaris de solars, per raons de seguretat, salubritat i ornat públic hauran de
mantenir-los degudament tancats respecte l'espai públic sigui aquest vial, pas de
serveis o parc urbà, mentre no practiquin obres de construcció (Article 4 de
l’Ordenança municipal reguladora de la conservació, neteja i tancament de terrenys i
solars al municipi d’Olèrdola).
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h)Es prohibeix orinar o defecar als espais públics en llocs no habilitats expressament
per aquestes necessitats.
i) No està permès llençar xiclets sobre el paviment o el terra, deixar-los al mobiliali o
altres elements de la via pública, llevat de les papereres.
j) Recollir o aprofitar les deixalles de qualsevol mena i els resids sòlids urbans
dipositats a la via pública, tant dins el contenidor, com al seu voltant, sense
autorització municipal.
i) És prohibit abocar als escocells dels arbres les aigües residuals procedents de la
neteja de locals, domicilis o porteries.
j)Totes les edificacions i establiments de nuclis on hi hagi xarxa de clavegueram han
d'abocar-hi les aigües residuals mitjançant l'adequada connexió i autorització. En el
cas de les urbanitzacions, disseminats, masies... que no disposen de xarxa de
clavegueram, les aigües residuals hauran d’estar sempre connectades a una fossa
sèptica o un sistema de sanejament autònom que haurà d’estar ben dimensionat per
tal d’evitar pèrdues i que caldrà buidar i netejar de manera periòdica per evitar
sobreeiximents. En aquests casos, està totalment prohibit abocar aigües residuals al
sòl, via pública....
k) No es poden fer, ni al clavegueram municipal ni directament a la llera pública,
als
canals, a les rieres, ni a la xarxa d'evacuació i sanejament d'aigües residuals,
abocaments que, en qualsevol moment, tinguin característiques o concentracions de
contaminants iguals o superiors a les expressades en la normativa sectorial vigent i el
Reglament regulador dels abocaments d’aigües residuals de la Mancomunitat
Penedès Garraf.
l)Està prohibit abocar al clavegueram municipal, a la fossa sèptica, a la xarxa
d'evacuació i sanejament d'aigües residuals, tota classe de matèries o productes,
procedents d'usos domèstics, industrials, sanitaris, comercials, de la construcció o de
qualsevol altre ús, en estat líquid, sòlid o gasós que, d'acord amb la legislació sectorial
corresponent, tenen la consideració de residus municipals i/o assimilables, industrials,
industrials especials,tòxics, perillosos o radioactius, o qualsevol altra categoria de
residus existents o que, en el futur, es puguin establir.
m) En particular, està prohibit l'abocament de pintures, vernissos, dissolvents, olis
minerals i olis de cuina cremats al clavegueram municipal i a la llera pública.
n) Les matèries i productes abans esmentats han de ser traslladats a les deixalleries
municipals i en el cas dels olis de cuina es poden dipositar als contenidors instal·lats a
la via pública destinats a aquest ús.
o) Està prohibit rentar vehicles a la via pública i o reparar-los
p) Per tal d’evitar la proliferació del mosquit tigre, sobretot en èpoques estivals, caldrà
buidar qualsevol element, lloc o recipient que pugui contenidor aigua entollada
(piscines, gerros, galledes, sagareigs, bases...). Com a mesura, també es podrà cobrir
amb malles primes (de 2 mm de mida màxima) les piscines mentre no s’utilitzin.
q) Cremar papereres o qualsevol tipus de contenidor.
r) Desplaçar qualsevol tipus de contenidor del lloc designat pels serveis tècnics i
utilitzar els esmentats contenidors per a ús privat.
2. Servei de recollida de residus
A) Domèstics: aquest servei serà prestat per l’Ajuntament. Els usuaris estan obligats a:
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- A treure les escombraries dintre de l’horari que estableixi l’Ajuntament. En el cas
dels nuclis urbans, caldrà dipositar els cubells d’orgànica a la porta de l’habitatge de
les 22 a les 24 hores, els dilluns, dimecres i divendres a l’hivern (del 16 de setembre
del 15 de juny) i els dilluns, dimecres, divendres i diumenge a l’estiu (del 16 de juny al
15 de setembre). En el cas del rebuig, caldrà deixar la bossa també a la porta de
l’habitatge els dijous de 22 -24 hores. En el cas de les urbanitzacions, la fracció rebuig
es recomana dipositar-la als corresponents contenidors en horari nocturn, a partir de
les 22 hores. Pel que fa a les recollides selectives (paper- cartró, envasos i vidre), es
poden dipositar als corresponents contenidors a qualsevol hora del dia.
- A dipositar les escombraries en bosses compostables en el cas de la fracció
orgànica i de plàstic en el cas del rebuig, perfectament lligades o de manera que no es
produeixin vessaments de materials residuals, i en cap cas en caixes, paquets o
embolcalls.
- A dipositar les bosses a l’interior dels contenidors. Està totalment prohibit deixar
bosses, caixes o altres recipients fora de qualsevol contenidor.
- A respectar l’espai reservat als contenidors.
- A utilitzar correctament els contenidors de recollida selectiva (paper- cartró,
envasos i vidre) i, en conseqüència, a no dipositar en els contenidors normals els
residus dels quals es faci recollida selectiva específica.
- A no introduir material de qualsevol tipus als contenidors de recollida selectiva que
siguin diferents dels expressament designats.
B) Comercials
Es tracta d’un servei complementari, susceptible de ser prestats pel sector privat
(autoritzat per a la prestació del servei, en els termes previstos a la normativa vigent
en matèria de residus), la recollida, tractament i eliminació dels residus comercials,
entenent com a residus comercials els municipals generats per l’activitat pròpia del
comerç al detall i a l’engròs, dels serveis de restauració i bars, de les oficines i els
mercats, així com de la resta del sector serveis. Són equiparables a aquesta categoria,
als efectes de la gestió, els residus originats a la indústria que tenen la consideració
d’assimilables.
Aquest servei es presta a les persones o empreses que en sol·licitin la prestació o
resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei.
Als polígons industrials hi ha instal·lats contenidors de rebuig a la via pública. La resta
d’establiments, serveis de restauració, comerços… que es troben dins dels nuclis
urbans i urbanitzacions gestionen els residus propis asimilables a domèstics a través
del servei prestat per l’Ajuntament.
Les activitats pròpies del comerç al detall i a l’engròs, dels serveis de restauració i
bars, de les oficines, de la resta del sector serveis i industries que generin residus no
assilables a domèstics, hauran de tenir contractat gestors de residus autoritzats per
l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) que els hi recullin, transportin i gestionin
aquest residus d’acord amb el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de
gestió de residus i el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora dels residus.
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Els comerços, serveis de restauració, oficines... que utilitzin els contenidors instal·lats
a la via pública, també estan obligats a:
- A treure les escombraries preferiblement en horari nocturn.
- A dipositar les escombraries en bosses de plàstic, perfectament lligades o de
manera que no es produeixin vessaments de materials residuals.
- A dipositar les bosses a l’interior dels contenidors. Està totalment prohibit deixar
bosses, caixes o altres recipients fora de qualsevol contenidor.
- A respectar l’espai reservat als contenidors.
- A utilitzar correctament els contenidors de recollida selectiva (paper- cartró,
envasos i vidre) i, en conseqüència, a no dipositar en els contenidors normals
els residus dels quals es faci recollida selectiva específica.
- A no introduir material de qualsevol tipus als contenidors de recollida selectiva
que siguin diferents dels expressament designats.
C) En general:
Als contenidors de rebuig instal·lats a la via pública està totalment prohibit l’abocament
de residus especials i/o perillosos, animals morts, detritus animals, medicaments, roba,
runes i terres procedents de qualsevol tipus d’obra, mobles o electrodomèstics en
desús, olis de cuina i/o minerals, restes de poda i del manteniment de plantes, ferralla,
fusta, vidres, joguines.... Tampoc es podran abocar residus voluminosos. Tots aquests
residus han de ser lliurats segregats, ordenats i dipositats a qualsevol de les tres
deixalleries municipals (a la de Vilafranca del Penedès, a la de la Urbanització de
Daltmar o a la del Polígon Industrial de Sant Pere Molanta).
A cada nucli urbà (Moja, Sant Miquel d’Olèrdola i Sant Pere Molanta) on hi ha
implantat el sistema de recollida porta a porta, hi ha una àrea d’emergència amb
contenidors d’orgànica i rebuig. Aquests contenidors únicament s’utilitzaran aquells
dies puntuals que no és possible treure la brossa en l’horari o dies establerts en el
sistema implantant. A cada àrea d’emergència també hi ha contenidors de recollida
selectiva. En aquestes zones, la brossa ha d’estar ben triada i s’ha de dipositar en el
corresponent contenidor.
Està totalment prohibit l’abocament de qualsevol tipologia de residu a la via pública, al
costat dels contenidors, al sòl urbanitzable i en qualsevol lloc fora dels pròpiament
autoritzats.
L’ajuntament també ofereix un servei gratuït de recollida de mobles, trastos i
electrodomèstics vell, el primer i tercer divendres de cada mes. Per a sol·licitar-lo, cal
trucar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’ajuntament per concertar el dia de
recollida, així com especificar el carrer on s’ha d’efectuar la recollida i els residus que
es trauran a la via pública. Els mobles, trastos o electrodomèstics vells es trauran a la
porta o façana de l’habitatge sempre que no s’obstaculitzi la circulació tant de vianants
com de vehicles.
A tots els nuclis urbans i urbanitzacions del municipi hi ha instal·lats contenidors d’oli
vegetals domèstics residuals i de roba. Pel que fa a l’oli usat, aquest s’ha de dipositar
dins d’una garrafa o ampolla tancada hermèticament abans de ser abocat al
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contenidor per tal d’evitar vessaments. La roba s’ha de dipositar al contenidor en
bosses de plàstic degudament tancades.
Per a totes les activitats que puguin ocasionar l'embrutiment de la via pública,
qualsevol que sigui el lloc en què es desenvolupin, sense perjudici de les llicències o
autoritzacions que en cada cas siguin procedents, exigeixen dels seus titulars
l’obligació d'adoptar les mesures adequades per evitar-ne l’embrutiment i també la de
netejar la part de la via pública i els seus elements estructurals que s'haguessin
resultats afectats, i de retirar els materials residuals.
L’Ajuntament podrà realitzar subsidiàriament, els treballs de neteja que segons les
presents Ordenances correspongui d’efectuar directament als ciutadans, podent-los
imputar el cost dels serveis prestat sense perjudici de les sancions que en cada cas
corresponguin, ni del que civilment fos exigible.
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L'Ajuntament podrà obligar el titular de l'activitat a adoptar les mesures adients per tal
de minimitzar les molèsties derivades de l'execució de les obres i reduir-les a les
estrictament necessàries sempre que se'n justifiqui la conveniència i sigui tècnicament
i econòmicament viable.
L'Ajuntament podrà exigir una fiança en metàl·lic o un aval bancari per l'import del
servei subsidiari de neteja que previsiblement els correspongui d'efectuar com a
conseqüència de l'embrutiment produït per la celebració de l'acte públic.
Els organitzadors d'actes públics al carrer seran responsables de l'embrutiment que es
produeixi a la via pública com a conseqüència de la seva celebració, sempre i quan el
servei municipal no pugui garantir la neteja dels espais.
Els titulars d'establiments i d'activitats autoritzats a la via pública (fixos o no) com bars,
cafès, quioscos, llocs de venda i activitats similars, estan obligats a mantenir en
condicions adients de netedat, tant a les pròpies instal·lacions com a l'espai urbà
sotmès a la seva influència. L'Ajuntament podrà exigir als titulars la col·locació
d'elements contenidors homologats per a les deixalles.
3. Mesures per prevenir l’embrutiment
Per prevenir l'embrutiment, les persones que realitzin obres a la via pública o en
espais que hi confronten hauran de:
Impedir l'escampament i vessament d'aquests materials fora de l'estricta
zona afectada pels treballs, protegint-la mitjançant la col·locació d'elements
adients als voltants del enderrocs, les terres i els altres materials sobrants de
les obres..
Mantenir sempre netes i exemptes de tota mena de materials residuals les
superfícies immediates als treballs.
Per evitar la caiguda de materials o eines a la via pública, prèvia llicència
municipal, s'hauran d'utilitzar bastides amb visera protectora o sortint de
protecció. També s'haurà de protegir la caiguda de materials amb la col·locació
d'una xarxa o una lona opaca.
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Els materials d'enderroc dels edificis no poden ser llançats al carrer des de
dalt, sinó que s'ha de fer de manera protegida, per exemple amb tubs que
aboquin a un contenidor amb una lona opaca i mullant-los periòdicament per
evitar l'embrutiment de la via pública i molèsties o danys a persones o coses.
Els materials han de col·locar-se i preparar-se a dins de l'obra. En cas que
no sigui possible s'haurà de sol·licitar el preceptiu permís municipal per poder
ocupar la via pública. Si és necessari s'haurà de protegir el paviment amb
plàstic o lona per evitar l'embrutiment.
S'hauran de prendre totes les mesures per no provocar pols, fums ni altres
molèsties.
Els residus s'han de dipositar en contenidors especials d’obres i seran
traslladats a l’abocador legalmente autoritzat.
Les restes de l’activitat que hagin quedat a la via pública seran netejades pel
responsable del fet causant.

