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PREÀMBUL 
 
La regulació sobre l’establiment de un clima de civisme i respecte mutu que fomenti la 
tolerància entre els ciutadans, la prevenció de mecanismes per corregir, i si escau sancionar, 
les actituds incíviques, negligents i irresponsables que deterioren la qualitat de vida del 
municipi , així com les condicions d’ocupació de les vies i els espais destinats a l’ús públic, 
particularment els carrers, les places i els parcs o jardins, es contemplava dins de la 
"Ordenança reguladora de l’Ocupació de les Vies i els Espais destinats a l’Ús Públic de Roda 
de Berà" de 2009 i la seva modificació en 2014. Atès l’abast d’aquestes dos temàtiques, s’ha 
cregut adient diferenciar-les i elaborar un text normatiu específic per a cada matèria. 
 
El municipi de Roda de Berà ha experimentat una sèrie de profunds canvis socials en un breu 
període de temps. En primer lloc, la societat que viu actualment en la demarcació municipal 
és heterogènia a causa del flux migratori provinent de diversos paises que tenen altres cultures 
pel que les normes i costums tradicionals de convivència implícites que eren conegudes, 
compartides i observades per la majoria ja no ho són. En segon lloc, la proliferació de 
conductes incíviques, sobre tot per part d’una joventut desarrelada que pateix una pèrdua del 
sentit de comunitat i del deure de cuidar tot allò que ens pertany a tots. En tercer lloc la gran 
afluència turística durant l’estiu a causa de l'aprofitament de les platges a la temporada de 
bany, a més de la celebració de la festa major al mes d’agost, portant com conseqüència més 
vida al carrer i generant problemes d’incivisme i conflictes inherents a la conglomeració de 
persones, el que altera la tranquil·litat i benestar sobretot de la població resident. 
 
Per tant resulta necessari reformular un consens social sobre les normes de convivència i 
civisme a Roda de Berà que estigui adaptat al nou context social i que siguin enteses i 
respectades per tots els habitants del municipi, així com pels seus visitants. 
 
En tot cas, aquesta Ordenança té com a objecte la convivència ciutadana, noció que agrupa 
en el seu si unes regles bàsiques de convivència que han de respectar tots els ciutadans que 
es troben al municipi. En questa línia, l’Ajuntament de Roda de Berà ha de promoure el civisme 
i donar resposta a les noves realitats i problemes de la ciutadania, actuant a favor del respecte 
i de la cohesió  social; de la mateixa manera, fer front a aquelles conductes que degraden o 
pertorben la lliure convivència a l'espai públic.  
 
L'ordenança conté mesures de caràcter transversal per fomentar i garantir la convivència ja 
que el seu àmbit de aplicació afecta un bon nombre de competències locals i travessa gran 
part de l'estructura de responsabilitats polítiques i administratives d’índole local.  
 
Finalment, la administració té un important rol regulador de la convivència, mes allà d'establir 
unes determinades sancions per a certes conductes, per la qual cosa aquesta ordenança 
també pretén ser un instrument pedagògic que tingui un impacte cultural en la població del 
nostre municipi.  
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TÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS 
 
CAPÍTOL I -Objecte, fonaments legals i àmbit d’aplicació de l’ordenança 
 
 
Article 1. Objecte 
 
1. És objecte d’aquesta Ordenança preservar i potenciar l’espai públic com a lloc de 
convivència i civisme, on totes les persones hi puguin desenvolupar en llibertat les seves 
activitats de lliure circulació, oci, trobada i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets 
dels altres i a la pluralitat d'expressions culturals, polítiques, lingüístiques, i religioses i de 
qualsevol altre forma existents al municipi de Roda de Berà. 
 
 
Article 2. Àmbit d’aplicació  
 
1. Aquesta Ordenança s’aplica a tot el terme municipal de Roda de Berà, i especialment, als 
espais de domini públic municipal i els d’ús públic.  

 
2. Particularment, l’ordenança és d’aplicació a tots els espais públics del municipi i nuclis 
poblats, com ara els carrers, les voreres, les places, les avingudes, els passeigs, els 
passatges, els parcs, jardins i altres vies de circulació, espais o zones verdes o forestals, els 
ponts, els túnels i els passos subterranis, els aparcaments, les fonts, els edificis públics i els 
altres espais destinats a l’ús o al servei públic de titularitat municipal, així com a les 
construccions, instal·lacions, el mobiliari urbà i la resta de béns i elements de domini públic 
municipal situats en aquells, a les platges de Roda de Berà i a la zona portuària. 
  
3. Així mateix, l’ordenança s’aplica a aquells altres espais, construccions, instal·lacions, 
vehicles o elements que estiguin destinats a un ús o a un servei públic de titularitat d’una 
administració diferent a la municipal o de qualsevol altra entitat o empresa, pública o privada, 
com ara els vehicles de transport, les marquesines, les parades d’autocar, les tanques, els 
senyals de trànsit, els contenidors, i tots els altres elements de naturalesa similar. 
 
4. L’ordenança s’aplicarà també als espais, les construccions, les instal·lacions i els béns de 
titularitat privada quan s’hi realitzin conductes o activitats que afectin o puguin afectar 
negativament la convivència i el civisme als espais, instal·lacions i elements assenyalats en 
els apartats anteriors, o quan el descuit o la manca d’un adequat manteniment dels mateixos 
per part dels seus propietaris o propietàries, arrendataris o arrendatàries o usuaris o usuàries 
pugui comportar igualment conseqüències negatives per a la convivència o el civisme a l’espai 
públic. 
 
 
Article 3. Difusió 
 
L'Ajuntament promourà el coneixement del contingut d'aquesta Ordenança a les persones 
residents i forans de Roda de Berà.  
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Article. 4 Solidaritat i civisme 
 
1. L'Ajuntament estimularà el comportament solidari de la ciutadania a la via i espais públics, 
per tal que s'ajudi a transitar o orientar-se les persones que ho necessitin perquè tenen algun 
tipus de discapacitat motriu i/o sensorial o perquè es troben en circumstàncies similars. 
 
2. L'Ajuntament fomentarà el costum de cedir la preferència en el transport urbà o l'ús del 
mobiliari urbà a les persones que ho necessitin més, i d'estimular també altres actituds de 
civisme i cortesia. 
 
 
Article 5. Fonaments legals 
 
Aquesta ordenança es dicta a l’empara del principi d’autonomia municipal recollit a la Carta 
Europea d’Autonomia Local, a l’article 137 i 140  de la Constitució espanyola i a l’article 84 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya.  
 
Altrament, els articles 139 al 141 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local (LRBRL), introduïts per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, recullen també, 
expressament, un títol competencial en virtut del qual s’estableix la possibilitat que els 
ajuntaments, per a l’adequada ordenació de les relacions socials de convivència d’interès local 
i de l’ús dels seus serveis, equipaments, infraestructures, instal·lacions i espais públics, en 
defecte de normativa sectorial específica, puguin establir els tipus d’infraccions i la imposició 
de sancions per al compliment dels deures, prohibicions o limitacions. En mateix sentit, el text 
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, en la mesura que reconeix i regula la potestat reglamentària i sancionadora dels 
ens locals  (art. 6, 8 i 237). 
 
Finalment, també s’adapta totalment a les estipulacions que conté la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú i a la llei 40/2015, d’ 1 d’octubre, del règim 
jurídic del sector públic. 
 
 
Article 6. Obligació de compliment i col·laboració ciutadana  
 
1. El desconeixement d’aquesta ordenança no eximeix del compliment de les seves 
disposicions. 
 
2. En el marc del deure general de col·laboració, la ciutadania té l’obligació de posar 
immediatament en coneixement de l’autoritat municipal les presumptes infraccions d’aquesta 
ordenança que presenciïn o de les quals tinguin coneixement cert. 
 
3. L’Ajuntament ha d’atendre les reclamacions, denúncies o suggeriments de les persones i 
exercir les accions escaients en cada cas. 
 
 
CAPÍTOL II .- Principis, drets, deures i mesures generals de convivència i civisme 
 
Article 7. Principi de llibertat individual 
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Totes les persones que viuen o són a Roda de Berà tenen dret a comportar-se lliurement als 
espais públics del municipi i a ésser respectades en la seva llibertat. Aquest dret s'exerceix 
des del respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts a les altres persones, així com 
del manteniment dels espais, tant els públics com privats, en condicions adequades per a la 
convivència ciutadana, amb respecte al medi ambient i a la seguretat de les persones.  
 
 
Article 8. Drets generals  
 
1. Totes les persones dins del terme municipal, tenen reconeguts els drets regulats en aquesta 
Ordenança. Tanmateix, l’Ajuntament de Roda de Berà té la potestat de limitar-la quan la seva 
expressió vulneri el dret de llibertat o dignitat dels altres o els límits disposats per la legislació 
sectorial aplicable. 
 
