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ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA I ÚS DELS ESPAIS PUBLICS 
 
 
PREÀMBUL 
 
El municipi és l’àmbit on amb més intensitat es dóna la interrelació entre les diferents 
activitats i actituds de les persones. Aquesta confluència determina la necessitat que cada 
persona adeqüi el seu comportament –sobretot quan aquest incideix en l’esfera personal 
d’altri- als principis de solidaritat i de respecte a les persones, al medi i als béns de domini 
públic. 
 
Tradicionalment, les conductes que afecten a les relacions veïnals i a la qualitat de vida en 
els municipis han estat regulades per les ordenances municipals. És aquest doncs, l’àmbit 
més adient per a regular i protegir els valors bàsics de la convivència, i per a establir els 
principis en que aquesta convivència s’ha de fonamentar. 
 
La finalitat d’aquesta ordenança és regular aquells àmbits de la realitat ciutadana diària, que 
es manifesten a les vies públiques o que repercuteixin en elles, que generen en determinats 
actes, individuals o col.lectius, una alteració d´aquell que socialment s´accepta com 
convivència ciutadana, que queda traduit, tant en l´absència de molèsties de caràcter 
personal o col.lectives, com en la no necessitat de causar danys, brutícia o mal ús de les vies i 
espais públics, els seus elements estructurals i el mobliari urbà, entenent com un mal ús tota 
activitat contrària a la finalitat normal a que està destinat un be. 
 

TITOL  PRELIMINAR 
 

DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte 
 
Aquesta ordenança té per objecte regular els principis bàsics de la convivència ciutadana, 
drets i deures dels vilatans, traseünts i visitants. També s’hi inclou la regulació de l’ús de la 
via pública i espais públics, en tant que llocs on es materialitza significativament aquella 
convivència ciutadana.  
 
Article 2. Àmbit d’aplicació. 
 
1. L´àmbit d´aplicació d´aquesta Ordenança, compren el terme municipal de Vandellòs i 
l´Hospitalet de l´Infant, sense més excepcions que les que ella mateixa prevegi o aquelles 
que derivin de normes de rang superior. 
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2. Els drets i deures recollits en aquesta Ordenança s´atribueixen als ciutadans i ciutadanes 
del Municipi de Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant, entenent com a tals aquelles persones 
que estiguin empadronades en el seu terme municipal. Així mateix, s´atribuiran a totes 
aquelles persones que es trobin en el municipi durant el temps que hi romanguin, sempre 
que no es tracti d´un dret o deure que, per la seva naturalesa, només hagi de correspondre a 
aquells ciutadans i ciutadanes. 
 
 

TITOL I. ORDENACIÓ DE L´ÚS I LA PRESERVACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS 
 
CAPÍTOL I: Principis bàsics de convivència ciutadana 
 
Article 3.  Tolerància i respecte mutu 
 

1. El Municipi de Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant assumeix com a propi valor de la 
tolerància, la quan constituirà un principi fonamental en l´actuació dels poders 
públics municipals. 
 

2. L’Ajuntament: 
 

a) Promourà el respecte mutu i la tolerància entre la ciutadania a través de polítiques 
actives per tal d´aconseguir i mantenir un clima de convivència cívica coherent amb 
els principis d´aquesta Ordenança i els valors constitucionals. 

 
b) Difondrà, amb l´objectiu de promoure la convivència ciutadana, el contingut 

d´aquesta Ordenança, a través de mitjans eficaços que permetin tant el compliment 
d´allò que s´hi disposa com la promoció dels valors que la informen. 

 
c) Vetllarà per l´educació cívica dels ciutadans i ciutadanes de Vandellòs i l´Hospitalet de 

l´Infant, particularment, en l´àmbit escolar i educatiu, tot promovent els valors i 
principis de convivència que es recullen en aquesta Ordenança. 

 
3. Els ciutadans i ciutadanes evitaran tota conducta que posi en perill la convivència o 

que expressi una manca de respecte cap als altres, així com aquelles que 
contribueixin al deterionament del Municipi. 

 
4. En la interpretació de les infraccions previstes en aquesta Ordenança i, en general, de 

les previstes en qualsevol norma municipal, es tindrà sempre en compte en la 
determinació de la sanció fins a quin punt s´ha vulnerat els principis que estableix el 
paràgraf anterior. 

 
Article 4. Llibertat 
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1. Tota persona té el dret amb llibertat. Només es limitarà aquest dret en cas que el seu 

ús dificulti o impedeixi l´exercici dels drets dels altres o sigui contrari a la dignitat de 
les persones. 
 

2. Les disposicions limitadores de la llibertat que es recullen en aquesta Ordenança i en 
la resta de la normativa municipal s´interpretaran de forma restrictiva. 

 
Article 5. Democràcia 
 

1. L´Ajuntament promourà l´establiment de condicions apropiades per promoure els 
valors democràtics en el municipi i, en particular, articularà instruments de 
participació per facilitar la intervenció activa dels ciutadans i ciutadanes en política 
municipal. 
 

2. En la seva activitat quotidiana i en les relacions que mantingui amb altres 
institucions, l´Ajuntament actuarà de conformitat amb els valors democràtics i els 
difondrà entre els ciutadans i ciutadanes. 

 
Article 6. Participació en els afers públics 
 

1. Els ciutadans i ciutadanes tenen el dret a participar en els afers públics municipals. 
D´acord amb el que disposa l´article anterior, l´Ajuntament facilitarà i promourà 
aquesta participació, individualment i també mitjançant entitats representatives, a 
través dels instruments jurídics adequats i podrà ampliar, si escau, els drets de 
participació reconeguts a la legislació vigent. 
 

2. Aquelles persones residents en el terme municipal que no puguin, d´acord amb la 
normativa electoral, participar en les eleccions locals tindran el dret a fer conèixer la 
seva opinió als poders públics del municipi i a exercir el dret de petició en referència 
a aquelles qüestions en què s´afecti els seus interessos. 

 
3. Totes les persones tenen el dret a ser informades, d´acord amb el que disposa la 

legislació vigent, de l´activitat dels poder públics municipals. Només es denegarà, 
sempre mitjançant resolució escrita i motivada, l´accès a la informació sol.licitada 
quan del fet de proporcionar-la se´n poguessin derivar perjudicis per al dret a la 
intimitat de les persones o per a l´interès general. 

 
4. L´Ajuntament és obligat a atendre les reclamacions, les denúncies i els suggeriments 

dels ciutadans i ciutadanes, així com a exercir les accions que corresponguin en cada 
cas. 
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5. En la presa de decisions que tinguin caràcter discrecional, l´Ajuntament evitarà 
l´arbitrarietat, actuarà amb transparència, tindrà en compte tots els interessos en 
presència i promourà les condicions perquè aquests puguin manifestar-se. 

 
6. Els ciutadans i ciutadanes tenen el dret d´assistir a les sessions plenàries de 

l´Ajuntament. 
 

Article 7. Accès als serveis i els béns públics. 
 

1. Els ciutadans i ciutadanes tenen el dret de fer ús dels serveis públics municipals en les 
condicions que determini l´ordenament jurídic. L´Ajuntament vetllarà per l´eliminació 
dels obstacles que puguin impedir l´exercici d´aquest dret en condicions d´igualtat. 
 

2. Els béns públics municipals han de poder ser aprofitats per la ciutadania. 
L´Ajuntament en facilitarà l´accès i el gaudi sempre que això sigui possible, procurant 
l’eliminació de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de comunicació que ho 
dificultin. 

 
Article 8. Integritat de les persones i els béns. 
 

1. Tothom té el dret que es respecti la seva integritat i la dels seus béns. 
 

2. L´Ajuntament garantirà el dret recollit en l´article anterior i perseguirà, de 
conformitat amb la legislació aplicable, les conductes que el violin. Així mateix, 
col.laborarà amb les altres administracions per protegir-lo en l´àmbit del terme 
municipal i promourà una política coordinada de seguretat. 

 
3. La Policia Local vetllarà per la seguretat ciutadana i l´ordre públic en el municipi, la 

utilització dels espais públics de conformitat amb aquesta Ordenança; 
particularment en l´ordenació i la regulació del trànsit, i exercirà les funcions de 
policia administrativa i judicial d´acord amb el que prevegi la llei. 

 
Article 9. Principis de l´acció municipal 
 

1. Qualsevol que actuï en nom de l´Ajuntament ho haurà de fer amb el màxim respecte 
i deferència cap als drets de les persones i la seva dignitat. 
 

2. Les actuacions que incompleixin el deure previst en el primer apartat d´aquest 
article seran sancionades amb el màxim rigor. 
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3. L´Ajuntament promourà la formació del seu personal en el respecte a la dignitat de 
les persones i els seus drets fonamentals, així com en la vocació de servei a la 
comunitat. 