4. Transport, càrrega i descàrrega de materials.
Els conductors dels vehicles que puguin embrutar la via pública hauran d'adoptar totes
les mesures necessàries per evitar-ho. En el cas que la càrrega, el combustible, els
líquids de greixar, el fang, fems, palla o altres materials de les rodes embrutin la via
pública o altres elements, s'hauran de :
- Netejar immediatament
- Reparar els danys que s'hagin pogut causar, d'acord amb les instruccions dels
Agents Municipals o serveis tècnics municipals.
Queda prohibit el transport de formigó a la via pública, amb vehicle formigoner sense
portar tancada la boca de descàrrega que impedeixi la caiguda del material
transportat.
Es prohibeix netejar les formigoneres o qualsevol vehicle de transport de materials per
a la construcció, al terme municipal, tret dels llocs expressaments establerts amb
aquesta finalitat.
5. Competència municipal.
És competència exclusiva de l'Administració municipal l'execució dels treballs i les
obres necessàries per a la perfecta conservació de les vies públiques, els elements
estructurals i el mobiliari urbà.
En conseqüència, ningú no podrà, encara que sigui per millorar l'estat de conservació
de les vies públiques, executar treballs de reparació, conservació o restauració dels
elements esmentats sense prèvia llicència municipal.
Les empreses i els particulars que executin obres a la via pública sota llicència
municipal, estan obligades a efectuar la reposició en les condicions contingudes en la
llicència.
Constituiran infracció d'aquesta ordenança els actes que siguin contraris al contingut
d'aquest precepte.
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Article 13. Conductes en situacions extraordinàries o d’emergència
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’ha d’adequar, en cada moment,
a les normes de civisme i col·laboració ciutadanes, i s’han de complir els plans bàsics
d’emergència municipal i els plans d’emergència específics, així com el que estableix
la normativa vigent en matèria de protecció civil.
En el cas de produir-se alguna desgràcia i/o catàstrofe natural, l’Alcaldia pot requerir
l’ajut i la col·laboració personal i/o material tant dels habitants com dels col·lectius del
terme municipal i, de manera especial, de les persones que, pels seus coneixements i
aptituds, puguin ser de més utilitat per a la comunitat. En aquests casos, l’Alcaldia pot
disposar, d’acord amb la legislació aplicable i si ho estima necessari, dels mitjans,
públics i privats, que puguin ser útils i s’hagin d’aplicar a l’emergència decretada, i els
titulars queden obligats a prestar-los.
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Les entitats públiques i privades i la ciutadania en general tenen l’obligació de
col·laborar en aquelles actuacions de simulacre necessàries per a la implantació
correcta dels plans de protecció civil.
Article 14. Menors
1.D’acord amb el que estableix la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets
dels infants, totes les mesures de caràcter sancionador adoptades per les autoritats
municipals que puguin afectar els menors atendran principalment l’interès superior
d’aquest.
2. Quan les persones infractores d’aquesta Ordenança siguin menors, i amb la finalitat
de protegir els drets de l’infant o adolescent, el seu desenvolupament i formació, es
prioritzarà la substitució, total o parcial, de les sancions pecunàries per mesures
correctores, com ara l’assistència a sessions informatives, treballs per a la comunitat o
qualsevol altre tipus d’activitat de caràcter cívic o educatiu. A aquest efectes, personal
de l’Ajuntament s’entrevistarà amb els pares o tutors legals i, en qualsevol cas, amb el
menor infractor, per tal de poder proposar la mesura correctora substitutiva de l’acció
pecunària més adequada. La mesura correctora substitutòria haurà d’obtenir la
conformitat del menor i dels seus pares, tutors o guardadors.
3. Els pares, mares, tutors i tutores i guardadors o guardadores poden ser considerats
responsables solidaris, si la llei així ho permet, de les infraccións comeses per menors
quan concorrin, per part d’aquells, dol, culpa o negligència, incloent-hi la simple
inobservança. També les mateixes persones són sempre responsables civils
subsidiaris dels danys produïts per les infraccions comeses pels menors d’edat que
depenguin d’elles.
4. En tot cas, qualsevol denúncia, incoació d’un expedient o eventual imposició d’una
mesura correctora a un menor serà també notificacda als seus pares o mares o tutors
o tutores, amb dret a formular al·legacions. Aquestes persones seran cridades a
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assistir a les sessions d’atenció individualitzada o als cursos de formació o altres
activitats que, si s’escau, s’imposin com a alternativa a la sanció pecunària de les
infraccions comeses pels menors que depenguin d’ells.
5. Tots els infants tenen el dret d’anar a l’escola, i entre els sis i els setze anys el deure
d’anar-hi. És responsabilitat dels pares o tutors o guardadors garantir-los l’exercici
normal d’aquest dret i deure. Els agents de l’autoritat han de protegir i conduir al seu
centre escolar o al seu domicili, segons el cas, qualsevol infant d’aquestes edats que,
durant l’horari escolar, sigui al carrer.
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6. Els menors abandonats o extraviats seran acompanyats a les dependències dels
Agents Municipals com a mesura de protecció. Els menors abandonats han de ser
lliurats a les autoritats competents (Servei d’Atenció a la Infància de la Generalitat),
mentre que els menors extraviats han de ser retinguts en custòdia a disposició dels
seus pares o tutors guardadors. L’autoritat municipals ha d’informar inmediatament a la
Policia de la Generalitat (Mossos d’Esquadra) d’haver trobat un menor en aquestes
condicions.
Article 15. Mendicitat embriaguesa i drogadicció.
No es permetrà l'exercici de la mendicitat en tot el terme municipal. Malgrat la
complexitat de les situacions personals, l'Ajuntament no l'autoritzarà en cap cas.
L'Ajuntament promourà la resolució d'aquestes situacions mitjançant els seus Serveis
Socials.
L'Ajuntament promourà i donarà suport a iniciatives ciutadanes de solidaritat amb
l'objectiu de resoldre situacions personals extremes.
Els agents de l'autoritat identificaran les persones que trobin exercint la mendicitat i,
sempre que sigui possible, les adreçaran al departament de Serveis Socials de
l'Ajuntament.
Quan la mendicitat sigui feta amb intimidació, empenyent o molestant els ciutadans,
fent servir objectes o estris per aconseguir un resultat, els agents de l’autoritat podran
incautar aquests objectes o estris fins la comprovació de la desaparició del fet que ho
va motivar.
Resta prohibit el consum d’alcohol i drogues a la via pública, així com l'exhibició
pública de l'embriaguesa i la drogadicció.
Resta prohibit la venda de begudes alcohòliques a la via pública sense autorització
municipal.
Article 16. Indicacions i ordres de l’autoritat
Els ciutadans i les ciutadanes estan obligats a seguir les indicacions i les ordres que,
mitjançant els procediments establerts i en el compliment de les funcions i les
competències atribuïdes, els imparteixin les autoritats municipals i els seus agents.
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La desobediència de les ordres efectivament dictades i les expressions irrespectuoses
que impliquin una voluntat menyspreadora de l’autor i que pel context en què es
formulin signifiquin una alteració de la convivència, constitueixen infraccions
sancionables en via administrativa, sense perjudici que en funció de la seva gravetat
hagin de traslladar-se a la jurisdicció penal.
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Així mateix, els agents de l’autoritat poden retirar de la via i els espais públics les
persones i/o col·lectius quan raons de seguretat o de salut pública així ho aconsellin.
Article 17. Dels Espais, Béns, elements estructurals i Equipaments Públics.
Als efectes d’aquesta ordenança, s’entén:
1. Per espais públics:
- Aquells espais els que la llei declari amb aquest caràcter.
- Els afectes a ús públic.
- els afectes als serveis públics.
2. Per béns públics:
- Aquells béns els que la llei declari amb aquest caràcter.
- Els afectes a ús públic.
- Els afectes als serveis públics, els destinat a l’ornat dels espais públics com ara
els monuments, escultures i obres de valor artístic, històric o cultural.
3. Per equipaments públics:
- Aquells immobles de titularitat pública on s’emplacen serveis destinats a la
ciutadania amb caràcter públic.
4. Per elements estructurals:
- Es considera element estructural de la via pública aquell que forma part del seu
contingut, de l'ordenació del territori o que regula la mobilitat. A títol enunciatiu
es consideren elements estructurals els següents:
o Fanals, papereres, contenidors, marquesines.
o Senyalització vertical i horitzontal de la via pública
5. Elements físics de protecció o delimitació de territori: pilons,cadenes, tanques
(mòbilsi fixes) i d'altres:
- Tapes de registre, reixes d'embornals, reixes d'escocells.
- Façanes i altres accessoris
- Suports publicitaris
- Murs, pilars, paviments,
- Elements reductors de velocitat.
- Boques de rec, hidrants.
Article 18. Utilització d’espais, equipaments i béns públics
Normes generals d’ús:
La petició serà autoritzada amb els condicionants que s’hi estableixin.
Els espais, els equipaments i els béns públics s’han de fer servir de conformitat amb
l’ús al qual són destinats i conforme a les regles i la normativa que específicament
puguin regular-los, tal i com s’indicarà a l’autorització pertinent.
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En l’ús dels espais, els equipaments i els béns públics, es prohibeix cometre accions
que puguin deteriorar-los o alterar-ne les qualitats o les condicions de funcionament,
com per exemple:
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- Manipular o modificar elements de les instal·lacions elèctriques, de
subministrament d’aigua, de senyalització o de qualsevol element fix de
l’equipament.
- Fer grafits, pintades, senyals, taques, gargots, escrits, inscripcions o grafisme
amb qualsevol matèria (tinta, pintura, matèria orgànica o similar) o bé rallant la
superfície, sobre qualsevol element de l’espai públic, així com a l’interior i exterior
d’equipaments, infraestructures o elements d’un servei públic i instal·lacions en
general, mobiliari urbà, arbres, jardins i vies públiques en general.
- Resten exclosos els murals artístics que es facin amb l’autorització municipal, als
llocs destinats a aquest efecte. Quan el grafit o pintada es faci en un bé privat que
es trobi instal·lat de manera visible o permanent a la via pública, és necessària
l’autorització expressa de l’Ajuntament.
- Executar treballs d’ornamentació, restauració o reparació sense comunicar-ho
prèviament a l’Ajuntament.
- Cometre accions que puguin representar un ús abusiu dels béns o que, pel seu
caràcter, suposin una limitació de l’ús general en igualtat d’altres usuaris o un risc
per a les persones o béns.
- Adoptar comportaments que puguin representar mostres de racisme, xenofòbia o
violència en les activitats culturals o esportives i alteració de l’ordre. Els agents
municipals han de traslladar a les federacions i els comitès esportius corresponents
les actes que aixequin sobre les incidències que es produeixin per tal que es
prenguin les mesures corresponents, sense perjudici de la intervenció dels poders
públics.
- L’activitat s’haurà de desenvolupar amb el respecte als veïns, especialment, en
les activitats nocturnes. Si es reben queixes derivades de la cessió de l’equipament,
l’Ajuntament es reserva el dret de no tornar a cedir l’equipament al sol·licitant.
- Cremar papereres o qualsevol tipus de contenidor.
Segons la Llei 42/2010, de 30 de desembre, es prohibeix fumar en:
- En tot aquells llocs o espais definits en l’article 7 de la Llei 42/2010, en especial,
als recintes de parcs infantils i àrees o zones de joc per a la infància, entenent com
a tals els espais a l’aire lliure acotades que continguin equipaments o
acondicionaments destinats específicament pel joc i espargiment de menors.
- Llençar burilles de cigars, cigarretes i similars o deixalles al terra. Aquests, caldrà
dipositar-les als llocs específics per a aquest ús (cendrers, papereres...).
L’Ajuntament no es fa responsable dels danys que es puguin produir com a
conseqüència de l’entrada il·lícita als recintes municipals. En conseqüència seran
considerats responsables els autors dels danys.
La persona que trobi un objecte personal o de valor té l’obligació de fer entrega del
mateix a l’Ajuntament.
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Article 19. Parcs i jardins
És obligació de tots els ciutadans respectar la senyalització, horaris i condicions d’ús
que a l’efecte l’Ajuntament instal·li en els parcs, jardins i, en general, en tots els espais
d’ús públic destinats al lleure.
Resta prohibit:
- Utilitzar els espais verds destinats al lleure i els seus elements de forma contraria a
les condicions que regulen el seu ús.
- La pràctica d’exercicis o activitats en forma que pugi suposar risc de danys per la
vegetació o qualsevol altre element auxiliar que integra l’espai, o que
representin un
risc per la integritat física de la resta d’usuaris. En concret, i entre altres, es
considerarà infracció:
L’ús dels gronxadors i d’altres aparells d’esbarjo situats als parcs i
places
públiques, per persones que no acompleixin les condicions i requisits d’ús.
Jugar o desenvolupar activitats en les zones prohibides per l‘Ajuntament
mitjançant els corresponents cartells indicadors que s’hi instal·laran a tal efecte.
Arrencar, maltractar o retirar arbres, fruits, plantes o part dels mateixos o
passar per sobre els talussos, parterres i plantacions, de forma que pugui
perjudicar de qualsevol manera els arbres o les plantacions.
Enfilar-se als arbres.
Tirar papers o deixalles fora de les papereres i embrutar l’espai de qualsevol
altra manera.
Encendre foc.
Maltractar o malmetre instal·lacions situades en parcs i jardins: fonts,
instal·lacions d’enllumenat...
Les pintades.
Els jocs infantils estan destinats exclusivament a la mainada. Són infracció tots els
actes que suposin un mal ús dels jocs o que hi generin embrutiment o danys, i en
particular:
- L'ús de jocs de manera que puguin ocasionar danys o molèsties a altres nens.
- L'ús diferent de l'establert, que comporti o pugui comportar un mal ús del joc o
danyar-lo.
- Trencar-ne alguna part, descalçar-los, i altres actes anàlegs.
- La utilització per persones més grans de 18 anys.
- Qualsevol acte que pugui malmetre la instal·lació o dificultar la seva correcta
utilització.
La reparació dels danys, en ambdós casos, anirà a càrrec dels causants, amb
indenpendència de l’abonament de la sanció corresponent.
Article 20. Fonts públiques
Es prohibeix:
- Rentar-se íntegrament el cos i/o banyar-se.
- Rentar als gossos o altres animals.
- Abeurar animals sempre i quan el tipus de font no permeti evitar el contacte de
l’animal amb el broc.
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Llençar a l’interior de les fonts qualsevol matèries susceptibles de contaminar el
medi.
Fer provisió excessiva de l’aigua de les fonts públiques per a dirigir-la a ús
privat sempre que no estigui justificat per tall de subministrament o causes de
força major.