2. Tots els ciutadans del terme municipal tenen dret a: 
 
a) Ser electors i elegibles.  
b) Participar en la gestió municipal i exercir els drets d’informació i de participació.  
c) Utilitzar els espais i serveis públics municipals.  
d) Exigir la prestació i, si escau, l’establiment dels serveis públics municipals, quan la 
competència sigui municipal i de caràcter obligatori.  
e) Dret que es respecti la seva integritat i la dels seus béns.  
f) Dret i deure al descans nocturn.  
g) Dret a la manifestació, expressió i participació pacífica, sempre que es realitzi per mitjans 
lícits amb coneixement de l'autoritat governativa competent. 
h) Participar en les consultes populars convocades per l’Ajuntament o per iniciativa veïnal.  
i) Conèixer, en qualsevol moment, l’estat de tramitació dels procediments en els quals tinguin 
la condició d’interessats, i obtenir còpies dels documents que s’hi contenen.  
j) Identificar les autoritats i el personal al servei de la corporació, sota la responsabilitat dels 
quals es tramitin els procediments.  
k) Obtenir còpia registrada dels documents que presentin, que s’aportin conjuntament amb els 
originals.  
l) Utilitzar les llengües oficials en el territori de la comunitat autònoma, d’acord amb allò que 
prevegi la legislació reguladora.  
m) Formular al·legacions i aportar documents en qualsevol fase del procediment anterior al 
tràmit d’audiència, que han de ser tinguts en compte per l’òrgan competent en el moment de 
redactar la proposta de resolució.  
n) No presentar documents no exigits per les normes aplicables o que ja es trobin en poder 
de l’Ajuntament.  
o) Obtenir informació i orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que les disposicions 
vigents imposin en els projectes, actuacions o sol·licituds que es proposin realitzar.  
p) Rebre tractament de respecte per part de les autoritats i del personal adscrit als diferents 
serveis de l’Ajuntament, els quals els han de facilitar l’exercici dels seus drets i el compliment 
de les seves obligacions.  
q) Accedir als registres i arxius de l’Ajuntament d’acord amb el que disposa la normativa en 
matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
r) Presentar reclamacions i interposar recursos contra els actes de l’Administració.  
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3. Els drets recollits a l’apartat anterior s’hauran d’exercir dins dels límits legals de les normes 
de procediment administratiu amb respecte a les determinacions de la legislació de protecció 
de dades i de la resta de drets fonamentals. 
 
 
Article 9. Deures generals 
  
1. Correlativament als drets generals, sense perjudici d'altres deures que es puguin derivar 
d'aquesta Ordenança i de la resta de l'ordenament jurídic aplicable, totes les persones que es 
trobin en el municipi han de respectar les normes de conducta previstes a la present 
Ordenança, sense que ningú pugui menyscabar-hi els drets de les altres persones, ni atemptar 
contra la seva dignitat o la seva llibertat d'acció i, particularment, amb pràctiques abusives, 
arbitràries o discriminatòries o que comportin violència física o coacció moral o psicològica o 
d'altra mena. 
 
2. Totes les persones que són a Roda de Berà tenen el deure de col·laborar amb les autoritats 
municipals o els seus agents per tal de preservar les relacions de convivència ciutadana i 
civisme a l'espai públic. 
 
3. A efectes d'allò que estableix l'apartat anterior, l'Ajuntament de Roda de Berà ha de posar 
els mitjans necessaris per tal de facilitar que, en compliment del seu deure de col·laboració, 
qualsevol persona pugui posar en coneixement de les autoritats municipals els fets que hagi 
conegut que siguin contraris a la convivència ciutadana o al civisme. 
 
4. D'acord amb el que preveu la Llei orgànica 1/1996 de protecció del menor, tots els ciutadans 
i ciutadanes tenen del deure de comunicar a les autoritats o agents més pròxims qualsevol 
situació que detectin de risc o desemparament d'un menor. Així mateix, tots els ciutadans i 
ciutadanes que tinguin coneixement que un menor no està escolaritzat o no assisteix al centre 
escolar de manera habitual, han de posar-ho en coneixement dels agents més pròxims o de 
l'autoritat competent, a efectes que s'adoptin les mesures pertinents. 
 
5. Son deures bàsics de convivència ciutadana 

 
a) Tractar amb respecte, consideració i solidaritat amb els altres i especialment aquelles 
persones que, per les seves circumstàncies personals, socials, o de qualsevol altra índole, 
més ho necessitin.  
b)  Fer un bon ús dels serveis i espais públics del municipi, les instal·lacions i el mobiliari urbà 
i la resta d’elements, d’acord amb la seva pròpia naturalesa, destinació i finalitat, i amb 
respecte sempre dels drets que també tenen les altres persones, d’usar-los i gaudir-ne.  
c) Evitar que, en l’àmbit de les seves propietats i possessions (immobles, edificis, 
construccions, instal·lacions, vehicles o altres béns de titularitat privada), puguin produir-se 
conductes o activitats que causin danys materials als espais públics, molèsties innecessàries 
a les altres persones, limitin els seus drets o siguin incompatibles amb l'ús específic dels 
espais públics i instal·lacions que els envolten.  
d) Tractar amb respecte i consideració a les autoritats, funcionaris i agents de l’autoritat; 
complir les seves ordres o indicacions; i col·laborar i facilitar les seves actuacions (emissió 
d’informes, inspeccions i qualsevol altres actes) en l’exercici de les seves competències i 
funcions per a l’acompliment de l’interès general.  
e) Contribuir mitjançant les prestacions econòmiques i personals legalment previstes a la 
millora de la comunitat, especialment mitjançant l’abonament dels tributs en els períodes 
voluntaris que es determinin.  
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f) Complir amb les obligacions que determinin les ordenances municipals, els bans dictats per 
l’Alcaldia i altres que es determinin legalment.  
g) Comunicar a l’Ajuntament les altes, baixes o modificacions personals, dels seus béns i 
establiments comercials, a fi de reflectir-ho en els padrons respectius.  
h) Aquells d’altres que s’expressen a la present Ordenança.  
 
 
Article 10. Mesures per fomentar la convivència i del civisme  
 
1. L'Ajuntament durà a terme les polítiques necessàries per aconseguir una bona convivència, 
millorar el civisme i, en conseqüència, la qualitat de vida al municipi. Entre d’altres, 
l’Ajuntament: 
 
a) Durà a terme les campanyes informatives de comunicació i sensibilització, amb la intensitat 
i durada oportuna i utilitzant els mitjans adequats per arribar a les comunitats o col·lectius 
específics.  
b) Desenvoluparà les polítiques actives per a fomentar els acords i evitar l'exercici de 
conductes irresponsables i realitzarà tasques de mediació en els conflictes que puguin 
generar-se dins de l’àmbit material d’aquesta Ordenança, evitant en tot cas la violència.  
c) Estimularà el comportament solidari de la ciutadania als espais públics per tal que prestin 
ajuda a les persones que la necessitin. Es fomentaran també altres actituds de solidaritat que 
contribueixin a fer que el municipi sigui més amable i acollidor, especialment amb aquelles 
persones que més ho necessitin.  
d) Facilitarà i ampliarà els canals perquè qualsevol persona pugui fer arribar a l'Ajuntament 
els suggeriments, reclamacions o peticions que considerin oportunes per millorar el civisme i 
la convivència i l'espai públic, i fer un seguiment de les mateixes.  
e) Realitzarà i impulsarà mesures concretes de foment de la convivència i el civisme 
especialment destinades als infants, adolescents i joves del municipi.  
f) Promourà el respecte del pluralisme i la diversitat de tot signe, a fi d'evitar actituds contràries 
a la dignitat personal i comportaments discriminatoris, especialment de naturalesa xenòfoba, 
racista o contra la igualtat de gènere.  
g) Impulsarà la participació i la col·laboració amb entitats i associacions ciutadanes per tal de 
fomentar llur col·laboració activa amb les campanyes i iniciatives diverses a favor de la 
convivència i el civisme al municipi, així com per donar a conèixer i fomentar el respecte a les 
seves normes bàsiques, afavorint mitjançant subvencions municipals aquelles iniciatives que 
promoguin accions pro cíviques.  
h) Fomentarà la integració de les persones nouvingudes.  
 
 
Article 11. Col·laboració amb altres Administracions i amb les entitats 
 
1. L'Ajuntament, en l'àmbit de les seves competències, impulsarà la col·laboració amb altres 
organismes públics i altres administracions públiques per garantir la convivència i el civisme, 
especialment amb altres municipis de l’entorn.  
 
2. L'Ajuntament impulsarà la participació i potenciarà la seva col·laboració amb les 
associacions i grups de ciutadans i ciutadanes per contribuir al foment de la convivència, el 
civisme i la resolució de conflictes entre la ciutadania, per evitar qualsevol tipus de violència. 
 
3. L’Ajuntament impulsarà i donarà suport a les iniciatives ciutadanes destinades a promoure 
actituds de respecte a la dignitat humana. En particular, aquelles que proposin com a objectius 
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assolibles la superació de la marginació social o econòmica de determinades persones o 
col·lectius. 
 