 
4. L´Administració municipal, de conformitat amb la Constitució i la legislació vigent, 

serveix l´interès públic amb objectivitat i ha d´actuar d´acord amb criteris 
d´eficiència, eficàcia i servei als ciutadans i ciutadanes.  

 
5. La potestat sancionadora del municipi s´exercirà d´acord amb els principis de 

legalitat, irretroactivitat, tipicitat, responsabilitat i proporcionalitat.  
 
 
Article 10. Política social i econòmica 
 

1. L´Ajuntament, en exercici de les competències que li són pròpies, prestarà una 
atenció especial a les persones menors, les discapacitades, els ancians i ancianes i, 
en general, a totes aquelles que, per alguna raó, estiguin en una situació de 
desavantatge. En la mesura que li sigui possible remourà els obstacles que dificultin 
la integració social plena de les persones pertanyents a aquests col.lectius. 
 

2. Les autoritats municipals, en la seva actuació, procuraran contribuir a una plena 
igualtat entre les dones i els homes. 

 

3. L´Ajuntament protegirà les famílies, sigui quina sigui la seva composició, i contribuirà 
a la creació de les condicions que permetin el seu benestar, prestant atenció 
especial a les situacions de violència en el seu si. En particular, en la mesura que els 
sigui possible, els poders públics municipals contribuiran a facilitar a les famílies 
l´accès a un habitatge digne. 

 
4. Així mateix, en el marc de les seves competències, l´Ajuntament contribuirà a assolir 

i preservar les condicions que garanteixin el dret a l´educació i el dret a la salut per a 
tothom. 
 

5. Les autoritats municipals vetllaran per l´exercici del dret al treball dels ciutadans i 
ciutadanes, tot duent a terme polítiques d´integració dels col.lectius menys afavorits 
de la societat. 

 
6. L´Ajuntament promourà la participació dels estrangers residents en el Municipi en el 

teixit social que els acull, respectant la seva diversitat. 
 

Article 11. Inspecció i comprovació municipals. 
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1. El personal tècnic municipal segons les seves atribucions o el que designi l´alcaldia 

singularment podrà realitzar en tot moment totes les inspeccions que s´estimin 
necessàries per comprovar el compliment del que disposa aquesta Ordenança i les 
disposicions legals i reglamentàries que regulin els diferents àmbits de l´actuació 
municipal. 

 
El personal tècnic efectuarà la comprovació de les activitats, les instal.lacions i les obres 
mitjançant el reconeixement d´aquestes. Els titulars d´aquestes i totes les persones 
afectades hauran de facilitar les tasques d´inspecció municipals. 
 

2. Si de resultes de la inspecció es produeixen fets que representin amenaça de 
pertorbació greu de la convivència ciutadana o de l´ús dels espais públis, 
cautelarment, es podrà ordenar el cessament immediat del funcionament de 
l´activitat, sense que aquest cessament pugui tenir mai caràcter sancionador. 
 

3. Constitueixen infraccions greus: 
 

a) la negativa o la resistència a facilitar la labor inspectora o de vigilància de 
l´Administració. 

b) La negativa o la resistència a subministrar dades o facilitar la informació que 
demanin les autoritats competents o els seus agents, per complir les seves 
funcions i subministrar informació o documentació falsa, inexacta, 
incompleta o que indueixi a error, explícitament o implícitament. 

 
 

TÍTOL II.  DE L’ÚS I PRESERVACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS 
 
CAPÍTOL I: Definició i identificació dels espais públics 

Article 12. Definició de l´espai públic 

1. Als efectes de l´aplicació d´aquesta Ordenança, es consideraran espais públics les 
avingudes, carrers, places, parcs, jardins, ponts i fonts així com els camins públics 
reconeguts situats al terme municipal de Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant. 
 

2. També serà d´aplicació el que s´estableix en aquest títol als passatges interiors 
d´accès o ús col.lectiu, als vehicles destinats al transport públic i als espais oberts del 
terme municipal subjectes a servitud de pas de persones i vehicles. 

 
3. Qualsevol espai del terme municipal anàleg als esmentats en els apartats anteriors 

tindrà també la consideració d´espai públic als efectes d´aquesta Ordenança quan 
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estigui obert al pas o a l´estada de persones o vehicles, tant si ho està 
permanentment com si ho està només en casos específics. 

 
4. La consideració d´un espai com a públic no impedirà que, atenent a circumstàncies 

relatives a l´ordenació del seu ús, particularment, pel que fa a la seguretat o a la 
higiene, s´hi puguin establir limitacions a l´accés. 

 

Article 13. Identificació dels espais públics 

1. Cada espai públic que, per la seva naturalesa, hagi de tenir un nom propi s´ha 
d´identificar amb una denominació que no coincideixi amb la de cap altre. 
 

2. La denominació dels espais públics es farà d´ofici o a petició dels particulars. 
L´Ajuntament, si escau, aprovarà la proposta de denominació de les vies 
públiques. 

 
3. La retolació que identifiqui els espais públics ha de ser ben visible. En el cas 

dels carrers o similars, haurà d´haver-hi un rètol identificatiu a cadascún dels 
extrems de cada via i, almenys, en una de les cantonades de cada cruïlla. A les 
places, s´haurà de posar un rètol a l´edifici preeminent i als principals 
accessos. En la resta de casos, se seguiran criteris que permetin al vianant una 
identificació adequada de l´espai públic corresponent. 

 
4. Tant la retolació com la numeració hauran de tenir unes característiques tals 

que facilitin perfectament la seva localització, mitjançant un bon contrast del 
rètol amb el parament en què s´instal.li i, facilitar la lectura amb una 
tipografia clara de bon contrast figura-fons i, finalment, amb un tamany que 
garanteixi adientment la seva visibilitat a larga distància. 
 

 
CAPITOL II: Activitats que afecten a la configuració dels espais públics 

 
Secció primera: Manteniment i conservació de les edificacions i solars. 

 
Article 14. Condicions de seguretat, salubritat i conservació. 
 
1.Els propietaris d´immobles o, subsidiàriament, els usuaris tenen l´obligació de mantenir-los 
en les condicions adequades de seguretat, de salubritat i de conservació. 
 
2.Les edificacions hauran de mantenir-se, en els seus tancaments i cobertes, estanques al 
pas de l´aigua; comptar amb la protecció de la seva estructura davant l´acció del foc, i 
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mantenir en bon estat els elements de protecció contra caigudes i accidents.Els elements de 
la seva estructura hauran de conservar-se defensant-los dels efectes de la corrosió i d´agents 
agressius, així com de les filtracions que puguin lesionar els fonaments. Igualment, hauran 
de conservar-se els materials de revestiment de les façanes, de manera que no causin risc a 
les persones i als bèns. 
 
3.Les xarxes de servei hauran de mantenir-se en bon estat, de manera que es garanteixi la 
seva aptitud per a l´ús. Es mantindran tant l´edifici com els espais lliures en unes condicions 
de neteja que impedeixin la presència d´animals que puguin ser causa d´infeccions o perill 
per a les persones. Es conservaran en bon estat de funcionament els elements de reducció i 
control d´emissions de fums, partícules i sorolls. 
 
4.Els titulars de solars, urbanitzacions, edificis o cartells els hauran de mantenir en les 
condicions d´higiene, salubritat, seguretat i conservació adients. Aquests solars hauran 
d´estar convenientment tancats per evitar l´abocament de qualsevol tipus de deixalla. Els 
serveis tècnics municipal determinaran si es compleixen les condicions esmentades. Els 
titulars també restaran obligats a la desratització, desinsectació i desinfecció dels esmetats 
espais. 
 
5.Els titulars de solars que pel seu manteniment necessitin fer algun tipus de crema en 
terreny urbà sempre hauran de demanar prèviament permís a l´Ajuntament. Aquest permís 
s’atorgarà sota diverses condicions, entre les quals figuraran al menys les següents: 
 
  - La crema haurà de realitzar-se com a mínim a 5m del límit de la seva parcel·la amb la del 
veí o amb la via pública. Les flames mai podran superar els dos metres d’alçada. No es podrà 
fer foc sota la vegetació existent a la parcel·la (arbres o arbustos existents) 
  - En cas que el pla Alfa estigui activat no es podrà fer foc. 
  - No es podrà cremar mai en període d’alt risc d’incendi. Aquest període sol anar des del 15 
de juny fins al 15 de setembre però pot variar depenent de les condicions meteorològiques. 
  - La persona que hagi de cremar sempre ha de tenir al seu abast medis suficients per a 
poder extingir el foc que estigui realitzant.” 

 
Article 15. Preservació de les edificacions. 
 