Article 21. Espais naturals
Als parcs naturals, zones forestals, finca municipal de la Muntanyeta, a les zones de
bosc d’ús comú i als espais agraris i fluvials no és permès a més dels usos no
admesos per la normativa sectorial:
- Caçar, tallar o arrencar fruits, arrels o plantes o tallar llenya de qualsevol mena
sense autorització.
- Extreure molsa i humus, fora dels casos que siguin degudament autoritzats.
- Recol·lectar pinyes sense prèvia autorització de la propietat del terreny.
- Col·locar anuncis o rètols, fora dels que siguin degudament autoritzats.
- Encendre foc fora dels llocs reservats amb aquesta finalitat i llençar llumins o
puntes de cigarretes enceses.
- Elevar globus aerostàtics, llançar petards o disparar focs artificials fora de les
zones que s’assenyalin per a un ocasió determinada.
- Llençar les escombraries, runes o deixalles de qualsevol mena fora dels llocs
destinats a tal efecte.
- No retirar les defecacions.
- Ocupar per fer àpats, espais fora dels degudaments indicats com a zones de
pícnic.
- Circular per la muntanya amb vehicles de motor i la pràctica del motocròs i trial,
fora dels camins i llocs especialment autoritzats.
- Acampar, sense autorització expressa en espais públics.
Article 22. Fogueres i pirotècnia
L’Ajuntament pot autoritzar la preparació i l’encesa de fogueres en dies de festivitat
assenyalada.
Resta prohibit i, per tant, constitueix infracció d’aquesta Ordenança encendre foc o
mantenir-lo viu sense l’autorització municipal i, en qualsevol cas:
- Preparar fogueres o fer explotar qualsevol classe de productes pirotècnics al
mig de la via pública en llocs on obstrueixin el pas de vehicles o vianants, així
com els llocs pròxims a les paperes, faroles, contenidors...
- Encendre fogueres a prop d’elements o xarxes de subministrament que puguin
resultar danyats.
- Encendre foc per a qualsevol tipus d’activitat sigui quina sigui la seva finalitat
en espais naturals (parcs naturals, zones forestals, finca de la Muntanyeta...).
- Posar a la foguera materials la combustió dels quals pugui generar efectes
tòxics o contaminants o materials que puguin explotar.
- Fer focs d’esbarjo i llençar coerts, globus, focs d’artifici o altres artefactes que
continguin foc, en els terrenys forestals siguin o no poblats d’espècies arbòries i
a la franja de 500 metres que els envolta (urbanitzacions, cases i masies
aïllades, barriades...) en el període comprès entre el 15 de març i el 15
d’octubre.
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Resta prohibit i, per tant, constitueix infracció:
- Llançar o dirigir petards contra les persones, de manera que signifiqui un risc
per a la seva integritat.
- Llançar o dirigir petards contra els béns, de manera que hi hagi risc de
deteriorar-los, i també col·locar-los sobre el mobiliari urbà i els béns privats.
- Llançar coets des d’una distància inferior als 500 metres del bosc o zones amb
arbres que, per les seves circumstàncies, siguin susceptibles de combustió.
- Fer servir productes pirotècnics a la vora de productes o líquids inflamables, i
també a la vora dels establiments d’expedició o emmagatzematge.
- Posar productes pirotècnics dins d’elements l’explosió dels quals pugui
provocar la dispersió d’objectes amb risc per a les persones i béns.
- No respectar les distàncies màximes de seguretat establertes en espectacles
pirotècnics.
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L’autoritat municipal ha de carregar als infractors d’aquests preceptes el cost de
reposició dels béns públics malmesos, d’acord amb el procediment establert a la llei.

Article 23. Autorització d’activitats específiques en espais públics
L’Ajuntament pot autoritzar la celebració d’activitats específiques als espais públics, i
fixar les normes que s’han de complir, tenint en compte les característiques de l’acte i
l’espai públic sol·licitat.
Els organitzadors de l’activitat són els responsables de complir les condicions
establertes per l’Administració municipal, i també d’adoptar les mesures adients per
vetllar per la seguretat de les persones i pel bon ús del recinte i dels elements i els
béns públics que hi hagi instal·lats.
Les persones titulars d’autoritzacions d’ús comú especial o d’ús privatiu dels béns de
domini públic resten obligats a mantenir en les condicions degudes de neteja tant a les
instal·lacions pròpies com l’espai urbà sotmès a la seva influència.
Article 24. Sistemes de captació d’imatges
Resta prohibida la captació d’imatges que no s’ajustin als termes establerts per la
legislació sobre protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, a la pròpia
imatge i a la inviolabilitat del domicili.
Article 25. Sistemes d’alarma i avís acústic
Obligacions dels titulars d’alarmes:
Són responsables del bon funcionament dels sistemes d’alarma les persones titulars
dels béns objecte de protecció i aquells altres que, en virtut d’altres relacions
jurídiques, tinguin interès en la protecció del bé.
El titular o responsable de l’alarma té prohibit:
- No adoptar les mesures tècniques d’utilització i manteniment adequades dels
aparells d’alarma per evitar que provoquin falses alarmes.
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Provocar fins a dues falses alarmes o fer servir de forma incorrecta els aparells
d’alarma, pertorbant la tranquil·litat ciutadana i sense causa o motius justificats, en
un any.
Provocar voluntàriament la utilització incorrecta dels aparells d’alarma de manera
que pertorbin o impedeixin el seu ús o funcionament correctes.