 
 
TÍTOL SEGON.  
 
COMPORTAMENT I CONDUCTA CIUTADANA EN ÀMBITS DE TRANSCENDÈNCIA 
PÚBLICA 
 
Article 12. Atemptats contra la dignitat de les persones 
 
1. Resta prohibida a l’espai públic la violència física o psíquica entre persones o col·lectius. 
 
2. Resta prohibida a l'espai públic tota conducta de menyspreu a la dignitat de les persones, 
així com qualsevol comportament discriminatori, sigui de contingut xenòfob, racista, sexista o 
homòfob, o de qualsevol altra condició o circumstància personal o social, de fet, per escrit o 
de paraula, mitjançant insults, burles, molèsties intencionades, coacció psíquica o física, 
agressions o conductes anàlogues. 
 
3. Seran tipificades com a molt greus les conductes descrites en l’apartat anterior. 
 
4. Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica o esportiva 
o de qualsevol altra índole, vetllaran perquè no es produeixin, durant la seva celebració, les 
conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol d’aquests actes es 
realitzen les conductes descrites en els apartats anteriors, els organitzadors en l'espai públic 
dels actes ho hauran de comunicar immediatament als agents de l’autoritat. 
 
 
Article 13. Comportament a la via pública 
 
1. El dret dels ciutadans, reconegut en l’article 7, de comportar-se lliurament a la via pública  i 
als espais públics i a ser respectats en la seva llibertat estarà limitat, en tot cas, per les 
disposicions sobre l’ús dels béns públics i pel deure de respectar les altres persones i els béns 
privats. 
  
2. El règim jurídic d’ocupació i ús de la via pública està contingut en “l’Ordenança Municipal 
reguladora de l’ocupació de les vies públiques i els espais destinats a l’ús públic" vigent, el 
que determina que les condicions d’ús, l’atorgament de llicències, els requisits i documentació 
exigida als sol·licitants d’algun ús de la via o dels espais públics amb motiu de la realització 
d’activitats diverses seran els previstos en la normativa esmentada.  
 
 
Article 14. Focs, barbacoes i activitats pirotècniques 
 
1. Està prohibit encendre foc i fer activitats pirotècniques a la via i als espais públics, 
especialment, a les zones arbrades i espais naturals, sense la corresponent autorització, la 
qual podrà ser atorgada amb motiu de manifestacions de cultura popular sempre que aquest 
permís no entri en conflicte amb disposicions de rang superior.  
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2. Les condicions de les autoritzacions a que es refereix l’apartat anterior estan regulades en 
“l’Ordenança Municipal reguladora de l’ocupació de les vies públiques i els espais destinats a 
l’ús públic" vigent. 
 
3. Pel que fa a les barbacoes, només es poden fer dintre de les àrees recreatives 
expressament autoritzades, com l’àrea recreativa dels Llimoners del Gassó. Es prohibeix 
l’abocament de cendres incandescents als contenidors de recollida de residus i papereres.  
 
4. No obstant això, per condicions meteorològiques que pugin significar risc d’incendi o 
contaminació, es podran efectuar restriccions dels usos i activitats descrites als apartats 
anteriors.  

5. No es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni 
marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament 
d’Agricultura. 

6. No es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. 

7. Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà 
fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires. 

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i 
industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs 
d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres 
realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals. 

 
 
Article 15. Conductes a les festes populars i als espectacles públics 
 
1. En la celebració de festes populars i espectacles públics, els organitzadors o col·laboradors 
hauran de respectar l’horari establert en cada cas. 
 
2. Respecte a l’accés als espectacles públics, la ciutadania haurà de respectar l’ordre establert 
i les indicacions dels organitzadors i dels serveis de seguretat i ordre que hi hagi o que estiguin 
autoritzats a l’efecte. 
 
3. L’Ajuntament vetllarà per tal de minimitzar el possible perjudici als veïns, procurant no 
pertorbar el dret al descans nocturn, controlant els horaris, la ubicació i la potència dels 
instruments sonors. 
 
 
Article 16. Juguesques i jocs  
 
1. Està prohibida a la via i als espais públics la pràctica de juguesques que impliquin apostes 
amb diners o béns. 
 
2. La pràctica de jocs de pilota, monopatí o similars a la via i espais públics estarà subjecta al 
principi general de respecte a les altres persones, i s’evitarà, en tot cas, causar molèsties als 
vianants o al veïnat i als establiments comercials amb terrassa, i el deteriorament dels béns, 
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tant públics com privats. L’ajuntament podrà prohibir els jocs quan hi hagi constància d’un 
perill real o els antecedents ho exigeixin. 
 
3. Resta prohibida la pràctica d’acrobàcies i jocs d’habilitat amb monopatí, patí o similars fora 
de les àrees destinades a l’efecte, com el skatepark, llevat d’autorització municipal. 
 
4. Resta prohibit els jocs amb pistoles o altres objectes que projectin líquids o materials que 
molestin als usuaris de la via pública, llevat d’autorització municipal. 
 
5. Els agents de l'autoritat intervindran de manera cautelar els mitjans emprats en la pràctica 
de jocs a l'espai públic que infringeixin les prescripcions d'aquest article. 
 
 
Article 17. Consum de substàncies que puguin generar dependència  
 
1. Sense desconèixer la problemàtica intrínseca que això suposa, es considera que cal evitar 
l’ostentació pública de l’embriaguesa o de qualsevol altre estat de drogoaddicció i el consum 
a la via pública d’aquestes substàncies. En aquest sentit, l’Ajuntament promourà i donarà 
suport a totes les iniciatives ciutadanes destinades a la reorientació de les persones que 
observin conductes de consum o additives.  
 
2. És prohibit el consum o tinença de drogues, estupefaents o substàncies psicòtropes 
considerades il·legals per la legislació vigent, tot i que no constitueixin infracció penal, als 
llocs, vies, establiments o transports públics. Tampoc no és permès l’abandonament al carrer 
dels estris o instruments utilitzats per a aquest consum. És prohibeix la col·locació de plantes 
de cànnabis o similars als balcons o llocs visibles des de la via pública. 
 
3. Els organitzadors d’espectacles o titulars d’establiments que permetin, tolerin o promoguin 
el consum de drogues tòxiques i el trànsit d’estupefaents seran responsables d’infracció 
administrativa, llevat que les seves actuacions constitueixin una infracció penal.  
 
4. És prohibida la promoció pública de begudes alcohòliques i la distribució gratuïta de 
mostres, així com totes aquelles activitats de publicitat o promoció que incompleixen les 
determinacions legals. 
 
5. És prohibida la venda o subministrament de begudes alcohòliques, de productes destinats 
a ser fumats, inhalats, llepats o mastegats, constituïts totalment o parcialment per tabac, o la 
venda de productes que l’imitin o que indueixin a l’hàbit de fumar i siguin nocius per a la salut 
dels menors, així com la venda als menors d’edat de coles i altres substàncies o productes 
industrials inhalables de venda autoritzada, que puguin produir efectes nocius per a la salut o 
creïn dependència o produeixin efectes euforitzants o depressius.  
 
6. No és permesa l’expedició de begudes alcohòliques o tabac mitjançant màquines 
automàtiques fora de llocs tancats, o quan estiguin en un lloc tancat, si no es troben 
degudament senyalitzades respecte de la prohibició als menors o estan situades en un lloc 
fora del control dels responsables dels establiments.  
 
7. En general, està prohibida la venda o consum de begudes alcohòliques en centres 
educatius d’ensenyament, siguin públics o privats, locals i centres per a nens i joves. La venda 
i el consum de begudes alcohòliques, en tot cas, haurà de respectar la normativa establerta 
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per la legislació vigent en cada moment relativa a prevenció i assistència en matèria de 
substàncies que puguin generar dependència.  
 
8. És prohibit el consum de begudes alcohòliques a la via pública fora dels espais 
expressament reservats per a aquesta finalitat i, especialment, quan es provoquin molèsties 
a d’altres persones o es destorbi la tranquil·litat veïnal.  
 
S’entén que aquesta alteració es produeix quan concorrin algunes de les circumstàncies 
següents: 
 
a) Quan el consum es pugui fer de forma massiva o organitzada per grups de persones o inviti 
a l’aglomeració d’aquests. 
b) Quan el resultat de l’acció del consum pugui provocar situacions d’insalubritat. 
c) Quan el consum s’exterioritzi de forma denigrant pels vianants o demés persones usuaris 
dels espais públics. 
d) Quan els llocs públics en què es consumeixi es caracteritzin per l’afluència de menors o 
d’adolescents. 
 
Les prohibicions a què es refereix aquest apartat quedaran sense efecte en els casos en que 
el consum de begudes alcohòliques tingui lloc en establiments i altres espais reservats 
expressament per aquella finalitat, com a terrasses i vetlladors, i quan aquest consum compti 
amb l’oportuna autorització que les autoritats competents puguin atorgar en casos puntuals. 
 