1.L´obligació de manteniment i conservació inclou: les façanes, els terrats i les cobertes, les 
parets mitgeres descobertes, els rètols i la numeració de carrers, la identificació comercial, 
els accessos, els espais lliures o enjardinats i les instal.lacions complementàries dels 
immobles, com també els portals profunts que es deixen veure de reixes o des de la façana, 
i, en general, totes les parts dels immobles que siguin visibles des de la via pública. 
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2.Els propietaris estan obligats, de forma permanent i immediata, a realitzar els treballs de 
manteniment, neteja i arrebossat, pintura o revestiment, quan siguin necessaris per motius 
de seguretat, salubritat o conservació. 
 
3.Els propietaris també tenen l´obligació de mantenir netes xemeneies, dipòsits, celoberts, 
conduccions d´aigua, gas i electricitat, desguassos, parallamps, antenes de televisió i 
qualsevol altra instal.lació complementària dels immobles. I garantir que plantes o arbres de 
la seva propietat no envaeixin la via pública, amb el risc que pot comportar pels vianants. 
Tampoc no es podrà instal.lar elements ornamentals, veles o mobiliari que envaeixi les 
voreres ni zones de pas de vianants, sinó gaudeix prèviament de l´autorització municipal. 
 
4.L´Ajuntament podrà requerir els propietaris perquè duguin a terme les obres, la neteja o 
les actuacions de conservació necessàries o aquelles que calguin per preparar el mal estat 
observat en una finca o immoble. 
 
5.Quan les circumstàncies ho aconsellin i per obtenir millores d´interès general, 
l´Ajuntament pot efectuar les obres i les operacions de conservació o de neteja a què es 
refereix aquest article, repercutint-se el cost als propietaris en tot allò que es refereixi al 
deure de conservació que els correspon. 
 
6.Resten expressament prohibides les actuacions parcials que alterin les façanes  amb 
aplacats i afegits aliens a l´arquitectura de l´edifici. Les restauracions parcials seran admeses 
quan les obres no dificultin o impideixin una posterior restauració completa i respectin 
íntegrament els atributs formals i les qualitats de l´edifici. 
 
7.L´incompliment per part dels propietaris de les obligacions recollides en aquest article 
tindrà la consideració falta molt greu 
 
Article 16. Certificat de solidesa 
 
1.Totes les edificacions amb una antiguitat superior als vint anys hauran de disposar d´un 
certificat de solidesa, que informarà de l´estat de seguretat, salubritat i conservació. 
L´Ajuntament determinarà el procediment d´expedició d´aquest certificat. 
 
2.Una vegada atorgat, el certificat s´haurà de renovar cada deu anys, llevat del cas que per 
qualsevol circumstància s´hagi produït una modificació substancial de l´estat de l´edifici 
segons criteri del serveis tècnics competents. 
 
3.El certificat podrà ser substituït pel dictamen tècnic previst per la normativa vigent. 

 
Article 17. Cèdula d´habitabilitat 
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1.Tot habitatge haurà de disposar de la cèdula d´habitabilitat corresponent. 
 
2.L´Ajuntament podrà comprovar en qualsevol moment que es respecta el grau d´ocupació 
màxima determinat en la cèdula d´habitabilitat. 
 
3.La manca de cèdula d´habitabilitat serà considerada falta greu, mentre que la infracció del 
que disposi, particularment, en relació amb l´excés d´ocupació, serà considerada falta molt 
greu. 

 
Article 18. Reparació dels edificis i instal.lacions de serveis. 
 
1.En el cas d´obres de reparació, els propietaris han de vetllar pel manteniment de la 
composició arquitectònica de la façana. Les baranes, persianes i tendals d´una mateixa 
unitat constructiva, sigui en façana interior o exterior, han de mantenir l´homogeneïtat 
prevista en el projecte constructiu o acordada per la propietat o comunitat de propietaris. 
L´exigència d´homogeneïtat afectat tant el cromatisme com el material, les textures i la 
morfologia dels elements. Queda prohibida l´alteració d´aquesta composició arquitectònica, 
exceptuant el cas d´actuacions destinades a restituir l´ordre arquitectònic alterat. 
 
2.No es podran col.locar instal.lacions o conduccions de cap tipus sobre les façanes, tret de 
les expressament autoritzades i, amb les condicions i en els àmbits permesos. 
 
3.Les companyies de subministrament són responsables del manteniment, seguretat i 
conservació d´aquestes instal.lacions. 
 
4.La infracció de les obligacions contingudes en aquest article tindrà la consideració de falta 
greu, llevat dels casos en què s´hagi generat una situació de perill, en què es considerarà 
falta molt greu. 
 
Article 19. Antenes.  
 
1.A l´exterior del volum edificat dels immobles únicament s´admetrà la instal.lació d´una 
antena o equip terminal (parabòlica, convencional per a la captació d´ones 
electromagnètiques o altres) per cada edifici i per cada funció no susceptible 
tecnològicament d´integració amb d´altres en una mateixa antena. Caldrà adoptar en el 
moment de la instal.lació les mesures adients per impedir la producció de danys no 
imprescindibles sobre els elements comuns dels edificis. 
 
2.Quan la instal.lació d´antenes tingui lloc a la coberta dels edificis, caldrà triar la ubicació 
que, essent compatible amb la seva funció, millor les amagui de ser vistes des dels espais 
públics veïns. En qualsevol cas, caldrà tenir en compte la seguretat de les persones i els 
riscos que puguin produir-se en relació amb la seva salut. 
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Secció segona: Obres, conduccions i canalitzacions 
 
Article 20. Obres en els espais públics 
 
1.La realització de qualsevol obra en els espais públics requerirà una autorització municipal 
prèvia en la qual es fixaran els dies, els horaris i les condicions a les quals obligatòriament es 
trobaran subjectes els sol.licitants. 
 
2.La realització d´obres en un espai públic pot justificar una limitació total o parcial de la 
circulació rodada o de vianants, que, en qualsevol cas, haurà de senyalitzar-se 
oportunament, seguint les instruccions de la Policia Local i fent-ne constar el motiu. 
 
Article 21.  Preservació dels espais púbics en cas de realització d´obres 
 
1.Per evitar la brutícia i per raons de seguretat, els qui facin obres als espais públics les han 
de protegir mitjançant la col.locació d´elements adequats al voltant dels enderrocs, les 
terres i la resta de materials sobrants de l´obra, de manera que s´impedeixi l´escampada i 
l´abocament d´aquests materials sobrants fora de la zona estrictament afectada pels 
treballs, d´acord amb l´autorització municipal corresponent. 
 
2.Les superfícies immediates als treballs de rases, de canalitzacions i de connexions que es 
duguin a terme en un espai públic s´han de mantenir sempre netes i lliures de tota mena de 
materials residuals. En aquest cas, les terres extretes s´hauran de protegir, en tot cas, 
d´acord amb el que disposa el paràgraf anterior. 
 
3.Quan es realitzin obres en espais públics o confrontants, s´hi hauran d´instal.lar tanques, 
elements de protecció i senyalització adequats també a les persones amb discapacitats, així 
com tubs per carregar i descarregar els materials i els productes d´enderroc, els quals hauran 
de reunir les condicions necessàries per impedir danys a persones o coses, o en general, que 
es produeixin molèsties a tercers. En finalitzar les obres s´hauran de reposar els elements 
afectats o deteriorats, d´acord amb les indicacions dels tècnics municipals, així com netejar 
els espais utilitzats. 
 
4.Els vehicles destinats als treballs de construcció han de complir les prescripcions que 
s´estableixen en aquesta Ordenança sobre transports i abocaments de terres i runes i hauran 
de circular amb la preceptiva protecció. A més, hauran d´evitar deixar rastres de les roderes 
en els espais públics, els quals, en cas de ser inevitables, hauran de ser netejats o reparats de 
manera immediata. 
 
5.L´incompliment de les obligacions consignades en els paràgrafs anteriors serà considerat 
falta lleu. 
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Article 22. Aplicació de la normativa d´edificació i circulació. 
 
El transport, la càrrega i la descàrrega de qualsevol material que sigui susceptible d´embrutar 
a la via pública, amb independència del que prescriuen els articles precedents, han de 
subjectar-se a allò que s´estableix a les normatives d´ordenació de l´edificació i de circulació. 
 
Article 23.- Reparació i conservació dels espais públics 
 
1.Correspon a l’ Ajuntament la realització dels treballs de reparació i conservació dels espais 
públics de titularitat municipal i dels elements que els conformen. 
 
2.Resten sotmesos a autorització municipal l´execució o encàrrec de qualsevol obra o 
actuació que comporti modificacions dels espais públics o del seu mobiliari. 
 
3.Les autoritzacions per a fer obres en els espais públics o per a ocupar-los a fi d´efectuar-ne 
les reparacions adients comportaran l´obligació de reposar els elements afectats o 
deterioritats d´acord amb les indicacions dels tècnics municipals. Les autoritzacions 
esmentades només es podran concedir una vegada dipositada la fiança fixada en cada cas 
per l´Ajuntament. 