Proves i assajos de sistemes d’alarma i avís acústic: s’autoritzen les proves i assajos
d’aquests aparells, amb un avís previ als Agents Municipals. Poden ser de dos tipus:
Exepcionals: els que s’han de fer immediatament després de la instal·lació. Poden
efectuar-se entre les 9.00 h i les 20.00 h en el nucli urbà i entre les 9.00 h i les
21.00 h en zona industrial.
Rutinaris: són els de comprovació periòdica dels sistemes d’alarma. Només poden
efectuar-se un cop al mes amb un interval de tres minuts com a màxim, i dins
l’horari anterior.
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Article 26. Publicitat.
Definicions.
S'entén per publicitat tota acció encaminada a difondre entre el públic tot tipus
d'informació i la difusió de l'existència de qualsevol activitat o de productes i de serveis
que s'ofereixin al consum.
Segons la present Ordenança s'entendrà:
- Per rètol: suport on el missatge publicitari, amb independència de la forma
d'expressió gràfica -lletres o signes-, es patentitza mitjançant materials
duradors dotats de corporeïtat, que produeixen o poden produir efectes de
relleu.
- Pintada o grafitti: missatge, amb independència de la forma d'expressió gràfica
-lletres o signes-, es patentitza mitjançant materials duradors.
- Per cartell: suport publicitari en el qual el missatge es materialitza mitjançant
qualsevol sistema de reproducció gràfica sobre paper, cartolina, cartró o altres
materials d'escassa consistència i de curta durada, al qual cal un element físic
per a la seva exposició.
- Per full volant: cartell de format reduït objecte de distribució manual o
individualitzada a la via pública o directament als domicilis.
- Per adhesiu: cartell autoadhesiu de dimensions reduïdes.
- Per banderes, banderoles o pancartes: són aquells suports publicitaris en els
quals el missatge es materialitza sobre tela o materials d'escassa consistència i
durada, i es presenta normalment unit pels extrems a un pilar col·locat a aquest
efecte o bé a elements sortints de l'edificació o del mobiliari urbà.
- La col·locació o difusió de qualsevol missatge en els suports abans indicats
està subjecte a l'obtenció prèvia de llicència municipal.
Cartells i adhesius:
No s'admetrà la publicitat mitjançant cartells, fulls volants, adhesius o elements similars
enganxats directament sobre edificis, murs i tanques, en la via pública, els seus
elements estructurals ni en el mobiliari urbà, excepte quan es tracti dels espais o
suports especialment reservats o dissenyats per a aquesta finalitat (tal com columnes
anunciadores o plafons).
Repartiment de publicitat.
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Es prohibeix el repartiment, l'escampament i el llançament de tota mena
publicitat (fulls volants, programes,fullets, adhesius, i materials similars) a la via
pública, la seva col·locació a parabrises de cotxes o mitjançant procediments
similars. En seran excepcions els casos que autoritzi l'Alcaldia.
El repartiment de publicitat directa a les bústies restarà subjecte a les següents
condicions:
Haurà de ser efectuat mitjançant una empresa de material publicitari, legalment
constituïda per a aquesta finalitat, sens perjudici de l’excepció derivada de la
propaganda institucional i electoral.
Tanmateix, el repartiment podrà ser efectuat pel propi anunciant o personal que
en depengui.
La publicitat serà dipositada a l’interior de les bústies dels veïns i/o en aquells
espais que els veïns o les comunitats hagin dipositat per al seu dipòsit. Resta
expressament prohibit deixar la publicitat al terra dels vestíbuls, o introduir-la
per sota de les portes.
Tot el material publicitari repartit haurà de portar en lloc visible la identificació
de l’empresa distribuïdora, i en cas contrari s’entendrà que el repartiment l’està
efectuant l’anunciant, el qual assumirà les responsabilitats que se’n poguessin
derivar. Per garantir un bon servei i evitar molèsties als ciutadans, el material
publicitari objecte de la distribució tindrà unes dimensions exterior adequades
al tamany habitual de les bústies.
Les empreses de distribució de material publicitari i els anunciants que
reparteixin publicitat per si mateixos s’han d’abstenir d’entrar en les finques o
de dipositar-lo en les bústies, quan la comunitat de propietaris o cada veí
individualment indiqui expressament la seva voluntat de no rebre’n.
Les empreses de distribució de material publicitari recomanaran als seus clients
la quantitat a repartirne, així com la seva periodicitat, amb la intenció de
disminuir-ne el seu impacte i garantir-ne la seva eficàcia.
Les empreses de distribució de material publicitari recomanaran als seus clients
la necessitat d’usar paper reciclat, de no usar paper clorat, d’evitar la
plastificació i els prospectes setinats, així com la conveniència d’afavorir l’ús de
tintes ecològiques.
El material publicitari, un cop usat, tindrà la consideració de residu municipal
reciclable. Les empreses de distribució de material publicitari aconsellaran els
seus clients que incloguin en la seva publicitat missatges d’educació ambiental
i molt expressament, de la necessitat de dipositar la publicitat, un cop usada,
en els contenidors especials de recollida de paper dels serveis municipals.

Pancartes:
La utilització dels elements estructurals per servir de suport a propaganda cívica,
només podrà realitzar-se prèvia autorització de l’Ajuntament.
La col·locació de pancartes prèviament autoritzada s'haurà d'acomodar a les
disposicions següents:
La superfície de la pancarta haurà de tenir els forats suficients per poder
disminuir l'efecte del vent .
Les pancartes s'hauran de col·locar de manera que no pertorbin la lliure
circulació de vianants i vehicles ni puguin ocasionar danys a persones i a altres
elements de la via pública.
Les pancartes hauran de ser retirades pels interessats el dia hàbil següent al
que caduqui la llicència municipal. Si no ho fan, no disposen de permís
municipal, o ofereixen risc per les persones o coses, seran retirades pels
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serveis municipals, i s'imputaran als responsables els costos corresponents
mitjançant reclamació l'execució de la fiança dipositada en el seu cas, sense
perjudici de la imposició de la sanció corresponent.
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Publicitat sonora:
- S'entén per publicitat sonora els missatges publicitaris produïts directament o
per reproducció de la veu humana, com el so d'instruments musicals o d'altres
artificis mecànics o electrònics.
- La publicitat sonora resta prohibida a tot el terme municipal llevat la referent a
activitats culturals, recreatives i similars, sotmesa a llicència municipal prèvia,
així com la publicitat electoral.
Article 27. Del comportament dels ciutadans envers les zones i serveis públics.
Els ciutadans estan obligats a respectar el normal funcionament dels serveis públics i
el dret d’us per les persones que tinguin dret.
La utilització dels serveis es farà pels seus usuaris en forma que no s’impedeixi o
s’obstrueixi el normal funcionament dels mateixos.
1. Càrrega i descàrrega.
- Les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, la manipulació de
caixes, contenidors, materials de construcció i accions similars es prohibeixen
de les 22.00 fins a les 08.00 del matí següent. En casos excepcionals, podrà
modificar-se aquest horari, amb prèvia sol·licitud a l’autoritat municipal
corresponent.
- S'exceptuen les operacions nocturnes de recollida d'escombraries i de neteja,
que hauran d'adoptar les mesures necessàries per reduir al mínim el nivell de
pertorbació de la tranquil·litat ciutadana.
- L'Ajuntament podrà obligar a adoptar les mesures adients per tal de minimitzar
les molèsties i reduir-les a les estrictament necessàries sempre que se'n
justifiqui la conveniència i sigui tècnicament i económicamente viable.
- Els titulars de les activitats de càrrega i descarrega han de procurar que el
personal al seu servei prengui consciència que les tasques que duguin a terme
han de produir el menor impacte sonor possible.
2. Treballs a la via pública i obres
Els treballs realitzats en la via pública i en la construcció se subjectaran a les següents
prescripcions:
- L'horari de treball estarà comprès entre les 8.00 i les 20.00 hores de dilluns a
dissabte excepte festius.
- En el cas que el treball s'hagi de realitzar fora de l'horari establert i/o superi
els límits de soroll admesos,s'exigirà una autorització expressa de
l'Ajuntament, que estableixi l'horari per a l'exercici de l'activitat i, si escau, els
límits sonors i s’evitaran els sorolls innecessaris.
- Els motors hauran d'anar equipats amb elements suficients per disminuir
l'impacte sonor a la via pública.
- No són afectades per la prohibició anterior les obres urgents, les que es
realitzen per necessitat i les que pel perill o els inconvenients que comporten no
es poden efectuar en l'horari diürn dels dies feiners, com per exemple
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-

els serveis públics municipals. Aquests treballs també hauran de ser autoritzats
expressament perl'Ajuntament, que determinarà els límits sonors que hauran
de complir i l'horari.
L'Ajuntament podrà obligar el contractista a adoptar les mesures adients per tal
de minimitzar les molèsties derivades de l'execució de les obres i reduir-les a
les estrictament necessàries sempre que se'n justifiqui la conveniència i sigui
tècnicament i econòmicament viable.
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3. Guals i entrada de vehicles
L'accés de vehicles des de la via pública als locals o recintes, o a l'inrevés, constitueix
un aprofitament especial del domini públic i, en conseqüència, estarà subjecte a
autorització municipal d’acord amb la normativa municipal que s’estableixi. S'entén
com a gual tota modificació de l'estructura de la vorada i de la vorera que calgui per
facilitar aquest accés.
4. Contenidors i sacs de runes.
- La col·locació de contenidors i sacs de runes a la via pública és subjecte a
llicència municipal. Les llicències es concediran amb expressa fixació del
termini de vigència, i pagament de la taxa que fixa l’ordenança fiscal
corresponent.
- Els contenidors en l’interior de les zones d’obres no necessitaran llicència, però
en tot el restant s’hauran d’ajustar a les disposicions de les presents
ordenances.
- Els contenidors han de ser de colors que els destaquin i facilitin la seva
visibilitat, i s'han de senyalitzar amb l'anagrama o nom de l'empresa i el telèfon.
- Els contenidors que es col·loquin sobre la vorera, hauran de deixar com a
mínim un pas lliure d'1,5 m d'amplada per a la circulació de vianants.
- En la seva col·locació hauran de ser observades en qualsevol cas, les
següents prescripcions:
· Com a regla general la col·locació a la calçada haurà d'efectuar-se en
zones d'estacionament autoritzat sense dificultar o entorpir la circulació.
· Es situaran , si això és possible , a l’interior de la zona tancada d’obres.
· Es situaran preferentment davant l’obra a la qual serveixin, o tant a prop
seu com sigui possible.
· S’hauran de situar de manera que no impedeixin la visibilitat dels
vehicles, especialment en els encreuaments, respectant les distàncies
establertes a la normativa de circulació a efectes d’estacionament.
· No podran situar-se en els passos de vianants ni tampoc al davant
d’aquests, ni als guals, ni a les reserves d’estacionament i parada,
excepte quan aquestes reserves hagin estat sol·licitades per la mateixa
obra, i tampoc en les zones de prohibició d’estacionament.
· En cap cas no podran ser col·locats totalment o parcial, sobre les tapes
d’accés de serveis públics, ni sobre les boques d’incendis, els clots dels
arbres, ni en general sobre cap element urbanístic la utilització del qual
pugui ser dificultada en circumstàncies normals o en cas d’emergència.
· En tot cas seran col·locats de manera que el seu costat més llarg
estigui situat en sentit paral·lel a la vorera
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·