9. És prohibit el consum de tabac dins dels edificis municipals, centres sanitaris i altres 
establiments, en espais tancats d’ús general i públic, d’acord amb les limitacions legals 
establertes. En general, es respectarà el principi de prevalença del dret del no-fumador en 
atenció a la promoció i defensa de la salut individual i col·lectiva. 
 
 
Article 18. Venda ambulant o no sedentària 
 
1. Als efectes d’aquesta ordenança, es considera venda no sedentària la que realitzin els 
comerciants fora d’un establiment comercial, de manera habitual, ocasional, periòdica o 
continuada, en els recintes, perímetres o indrets degudament autoritzats, i en instal·lacions 
comercials desmuntables o transportables. 
 
2. Aquesta venda queda prohibida amb caràcter general excepte en els casos i d’acord amb 
les condicions establertes en “l’Ordenança Municipal Reguladora de l’Ocupació de les Vies 
Públiques i els Espais Destinats a l’Ús Públic" vigent. 
 
 
Article 19. Utilització de l’espai públic per a l’oferiment i demanda de serveis sexuals 
 
1. Està prohibit oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directament o indirectament serveis 
sexuals retribuïts en les zones de trànsit públic, i en especial en les proximitats de llocs 
destinats al seu ús per menors, com centres educatius, parcs infantils espais d’oci accessibles 
a menors d’edat, o quan aquestes conductes, pel lloc en què es duen a terme, puguin generar 
un risc per la seguretat viària. 
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Article 20. Conductes incíviques relacionades amb les necessitats fisiològiques 
 
1. Resta prohibit fer necessitats fisiològiques, com ara defecar, orinar, escopir i altres 
anàlogues a l’espai públic, llevat de les instal·lacions o elements que estan destinats 
específicament per a la realització d’aquestes necessitats. 
 
2. Resta especialment prohibida la conducta descrita a l’apartat anterior, quan es realitza en 
espais de concorreguda afluència de persones o freqüentats per menors, o monuments o 
edificis de catalogació especial, o edificis institucionals o administratius. 
 
 
Article 21. Conductes que adoptin formes de mendicitat 
 
1. No es permesa la mendicitat dins del conjunt del terme municipal.  
 
2. Es prohibeixen de manera expressa totes aquelles conductes que sota l’aparença de 
mendicitat encobreixin actuacions organitzades que impliquin actituds coactives o 
d’assetjament a les persones o bé que obstaculitzin i impedeixin el seu lliure trànsit de les vies 
i els espais públics. 
 
3. Es prohibeix també la realització d’activitats de qualsevol tipus en la que es demana una 
compensació econòmica quan obstrueixen o puguin obstruir el trànsit rodat per la via pública 
o posin en perill la seguretat de les persones pel fet que es desenvolupin a la calçada, o 
envaint espais de trànsit rodat.  
 
 
Article 22. Presència d’animals domèstics a la via i als espais públics 
 
1. Les condicions de possessió i el comportament dels animals domèstics a la via pública, 
serà la que estableixi en cada cas la normativa en matèria de tinença d’animals domèstics de 
companyia i de protecció d’animals. 
 
2. Malgrat això, i sense perjudici del que disposi la normativa abans referida, les persones 
propietàries o posseïdores d’animals han d’evitar, en tot moment, que aquests causin danys 
o embrutin tant les vies com els espais públics, així com les façanes dels edificis confrontats.  
 
En especial, resten prohibides les conductes següents:  
a) Rentar animals a la via i espais públics, així com fer-los beure aigua amorrats a la boca de 
les fonts públiques.  
b) L’accés d’animals a l’interior de les instal·lacions i edificis públics, especialment a les àrees 
de jocs infantils i zones de plantació, excepte en els espais on expressament se’ls autoritzi 
l’entrada. Aquestes limitacions i restriccions no afecten els gossos pigalls, quan vagin 
acompanyant persones invidents.  
c) L’ensinistrament de gossos per a les activitats d’atac, defensa, guarda i similars.  
d) No recollir les deposicions dels animals immediatament i col·locar-les de manera 
higiènicament acceptable dins les bosses adients en els contenidors o als llocs que 
l’Administració municipal destini expressament a aquest efecte.  
e) Les miccions dels animals en les façanes dels edificis i en el mobiliari urbà.  
f) Les deposicions i les miccions d’animals en els parcs infantils o jardins d’ús infantil.  
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3. En cas d’incompliment del que es disposa en els dos paràgrafs anteriors, els agents de 
l’autoritat municipal requeriran a la persona propietària o posseïdora de l’animal perquè 
procedeixi a la neteja dels elements afectats, sense perjudici de la imposició de les sancions 
corresponents.  
 
 
Article 23. Armes  
 
1. És prohibit portar armes sense la preceptiva targeta d’armes. Les armes reglamentaries 
només podran ser transportades per la via pública i espais públics del municipi 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 prohibida 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 permesa la circulació amb imitacions d’armes que, per les seves 
característiques, puguin induir a confusió.  
 
3. La tinença, transport i ús d’armes hauran de respectar les determinacions establertes en la 
legislació vigent en matèria d’armes. L’incompliment de les condicions que s’hi estableixen 
comportarà l’adopció de la mesura cautelar decomís, sense perjudici de les sancions que 
escaiguin d’acord amb la legislació d’armes.  
 
 
Article 24. Conductes en situacions extraordinàries o d’emergència 
 
1. El comportament de la ciutadania en situacions extraordinàries o d’emergència, com 
inundacions, incendis, riuades, nevades, fuites tòxiques o qualsevol altra situació excepcional 
que comporti evacuació o confinament, s’adequarà, en cada moment, a les normes de civisme 
i col·laboració ciutadanes, complint-se els plans bàsics d’emergència municipal i els plans 
d’emergència específics, així com l’establert a la vigent normativa en matèria de protecció 
civil. 
 
2. En cas de produir-se alguna desgràcia i/o catàstrofe natural, l’Alcaldia podrà requerir l’ajut 
i la col·laboració personal i/o material, tant dels habitants, com dels col·lectius del terme 
municipal i, de manera especial, dels que, pels seus coneixements i aptituds, puguin ser de 
més utilitat per a la comunitat. En aquests casos, l’Alcaldia podrà disposar, si ho estima 
necessari, dels mitjans, públics i privats, que puguin ser d’utilitat i d’aplicació a l’emergència 
decretada, i els titulars quedaran obligats a la prestació ordenada. 
 
3. Les entitats públiques i privades i la ciutadania en general tenen l’obligació de col·laborar 
en aquelles actuacions de simulacre necessàries per a la correcta implantació dels plans de 
protecció civil. 
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TÍTOL TERCER.  
 
ÚS DE BÉNS I SERVEIS PÚBLICS. ALTRES CONDUCTES QUE PERTORBEN LA 
CONVIVÈNCIA 
 
CAPÍTOL I 
 
Disposicions generals 
 
Article 25. Principis generals de utilització 
Les vies, els espais públics, les instal·lacions i el mobiliari urbà són destinats a l'ús general 
per part de la ciutadania, segons la naturalesa respectiva dels béns i sota el principi de 
respecte a altres persones i als béns públics i privats. 
 
 
Article 26. Protecció del patrimoni municipal  
 
1. És objecte d'aquest capítol la protecció, la conservació i la defensa del patrimoni municipal 
(mobiliari urbà, instal·lacions i edificis municipals), així com el patrimoni natural del municipi, i 
de manera especial, dels espais d'ús públic que incloguin qualsevol mena de vegetació o 
arbrat, bé sigui en parcs, jardins o en les plantacions en vies i places públiques, en especial 
el patrimoni declarat d’interès cultural. 
 
2. Aquest patrimoni conjunt gaudeix d'una protecció genèrica per evitar-ne la degradació o 
desaparició i totes les persones tenen el deure correlatiu de col·laborar i contribuir a la seva 
preservació.  
 
Article 27. Prohibicions  
 
Està prohibit:  
 
a) Maltractar, danyar, embrutar o deslluir, per acció o omissió, el mobiliari urbà, instal·lacions, 
edificis municipals i patrimoni natural a que es refereix l’article 26.1 d’aquesta ordenança.   
b) Utilitzar els bancs i els seients públics per a usos diferents als quals estan destinats. 
c) Situar o deixar a la via pública objectes particulars, encara que es trobin adossats a 
establiments que pertanyin a les persones propietàries dels esmentats objectes sense 
llicència o autorització municipal corresponent. 
d) Connectar-se a l’enllumenat públic, així com a la xarxa d’aigua pública, i fer servir les seves 
instal·lacions, amb l’excepció de l’autorització corresponent. 
e) Realitzar  pintades, escrits, inscripcions i grafismes amb qualsevol matèria, tinta o ratllant 
la superfície en qualssevol bé, públic o privat, protegit per aquesta Ordenança, incloses les 
calçades, voreres, murs i façanes, arbres, tanques permanents o provisionals, fanals i senyals, 
instal·lacions en general i vehicles municipals.  
 