 
CAPITOL III: Ocupació dels espais públics i circulació 
 
 Secció primera:  Disposicions generals relatives a l´ocupació d´espais públics 
 
 Article 24. Obligacions generals 
 
1.Qualsevol activitat o ocupació de la via pública que incideixi en la seva utilització per a 
altres usos comuns requerirà l´autorització municipal. La manca d´autorització serà 
considerada una falta greu, que comportarà, a més de la sanció corresponent, la interrupció 
immediata de l´activitat, així com la retirada a càrrec de l´infractor dels obstacles que 
s´haguessin col.locat en els espais públics. La Policia Local actuarà d´ofici i podrà demanar la 
col.laboració d´altres serveis municipals per a l´execució d´aquestes operacions. 
 
2.Els responsables de les activitats autoritzades que constitueixin una ocupació de la via 
pública, hauran d´adoptar les mesures necessàries per evitar embrutar-la o deteriorar-la, i 
procediran a netejar la part de la via utilitzada en cas que fos necessari. L´incompliment 
d´aquesta obligació serà considerat falta greu. 
 
3.Quan l´ocupació de la via pública consisteix a col.locar mercaderies a altres objectes a 
l´exterior dels establiments o de manera que sobresurti de la seva línia de façana, la manca 
de llicència serà considerada falta lleu. 
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4.Davant de l´incompliment de les obligacions consignades en aquest article, l´Ajuntament 
podrà executar-les de forma subsidiària i a càrrec de l´infractor. 

 
Article 25. Activitats subjectes a autorització 
 
Sense perjudici del que disposa l´article anterior, es consideraran, en qualsevol cas, 
ocupacions de la via pública subjectes a autorització municipal les activitats següents: les 
actuacions musicals; les actuacions teatrals; la instal.lació d´atraccions i fires, la instal.lació 
de quioscos, parades o barraques, la col.locació de terrasses, la col.locació de tanques, 
bastides, materials de la construcció, grues o sacs de residus, l´aturada de vehicles de 
mudances en servei, les accions de càrrega i descàrrega, i altres ocupacions que es puguin 
produir. Caldrà tenir en compte, en relació amb aquestes activitats, el que disposin les 
normes especials que les regulin. Aquestes ocupacions tindran sempre caràcter temporal. 

 
Article 26. Venda no sedentària 
 
1.Té caràcter de venda no sedentària la realitzada fora d´un establiment comercial 
permanent, de manera habitual, ocasional, periòdica o continuada, en els perímetres i en els 
llocs degudament autoritzats. 
 
2.Per a exercir aquest tipus de venda els comerciants hauran de complir els següents 
requisits:  

a) Estar donat d´alta fiscal 
b) Estar donats d´alta al règim de la Seguretat social 
c) Complir els requisits establerts per les reglamentacions específiques 

d´aplicació als productes disposats a la venda 
d) Disposar de les autoritzacions municipals 
e) Satisfer els tributs que les ordenances municipals estableixin per a l´execici de 

l´activitat 
3.Els comerciants estrangers hauran de posseir el permís de residència i de treballs per 
compte propi. 
 
4.L´autorització municipal és personal i intransferible, però podran exercir l´activitat en nom 
del comerciant, el seu cònjuge i els seus fills, com també els empleats que estiguin donats 
d´alta a la Seguretat Social per compte del titular comercial. A l´autorització hi ha de constar 
l´indret precís on s´exerceix l´activitat, així com també els productes concrets per als quals és 
vàlida, els dies permesos d´activitat i les dates d´expedició i caducitat. Les autoritzacions 
concedides tenen una validesa de, com a màxim, un any renovable. 
 
5.Els llocs de venda han de complir les condicions de seguretat i d´higiene exigides per la 
normativa específica vigent. 
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6.L´Ajuntament vigilarà i garantirà que els titulars de les autoritzacions compleixin tot allò 
que estableix la Llei, i podran arribar, com a mesura cautelar, en cas de presumpta infracció, 
a intervenir els productes exhibits pel venedor, sense perjudici de les sancions que, si 
s´escau, correspongui imposar legalment al presumpte infractor. 
 
7.Quan els productes intervinguts siguin peribles o estigui prohibida la seva venda en 
aquesta modalitat, així com en els casos de productes de poc valor o de naturalesa il.legal, es 
procedirà a la seva destrucció o lliurament a institució benèfica, restant en els altres casos a 
disposició del que disposa la instrucció del corresponent expedient sancionador, el qual 
resoldrà el que procedeixi en el termini màxim de 15 dies. Transcorregut aquest termini 
sense adopció de cap resolució respecte al destí que s´ha de donar a les mercaderies 
intervingudes, es procedirà a la seva destrucció o lliurament a institució benèfica. 
 
8.L´Ajuntament, excepte en el supòsit dels mercadets periòdics que es trobin degudament 
reglamentats i autoritzats, només concedeix autoritzacions per a aquest tipus de venda amb 
caràcter excepcional i en llocs i dates molt característiques. 

 
Article 27. Esdeveniments especials. 
 
1.La realització de revetlles, festes, balls i altres celebracions populars, així com d´actes 
culturals, esportius o recreatius, es troba subjecte a autorització municipal, que determinirà 
les condicions i l´itinerari en què s´han d´efectuar. L´Ajuntament podrà imposar condicions 
per a al seva celebració en relació amb la possible generació de sorolls i la preservació de la 
via pública, així com per motius de seguretat i salubritat. 
 
2.Es podrà fixar i limitar l´horari d´aquestes celebracions acomodant-se, en la mesura del 
possible, als usos i costums del Municipi. 
 
3.La realització d´una activitat de les esmentades en aquest article sense l´autorització 
corresponent o incompliment les condidions que aquesta fixi serà considerada falta greu i 
comportarà la seva suspensió immediata. 
 
Secció segona: Càrrega i descàrrega 

 
Article 28. Normes generals d´aplicació a les operacions de càrrega i descàrrega 
 
1.Les operacions de càrrega i descàrrega es realitzaran per mitjà de vehicles autoritzats 
destinats al transport de mercaderies i hauran de complir estrictament les disposicions 
corresponents de la normativa vigent en matèria de circulació, així com aquelles de 
l´ordenança present relatives a horaris, llocs habilitats i estada i parada en aquests. 
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2.S´entén per reserva de càrrega i descàrrega aquella limitació d´espai sobre la via pública 
amb la finalitat de realitzar les operacions de càrrega i descàrrega. 
 
3.Als efectes d´aquesta Ordenança, s´entendrà com a “pes total” el pes total màxim 
autoritzat (tara més càrrega màxima) d´un vehicle que figura en el seu permís de circulació, 
independetment que vagi o no carregat en part o en la seva totalitat. 
 
4.Als efectes d´aquesta Ordenança s´entendran com a mercaderies perilloses les que així es 
defineixin en la legislació corresponent i aquelles que, no estant-hi expressament 
esmentades, hi siguin anàlogues. 

 
Article 29. Creació de reserves de càrrega i descàrrega 
 
1.Els serveis tècnics conjuntament amb la Brigada municipal i la Policia Local de l´Ajuntament 
instal.laran i senyalitzaran a la via pública totes les reserves d’ estacionament que siguin 
necessàries per tal que, atenent a una adequada ordenació i concentració d´aquestes 
operacions, quedi satisfeta suficientment la demanda existent en cada zona. L´Ajuntament 
es reservarà la facultat de limitar-les o, fins i tot, suprimir-les en qualsevol moment, quan 
sigui necessari des del punt de vista de l´interès general, i tot això d´acord amb els sergüents 
criteris: 
 
a) Densitat: quan les operacions de càrrega i descàrrega a realitzar, atesa la denseitat 
d´establiments comercials, instal.lacions industrials o magatzems existents a la zona siguin 
nombroses. 
 
b) Dimensió: quan el volum de les operacions que es realitzin sigui considerat suficientment 
important, independentment del fet que es tracti o n d´una zona d´especial densitat. 
 
c)Vialitat: quan, com a conseqüència de l´anàlisi del trànsit de la zona, es consideri 
aconsellabre per facilitar la seguretat vial; o quan existeixi una àmplia zona afectada per 
disposicions municipals que prohibeixin l´estacionament o la detenció de vehicles, o bé quan 
ho aconselli la proximitat a illes de vianants tancades a la circulació de vehicles. 
 
2.Les reserves d´ús exclusiu només s´atorgaran amb motiu de l´execució d´obres que 
comptin amb l´autorització municipal preceptiva, durant el temps que durin i només en el 
cas que aquestes operacions no puguin realitzar-se en el mateix solar. En cap cas s´atorgaran 
a particulars per a qualsevol altra finalitat. 

 
Article 30. Senyalització de les reserves de càrrega i descàrrega. 
 