Quan els contenidors o els sacs de runes es trobin a la calçada, hauran
d’estar situats a 0.20 metres dela vorera, de manera que no impedeixin
el pas a les aigües superficials.
· En el cas que hagin de romandre al carrer durant la nit, i es trobin
ubicats en una calçada sense aparcament de vehicles han d’incorporar
a la part exterior els senyals reflectants o lluminosos per fer-los
identificables.
· Aquells casos en què la col·locació no pugui efectuar-se segons
aquestes directrius, es consultarà prèviament amb els serveis tècnics
municipals.
- Els contenidors a la via pública seran retirats:
· Quan hagi caducat el termini per al qual s’ha atorgat la llicència
d’ocupació
de la via pública, en tot cas, quan hagi expirat el de la
llicència d’obres
· En qualsevol moment per raons d’interès públic a requeriment de
l’Administració municipal
· Quan calgui buidar-los, abans de les 24 hores un cop plens
· El divendres vespre o dissabte matí i fins al dilluns en el supòsit que, a
tal efecte sigui requerit per l’Ajuntament.
· En no acreditar-se l’obtenció de llicència municipal.
· L’Administració municipal podrà establir limitacions en l’horari de
permanència a la via pública dels contenidors i sacs de runes.
- Quan a les condicions d’utilització, instal·lació i retirada dels contenidors :
· S’han de manipular de manera que el seu contingut no caigui a la via
pública, o no pugui ser aixecat o escampat pel vent.
· Les operacions d’instal·lació i retirada s’han de realitzar de forma que no
causin molèsties als ciutadans i preferentment en hores en què es
dificulti mes el trànsit rodat. En retirar-lo el titular de la llicència haurà de
deixar la superfície de la via pública en perfecte estat i completament
neta.
· El titular del contenidor i el de la llicència, solidàriament, són els
responsables dels danys causats al paviment , i altres elements de la
via pública, en instal·lar o retirar els contenidors d’obres, i tenen
l’obligació de comunicar-los immediatament als serveis municipals , en
el cas que s’hagin produït.
· h) L’incompliment de qualsevol dels requisits dels apartats anteriors
justificarà que el contenidor o sac de runes pugui ser retirat pels serveis
municipals, amb el cost del transport, buidatge i dipòsit del seu contingut
solidàriament, del titular de la llicència o constructor, del responsable del
contenidor o sac, i del transportista, i amb independència de la sanció
que correspongui per la infracció en què s’hagi incorregut.
Article 28. Activitats a l’interior dels immobles i comunitats de veïns.
La qualitat de vida dins dels habitatges, exigeix per part dels integrants dels immobles
que conformen les comunitats de propietaris i altres veïns un comportament cívic i
respectuós, evitant en l’activitat quotidiana que es genera en l’interior dels immobles, la
producció de sorolls que puguin pertorbar els estàndards de convivència i salut
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ambiental privada o familiar o la comissió d’accions u omissions que provoquin
molèsties o degradin la convivència veïnal.
D’altra banda la qualitat de vida s’obté en igual mesura per la limitació d’aquelles
activitats que tot i resultar produïdes des de la via pública, i per tant externes al marc
de la comunitat de veïns i propietaris, afecten l’interior dels immobles.
El desenvolupament d’activitats domèstiques com el rec de plantes, l’estesa de roba
pel seu assecat, la neteja de catifes i estovalles, l’evacuació de fums, aigua o brossa a
l’interior dels immobles i comunitats de veïns, cal que es mantingui dins els límits que
exigeix la convivència ciutadana i el respecte als altres.
Així restaran prohibides aquelles activitats que causin efectives molèsties o perjudicis
sobre altres veïns o sobre els seus immobles o les parts privatives d’aquests.
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Les activitats de les persones i els seus usos, així com la dels elements i instal·lacions
sota la seva responsabilitat susceptibles de produir problemes de contaminació
acústica o altres molèsties que puguin pertorbar la salut, intimitat o el benestar dels
ciutadans, hauran d’observar les prescripcions establertes en la present Ordenança, el
que es disposi en el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de Contaminació Acústica de la
Generalitat de Catalunya, així com en la normativa específica que els sigui d’aplicació.
Es consideren, a títol exemplificatiu, activitats, usos i elements sota la responsabilitat
de les persones:
- El funcionament d’instal·lacions, aparells electrodomèstics i d’altres elements
destinats a l’esbarjo i lleure en el propi domicili,
- Les activitats ocasionals com son el trasllat de mobles i el seu
moviment
o
adequació, l’accionament dels sistemes de tancament d’espais interiors o
exteriors,
- El volum de la veu humana o activitat directa de les persones com
poden
ser les activitats de cant i d'emissió de música per l’ús d’instruments musicals.
- Desenvolupar activitats de caire domèstic com el rec de plantes, l’estesa de
roba pel seu assecat, la neteja de catifes i estovalles, l’evacuació de fums, aigua o
brossa a l’interior dels immobles i comunitats de veïns.
- No utilitzar-los, ni conservar-los d’acord amb la seva destinació, i no vetllar per
la conservació de les condicions de seguretat, salubritat i ornat públic i han
d’assegurar-los com a mínim, dels riscos que derivin de causes fortuïtes, de força
major i de danys contra tercers.
- No mantenir-los lliures d’insectes i rosegadors .
- Els propietaris i usuaris dels habitatges han de complir a càrrec seu els
requeriments que l’Ajuntament pot ordenar, per a impedir o corregir els defectes
nocius, molestos, insalubres o perillosos que perjudiquin els altres habitatges.
- Realitzar les obres necessàries per l’adequat manteniment i conservació de
l’immoble i els seus serveis per tal que reuneixin les degudes condicions
estructurals, d’estanqueïtat, habitabilitat i seguretat i respondran de les sancions
que l’Ajuntament els pugui imposar per no complir els requeriments, a excepción
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d’aquells casos en que un cop aprovat per la junta de propietaris, les obres o
mesures necessàries, un o més propietaris s’oposin o demorin injustificadamente
l’execució d’aquestes ordres, cas en que aquests respondran individualment de
les sancions que es puguin imposar per via administrativa.
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Es prohibeix:
- Entre la franja horària compresa entre les 22 hores i les 8 hores, l’execució de
treballs, de reforma, conservació, millora dels immobles, ja siguin de construcció,
fusteria, i altres anàlegs que comportin molèsties als veïns.
- Entre la franja horària compresa entre les 22 hores i les 8 hores, l’execució dels
treballs de reparació o instal·lació d’electrodomèstics, aparells elèctrics o
instal·lacions auxiliars quan impliquin l’exercici d’accions incloses en l’epígraf
anterior o que superin els límits sonors que la Llei de contaminació acústica i
l’ordenament municipal estableixi.
- S’exceptuen aquells treballs de reparació d’urgent i necessari desenvolupament
per afectar a la seguretat de persones i béns o que condicionin el subministramen
dels serveis bàsics d’aigua, llum, combustible, o altres relacionats amb la salut.
- Desenvolupar accions o ometre el deure de diligència en l’execució d’activitats
de forma reiterada en l’àmbit veïnal, causant molèsties i/o perjudicis o danys.
- Desenvolupar accions i omissions contraris als estatuts de la comunitat de
propietaris que provoquin un perjudici o molèstia reiterada i constitueixin un
element de pertorbació greu de la convivència veïnal, posada de manifest a través
de les actes de la junta de propietaris.
L’incompliment de les obligacions compreses en aquest article comportarà la
possibilitat d’execució subsidiària per l’Ajuntament.
Article 29. Tinença d’animals
Aquesta Ordenança regula aquells aspectes de la tinença d’animals relacionats amb la
convivència ciutadana i altres animals domèstics. En la resta, aquesta matèria es
regeix per una ordenança específica.
La normativa que regula l’accés de les persones invidents al seu entorn pot establir
que algunes de les limitacions establertes en aquesta Ordenança no siguin aplicables
als gossos pigall.
1. Nombre d’animals de companyia
a) L’Ajuntament d’Olèrdola autoritza, amb caràcter general, la tinença
d’animals de companyia en els domicilis particulars sempre que es
reuneixin les condicions higièniques adients per allotjar-los i que no
provoquin cap situació de risc sanitari, perill o molèsties als veïns o, per les
persones que hi conviuen i altres persones, altres animals o els mateixos
animals, de forma que es compleixin les condicions que es fixen en aquesta
Ordenança i en l’ordenança específica de tinença d’animals.
b) El nombre d’animals de companyia que es pot posseir en un mateix
habitatge està determinat per la normativa vigent. Quan aquesta normativa
ho autoritzi, el nombre permès per habitatge pot ser reduït o ampliat per
l’Ajuntament, tenint en compte les característiques dels animals,
l’allotjament, l’espai disponible, les condicions higienicosanitàries, les
repercussions i les molèsties que puguin generar al veïnat i a l’entorn.
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c) En el supòsit que els animals situats en un domicili, parcel·la o finca, per les
seves característiques, compostaments, condicions de manteniment o
nombre, causin problemes sanitaris o provoquin molèsties o incomoditats
de rellevància al veïnat (sorolls procedents de lladrucs, cants, males
olors...) s’ha d’atorgar un termini, d’una durada raonable i proporcionada
segons les circumstàncies, a les persones propietàries o posseïdores per
tal de que corregeixin les deficiències detectades. Si aquesta correcció no
es produeix, s’ha d’ordenar el trasllat dels animals al centre adient, essent
les despeses de trasllat i de manteniment a càrrec de la persona propietària
o posseïdora.
2. Condicions de manteniment i allotjament
a) Les persones propietàries i posseïdores d’animals estan obligades a
mantenir-los en condicions adequades d’higiene, benestar, seguretat i neteja.
En aquest sentit, s’han de mantenir els allotjaments nets, desinfectats,
desinsectats i desratitzats convenientment. La retirada dels excrements i dels
orins s’ha de fer de forma quotidiana.
b) Es prohibeix mantenir els animals en un lloc sense ventilació, sense llum i en
condicions climàtiques extremes.
c) Els animals han de disposar d’espai suficient i d’aixoplic contra la intempèrie,
especialment els que es mantenen en zones exteriors i casetes.
d) Els animals no poden tenir com a allotjament habitual els celoberts, els
balcons o vehicles.
e) No es poden deixar sols durant més de dotxe hores, tant a l’interior de
l’habitatge, com a l’exterior, encara que es trobin en terrasses, galeries,
balcons, passadissos, escales, patis i similars.
3. Responsabilitats pel que fa a la convivència
a) Les persones propietàries i posseïdores d’animals estan obligades a adoptar
les mesures necessàries perquè la tranquil·litat dels seus veïns no sigui
alterada pel comportament dels seus animals.
b) Es prohibeix, des de les 22.00 h fins a les 8.00 h, deixar en patis, terrasses,
galeries, balcons o altres espais oberts animals que destorbin el descans del
veïnat amb els seus sons, crits o cants. Aquesta prohibició es fa extensiva a la
resta del dia, quan l’autoritat competent evidenciï que aquests animals amb els
seus sons, crits o cants provoquen molèsties al veïnat.
c) Les persones propietàries o posseïdores han de prendre les mesures
necessàries per evitar que les deposicions i els orins dels animals,
especialment gossos i gats, puguin afectar els pisos inferiors, les façanes o la
via pública.
d) S’ha de respectar, en la mesura que sigui possible, la forma de viure i els
espais que ocupen els gats que conviuen al municipi que s’han agrupat en
colònies i formen part de la fauna urbana.
e) La persona posseïdora està obligada a evitar-ne la fugida, tant dels
exemplars com de les cries d’aquests.
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f) Els animals salvatges, la tinença dels quals sigui permesa, s’han de mantenir
en captivitat, sense que es puguin exhibir ni passejar per les vies i espais
públics.
g. Tenen consideració de gossos potencialment perillosos, els enumerats en la
Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos o norma que el substitueixi. Aquests són:
1) Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres
gossos.
2) Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
3) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs
encreuaments: bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila
brasileiro, mastí napolità, pit bull, de presa canari, rottweiler, terrier
staffordshire americà i tosa japonès.
h.Correspon a l’Ajuntament determinar la potencial perillositat dels gossos amb
caràcter marcadament agressiu o que hagin protagonitzat agressions a
persones o altres animals, d’acord amb criteris objectius, bé d’ofici o després
d’una notificació o denúncia i previ informe, si s’escau, d’un/una veterinari/ària
amb habilitació suficient, el cost del qual anirà a càrrec del posseïdor de
l’animal.
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i.Les persones que tinguin i/o condueixin un gos potencialment perillós han de
ser obligatòriament majors d’edat i han de sol·licitar i obtenir una llicència
administrativa municipal.
j.Tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós
haurà de disposar i portar a sobre l’oportuna llicència.