Aquesta prohibició no afecta la realització de murals artístics sempre que es disposi de 
l’autorització del propietari i, en tot cas, de l’autorització municipal expressa, la qual es 
tramitarà i resoldrà d'acord amb el que disposa la legislació urbanística. 
 
La Policia Local podrà retirar o intervenir els materials emprats quan les pintades i inscripcions 
es realitzen sense la preceptiva autorització municipal. 
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Quan amb motiu d'activitats lúdiques o esportives autoritzades es produeixi un deslluïment 
per pintades en qualsevol espai públic o element existent en la via pública, els responsables 
de les mateixes estan obligats a restablir l'estat original del bé o dels béns afectats. 
 
L'Ajuntament, mitjançant execució subsidiària, podrà netejar o reparar els danys causats per 
la infracció, amb càrrec a la persona o persones responsables i sense perjudici de les sancions 
corresponents, i rescabalar-se de les despeses que comporti la neteja o reparació. 
 
Quan un edifici públic o element del mobiliari hagi estat objecte de pintades, col·locació de 
papers, ratllat o trencament de vidres, enganxada de cartells o qualsevol altre acte que el 
deteriori, l'Ajuntament podrà imputar a l'empresa, entitat o persona responsable el cost dels 
corresponents indemnitzacions i de les factures de neteja, reposició i condicionament o 
restauració al seu anterior estat, al marge de la sanció que correspongui. 
 
L’Ajuntament podrà, sempre que ho consideri adient, determinar llocs o espais públics on es 
puguin realitzar murals i expressions gràfiques. La utilització d’aquests espais per a 
expressions gràfiques, que en cap cas podran tenir contingut xenòfob, racista, sexista, 
homòfon o violent ni atemptar a la llibertat religiosa, requerirà sempre la comunicació prèvia a 
l’Ajuntament. 
 
 
CAPÍTOL II 
 
Disposicions especials 
 
Article 28. Utilització de parcs, jardins, béns, instal·lacions i edificis municipals  
 
1. La utilització dels parcs i jardins és pública i gratuïta, tret d’aquelles instal·lacions que 
l’ajuntament autoritzi o dediqui a un ús especial, mitjançant les condicions pertinents. 
 
2. Les persones usuàries de parcs i jardins hauran de respectar el seu entorn natural (flora i 
fauna) i les instal·lacions existents, evitant qualsevol mena de desperfectes i brutícia i, en cap 
cas, no poden: 
 

a) Trepitjar els talussos, els parterres i les plantacions i maltractar les plantes i flors, 
llevat de les zones de gespa expressament autoritzades degudament senyalitzades.  
b) Pujar als arbres, sacsejar-los, trencar les branques i fulles i gravar o raspar l'escorça.  
c) Talar arbres o realitzar qualsevol actuació que condueixi a la mort de qualsevol 
arbre.  
d) Utilitzar l'arbrat per clavar-hi cartells.  
e) Abocar tota mena de líquids perjudicials en les proximitats dels arbres i en els 
escocells.  
f) Llençar escombraries, runes o residus en les proximitats dels arbres i en els 
escocells.  
g) Extreure molsa, matolls, pedres, sorra, plantes o productes anàlegs en les 
proximitats dels arbres i en els escocells.  
h) Malmenar o sostreure elements de jardineria.  
i) Causar qualsevol mena de dany a l'arbrat, plantacions i vegetació natural.  
j) Llençar papers o deixalles fora de les papereres i embrutar l'espai de qualsevol altra 
manera.  
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k) Si es tracta d'un espai tancat sotmès a regulació d'obertura i tancament, accedir o 
romandre-hi fora de l'horari especialment autoritzat.  
l) Circular amb qualsevol vehicle o mitjà per llocs destinats als vianants o pels 
parterres, així com saltar per sobre d'arbusts o altres instal·lacions. 
m) Acampar en tot el terme municipal, acció que inclou la instal·lació de mobiliari, 
tendes de campanya, vehicles, autocaravanes, caravanes o similars,  qualsevol que 
sigui el tipus de permanència, llevat dels casos en què es compti amb les 
autoritzacions corresponents o dins els espais habilitats per aquest ús. 

 
Article 29. Fonts i espais aquàtics públics  
 
A les fonts i a la resta d'espais aquàtics públics no es permet:  
 

a) Rentar roba i objectes de qualsevol classe, així com banyar-se i rentar-se, excepte 
en els espais autoritzats expressament.  
b) Rentar vehicles de motor, remolcs o qualsevol altre vehicle de transport.  
c) Banyar-se les persones o banyar els gossos o altres animals, o deixar-los entrar i 
nedar, excepte en els espais autoritzats expressament. 
d) Abeurar de manera directa cavalleries, bestiar i animals domèstics.  
e) Llençar a l'interior dels espais aquàtics qualsevol matèria líquida o sòlida que sigui 
perjudicial pel medi ambient.  
f) Arreplegar una quantitat superior a 10 litres d'aigua per persona dels espais aquàtics 
per dirigir-la a un ús privat, sempre que no estigui justificat per tall de subministrament 
o similar.  
h) Qualsevol altra conducta o fet que suposi un malbaratament de l’aigua de les fonts 
i espais públics. 

 
 
Article 30. Jardins privats 
 
1. Els jardins i les plantacions privades, així com els espais lliures i els terrenys no urbanitzats 
constitueixen un element important de l’ecosistema urbà i, com a tal, les persones propietàries 
els han de mantenir en un estat correcte i han d’atendre, especialment: 
 

a) La neteja i les condicions higièniques i de salubritat, tant pel que fa a herbes com a 
deixalles. 
b) L’estat fitosanitari de les plantacions. 
c) La poda i el tractament de l’arbrat. 

 
2. La manca de conservació o neteja a les plantacions i els espais lliures privats habilitarà 
l’Ajuntament per exigir a la persona o persones propietàries la realització dels treballs 
necessaris per al correcte manteniment d’aquesta zona. En cas de desobediència a l’ordre de 
manteniment d’aquestes plantacions i espais lliures, l’Ajuntament podrà procedir a l’execució 
subsidiària dels treballs necessaris amb càrrec a les persones propietàries i sens perjudici de 
la imposició de les sancions corresponents. 
 
3. Les persones propietàries d’habitatges amb jardí, les plantacions del qual tinguin branques, 
arbustos, tanques vegetals o anàlogues, que surtin de la seva propietat, hauran de mantenir-
les de manera que no causin molèsties a tercers o originin risc en la via pública. L’Ajuntament 
podrà ordenar els treballs necessaris per complir amb aquesta obligació i, en cas de 
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desobediència, podrà procedir a l’execució subsidiària dels treballs necessaris amb càrrec a 
les persones propietaris i sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents. 
 
 
CAPÍTOL III- Gestió de residus i neteja  
 
Article 31. De la salubritat de la via pública 
 
1. Els serveis municipals són responsables de mantenir els espais públics del terme municipal 
en condicions de neteja i salubritat. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament prestarà el servei 
públic corresponent amb la intensitat necessària i exercirà les facultats de vigilància i policia 
que s’esmenten en aquesta Ordenança i en la legislació aplicable.  
 
2. Correspon als particulars la neteja dels passatges particulars, els patis interiors d’illetes, els 
solars particulars i similars. 
 
3. Les activitats que puguin ocasionar la brutícia de la via pública, sigui quin sigui el lloc en 
què es realitzin i sens perjudici de les llicències o autoritzacions que en cada cas siguin 
procedents, hauran de ser assumides pels seus titulars, que procediran amb la cura suficient 
i els mitjans necessaris per tal d’evitar el deteriorament de la via pública, i quedaran obligats 
a la seva restitució i a la retirada de materials residuals. 
 
Article 32. Servei de recollida de residus 
 
1. L’ajuntament presta el servei de recollida de residus domèstics i derivats de l’activitat 
comercial.  
 
2. Els usuaris estan obligats a: 
 

a) Treure les escombraries dins l’horari comprès entre el vespre i el matí següent. 
b) Dipositar les escombraries en bosses de plàstic normalitzades, i en cap cas en 
caixes, paquets o embolcalls que no corresponguin. 
c) Dipositar les bosses a l’interior dels contenidors. 
d) Tancar la tapa o la porta un cop utilitzat el contenidor o la microdeixalleria/àrea 
d’aportació. 
e) Aprofitar la capacitat dels contenidors. 
f) Respectar l’espai reservat als contenidors i les microdeixalleries o àrees d’aportació. 
g) Utilitzar correctament els contenidors de recollida selectiva. 
h) No accedir al contingut dels contenidors. 
i) No dipositar als contenidors matèries no relacionades amb els residus sòlids 
domèstics (mobles, ferros, productes tòxics o pudents, etc.). 
 