1.Quan les reserves de càrrega i descàrrega se senyalitzin amb la placa d´estacionament 
reservat, inclouran el text “càrrega i descàrrega”, així com l´horari, entenent-se que la 
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reserva serà vigent de dilluns a dissabte (ambdós inclosos), excepte festius. En aquest cas, 
queda permès l´estacionament de turismes tant a les hores no indicades a la plaqueta, com 
en els dies festius. 
 
2.Quan es tracti de senyalitzar una reserva de càrrega i descàrrega en zona en què està 
prohibit estacionar, se senyalitzarà amb el senyal d´estacionament prohibit amb plaqueta 
que indiqui “Excepte càrrega i descàrrega” i l´horari en què regeix la dita excepció. Quedarà 
prohibit en tot moment l´estacionament, així com la càrrega i descàrrega en l´horari en què 
no regeix l´excepció. Les senyals de reserves d´estacionament s´acompanyaran amb caràcter 
general de marques vials reglamentàries. 
 
3.L´espai horari previst en aquest tipus de reserves serà el que més endavant es defineixi 
com a intensiu. 

 
Article 31. Modalitats de les operacions de càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega es deferenciaran als efectes d´aquesta Ordenança en 
les següents modalitats: 
 

a) segons el pes total màxim autoritzat (PTMA) del vehicle:vehicles dels quals els 
PTMA és menor o igual de 16 tones i vehicles dels quals el PTMA és major de 16 
tones. 
 

b) Segons la zona del centre urbà on es realitzà l´operació: vies de circulació ràpida o 
molt densa i resta del Municipi 

 
c) Segons l´hora en què s´efectua l´operació: horari de circulació intensa (de 8 a 13 

hores i de 16 a 20 hores) i horari de circulació fluïda (de 20 a 8 hores i de 13 a 16 
hores). 

 
 
Article 32. Limitacions de les operacions de càrrega i descàrrega en horari de circulació 
intensa. 
 

1. Durant l´horari de circulació fluïda, les operacions de càrrega i descàrrega 
s´efectuaran lliurement, respectant les limitacions fixades en aquesta Ordenança 
en relació a l´estacionament. 
 

2. En horari de circulació intensa, caldrà distingir entre les vies de circulació ràpida o 
molt densa i la resta de vies. 
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3. Durant aquestes hores i en les vies de circulació ràpida o molt densa, els vehicles 
el PTMA dels quals sigui superior a 16 tones tindran absolutament prohibit 
realitzar aquest tipus d´operacions, llevat que comptin amb autorització 
municipal expressa, que es sol.licitarà almenys amb setanta dues hores 
d´antelació. La resta de vehicles utilitzaran les reserves senyalitzades per aquesta 
finalitat. 

 
4. En la resta de vies, els vehicles el PTMA dels quals superi les 16 tones tindran 

prohibida la realització d´operacions de càrrega i descàrrega, excepte les que es 
realitin a polígons industrials. 

 
Article 33. Casos particulars. 
 

1. Totes les operacions que es realitzin a la zona compresa al conjunt historico-
artístic de la ciutat es desenvoluparan amb vehicles el PTMA els quals no superin 
les 3,5 tones. 

2. Caldrà un permís municipal que, en qualsevol cas, se sol.licitarà amb setanta dues 
hores d´antel.lació, en els casos següents: 
 

a) Quan la càrrega tranportada o el pes màxim total autoritzat del vehicle objecte de 
l´operació superin els límits determinats en els senyals establerts. 
 

b) Quan amb motiu de realitzar una operació de càrrega i descàrrega sigui necessari 
interrompre el trànsit d´un determinat carrer. En aquest cas, el permís es 
concedirà preferentment per a l´horari comprès entre les 20.30 hores i les 7,30 
hores. 

 
c) Quan s´hagin d´efectuar operacions amb vehicles definits per la normativa 

corresponent com a especials. 
 

d) Quan per motius especialment justificats sigui necessari situar el vehicle davant 
de la finca objecte de les operacions. 

 
 
Article 34. Execució d´operacions de càrrega i descàrrega. 
 

1. Els vehicles hauran de ser estacionats als llocs no prohibits per aquesta 
Ordenança i en la forma més idònia per al ràpid compliment del seu objectiu i de 
manera que no obstaculitzin la circulació. 
 

2. Els articles o materials que siguin objecte de càrrega i descàrrega no seran 
dipositats a terra, excepte autorització especial. 
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3. Durant les operacions, el vehicle s´estacionarà en general de forma paral.lela a la 

vorera en el sentit de la circulació general, llevat que estigui expressament 
autoritzat l´estacionament en bateria en aquest indret. 

 
4. Les operacions de càrrega i descàrrega hauran de fer-se amb el menor soroll 

possible i amb l´obligació de deixar netes la vorera i la calçada quan haguessin 
quedat brutes com a conseqüència de les operacions practicades. 

 
5. Les mercaderies es carregaran o descarregaran cap al costat que quedi més 

proper a la vorera. 
 

6. Els vehicles de transport de mercaderies solament podran estacionar-se en les 
zones de càrrega i descàrrega durant el temps que duri aquesta activitat, que no 
podrà excedir de quinze minuts. 

 
Article 35. Infraccions 
 
Es consideraran faltes lleus les infraccions de les disposicions d´aquesta secció que impliquin 
negligència i les seves conseqüències no afectin la seguretat vial. Seran faltes greus les que 
constitueixin reincidència en les faltes lleus, o les que,  implicant negligència, afectin la 
seguretat vial. Seran faltes molt greus les que constitueixin reincidència en les faltes greus o 
aquelles que posin en greu perill la seguretat en el trànsit. 

 
 

CAPÍTOL IV: Publicitat en els espais públics 
 
Secció primera: disposicions generals. 

 
Article 36. Concepte 
 
S´entén per publicitat, als efectes d´aquesta Ordenança, tota acció encaminada a difondre 
entre el públic qualsevol tipus d´informació, en particular les relatives o activitats, productes 
o serveis. Aquesta regulació es complementària a l´ordenança fiscal núm 5 reguladora de 
l´activitat publiciària. 

 
Article 37. Modalitats 
 

1. Són modalitats de publicitat les següents: 
 

a) Publicitat estàtica: aquella realitzada sobre instal.lacions o suports fixos que 
siguin visibles des de la via pública o espais públics. 
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b) Publicitat dinàmica: aquella que és mostrada sobre objectes mòbils o movibles. 

Pot ser terrestre, aèria o marítima. 
 

2. Dins de la publicitat dinàmica, i d´acord amb la normativa general aplicable, es 
consideraran les següents modalitats de publicitat: 
 

a) Publicitat manual o repartiment d´impresos en paper o a través de mecanismes 
semblants, a la via pública i de forma individualitzada. 
 

b) Repartiment domiciliari de publicitat o distribució mitjançant lliurament directe 
als propietaris o usuaris d´habitatges, oficines i despatxos, o la seva introducció 
en bústies individuals o col.lectius dels immobles. 

 
c) Publicitat lliurada mitjançant l´ús de vehicles, estacionats o en circulació, i la 

difusió de missatges publicitaris per instruments. 
 

d) Publicitat audiovisuals i telemàtica, desenvolupada mitjançant el suport 
d´instruments audiovisuals, mecànics, elèctrics o electrònics, situats a qualsevol 
superfície, fixa o mòbil. S´hi inclourà la publicitat realitzada a través de mitjans 
informàtics diversos. 

 
3. Les activitats publicitàries regulades per aquesta normativa podran realitzar-se 
amb els mitjans, suports o instal.lacions següents: rètols, veles publicitàries, 
cartellers, cartells, pancartes i banderoles, aparells audiovisuals o qualsevol altre que 
pugui permetre l´exposició o exhibició d´un missatge dirigit al públic, de contingut fix, 
mòbil o variable, transitori o permanet, ja siguin situats físicament als edificis, a la via 
pública o en qualsevol altre espai terrestre, marítim o aeri susceptible d´ús per 
col.locar-hi publicitat. 
 
4. En tot cas, no s´entendran com a publicitat les activitats de difusió realitzades per 
les administracions públiques, les associacions sense ànim de lucre o els partits 
polítics, sempre que actuïns dis de les funcions que els són pròpies. Particularment, 
restarà exclosa de l´aplicació de les disposicions d´aquesta secció la publicitat 
electoral. 
 

Article 38. Llicència 
 
1.Per poder realitzar alguna de les modalitats de publicitat descrites a l´article anterior, 
caldrà obtenir prèviament l´autorització municipal corresponent, sol.licitada mitjançant 
instància i acompanyada dels documents que l´Ajuntament determini. 
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2.Només podran obtenir la llicència corresponent el titular de l´activitat, producte o servei 
que es vol anunciar o l´empresa publicitària. 
 