4. Mètodes de subjecció i mesures de seguretat
a) A les vies públiques i els espais públics, els animals de companyia han
d’anar lligats amb la corretja corresponent i han de dur collar amb una placa
identificadora o qualsevol altre mitjà adaptat al collar en què han de constar el
nom de l’animal i les dades de la persona que n’és posseïdora o propietària.
L’autoritat municipal podrà ordena l’ús de morrió quan les circumstàncies així
ho aconsellin i mentes aquestes circumstàncies no canviïn.
b) A les vies públiques, part comunes d’immobles col·lectius i llocs i espais d’ús
públic en general, els gossos potencialment perillosos han d’anar lligats, amb
cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres, i proveïts de morrió. No
es pot portar més d’un gos per persona.
c) Els menors d’edat i les persones que hagin estat privades judicialment o
governativament per a la tinença de gossos potencialment perillosos no poden
conduir, adquirir o ser propietaris d’aquest tipus de gossos.
d) Les propietats que alberguin animals han de reunir les característiques
següents, especialment les que alberguin gossos potencialment perillosos:
- Parets, tanques i portes suficientment altes, consistents, ben fixades i amb els
mecanismes adients per tal d’evitar la sortida del recinte dels animals.
- En el cas de gossos potencialment perillosos, el recinte ha d’estar
convenientment senyalitzat amb l’advertiment de l’existència de gossos
d’aquest tipus.
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- Els animals potencialment perillosos que es trobin en una finca, casa,
parcel·la, terrassa o pati han d’estar lligats, llevat que es disposi d’un habitacle
amb l’alçada, la superfície i el tancament adients per a protegir les persones o
animals que accedeixin o s’acostin a aquests llocs.
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5. Accés a llocs de concurrència pública
En l’accés dels animals a llocs de concurrència pública, s’ha de tenir en compte el
següent:
a) L’entrada de gossos, gats o altres animals a tota mena de locals destinats a
fabricació, emmagatzematge, transport, venda o qualsevol tipus de manipulació
d’aliments queda expressament prohibida. És obligatori que aquests
establiments senyalitzin de forma visible a l’exterior aquesta prohibició.
b) A les piscines públiques i altres llocs públics de bany, tant en zones d’ús
general com en zones d’ús privat d’establiments turístics, queda prohibida la
circulació o permanència de gossos o altres animals durant la temporada de
bany, a excepció dels gossos pigall. En tot cas, les autoritats municipals han de
determinar els punts i les hores en què poden circular i romandre els gossos i
els altres animals sobre els esmentats llocs públics de bany del terme municipal.
c) No és permès l’accés d’animals a les zones de jocs infantils dels parcs. Es
prohibeix l’accés d’animals als edificis públics, a excepció dels gossos pigall.
d) No es permet rentar els animals a la via pública ni a les fonts del terme
municipal, ni fer-los beure en contacte amb els sortidors de les fonts públiques.
6. Alimentació d’animals
a) Es prohibeix alimentar els animals peridomèstics o salvatges urbans
(coloms, gavines, etc.), gossos, gats i altres animals rodamóns, a la via pública,
parcs, solars o altres espais similars ni a les a portalades, finestres, terrasses i
balcons.
b) Són excepció les persones degudament autoritzades per l’Ajuntament per al
manteniment de les colònies controlades de gats urbans. L’Ajuntament, ha de
determinar aquells indrets on s’han de situar els dispositius per alimentar i
abeurar els gats que formen part d’una colònia, així com la resta d’elements
necessaris per mantenir les condicions de salubritat de la colònia (sorrals,
zones d’aixopluc...).

7. Deposicions dels animals
a) Resta prohibit permetre que els animals orinin o facin les deposicions fecals
sobre voreres, zones verdes i zones terroses i elements restants de la via
pública destinats a pas o estança de ciutadans i ciutadanes, especialment a les
zones de jocs infantils. En els nuclis on hi ha instal·lats diferents pipi cans, els
gossos poden ser portats a aquests espais per tal de que defequin. Dins
d’aquests, hi ha dispensadors de bosses especialitzades per a la recollida
d’excrements.
b) Resta prohibit permetre que els animals orinin o facin les deposicions fecals
sobre elements d’edificis i altres béns com vehicles, mobiliari, etc.
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c) Els animals han de fer les seves miccions en els embornals de la xarxa del
clavegueram, a la part inferior de la vorada de la vorera, en els escocells dels
arbres o en els llocs expressament habilitats per l’Ajuntament, amb l’obligació
de complir el que està estipulat en aqust article.
d) Com a mesura higiènica ineludible, qui condueix l’animal resta amb
l’obligació de recollir i retirar els excrements, sempre de forma immediata i
convenient, dipositar-los de forma higiènicament i de forma correcta (amb
bosses o altres embolcalls impermeables) als contenidors de recollida de
deixalles o papereres i, fins i tot, netejar la part de la via pública o mobiliari que
hagi estat afectada. Queda prohibit dipositar-les al clavegueram.
8. Facultats dels Agents de l’autoritat
En tots els casos previstos en aquest article els Agents de l’autoritat estan facultats
per:
a) Exigir a la persona propietària o conductora de l’animal: la reparació
immediata de l’afecció causada, prendre mesures per tal d’evitar la fugida de
l’animal, la comunicació de la desaparició de l’animal...
b) En absència de la persona propietària o responsable, retenir l’animal per
lliurar-lo al CAAD (Centre d’Acollida d’Animals Domèstics).
c) Demanar a la persona propietària o conductora que identifiqui l’animal, faciliti
la lectura del microxip i l’inscrigui al Registre censal de l’Ajuntament.
d) Realitzar les inspeccions necessàries per comprovar els condicions
d’allotjament, manteniment i tracte de l’animal i facilitar-los la documentació
exigible.
9. Danys
La persona posseïdora d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de
la persona propietària, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que
ocasioni a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i espais públics i al
medi natural en general, d’acord amb el que estableix la legislació civil aplicable.
Article 30. Jocs i juguesques
- La regulació continguda en aquest article es fonamenta en la llibertat de
circulació de les persones i en el dret que té tothom a no ser pertorbat i a
gaudir lúdicament dels espais públics d’acord amb la naturalesa i destinació
d’aquests espais, respectant les indicacions contingudes en els rètols
informatius de l’espai afectat, si existeixen, i en qualsevol cas els drets legítims
dels altres usuaris o usuàries.
- La pràctica de jocs de pilota, monopatí o similars a l’espai públic està sotmesa
al principi general de respecte als altres, i, especialment, de la seva seguretat
tranquil·litat, així com al fet que no comportin perill per als béns, serveis o
instal·lacions, tant públics com privats.
- Resten prohibides:
o La pràctica de jocs a l’espai públic que causin molèsties de certa
intensitat als veïns o veïnes i vianants.
o Especialment la pràctica de jocs amb instruments o d’altres objectes
que puguin posar en perill la integritat física dels usuaris de l’espai
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públic, així com la integritat dels béns, serveis o instal·lacions, tant
públics com privats.
o Sens perjudici de les infraccions previstes en l’Ordenança sobre
circulació i seguretat viària, no és permesa la pràctica d’acrobàcies i
jocs d’habilitat amb patins o monopatins fora de les àrees destinades a
aquest efecte.
o La utilització d’escales per a vianants, elements per a l’accessibilitat de
persones discapacitades, baranes, bancs, passamans o qualsevol altre
element del mobiliari urbà, per a les acrobàcies amb patins i
monopatins.
Els agents de l’autoritat en els casos previstos en l’article 30.1 s’han de limitar a
recordar a aquestes persones que les esmentades pràctiques estan prohibides
per la present Ordenança. Si la persona persisteix en la seva actitud podrà ser
sancionada d’acord amb l’apartat següent.
Tractant-se de la infracció consistent en la pràctica de jocs a l’espai públic, els
agents de l’autoritat han de procedir a la intervenció cautelar dels mitjans
emprats (intervenció cautelar del joc, monopatí, patí o similar amb el qual s’hagi
produït la conducta).
És prohibida la pràctica a la via pública i als espais públics de juguesques que
impliquin apostes amb diners o béns.
Els jocs de bingo, quina i quinto quedaran supeditats a allò que disposa la
normativa sectorial aplicable.

Article 31. Conductes a les festes populars i espectacles públics
Qualsevol acte a la via pública, sigui popular, esportiu, cultural o inclús privat, caldrà
que se’n sol·liciti la llicència oportuna, especificant horaris, activitats, afectacions al
trànsit i responsables de l’acte, per tal de poder obtenir la llicència corresponent.
A les festes populars, els espectacles públics, esdeveniments esportius, i/o
manifestacions culturals de qualsevol tipus, s’haurà de respectar especialment l’horari
que s’hagi establert en cada cas.
Caldrà vetllar per l’organització de l’accés als espectacles públics, així com les
indicacions dels serveis de seguretat que hi hagi.
També s’haurà de vetllar per la seguretat i la protecció de totes les manifestacions
festives de la cultura popular i tradicional, i de qualsevol tipologia.
Caldrà respectar les condicions d’aforament dels espais i equipaments públics.
Totes aquestes activitats que manifesten la vitalitat cultural d’Olèrdola, hauran de
comptar amb la deguda autorització municipal si es porten a terme a la via pública i
hauran de tenir en compte la normativa d’horaris i de sorolls que els pugui ser
d’aplicació i aconselli el sentit comú. Els seus organitzadors seran responsables de la
neteja dels espais un cop utilitzats, excepte si s’acorda en contrari, així com de reposar
els béns que resultin danyats.
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Article 32. Activitats d’acampada
L’acampada lliure al terme d’Olèrdola ja sigui en espais públics o privats, efectuada en
caravanes remolcades o autopropulsades, tendes, barraques o similars, no és
permesa sinó gaudeix d’expressa autorització.
Al municipi únicament s’autoritzarà l’acampada lliure en espais públics a la finca
municipal de la Muntanyeta.
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Article 33. Establiments de pública concurrència
- Les persones responsables d’establiments de pública concurrència estanobligades
a vetllar per l’ordre públic i el descans veïnal.
- Les persones titulars d’establiments públics han de complir estrictament l’horari
autoritzata a la llicència municipal, qualsevol altre norma o limitació legal.
- Les persones titulars són responsables d’adoptar les mesures adequades per actes
no cívics o molestos a l’entrada o sortida del local.
- Quan, per elles mateixos, no puguin efectuar aquestes conductes, hauran d’avisar
als cossos o les forces de seguretat per mantenir l’ordre i a la convivència ciutadana,
col.laborant amb els agents de l’autoritat en tot moment.
Article 34. Ocupació de la via pública amb taules i catires (terrasses)
- Les terrasses dels bars i d’establiments d’hostaleria del municipi poden demanar
llicències per la instal·lació de taules i cadires a la via pública. En la concessió de la
llicència es tindran en compte els següents principis:
a. El descans dels veïns té prioritat
b. L’ús general de la via pública tindrà sempre preferència sobre l’ús privatiu.
c. És indispensable garantir en tot moment la seguretat viària, peatonal i de
vehicles.
d. La instal·lació de taules i cadires no pot perjudicar mai el domini públic.
- Per poder ocupar la via pública amb taules, cadires o qualsevol altre elemen, caldrà
que el propietari, responsable de l’establiment o activitat sol·liciti el permís
corresponent..
- L’establiment autoritzat serà responsable de què la llicència per la qual s’atorgui
l’ocupació de l’espai públic, amb les seves condicions, s’exposi en un lloc de
l’establiment clarament visible.