3. Es fa constar igualment que les empreses que realitzin activitats ramaderes, comercials o 
industrials estan obligats a gestionar directament el tractament dels residus que produeixin 
mitjançant les empreses autoritzades pel Departament de Medi Ambient com a transportistes 
i gestores dels residus corresponents, d’acord amb la normativa d’aplicació. 
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Article 33. Prohibicions  
 
1. En general, es prohibeix llençar o abandonar a la via i espais públics tota mena de productes 
o portar a terme actuacions que tinguin l’efecte d’embrutar, deslluir, degradar o contaminar els 
béns o els espais públics. 
 
2. En particular, es prohibeixen els actes següents: 
 

a) Llençar xiclets sobre el paviment o el terra, deixar-los al mobiliari o altres elements 
de la via pública, llevat de les papereres.  
b) Llençar burilles de cigars, cigarretes o similars.  
c) Llençar qualsevol deixalla, tant des de terra, com des de vehicles, aturats o en 
marxa.  
d) Utilitzar trituradors domèstics que evacuïn els productes a la xarxa pública de 
sanejament.  
e) Dipositar a l’interior de les papereres o contenidors residus de naturalesa líquida.  
f) Abandonar mobles, estris i similars a la via pública i als espais oberts sense edificar, 
tant públics com privats.  
g) Netejar i reparar vehicles i maquinària a la via pública, així com efectuar canvis d’olis 
o altres líquids, llevat actuacions puntuals d’emergència degudament acreditades, i, 
en tot cas, s’haurà de procedir a la neteja de la zona afectada.  
h) Buidar, abocar o dipositar qualsevol mena de residu a la via pública (calçada, 
voreres, escocells, xarxa pública de clavegueram, etc.) i als espais oberts sense 
edificar, tant públics com privats, excepte en els casos que existeix autorització 
municipal prèvia o quan, per causa d’emergència, ho ordeni l’autoritat.  
i) Abocar qualsevol matèria o residu líquid (aigua bruta, olis, greixos o productes 
similars) a la via pública i als espais oberts sense edificar, tant públics com privats. No 
obstant això, s’autoritza l’abocament d’aigua bruta procedent de la neteja dels 
elements comuns dels immobles (accessos, escales, etc.) directament als desguassos 
de la xarxa pública de clavegueram.  
j) Abocar qualsevol mena de residu industrial líquid, sòlid o solidificable, que, per la 
seva naturalesa, sigui susceptible de produir danys als paviments o afectar la integritat 
i la seguretat de les persones i de les instal·lacions municipals de sanejament.  
k) Abocar en contenidors o sacs col·locats a la via pública residus que siguin 
caracteritzables com especials, d’acord amb allò que disposa el Catàleg de residus de 
Catalunya.  
l) Dipositar els residus, tant domiciliaris com comercials, en contenidors diferents dels 
expressament designats en cada cas o fóra d’aquests, especialment els objectes 
metàl·lics com estufes, termos o similars que puguin produir avaries en el sistema 
mecànic dels vehicles utilitzats per la seva recollida.  
m) Pintar o manipular incorrectament les papereres o qualsevol tipus de contenidor, 
així com qualsevol altra acció que hi ocasioni danys.  
n) Cremar papereres o qualsevol tipus de contenidor.  
o) Desplaçar qualsevol tipus de contenidor del lloc designat pels serveis tècnics 
corresponents i utilitzar els esmentats contenidors per a ús privat.  
p) Extreure i/o escampar els residus dipositats a les papereres o contenidors. 
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Article 34. Recollida domiciliària de mobles i residus voluminosos  
 
L’Ajuntament, prèvia sol·licitud de la persona interessada, posa a disposició de les persones 
usuàries un servei de recollida de mobles, estris, trastos i altres d’envergadura similars, 
sempre que el seu origen sigui domèstic i que no poden ser evacuats per mitjans 
convencionals de recollida. Aquests residus voluminosos hauran de ser dipositats per les 
persones usuàries dins els dies i horaris establerts i als punts de recollida que fixi l’empresa o 
el personal responsable del servei de trasllats, dipòsit i eliminació.  
 
Article 35. Recollida de vehicles abandonats i fora d’ús  
 
1. És prohibit l’abandonament de vehicles en la via pública, estiguin o no fora d’ús, sent 
responsabilitat de les persones propietàries la recollida i el tractament de les seves restes. 
 
2. En aplicació del RD Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text articulat de 
la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial, o norma que el substitueixi, 
l’Ajuntament podrà ordenar el trasllat d’un vehicle a un centre autoritzat de tractament de 
vehicles (CATV) per a la seva posterior destrucció i descontaminació: 
 

a) Quan hagi transcorregut més de dos mesos des que el vehicle fos immobilitzat o 
retirat de la via pública i dipositat per l’Ajuntament i el seu titular no formuli al·legacions.  
b) Quan el vehicle estigui estacionat per un període superior a un mes en el mateix 
lloc i presenti desperfectes que facin impossible el seu desplaçament pels propis 
mitjans o li manquen les plaques de matriculació.  
c) Quan recollit un vehicle com a conseqüència d’avaria o accident del mateix en un 
recinte privat el seu titular no l’hagués retirat en el termini de dos mesos. 

 
Amb anterioritat a l’ordre de trasllat del vehicle, la Policia Local requerirà el titular d’aquell amb 
l’advertiment que, en cas de no procedir a la seva retirada en el termini d’un mes, es procedirà 
al seu trasllat al CATV. Tanmateix, l’Alcaldia o l’òrgan delegat podrà acordar, d’estimar-se 
convenient, la substitució del tractament residual del vehicle per a la seva adjudicació als 
serveis de vigilància del trànsit.  
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TÍTOL QUART  
 
PRESERVACIÓ DEL ENTORN URBÀ. ALTRES FORMES DE CONTAMINACIÓ URBANA  
 
Capítol I - Contaminació visual 
 
Article 36. Accions vandàliques 
 
1. Estan prohibides les conductes vandàliques, agressives o negligents en l’ús del mobiliari 
urbà que generin situacions de risc o perill per la salut i la integritat física de les persones o 
els béns. 
 
2. Queden prohibits els actes de detriment greu, com destrosses dels espais públics o les 
seves instal·lacions o elements, ja siguin mobles o immobles, derivats de les alteracions de la 
seguretat ciutadana contemplades en l’apartat anterior. 
 
3. Els organitzadors d’actes públics de naturalesa cultural, lúdica, festiva, esportiva o de 
qualsevol altra índole vetllaran perquè no es produeixin durant la seva celebració les 
conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol d’aquests actes es 
realitzen aquelles conductes, els seus organitzadors ho comunicaran immediatament als 
agents de l’autoritat. 
 
4. Seran  responsables  solidaris  i  directes,  en els termes previstos en les lleis, els  pares  o  
mares,  tutors  o  tutores  o  aquelles  persones  que  ostentin  la  custodia  legal  de  l’autor,  
sempre  que  hi  consti dol, negligència o culpa (incloent-hi la conducta d’inobservança) quan 
la conducta  anterior  es  realitzi  per  un  menor  d’edat, independentment de la responsabilitat 
civil subsidiària.  
 
 
Article 37. Pancartes, cartells i qualsevol altra forma de propaganda i publicitat  
 
1. Les condicions a les quals s’hauran de sotmetre les activitats publicitàries i de propaganda 
que es portin a terme dins del terme municipal de Roda de Berà, es regulen per la legislació 
sectorial que sigui d’aplicació en cada cas i d’acord als articles 45 a 47 i 53 a 57 de la 
"Ordenança Municipal Reguladora de l’Ocupació de les Vies Públiques i els Espais Destinats 
a l’Ús Públic" vigent. 
 
CAPÍTOL II- Pol·lució de l'aire. Fums i olors 
 
Article 38. Emissions contaminants 
 
1. Tota activitat, ja sigui comercial, industrial o de qualsevol mena, que es porti a terme al 
terme municipal de Roda de Berà és sotmesa a la normativa sectorial vigent, pel que fa a les 
emissions i immissions de productes contaminants a l’atmosfera. 
 
Article 39. Vehicles 
 
1. Els vehicles de motor de combustió que circulin dins dels límits del terme municipal hauran 
de complir les condicions establertes en la normativa d’emissions gasoses i soroll. 
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2. Les persones propietàries dels vehicles de motor seran responsables de mantenir les seves 
emissions contaminants dins dels límits que indiquen les normes establertes a aquests 
efectes, i queda totalment prohibit ultrapassar aquests límits. 
 
Article 40. Olors. Disposicions generals 
 
1. 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. 
 
2. La persona física o jurídica responsable de la producció d’aquestes olors és obligada a dur 
a terme les accions oportunes perquè cessin les causes que les van motivar, sens perjudici 
de la imposició de les sancions corresponents. 
 
3. En el cas de dur-se a terme operacions susceptibles de desprendre bafs o emanacions 
molestes o pudents, hauran de fer-se als locals condicionats per tal que no passin a l’exterior. 
 
4. Els fums, bafs, vapors i altres efluvis contaminants, qualsevol que en sigui l’origen, hauran 
d’evacuar-se a l’exterior mitjançant conductes, xemeneies o extractors, segons els casos. 
 