3.L´Ajuntament denegarà, mitjançant resolució motivada, la llicència sempre que l´activitat 
per a la qual se sol.licita constitueixi una infracció de l´ordenament jurídic o indueixi a 
l´incompliment de normes o actes administratius. Així mateix, podrà denegar-la per raons 
urbanístiques, ètiques, de seguretat en el trànsit o de neteja pública. 
 
4.L´Ajuntament designarà els llocs fixos per a la col.locació de publicitat. 
 
5.La publicitat acústica o sonora només s´autoritzarà dintre dels marges de l´horari comercial 
oficial i sense excedir els valors mínims d´emissió sonora a l´ambient exterior en funció de 
les zones de sensibilitat acústica definides en els documents municipals corresponents. 
 
Article 39. Exempció de l´autorització 
 
Resten exemptes d´autorització les activitats següents: 
 

a) Instal.lació de plaques o escuts identificatius de dependències públiques, seus de 
representacions oficials estrangeres, centres d´ensenyament, hospital, clíniques 
privades, dispensaris, farmàcies, institucions benèfiques, establiments 
professionals, organitzacions polítiques, sindicals, empresarials i en general les 
que no tinguin ànim de lucre, sempre que es col.loquin sobre o al costat de les 
portes d´accès. 
 

b) Anuncis col.locats a l´interior de les portes, vitrines o aparadors d´establiments 
comercials, sempre que es limitin a indicar els horaris d´atenció al públic, preu 
dels articles oferts, motius de tancament temporal del local, trasllat de les 
instal.lacions, liquidacions o rebaixes, o altres de similars, sempre amb caràcter 
temporal. 

 
c) Rètols o cartells que es limitin a assenyalar les situacions de venda o lloguer d´un 

immoble, col.locats en el mateix immoble. 
 
Article 40. Obligacions del titular de l´autorització 
 
La concessió de l´autorització per a activitats publicitàries comporta: 
 

a) L´assumpció de les responsabilitats que es deriven de les instal.lacions i dels 
missatges publicitaris corresponents. 
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b) L´obligació del pagament dels impostos, preus públics i qualsevol altra càrrega 
fiscal que es doni sobre la instal.lació o acció publicitària. 

 
c) El deure de conservar i mantenir el material publicitari en perfectes condicions 

d´ornamentació i seguretat. 
 

d) L´adopció de totes aquelles mesures de precacuó que fossin necessàries en 
l´execució i muntatge de les instal.lacions, amb l´objecte d´evitar situacions de 
perill. 

 
Article 41. Vigència de l´autorització 
 
Les autoritzacions per a instal.lacions publicitàries o l´exercici d´activitats d´aquesta 
naturalesa tindran la vigència que s´estableixi a la resolució que les atorgui. Si no s´estableix 
termini de vigència, s´entendran atorgades amb caràcter indefinit, a excepció de cartelleres, 
veles publicitàries, grans rètols o similars, que tindran un període màxim d´un any. 
 
Article 42. Revocació i suspensió de l´autorització 
 

1. Les autoritzacions per a instal.lacions publicitàries podran ser revocades o 
suspeses d´acord amb la normativa vigent de règim local. 
 

2. No hi haurà dret a indemnització quan la llicència es revoqui per causa de la 
demolició de l´edifici o per l´edificació del solar en el qual estigui col.locat l´anunci 
publicitari. 

 
3. Les llicències que autoritzin la instal.lació de rètols o cartells en establiments 

comercials o industrials amb la seva denominació restaran sense efecte i sense 
dret a indemnització en el cas de canvi de titularitat o cessament de l´activitat. 

 
Secció segona: publicitat en els espais públics o a domicili 
 
Article 43. Fixació de cartells. 
 

1. Només es poden utilitzar per a la publicitat estàtica les cartelleres publicitàries 
permanents degudament autoritzades, les tanques de protecció d´obres i de 
tancament de solars i les portes i aparadors dels establiments comercials, sempre 
que en cada cas s´hagi obtingut el consentiment del seu titular i, si escau, la 
llicència municipal corresponent. 

 
2. Per anunciar actes o opcions polítiques o sindicals en períodes de campanya 

electoral, festes populars o tradicionals i altres activitats o informacions d´interès 
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públic, com fires, exposicions, competicions esportives de relleu o altres similars, 
l´Ajuntament, podrà autoritzar la col.locació de publiciatat estàtica en fanals o 
altres elements apropiats del mobiliari urbà. 

 
3. En el cas de fixació de cartells fora de les previsions dels paràgrafs anteriors, 

s´ordenarà la seva retirada al responsable, que es determinarà d´acord amb les 
previsions de l´article 54. Si no ho fes, els retiraran els serveis públics municipals a 
càrrec del responsable. 

 
Article 44. Repartiment de publicitat. 
 

1. Únicament podran realitzar l´activitat de repartiment domiciliari de publicitat els 
mateixos anunciants o les empreses de distribució de material publicitari 
legalment constituïdes amb aquesta finalitat, les quals hauran d´estar donades 
d´alta a efectes tributaris i estar en possessió de les llicències i permisos 
municipals corresponents. 
 

2. El material publicitari haurà de ser dipositat a l´interior de les bústies particulars o 
en aquells espais que els veïns o les comunitat de propietaris hagin disposat per a 
la seva recepció, i haurà d´estar plegat degudament tenint en compte les 
dimensions de les boques de les bústies. Es prohibeix expressament deixar la 
publicitat o les entrades, als vestíbuls, als accessos de finques i als elements 
comuns dels immobles no destinats a la recepció de correspondència o publicitat, 
com ara taules, cadires o jardineres. 

 
3. Les empreses distribuïdores de material publicitari i els anunciants que en facin la 

distribució directament hauran d´abstenir-se de disposar publicitat en aquelles 
bústies o finques que tinguin adherit algun rètol identificatiu de la voluntat 
expressa dels seus titulars o usuaris de no rebre´n. 

 
Article 45. Prohibicions generals 
 

1. Es prohibeix la fixació de cartells a les façanes dels edificis, als monuments, als 
temples religiosos, al cementiri, a les fonts, als arbres, al mobiliari urbà i en altres 
llocs anàlegs. Així mateix, es prohibeix la realització de qualsevol activitat 
publicitària que pugui pertorbar el trànsit, la seguretat vial o la visió d´elements 
urbanístics d´interès especial o que ocasioni molèsties als veïns. 
 

2. Resten prohibides aquelles activitats publicitàries que pel seu objecte, forma o 
contingut siguin contràries a l´ordenament jurídic. Particularment, resta prohibida 
tota forma de publicitat que atempti contra la dignitat de la persona. 
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3. No s´autoritzaran les activitats publicitàries que utilitzin l´ésser humà o els 
animals amb l´única finalitat de convertir-se en suport material del missatge o 
instrument de captació d´atenció, així com les manifestacions de publicitat 
enganyosa, deslleial, subliminal o que infringeixin allò que disposa la normativa 
específica sobre publicitat de determinats productes, béns, activitats o serveis. 

 
Article 46. Infraccions 
 

1. Sempre que la legislació sectorial no disposi un altra cosa, l´incompliment dels 
preceptes d´aquesta secció tindrà la consideració de falta lleu, excepte en el cas 
de manca de llicència, en què la infracció es considerarà greu. En els casos que la 
publicitat no la distribueixi una empresa autoritzada o que el distribuïdor no es 
pugui identificar, seran responsables de les infraccions comeses les empreses 
anunciants. 
 

2. En el cas de la realització en espais públics d´activitats publicitàries no 
autoritzades, l´Ajuntament procedirà a la retirada dels elements o materials 
utilitzats sense perjudici de l´aplicació de les sancions corresponents. 

 
3. En cas d´activitats publicitàries autoritzades, quan es produeixi un perill imminent 

per a les persones o béns, el mitjà o suport publicitari utilitzat serà retirat per 
l´Ajuntament . 

 
 
CAPITOL V:  Neteja dels espais públics 

 
Secció primera: Obligacions generals 

 
Article 47. Obligacions dels ciutadans i ciutadanes 
 

1. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen el deure general de preservar nets els espais 
públics, d´acord amb el que disposa aquest capítol i les disposicions 
complementàries que pugui dictar l´Ajuntament en l´exercici de les seves 
facultats. 
 

2. L´Ajuntament podrà realitzar subsidiàriament els treballs de neteja que, segons 
aquesta Ordenança corresponguin, després del requeriment  previ als propietaris 
o usuaris que hagin embrutat els espais públics, als quals podrà imputar el cost 
dels serveis prestats, sense perjudici de les sancions administratives que 
corresponguin en cada cas. 
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3. L´Ajuntament afavorirà les accions que en matèria de neteja pública desenvolupin 
els particulars per iniciativa pròpia i que s´orientin a millorar la qualitat de vida. 
Particularment fomentarà les iniciatives de valorització dels residus. 