Article 35. Venda ambulant
1) Normes de conducta
La venda ambulant de qualsevol mena de producte a la via o espai públic està
prohibida, llevat d’autorització municipal específica. En aquest darrer cas, l’autorització
ha d’estar col·locada en un lloc visible, tant pels compradors com per els/les agents de
l’autoritat.
2) Intervencions específiques
a) Els/les agents de l’autoritat recordaran a aquestes persones que les esmentades
pràctiques estan prohibides per la present ordenança; així mateix, les informaran que
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de persistir en la mateixa actitud, i en cas de produir-se per segona vegada en un
període d’un any, seran sancionades d’acord amb la present ordenança.
A aquest efecte s’aixecarà acta del fets, amb identificació de les persones infractores,
a efectes de control de reincidència.
b) En el supòsit que aquestes persones persistissin en la seva actitud o es tractés de
persones reincidents en aquests comportament, els/les agents de l’autoritat
intervindran cautelarment el gènere i els materials emprats en la venda ambulant.
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Article 36. Via pública
1. Denominació
a) Les vies públiques s’han de distingir i identificar amb un nom diferent a cadascuna.
b) La denominació de les vies públiques es pot fer d’ofici o a petició dels particulars.
La proposta de denominació de les vies públiques s’ha de sotmetre a informació
pública per un termini de trenta dies, després de l’informe tècnic i l’aprovació del Ple.
c)La retolació de les vies públiques té caràcter de servei públic i ha d’estar en un rètol
ben visible, col.locat al començament i al final del carrer i, cantonades de cada cruïlla.
A les places, s’ha de posar a l’edifici preeminent i als principals accessos.
2. Numeració
a) El rètol del número l’ha de col.locar el propietari de l’edifici o solar al costat de la
porta principal o al mig de la línia de la finca fronterera amb la via pública, seguint les
indicacions o els requisits que fixi l’Ajuntament i s’ha de conservar, en tot moment, en
perfecte estar de visibilitat i neteja.
b) La col.locació dels rètols i la numeració dels carrers i immoble és a càrrec del
promotor de l’edifici, quan es tracta de nova construcció.
c) La inexistència, a les finques de l’element indicador de la numeració corresponent,
o la discordança del que hi ha instal.lat amb la numeració oficial vigent, dóna lloc a la
col.locació o la substitució de l’indicador per part dels serveis municipals, mitjançant
l’exacció de la taxa corresponent a càrrec del propietari.
Article 37. Armes
1. És prohibit portar armes sense la preceptiva tarjeta d’armes. Les armes
reglamentaries només podran ser transportades per l via públic i espais públics del
municipi d’Olèrdola als efectes de ser traslladades des del lloc on estan dipositades i/o
guardades fins al lloc on es realitzin les activitats d’utilització degudament autoritzades.
Durant aquest trasllat, les armes hauran d’anar desmuntades i sempre dins el seu
estoig o funda, de forma que no quedin a la vista.
2. Així mateix, queda prohidia la tinença, circulació i ús d’altres objectes o/i
instruments especialment perillosos per a la integritat física de les persones,
susceptibles d’ésser utilitzats com a armes. Tampoc no és permisa la circulació amb
imitacions d’armes que, per a les seves característiques, puguin induir a confusió. Per
la tinença i utilització d’armes de la categoría 4 i 4ª (ús lúdic-esportiu), caldrà l’obtenció
de la llicència municipals corresponent regulada a l’ordenança d’armes de l’Ajuntament
d’Olèrdola.
3. La tinença, transport i ús d’armes hauran de respectar les determinacions
establertes en la legislació vigent en matèria d’armes.
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4. Es prohibeix l’exhibició d’objectes perillosos per a la integritat física de les persones
amb la finalitat de causar intimidació.
REGIM SANCIONADOR

Article 38. Tasca inspectora i compliment de l’Ordenança
1. Els serveis municipals han de vetllar pel manteniment de la pacífica convivència
dins de les seves competències i pel compliment d’aquesta Ordenança, per la qual
cosa totes les activitats que aquesta regula queden subjectes a l’acció inspectora de
l’Ajuntament, la qual es podrà dur a terme en qualsevol moment, sense perjudici de les
accions específiques de control de les activitats i de revisió de les autoritzacions i de
les llicències municipals.
2. És competència municipal la vigilància i inspecció, així com la sanció, de les
infraccions comeses contra aquesta Ordenança, sens perjudici de les competències
que puguin correspondre a altres autoritats en aplicació de la normativa vigent.
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Article 39. Responsabilitat administrativa i altres
Les accions o omissions que vulnerin allò que regula aquesta Ordenança generen
responsabilitats de naturalesa administrativa, sens perjudici de la que pugui ser
exigible per via penal o civil. En aquest sentit, quan l’autoritat municipal pressuposi, en
qualsevol moment del procediment administratiu sancionador, que els fets o les
conductes originadors d’infraccions administratives puguin derivar en actes il.lícits
penals, ho haurà de comunicar immediatament a l’òrgan competent de l’administració
de Justícia, per tal d’exigir responsabilitats penals en les quals hagin pogut incórrer les
persones infractores, i suspendrà l’esmentat procediment fins que es resolgui la via
penal.
Article 40. Responsabilitat directa per les infraccions administratives
Responen directament per les infraccions previstes en aquesta Ordenança, segons el
cas:
a) Les persones autores materials, sigui per acció o per omissió, tret que siguin
menors d’edat o que hi concorri alguna causa legal d’ininputabilitat, cas en què seran
responsables directes i solidaris, si la llei ho permet, els pares, mares, tutors o
guardadors legals quan concorrin, per part d’aquestes persones, dol, culpa o
negligència, incloent-hi la simple inobservança. També les mateixes persones són
sempre responsables civils subsidiàries dels danys produïts per les infraccions
comeses pels menors d’edat que depenguin d’elles.
b) Les persones titulars o propietàries de vehicles amb els quals s’ha comès la
infracció, sempre que aquestes siguin les que condueixin en el moment de la comissió
de la infracció, o no es pugui identificar la persona conductora.
c) La persona propietària o posseïdora de l’animal i la que, per acció o omissió,
hagués participat en la comissió de la infracció, d’acord amb la legislació vigent en
matèria d’animals domèstics o potencialment perillosos.
d) Les persones titulars de les llicències o autoritzacions municipals.
e) Les persones titulars dels establiments i organitzadores d’espectacles, si no tenen
concedides la llicència o autorització municipal corresponent.
f) Totes aquelles persones que apareguin com a responsables directes en
les disposicions d’aquesta ordenança.
Article 41. Responsabilitat solidària
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En aquells casos en què el compliment de les obligacions previstes en aquesta
Ordenança correspongui a diverses persones conjuntament i no sigui possible
determinar el grau de participació de cada una d’elles en la comissió de la infracció,
respondran totes elles solidàriament tant de les infraccions que cometin com de les
sancions que se’ls imposin.
Article 42. Potestat sancionadora de l’Ajuntament
En l’exercici de la seva potestat sancionadora l’Ajuntament, dins de les seves
competències i per a una adequada ordenació de les relacions de convivència i d’ús
dels serveis, equipaments, béns i espais públics d’Olèrdola, sancionarà les accions,
les omissions i les conductes contràries a aquesta Ordenança mitjançant el
corresponent procediment sancionador.
Article 43. Principis del procediment sancionador i procediment abreujat
1. El procediment administratiu sancionador respectarà els principis i les garanties
constitucionals i legals aplicables i es tramitarà d’acord amb allò que disposa el Decret
278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació en els
àmbits de competències de la Generalitat de Catalunya.
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Article 44. Infraccions administratives
Constitueixen infracció administrativa d’aquesta Ordenança les accions i omissions
que representin vulneració dels seus preceptes, tal com estan tipificats en l’annex
d’aquesta ordenança.
Article 45. Delegació de la competència sancionadora i l’Ajuntament en altres
jurisdiccions
1. L’alcalde pot delegar la competència per iniciar els procediments sancionadors que
s’hagin de tramitar com a conseqüència de l’aplicació d’aquesta Ordenança, i per a
finalitzar-los mitjançant la resolució adient.
La delegació d’aquestes facultats es pot fer en òrgans diferents del mateix Ajuntament.
Les resolucions dels expedients sancionadors han d’indicar clarament quin és el
precepte infringit i quins són els perjudicis provocats en nom del civisme i la bona
convivència.
2. Quan la conducta atempti greument contra la convivència ciutadana, l’Ajuntament, si
és procedent, es personarà, en la condició que correspongui segons la legislació
processal vigent, en les causes obertes als jutjats i tribunals.
Article 46. Via de constrenyiment i restriccions quant a subvencions i ajuts en
cas d’impagament
1. Les sancions pecuniàries que es deguin a l’Ajuntament per infraccions a aquesta
Ordenança es poden exigir per la via de constrenyiment.
2. L’impagament de les sancions pecuniàries previstes en aquesta Ordenança,
l’incompliment de les mesures alternatives acordades o la manca de pagament de les
quantitats acordades en concepte de danys i perjudicis, per part de les persones
infractores sancionades mitjançant resolució ferma, constitueix causa de la
impossibilitat d’accedir les persones sancionades a tota mena de subvencions, auxilis i
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ajuts que té establerts l’Ajuntament d’ Olèrdola, sense necessitat que la impossibilitat
consti expressament en les bases o acords relatives a les subvencions.
Article 47. Classificació de les infraccions
Les infraccions d’aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus o molt greus. La
tipificació general d’infraccions s’estableix sens perjudici de les tipificacions
específiques que, amb relació a les accions o omissions contràries a aquesta
Ordenança, es regulen en la corresponent legislació sectorial aplicable, la qual si
existeix serà d’aplicació preferent.
Les sancions que es poden imposar als responsables de les infraccions són, d’acord
amb l’article 141 de la Llei bàsica de règim local, les següents:
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a) Les infraccions lleus es sancionaran amb multes de fins a 750 euros.
b) Les infraccions greus es sancionaran amb multes de fins a 1.500 euros.
c) Les infraccions molt greus es sancionaran amb multes de fins a 3.000 euros.
La sanció concreta i quantificada numèricament per a cada infracció s’especifica en
l’Annex d’aquesta Ordenança. L’Annex estableix, per a les diferents infraccions lleus,
greus i molt greus, l’article de l’Ordenança (precepte i apartat) en cada cas infringit, el
resum de la infracció (cal estar, però, a la descripció més precisa i àmplia de
l’Ordenança) i l’import de la sanció pecuniària en cada supòsit aplicable, expressada
en euros.
Tanmateix, l’import de la sanció en cada supòsit concret objecte d’expedient
sancionador podrà ser incrementat, amb el límit màxim previst en aquest article per a
cada classe d’infracció, en funció de la gravetat i de les peculiaritats de les accions o
omissions, aplicant els criteris establerts en l’article següent.
Article 48. Criteris de graduació
1. Les sancions tipificades en aquesta Ordenança es graduaran tenint en compte el
caràcter de molt greu, greu o lleu en funció dels criteris establerts en l’apartat següent,
els quals poden ser valorats conjuntament o separadament.
2. La imposició de les sancions previstes en aquesta Ordenança es guiaran per
l’aplicació del principi de proporcionalitat i, en tot cas, es tindran en compte els
criteris de graduació següents:
a) L’alteració del medi ambient o de la salut de les persones
b) L’existència d’intencionalitat
c) La naturalesa dels perjudicis causats
d) La reincidència i la reiteració
e) La gravetat de la infracció
f) El benefici econòmic o d’una altra mena obtingut per les persones
infractores.
Article 49. Reincidència i reiteració
S’entén que hi ha reincidència quan s’ha comès en el termini d’un any més d’una
infracció d’aquesta Ordenança i així s’ha declarat per resolució ferma.
Hi ha reiteració quan la persona responsable ja ha estat sancionada anteriorment per
infraccions d’aquesta Ordenança.
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Article 50. Impossibilitat d’un benefici particular superior
En la fixació de les sancions administratives de multa es tindrà en compte que l’import
de la sanció no resulti més beneficiós per a la persona infractora que el compliment de
les normes infringides. Si es dóna el cas, es pot incrementar l’import de la sanció, fins
al límit màxim que per a cada tipus d’infracció estableix l’article 47 d’aquesta
Ordenança o l’article 141 de la Llei reguladora de les bases del règim local.
Article 51. Sancions no pecuniàries
Quan segons allò que preveu aquesta Ordenança, s’imposin sancions no pecuniàries,
ja siguin alternatives o obligatòries, el contingut i la durada d’aquestes es
determinaran, també, tenint en compte el principi de proporcionalitat i els criteris
enunciats en els paràgrafs anteriors.
Article 52. Concurrència d’infraccions
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1. Quan s’hagi incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions, entre
les quals hi hagi relació de causa efecte, s’imposarà només la sanció que resulti més
elevada.
2. Quan no es doni la relació de causa efecte a què es refereix l’apartat anterior, als
responsables de dues o més infraccions se’ls imposaran les sancions corresponents a
cadascuna de les infraccions comeses llevat que s’apreciï identitat de subjecte, fets i
fonaments. En aquest darrer supòsit s’aplica el règim que sancioni amb major
intensitat, gravetat o severitat la conducta requerida.
Article 53.Prescripció
Les infraccions molt greus prescriuran als tres anys, les greus als dos anys i les lleus
als sis mesos.
Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als tres anys, les imposades
per faltes greus als dos anys i les imposades per faltes lleus a l'any
El termini comença a comptar des del moment en què s’ha comès la infracció, per bé
que les infraccions derivades de l’exercici irregular d’una activitat s’entenen
continuades, i el termini de prescripció no comença a córrer fins que no desaparegui la
causa de la infracció
Article 54.- Mesures cautelars
Un cop iniciat l’expedient sancionador, mitjançant un acord motivat, es poden acordar
les mesures provisionals imprescindibles per garantir l’eficàcia de la resoució definitiva
que hagi de recaure.
Aquestes mesures poden consistir en qualsevol de les previstes en la normativa
aplicable i hauran de ser proporcionades a la naturalesa i la gravetat de la infracció.
Article 55. Reparació de danys i comisos
1. Amb independència de les sancions econòmiques corresponents que es puguin
imposar a les persones responsables de les infraccions d’aquesta Ordenança,
l’autoritat municipal els exigirà també la reparació dels danys causats, la indemnització
dels danys o perjudicis ocasionats i/o la reposició de la realitat física alterada. Aquesta
exigència es pot portar a terme en el marc del procediment sancionador corresponent
a les infraccions, o bé mitjançant un procediment independent.
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2. Els agents de l’autoritat poden comissar, amb les despeses a càrrec de la persona
causant, els estris o gèneres objecte de la infracció o que van servir per a la seva
comissió, així com els diners, fruits i productes de l’activitat infractora. En la resolució
que posi fi al procediment, es resoldrà respecte la seva destinació.
Article 56. Execució subsidiària
L’Ajuntament pot realitzar subsidiàriament els treballs que, segons aquesta
Ordenança, hagin de portar a terme les persones responsables i carregar o repercutir
a aquestes persones les despeses, degudament justificades, originades pels
esmentats treballs, sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.
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Article 57. Alternatives a les sancions pecuniàries. Treballs comunitaris,
prestacions socials i altres.
1. L’Ajuntament pot substituir, de forma justificada i en atenció a les circumstàncies del
cas, la sanció de multa per activitats formatives sobre convivència i civisme,
participació en activitats cíviques o treballs útils en benefici de la comunitat.
2. Queden excloses de la possibilitat de commutar la sanció:
a) Les persones que hagin reincidit en la comissió d’una mateixa infracció.
b) Les que s’hagin acollit al procediment de commutació durant el termini de
dos anys anteriors a la imposició de la sanció de referència.
c) Les persones que hagin obstruït o obstaculitzat l’actuació municipal durant la
instrucció del procediment sancionador.
3. A fi que la mesura tingui caràcter plenament constructiu i educador, s’ha d’ajustar
als principis següents:
a) Ser acceptada voluntàriament i formalment per la persona infractora, i en el
seu cas pels seus pares, tutors o guardadors.
b) Ser adequada a les característiques i actituds de la persona infractora.
c) Ser coherent, adequada i proporcional a la infracció comesa.
d) Facilitar a la persona infractora la comprensió que l’activitat realitzada és útil
i necessària per a la comunitat i/o per a ella mateixa.
e) El temps màxim transcorregut des de la comissió de la infracció i fins
l’aplicació de la mesura correctora ha de ser no superior a sis mesos.
4. L’organització del sistema de prestació substitutiva a la sanció econòmica serà
regulat mitjançat un protocol d’actuació que s’ha de desenvolupar posteriorment a
l’aprovació d’aquesta Ordenança.
Disposicions Transitòries
Primera
Els expedients iniciats per infraccions comeses abans de l’entrada en vigor d’aquesta
Ordenança, es regiran, en allò que resulti més beneficiós per a la persna infractora, pel
règim sancionador establert en aquesta. Tanmateix, amb caràcter general s’aplicaran
les Ordenances vigents anteriorment a l’entrada en vigor.
Segona
En els procediments iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, es
podrà iniciar una peça separada per aplicar el règim referent als menors d’edat i les
activitats substitutòries a la sanció pecunària.
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Disposicions Finals
La present Ordenança serà objecte de publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la
Província, entrant en vigor una vegada hagi transcorregut el termini establert en
l'article 65.2 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i romandrà en
ell fins a la seva modificació o integra derogació.
27 de març de 2015
L’Alcalde, Josep Tort i Miralles
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Ordenança aprovada inicialment pel Ple del 27 de març de 2015, publicada al
BOP de 22 d’abril de 2015 i al DOGC núm. 6853 de 17 de abril de 2015. No
havent-se presentat cap reclamació ni al·legació durant el seu període
d’exposició pública, va esdevenir aprovada definitivament en data 28 de maig de
2015.
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ANNEX I- QUADRE D’INFRACCIONS I SANCIONS, ES TIPIFIQUEN LES
INFRACCIONS LLEUS, GREUS I MOLT GREUS, INDICANT EL PRECEPTE
D’AQUESTA ORDENANÇA INFRINGIT, EL RESUM DE LA INFRACCIÓ I LA
SANCIÓ PECUNÀRIA O MULTA APLICABLE, TAL COM ESTABLEIX L’ARTICLE
47 DE L’ORDENANÇA
Infraccions lleus
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Article
Orden.