5. No es podrà llençar a l’exterior fums, bafs i gasos, vapors o aire amb substàncies en 
suspensió o temperatura diferent de l’ambient, per les façanes o patis de tot tipus. 
 
CAPÍTOL III- Contaminació acústica. Sorolls i vibracions 
 
Article 41. Disposicions generals de bon veïnatge 
 
1. Tota persona té l’obligació de respectar el descans del veïnat i evitar fer sorolls que alterin 
la convivència, independentment de l’hora del dia, però especialment en horari nocturn. 
 
2. La producció de sorolls a la via pública i a les zones de convivència pública (places, parcs, 
etc.) o a l’interior dels edificis es mantindrà dins dels valors límits que estableix la normativa 
sectorial de protecció contra la contaminació acústica i el mapa de capacitat acústica aprovat 
per l’Ajuntament. 
 
3. Les persones propietàries, posseïdores o responsables d’animals domèstics o de 
companyia estan obligades a adoptar les mesures necessàries per impedir que el 
comportament dels seus animals destorbi la tranquil·litat del veïnat. 
 
Especialment es prohibeix que els animals s’estiguin a les terrasses, patis, galeries, balcons i 
altres espais oberts quan causin molèsties a veïns o vianants. 
 
4. El funcionament a l’interior dels habitatges d’electrodomèstics, aparells d’aire condicionat, 
ventilació o refrigeració instruments musicals o acústics i similars s’ha d’ajustar als límits 
establerts per la normativa de sorolls per evitar molèsties innecessàries a la resta del veïnat. 
 
5. No és permès fer sorolls molestos, constants, repetitius i innecessaris que pertorbin la 
convivència ciutadana, com utilitzar un to excessivament alt de veu, els cops de porta, crits, 
salts, balls, cants, música alta i similars, especialment en hores de descans nocturn. 
 
6. Es prohibeixen els sorolls originats per acceleracions brusques i estridents de vehicles, com 
ara forçar el motor quan es circula per pendents o fer derrapatges, així com els originats pels 
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tubs d’escapament alterats, deteriorats, incomplets o ineficaços. També els prohibeixen els 
sorolls ocasionats pel volum excessiu dels equips musicals, tant a la via pública com als 
aparcaments de la ciutat, descampats o llocs on pertorbin o puguin molestar el veïnat. 
 
7. Amb caràcter general, es prohibeix, en vies i espais públics, l’ús de qualsevol dispositiu 
sonor amb finalitats de propaganda, reclam, avís o distracció, així com l’ús de ràdios, equips 
i instruments musicals o similars, sense autorització municipal, i sense perjudici del 
compliment de la legislació sectorial i la normativa vigent en cada cas.  
 
Aquesta prohibició no regirà en els casos d’alarma, urgència o emergència, i podrà ser 
dispensada per l’autoritat municipal en la totalitat o part del terme municipal per raons d’interès 
general, de significació ciutadana o per altres casos. 
 
8. Es prohibeix l’ús injustificat de sistemes acústics d’alarma. 
 
9. Amb caràcter general es prohibeix qualsevol actuació que provoqui soroll molest que pugui 
destorbar els descans del veïns i veïnes, entre les 00.00h fins a les 8.00h del matí, ja sigui per 
obres i treball privats, per soroll de música, per soroll derivat de vehicles (acceleracions, 
clàxon, de publicitat sonora. 
 
En aquesta matèria, serà d’aplicació el que preveu la normativa sectorial de protecció de la 
contaminació acústica i el mapa de capacitat acústica aprovat per l’Ajuntament. 
 
Article 42. Establiments i activitats 
 
1. Tota activitat, ja sigui comercial, industrial o de qualsevol mena, que es desenvolupi al terme 
municipal de Roda de Berà, haurà d’adoptar les mesures oportunes per a adequar la producció 
de contaminació sonora als límits establerts a la normativa corresponent, especialment en el 
planejament i la normativa sectorial vigent. 
 
2. Les persones titulars dels establiments d’activitats de pública concurrència seran 
directament responsables d’adoptar mesures adequades per tal d’evitar actes incívics o 
molestos dins llurs locals i col·laboraran amb les autoritats públiques en el manteniment de 
l’ordre públic i els descans veïnal.  
 
Quan les persones titulars dels establiments d’activitats de pública concurrència no puguin 
evitar aquests conductes, hauran d’avisar els cossos de seguretat, per tal de mantenir l’ordre 
i la convivència ciutadana i hi hauran de col·laborar amb els agents de l’autoritat en tot 
moment. 
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TÍTOL CINQUÉ. RÈGIM SANCIONADOR  
 
CAPÍTOL I 
 
Disposicions generals 
 
Article 43. Règim sancionador 
 
L'incompliment de les disposicions que conte aquesta Ordenança constitueix infracció 
administrativa i el procediment administratiu sancionador s’ajustarà a les regles i als principis 
generals establerts al Títol IV de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del  procediment 
administratiu comú de les administracions publiques; la Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, de regim 
jurídic del sector públic. 
 
Article 44. Òrgans competents 
 
L’alcalde/ssa o regidor/a en qui hagi delegat serà l’òrgan competent per iniciar els 
procediments sancionadors i imposar les sancions corresponents.  
 
Article 45. Potestat administrativa 
 
En aplicació del que estableix l’article 139 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, l’Ajuntament de Roda de Berà, per a l’adequada ordenació de les 
relacions de convivència d’interès local i de l’ús dels serveis, equipaments, infraestructures, 
instal·lacions i espais públics, estableix, en defecte de normativa sectorial específica aplicable, 
ja sigui estatal, autonòmica o local, els tipus de les infraccions i d’imposició de sancions per 
l’incompliment dels deures, prohibicions o limitacions continguts en aquesta ordenança, 
d’acord amb els criteris establerts en la legislació aplicable. 
 
CAPÍTOL II 
 
Infraccions 
 
Article 46. Definició i classificació de les infraccions 
 
1. Constitueixen infracció administrativa els fets o conductes, per acció o omissió, que 

impliquin l’incompliment o la vulneració, total o parcial, de les disposicions i prohibicions 
que s’estableixin en aquesta ordenança, com també aquelles altres que estiguin tipificades 
a la normativa sectorial aplicable, ja sigui estatal, autonòmica o local, sens perjudici que 
els preceptes d’aquesta ordenança puguin contribuir a una més correcta identificació de 
les conductes i a una determinació més precisa de les sancions, introduint les 
corresponents especificacions i graduacions. 

 
2. No obstant això, les infraccions i les sancions que hi són tipificades, seran d’aplicació en 
defecte de regulació per la legislació sectorial aplicable, ja sigui estatal, autonòmica o local. 
 
3. Les infraccions d’aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus o molt greus. 
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Article 47. Infraccions lleus 
 
Es consideraran com a lleus les infraccions següents: 

 
- No fer un ús dels béns públics adequat a la seva pròpia naturalesa, destinació i 
finalitat. 
- No respectar les normes de comportament a la via pública. 
- No respectar el dret dels altres a gaudir dels béns públics. 
- El mal ús de les fonts públiques. Es considera una mal ús la realització de qualsevol 
de les conductes prohibides en l’article 29 d’aquesta ordenança. 
- No respectar l’horari de tancament dels parc, jardins o espais públics. 
- Trepitjar els talussos, els parterres i les plantacions i maltractar les plantes i flors, 
llevat de les zones de gespa expressament autoritzades degudament senyalitzades, 
sempre que aquests fets no estiguin tipificats com a infraccions greus o més greus. 
- Pujar als arbres, sacsejar-los, trencar les branques i fulles i gravar o raspar l'escorça.  
- Utilitzar l'arbrat per clavar-hi cartells.  
- Extreure molsa, matolls, pedres, sorra, plantes o productes anàlegs en les proximitats 
dels arbres i en els escocells.  
- No respectar l’horari o les normes establertes per l’ús de les instal·lacions i edificis 
públics, quan la conducta no estigui tipificada com a una infracció  greu o més greu. 
- L’incompliment de l’ordre de manteniment de solars i jardins privats i façanes visibles 
des de la via pública. 
- Llençar qualsevol deixalla, tant des de terra, com des de vehicles, aturats o en marxa. 
- Utilitzar trituradors domèstics que evacuïn els productes a la xarxa pública de 
sanejament.  
- Dipositar a l’interior de les papereres o contenidors residus de naturalesa líquida.  
- Utilitzar els bancs i els seients públics per a usos diferents als quals estan destinats 
- Dipositar objectes a la via pública sense permís. 
- Estendre roba en lloc visible de la via pública. 
- Treure les escombraries fora de l’horari autoritzat, treure-les en bosses o paquets 
que no siguin les bosses de plàstic normalitzades o dipositar-les fora del contenidor 
que correspongui. 
- No utilitzar correctament els contenidors de recollida selectiva. 
- Desplaçar qualsevol tipus de contenidor del lloc designat pels serveis tècnics 
corresponents i utilitzar els esmentats contenidors per a ús privat.  
- Accedir al contingut dels contenidors, extreure i/o escampar els residus dipositats a 
les papereres o contenidors. 
-  Fer sorolls molestos, constants, repetitius i innecessaris que pertorbin la convivència 
ciutadana, com utilitzar un to excessivament alt de veu, els cops de porta, crits, salts, 
balls, cants, música alta i similars, especialment en hores de descans nocturn, tret que 
estiguin autoritzats o aquests fets estiguin tipificats com a infraccions greus o molt 
greus. 
- Les conductes assenyalades com a prohibides en la present ordenança i que no 
estiguin tipificades com a infraccions greus o molt greus. 
 