 
4. L´Ajuntament podrà inspeccionar els referits immobles, ja siguin de titularitat 

pública o privada i realitzar-hi, en forma subsidiària, els treballs necessaris per 
conservar les esmentades condicions, després del requeriment previ i de 
l´audiència corresponent als propietaris o, si és el cas, als ocupants dels 
immobles. 

 
Article 48. Prohibicions 
 

1. Es prohibeix llençar o abandonar als espais públics qualsevol tipus d´objecte o 
producte. 
 

2. Els residus sòlids de petit format com papers, embolcalls o similars han d´ésser 
dipositats a les papereres instal.lades a aquest efecte. 
 

3. Els materials residuals voluminosos, o els de petit format però en gran quantitat, 
han d´esser lliurats preferentment a la deixalleria els veïns particulars i 
obligatòriament en cas de ser empreses del Municipi. En cas de que els veïns 
particulars no disposin del transport necessari pels materials voluminosos, 
aquests es poden deixar al costat soterrats o de superfície en horari determinat 
per l´Ajuntament, que fins a nou avís serà els diumenges a la tarda o els dilluns al 
matí. Si per la quantitat, el format o la naturalesa és imposible prestar aquest 
servei, s´aplicaran les disposicions vigents en matèria de residus industrials i/o 
especials. 

 
4. Es prohibeix abocar burilles de cigars, cigarretes o altres matèries enceses a les 

papereres. Només es podran dipositar a les papereres un cop apagades o bé 
s´utilitzaran els cendres que s´instal.lin a aquest efecte. 

 
5. La brossa i les deixalles s´hauran de dipositar en els contenidors corresponents. A 

aquest efecte, s´hauran d´utilitzar els contenidors de recollida selectiva, com ara 
els de paper i cartró, els de vidre, els de plàstic, els d´envasos, els de fracció 
orgànica i d´altres que es puguin determinar. 

 
6. La matèria orgància s´haurà de lliurar obligatòriament en bosses, preferentment 

compostable. 
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7. En els contenidors de superfície, els veïns lliuraran les deixalles corresponents 
contingudes en bosses homologades que evitin la seva dispersió i en l´horari fixat 
per l´Ajuntament. 

 
8. Resta prohibit rentar o reparar vehicles i màquines als espais públics. 

 
9. La instal.lació d´incineradores domèstiques per escombraries o altres mecanismes 

per al tractament de residus per mitjans químics o mecànics exigirà l´autorització 
prèvia de l’ Ajuntament. 

 
10. L´incompliment d´aquests preceptes serà sancionat com a falta lleu. En el cas que 

es generin residus en quantitats importants en relació a l´activitat realitzada, la 
infracció serà considerada falta greu. 

 
Article 49. Activitats que poden embrutar els espais públics. 
 

1. Totes les activitats que puguin embrutar els espais públics, sigui quin sigui el lloc 
on es duguin a terme i sense perjudici de les llicències o de les autoritzacions que 
en cada cas siguin procedents, exigeixen dels seus titulars l´obligació d´adoptar 
les mesures necessàries per evitar-ho, així com també la de netejar les parts i els 
elements urbans que n´hagin estat afectats i la de retirar-ne els materials 
residuals resultants. 

 
2. L´Ajuntament exercirà el control i la inspecció de l´estat de neteja dels elements 

esemntats en l´apartat anterior. En cas que els responsables de netejar-los no 
compleixin les seves obligacions, l´Ajuntament podrà realitzar els treballs 
subsidiàriament, sense perjudici de l´aplicació de la sanció corresponent i el 
rescabalament dels costos. 

 
3. Correspon a l´Ajuntament netejar les calçades, els passeigs, els enllaços de les 

vies de circulació ràpida, els passos subterranis i elevats, els escocells dels arbres, 
les zones terroses, les papareres, els contenidors de recollida d´escombreries, els 
rètols d´identificació de vies públiques i els restants elements del mobiliari urbà 
de responsabilitat municipal, sense perjudici de les modificacions del servei que 
en circumstàncies especials determini l´Alcaldia. 

 
4. Els treballs de neteja realitzats en els espais públics s´hauran de fer amb 

productes homologats que no tinguin efectes nocius sobre el medi ambient i les 
persones. 

 
5. La neteja dels elements situats en els espais públics que no siguin de titularitat 

municipal correspon efectuar-la als titulars corresponents.  
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Article 50. Gestió dels residus en les operacions de neteja 
 
Els productes generats per haver escombrat i netejat els elements esmentats, a l´apartat 
primer de l´article anterior no poden ser abandonats al carrer, sinó que s´han de recollir en 
recipients adequats. Quan per la seva caracterització aquests residus s´hagin de considerar 
industrials i/o especials han de ser gestionats per un gestor autoritzat o portats a la 
deixalleria en cas de que es tinguin els permisos pertinents. 

 
Secció segona: Aigües residuals i abocaments prohibits 

 
Article 51. Prohibicions 
 

1. Resta prohibit: 
 

a) Abocar residus o retenir-los per més temps del necessari per a la seva 
gestió, d´acord amb el que estableixi la normativa vigent. 
 

b) Abocar o enterrar residus de qualsevol mena. 
 

c) Abocar aigües residuals sense autorització prèvia de l´Ajuntament o, si és 
el cas, d´altres administracions competents als rius, rieres, barrancs, 
platges, mar, terrenys o en qualsevol altre lloc del terme municipal que no 
estigui legalment autoritzat. 

 
d) Abocar residus líquids o sòlids triturats com a afluents líquids o aigües 

residuals, lelvat dels propis de la neteja de la via pública o d´altres 
activitats semblants que faci l´Ajuntament o les empreses amb permís 
municipal específic. 

 
e) Utilitzar trituradors domèstics de brossa connectats directament als 

desguassos. 
 

f) Abocar a les clavegueres municipals cap altra substància no siguin les que 
resultin del desenvolupament normal de la higiene personal i domiciliària, 
així com cap altra substància sense els permisos necessaris. 
 

2. L´incompliment dels apartats a) e) o f) serà considerat com a falta lleu, i el 
dels b) c) o d) com a falta greu. 

 
 

Secció tercera: neteja dels espais públics com a conseqüència d´obres, activitats similars. 
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Article 52. Obligació de neteja. 
 

1. Quan es tracte d´edificis en construcció, l´obligació de netejar la via 
pública correspondrà al contractista de l´obra, i, subsidiàriament, al titular 
de la llicència. 

2. Després de les operacions de càrrega, descàrrega, sortida o entrada a 
obres o magatzems de qualsevol vehicle, els titulars dels establiments o de 
les obres on s´hagi efectuats hauran de netejar l´espai públic utilitzat en 
cas que s´hagi embrutat, retirant-ne, si escau, els productes vessats. 
 

3. L´incompliment de les obligacions contingudes en aquesta secció serà 
sancionat com a falta lleu, sense perjudici de la reparació dels danys que 
s´hagin produït o, si escau, la immobilització del vehicle infractor. 

 
Article 53. Obligacions relatives als vehicles de transport. 
 
Els vehicles de transport hauran de dur convenientment assegurada la càrrega, de manera 
que no hi hagi perill d´abocament o vessament. Així mateix, hauran d´anar convenientment 
nets de terran, pols o substàncies similars, de manera que  no embrutin els espais públics. En 
cas d´incompliment, els agents de l´autoritat podran immobilitzar el vehicle fins que no es 
corregeixin les deficiències detectades. 

 
Article 54. Retirada d´objectes i materials. 
 
1.L´Ajuntament o empresa adjudicatària del servei de recollida de deixalles retirarà 
qualsevol objecte o material abandonat en un espai públic, sense perjudici de repercutir els 
costos de l´operació i aplicar la sanció corresponent al responsable. 
 
2.L´Ajuntament establirarà un servei de retirada de mobles i estris dels espais públics que 
serà fins a nou avís els dilluns al matí al costat dels contenidors soterrats. 
 

 
TÍTOL II: ORDENACIÓ DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA 
 
CAPITOL I: Normes generals per a la preservació de la convivència ciutadana 
 
Article 55. Límits generals del comportament ciutadà 
 
1.No són permesos cap acte, activitat o comportament a la via pública, als edificis i 
instal.lacions municipals o als transports públics que ocasionin danys als esmentats béns o al 
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medi ambient, molèsties o altres persones i/o alterin la convivència ciutadana o el descans 
dels veïns. 
 
2.Tampoc es permeten els actes, activitats o comportaments dels ocupants d´immobles, 
d´edificis o d´instal.lacions de titularitat privada quan aquestes actuacions afectin la part 
exterior de les edificacions, la convivència ciutadana o el medi ambient. 
 
3.Tots els ciutadans i ciutadanes han de respectar la integritat i la titularitat dels béns de 
domini públic. 
 
4.Les persones que no respectin les normes de comportament a la via pública seran 
requerides per tal que cessin en la seva actitut i, en cas de resistència, podran ser-ne 
desallotjades. 
 