Resum Infracció

Sanció Euros

10

Proferir expressions irrespetuoses, de caràcter lleu,
adreçades a persones amb discapacitat física o psíquica,
als agents de l’autoritat o al personal municipal, amb
caràcter menspreant.

60€

10

Proferir ofenses a tercers de fet o de paraula, mitjançant
insult, burla, molèsties intencionades i innecessàries,
coacció psíquica o física, agressions o fets anàlegs que
alterin la convivència ciutadana, quan no tinguin relevància
penal

60€

11

Fer barbacoes en llocs no autoritzats o sense les condicions
establertes en aquesta ordenança, generant molèsties al
veïnat.

60€

12.1.f

Llençar o emmagatzemar residus sòlids o líquids,
escombraries, deixalles, runes, terres o qualsevol altre tipus
de materials o objectes en terrenys i solars on no estiguin
previstos aquests usos i estiguin degudament equipats.

60€

12.1.h

Orinar o defecar als espais públics en llocs no habilitats
expressament per aquestes necesssitats.

60€

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

60€

12.1.i
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60€
12.1.j

Recollir o aprofitar les deixalles i els residus sòlids urbans
dipositats a la via pública tant dins del contenidor com del
seu voltant.
60€

12.1.k

Abocar als escocells dels arbres les aïgues residuals
procedents de la neteja de locals, domicilis o porteries.

12.1.q

Rentar o reparar vehicles a la via pública.

60€

12.1.r

No buidar qualsevol element, lloc o recipient que pugui
contenir aïgua entollada.

60€

12.1.t

Desplaçar qualsevol tipus de contenidor del lloc designat i/o
utilitzar-los per a ús privat.

60€

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

60€

12.5

Executar treballs de reparació, conservació o restauració de
les vies públiques sense prèvia llicència municipal.

60€

14

Incompliment del deure de garantir l’assitència a l’escola
dels infants de 6 a 16 anys a càrrec.

60€

15

Practicar la mendicitat en espais públics.

60€

15

Consumir alcohol i drogues a la via pública.

60€

18

No respectar les normes establertes per a l’ús de les
instal·lacions i edificis de caràcter públic, amb caràcter lleu

60€

18

Consumir tabac en espais on estigui prohibit

60€

19

Utilitzar els espais verds i altres destinats al lleure, de forma
contrària a les condiciones que es regulen en aquesta
ordenança, posar en risc la vegetació o el mobiliari o fer
servir els aparells d’esbarjo persones inidònies per edat o
pes.

60€

20

Fer un mal us de les fonts públiques, rentar-se i/o llençar a
l’interior matèries susceptibles de contaminar el medi.

60€

20

Fer provisió excessiva de l’aigua de les fonts públiques per a
dirigir-la a l’ús privat sense justificació o causa major.

60€

26

Col·locar cartells, pancartes o qualsevol element publicitari

60€
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en llocs no permesos.
Repartir, escampar i/o llançar qualsevol tipus de publicitat a
la via pública sense autorització

60€

28

Desenvolupar activitats a l’interior dels immobles
i
comunitats de veïns que causin efectives molèsties o
perjudicis sobre altres veïns o sobre els seus immnobleds o
les parts privatives d’aquests.

60€

30

Practicar jocs a l’espai públic que causin molèsties als veïns

60€

32

Acampar en espais públics o privats mitjançant caravanes
remolcades o autopropulsades, tendes, barraques o similars
sense autorització expressa.

60€

37

Portar objectes perillosos en els espais públics incomplint
les normes, sense perjudici de la normativa específica.

60€
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Infraccions greus
Abocar aigües residuals a la via pública

100€

12.3

Incomplir els deures de neteja i cura respecte de l’espai
públic amb motiu d’obres.

100€

12.4

No netejar de forma inmediata ni reparar els danys que
s’hagin pogut causar amb les rodes dels vehicles que
transportin líquids, fang, fem, palla o altres materials on
embrutin la via pública.

100€

12.4

Transportar formigó a la via pública amb vehicle formigoner
sense tancament de la boca de desgàrrega

100€

12.4

Netejar formigoneres o qualsevol vehicle de transport de
materials per a la construccio fora dels llocs expressament
establerts per aquesta finalitat.

100€

13

No prestar la col·laboració requerida en casos de situacions
extraordinàries i d’emergència per a la implantació correcta
dels plans de protecció civil.

100€

16

Desobeir indicacions o ordres de l’autoritat o dels seus
agents, o mantenir l’incompliment, quan no tinguin
rellevància penal.

100€

18

Executar treballs d’ornamentació, restauració o reparació
sense comunicació a l’Ajuntament

100€

22

L’encesa de focs o les activitats pirotècniques prohibides o
sense autorització.

100€

26

Realitzar publicitat sonora en qualsevol punt del terme
municipal exceptuant les activitats amb llicència municipal
prèvia.

100€
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27.1

Incomplir els horaris sobre càrrega i descàrrega de
mercaderies als espais públics.

100€

27.2

Incomplir l’horari permès de treball a la via pública.

100€

27.3

No respectar les normes i característiques dels guals
establertes en aquesta ordenança.

100€

27.4

No respectar les normes d’utilització, instal·lació i retirada
dels contenidors de runa establertes en aquesta ordenança.

100€

31

Dur a terme una activitat que impliqui la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic sense autorització o
incomplint l’autorització.

100€

33

No adoptar les mesures adients per a garantir el respecte, el
descans veïnal o la mobilitat a la via pública, a les entrades
o sortides de la clientela d’un local de pública concurrència,
o l’incompliment dels horaris establerts per als locals.

100€

La venda ambulant no autoritzada

100€
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Infraccions molt greus
Cremar qualsevol element del domini públic

200€

18

Adoptar comportaments que puguin representar mostres de
racisme, xenofòbia o violència en les activitats culturals o
esportives i alteració de l’ordre.

200€

30

Practicar jocs o activitats en la via pública que impliquin
apostes de diners o bens.

200€

18

Embrutar, fer pintades, gargots, escrits, inscripcions o grafisme
amb qualsevol matèria sobre qualsevol element de l’espai
públic, equipaments municipals, infraestructures, mobiliari
urbà, arbres, jardins i vies públiques en general.

200€

18

Ocupar sense permís els equipaments, edificis o les
instal·lacions municipals.

200€

15

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

200€

17

Tallar vies públiques al trànsit sense autorització, o incomplint
els seus termes

200€
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