Article 48. Infraccions greus  
 
Es consideraran com a greus les infraccions següents: 

 
- El consum de begudes alcohòliques en llocs no autoritzats. 
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- No evitar actes incívics dels clients, per part dels titulars dels diferents establiments. 
- Danyar o maltractar l’arbrat, jardins, mobiliari urbà, contenidors de recollida de 
residus i altres elements de la via pública o espais públics en general. 
- Fer barbacoes fora dels llocs autoritzats a l’efecte o sense prendre les degudes 
precaucions. 
- Accedir amb vehicles de motor als parcs públics, parcs urbans, als espais naturals I 
a les passarel·les per als vianants. 
- Elevar els nivells sonors per sobre dels límits establerts.  
- Generar sorolls excessius com a conseqüència de la manipulació de tubs 
d’escapaments dels vehicles a motor. 
- L’ús injustificat de sistemes acústics d’alarma o emergència. 
- Abocar aigües residuals o líquids perjudicials als escocells dels arbres o a la via 
pública. 
- Trepitjar les àrees delimitades com a protegides en els espais naturals, en especial, 
en les èpoques de cria. 
- Netejar i reparar vehicles i maquinària a la via pública, així com efectuar canvis d’olis 
o altres líquids, llevat actuacions puntuals d’emergència degudament acreditades, i, 
en tot cas, s’haurà de procedir a la neteja de la zona afectada.  
- Abandonar mobles, estris i similars a la via pública i als espais oberts sense edificar, 
tant públics com privats. 
- Realitzar  pintades, escrits, inscripcions i grafismes amb qualsevol matèria, tinta o 
ratllant la superfície en qualssevol bé, públic o privat, protegit per aquesta Ordenança, 
incloses les calçades, voreres, murs i façanes, arbres, tanques permanents o 
provisionals, fanals i senyals, instal·lacions en general i vehicles municipals.  
- Produir per acció o omissió pudors molestes, nocives o perjudicials per a les persones 
o el medi ambient. 
- Negar-se o resistir-se a la tasca inspectora i de vigilància de l’Administració, així com 
negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació requerida per les 
autoritats competents o pels agents de l’autoritat en el compliment de les seves 
funcions, i subministrar informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que 
indueixi a error de manera explícita o implícita. 
- Deixar les deixalles fora dels contenidors de recollida selectiva. 
- No respectar les normes de comportament a la via pública. 
- Connectar-se a l’enllumenat públic, així com a la xarxa d’aigua pública, i fer servir 
les seves instal·lacions. 
- L’abandonament de vehicles en la via pública, estiguin o no fora d’ús. 
- La reincidència en la comissió d’infraccions lleus en el període d’un any. 
 

 
Article 49. Infraccions molt greus  
 
Seran considerades com a molt greus les infraccions següents: 
 

- Practicar jocs o activitats en la via pública que impliquin apostes de diners. 
- Posar en funcionament aparells, instruments mecànics o vehicles precintats. 
- Encendre foc, incloses barbacoes, en zones naturals o en temporades de prohibició 
expressa. 
- Cremar papereres o qualsevol tipus de contenidor.  
- Talar arbres o realitzar qualsevol actuació que condueixi a la mort de qualsevol arbre.  
- Utilitzar o ocupar la via pública o els espais públics sense l’autorització corresponent 
i fer-hi qualsevol activitat que ocasioni o pugui ocasionar perill. 
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- Acampar amb qualsevol mitjà a la via pública o espai públic, sense autorització. 
- Contaminar l’atmosfera amb nivells més elevats dels permesos. 
- La reincidència en la comissió d’infraccions greus en el període d’un any. 

 
 
CAPÍTOL III 
 
Sancions 
 
Article 50. Graduació de les sancions 
 
1. Les sancions que s'imposaran als/les responsables de les infraccions seran les  següents: 
 

a) Les infraccions lleus seran sancionades amb multa de fins a 750 euros. 
b) Les infraccions greus seran sancionades amb multa de 750,01 fins a 1.500 euros. 
c) Les infraccions molt greus seran sancionades amb multa de 1.500,01 fins a 3.000 
euros. 

 
La finalització del procediment sancionador per reconeixement de responsabilitat per part de 
l’infractor, quan la sanció tingui caràcter pecuniari, l’òrgan competent a resoldre el procediment 
aplicarà una reducció del 30% sobre l’import de la sanció proposada.  
 
 
Article 51. Prescripció de les infraccions i sancions 
 
1. Les infraccions i sancions recollides en la present ordenança prescriuran en els  terminis 
establerts en la normativa general de procediment administratiu. Es a dir, les infraccions molt 
greus prescriuran en el termini de 3 anys, les greus, en el termini de 2 anys i les lleus, en 6 
mesos a comptar de la data de comissió de la infracció. 
 
2. Les sancions prescriuran les molt greus en el termini de 3 anys, les greus en el termini  de 
2 anys i les lleus en el termini d'1 any a comptar des de la data en que la resolució  que imposa 
la sanció sigui definitiva en via administrativa. 
 
3. Quan de les actuacions prèvies o en qualsevol moment, si el procediment s'ha iniciat,  es 
conclogui que ha prescrit la infracció, s’acordarà la no procedència d'iniciar el procediment 
sancionador o l'arxiu de les actuacions, respectivament. 
 
 
CAPÍTOL IV 
 
Responsabilitats  
 
Article 52. Responsabilitats generals 
 
1. Les accions o omissions que contravinguin allò que regula aquesta ordenança generaran 
responsabilitat de naturalesa administrativa, sens perjudici de la que pugui ser exigible en via 
penal o civil, respectant sempre el principi non bis in ídem. 
 
2. A més a més de les responsabilitats derivades de la corresponent legislació sectorial i de 
les ja definides en altres preceptes d’aquesta ordenança, seran responsables els següents: 



 
 

28 
 

 
a) Responsables directes: 
 
- Les persones autores materials de les infraccions, sigui per acció o per omissió, tret dels 
supòsits que aquests siguin menors d’edat o concorri en ells alguna causa legal 
d’inimputabilitat, cas en què seran responsables directes els pares, mares, tutors, tutores, 
guardadors/res legals o aquelles persones que posseeixin la seva custòdia legal. 
 
- 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, d’acord 
amb el que estableix la legislació sectorial així com l’ordenança municipal de circulació. 
 
- Les persones titulars de les llicències o autoritzacions municipals. 
 
- Les persones titulars dels establiments i organitzadores d’espectacles, en cas de no tenir 
concedida la llicència o autorització municipal corresponent. 
 
- Totes aquelles persones que apareguin com a responsables directes en les disposicions 
d’aquesta ordenança. 
 
b) Responsables subsidiaris: 
 
- Les persones titulars o propietàries de vehicles amb què s’ha comès la infracció, sempre que 
aquestes no siguin els conductors en el moment de la comissió de la infracció, d’acord amb el 
que estableix la legislació sectorial. 
 
- Les persones propietàries dels animals, sempre que no estiguin presents en el moment de 
la comissió de la infracció, d’acord amb el que estableix la legislació sectorial. 
 
c) Responsables solidàries: quan 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, aquestes respondran 
solidàriament, tant de les infraccions que en cometin com de les sancions que s’imposen. 
 
Article 53. Obligacions de reposició i restauració 
 
1. Sens perjudici de les sancions corresponents que es puguin imposar a les persones 
responsables de les infraccions a aquesta ordenança, aquestes estan obligades a la reposició 
i restauració de la realitat física alterada a l’estat en el qual trobava amb anterioritat a la 
comissió de la infracció. Quedaran igualment obligats a la indemnització pels danys i perjudicis 
causats. 
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
Els expedients sancionadors incoats per infraccions comeses abans de l'entrada en vigor 
d'aquesta Ordenança es regiran, en allò que no perjudiqui a la persona sancionable,  pel regim 
sancionador vigent en el moment de cometre's la infracció. 
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DISPOSICIÓ FINAL  
 
Aquesta Ordenança reguladora del civisme i la convivència ciutadana, que consta de 53 
articles, una disposició transitòria, i una disposició final, entrarà en vigor un cop publicat el seu 
text íntegre al BOP i transcorregut el termini de 15 dies que assenyala l’article 65.2 de la Llei 
7/85, 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.  

 
 