5.Els serveis municipals podran desallotjar de la via pública les persones o retirar-ne els béns 
quan raons de seguretat o de salut i d´higiene així ho aconsellin. 
 
Article 56. Solidaritat 
 
L´Ajuntament promourà el comportament solidari dels ciutadans i ciutadanes, en especial en 
relació amb aquells col.lectius esmentats a l´article 10.1 
 
Article 57.  Menors abandonats i extraviats 
 
1.Els menors abandonats o extraviats a la via pública hauran de ser acompanyats per la 
persona que els trobés, a les dependències de la Policia Municipal. Els primers seran lliurats 
a les autoritats competents; i els altres, retinguts en custòdia a disposició dels seus pares o 
tutors. 
 
2. L’autoritat municipal informarà immediatament a través dels mitjans locals adquats, del 
fet d’haver trobat un menor en aquestes condicions. 
 
3. De forma similar s’actuarà en el cas de persones amb discapacitat o que presentin 
símptomes de desorientació. 
 
Artícle 58. Dret i deure d’anar a l’escola 
 
1.Tots els infants entre els sis i els setze anys tenen el dret i el deure d’anar a l’escola. És 
responsabilitat dels pares o tutors garantir-los l’exercici normal d’aquest dret. 
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2. Els agents de l’autoritat que trobin al carrer, en hores escolars, infants d’aquestes edats; 
els acompanyaran a casa dels pares o tutors i en donaran compte als serveis d’educació del 
municipi, als efectes corresponents. 
 
  
Article 59.  Armes i Carabines d’aire comprimit 
 
1.Es prohibeix portar armes en els espais públics, excepte en els casos que el seu transport 
sigui necessari per dur a terme activitats lícites i es disposi de l´autorització corresponent. 
Només es podran usar dins els terrenys cinegètics, camps de tir, i altres espais habilitats a 
aquest efecte, sempre que comptin amb la perceptiva autorització administrativa. En 
qualsevol cas, les armes no han de ser exhibides sense causa justificada i es transportaran de 
conformitat amb les determinacions legals sobre aquesta matèria. 
 
2.El precepte anterior serà d´aplicació també per a quelsevol estri que pugui ser utilitzat com 
a arma quan sigui esgriment amb perill o actitud amenaçadora. 
 
3.Els membres dels cossos de seguretat es regiran per la seva normativa específica. 
 
4.La tinença o el transport d´armes, fins i tot de les que es portin amb llicència o permís, o 
d´estris susceptibles de ser utilitzats com a armes, sense respectar les condicions establertes 
a l´article anterior, comportarà el seu decomís, sens perjudici de les sancions que s´escaiguin 
d´acord amb la normativa vigent sobre armes i seguretat ciutadana.  
 
CAPÍTOL II: Civisme i convivència ciutadana 

 
Secció primera:  Convivència i respecte a les persones 

 
Article 60. Infraccions de la convivència  
 
1.Cal evitar totes les actituds individuals o col·lectives que atemptin contra la dignitat de la 
persona. 
 
2. No es permès: 

 
a) Fer burles o fer objecte de maltractament qualsevol persona, vulnerant la seva 
dignitat. 
 
b) Llençar a terra puntes de cigarret, xiclets o papers, llevat de fer-ho als espais o 
papereres habilitats expressament  a tal efecte; escopir o realitzar necessitats 
fisiològiques a la via pública, en edificis i instal.lacions municipals o als transports 
públics. 
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d) Disparar coets, petards i, en general, focs d´artifici, sense prendre les precaucions 

degudes per tal d´evitar accidents i molèsties a les persones i en tot cas, amb 
subjecció al que disposi la normativa vigent. 

 
a. Regar torretes i plantes col.locades als balcons i finestres, quan 

aquesta activitat provoqui molèsties als veïns o vianants a causa 
del sobreeiximent d´aigua. 

b. Fumar i escopir durant els espectacles que se celebrin en locals 
tancats, llevat dels espais destinats a fumadors.  
 

c. Fumar en les dependències i edificis municipals, llevat dels espais 
destinats a aquest efecte. 

 
d. Fumar en els transports públics municipals. 

 
e. Encendre fogueres, brasers o fogons o fer foc tant a la via pública 

com a les portes, balcons i finestres, llevat d´autorització 
municipal. 

 
f. Rentar cap objecte, llençar, brossa, rentar-se, banyar-se o banyar 

animals a les fonts i/o enterbolir-ne les aigües. 
 

g. Dipositar i donar menjar als animals, especialment als coloms i 
gats, en els espais públics, excepte les persones autoritzades a tal 
efecte amb permís especial de l´Ajuntament. 

 
2. L´incompliment dels anteriors apartats serà considerat com a falta 
molt greu (apartats a); com a falta greu (apartat c) com a falta  lleu 
(apartats b,d,e,f, g) 

 
Secció segona: conservació dels béns situats en espais públics 

 
Article 61. Danys als béns situats en espais públics 
 
1.No es permès: 
 
Causar destrosses, sacejar, arrancar, trencar, ratllar o embrutar: parets o interiors d´edificis i 
instal.lacions municipals; vehicles municipals; tanques, bardisses o parets divisòries; fonts 
públiques, fanals d´enllumenat, pals de línies d´electricitat, conduccions d´aigües, 
senyalització vertical i horitzontal, semàfors, mobiliari urbà, entès com aquells elements que 
serveixen d´ornamentació, suport de serveis i activitats d´esplai i recreatives, com papereres, 
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fonts, estanys, jocs infantils, jardineres, bancs, marquesines, suports publicitaris, contenidors 
i escultures, i, en general, tots aquells béns i serveis que siguin elements estructurals de la 
via pública, formin part del seu contingut o regulin la mobilitat de persones i vehicles 
 

a) Embrutar les zones enjardinades, trepitjar-les o realitzar-hi 
qualsevol activitat, en aquest darrer cas llevat d´autorització 
municipal. 
 

b) Pintar dibuixos, missatges, signatures, escrits, rascades, gravats o 
simpliement embrutat mitjançant pintures, esprais o altres 
mitjants les façanes, parets, instal.lacions, edificis i mobiliari urbà, 
llevat d´autorització municipal i/o del titular del bé afectat per a 
realitzar pintures murals de caràcter artístic. 

 
2.L´incompliment dels apartats anteriors serà considerat com a falta greu (apartat a), com a 
falta lleu (apartat b). A més, l´infractor responsable dels danys es farà càrrec del cost de la 
reparació o reposició dels béns malmesos. 
 
3.Pel que fa a l´apartat c) la falta serà sancionada segons la intensitat, el contingut i el 
perjudici causat per l´esmentada conducta de conformitat amb els criteris següents: 
 

a) Seran considerades infraccions greus aquelles que causin un 
deteriorament als edificis o altres béns d´interès històric o artístic 
del municipi. 
 

b) Seran considerades infraccions greus aquelles que causin un 
deteriorament a les façanes dels edificis i els elements que en 
formen part confrontants a la via pública i aquelles que tinguin un 
contingut racista, xenòfob, sexista o que menystingui algun dels 
drets fonamentals o de les llibertats públiques dels ciutadans i 
ciutadanes. 

 

 
c) Seran considerades infraccions lleus les pintades que pel seu 

caràcter i intensitat no puguin incloure´s en els apartats anteriors. 
 
4.En tots els casos, l´infractor responsable dels danys es farà càrrec del cost  de la reparació 
o reposició dels béns malmesos. 

 
Article 62. Ocupació i usurpació de béns de domini públic 
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1.Els particulars que sostreguin béns municipals o hi facin actes d´ocupació, estaran obligats 
a reparar els danys i perjudicis que causin o a restituir el que hagin sostret, així com a 
abandonar els espais que hagin ocupat. 
 
2.Sempre que la seva conducta no estigui tipificada penalment, seran sancionats per la 
comissió d´una infracció administrativa. L´import de la sanció es calcularà d´acord amb el 
valor del dany causat, sense excedir en cap cas el doble d´aquest. 

 
Secció tercera: comportaments i activitats inadequades als espais públics 

 
Article 63. Prohibicions 
 
Als espais públics del terme municipal de Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant estan prohibits 
els següents comportaments: 
 

a) La petició de diners o donatius exercida de forma coactiva, 
de paraula u obra, amb violència o intimidació, o de forma 
que causi molèsties als ciutadans. 
 

b) La realització de qualsevol altra activitat no autoritzada 
encaminada a obtenir del ciutadà diners o donatius. 

 
La intervenció municipal sobre aquests comportaments es durà a terme d´acord amb les 
polítiques socials establertes per l´Ajuntament adreçades a la prevenció i eradicació 
d´aquestes conductes. 

 
Article 64. Persones responsables 
 
Seran responsables dels fets esmentats en l´article anterior els següents subjectes: 
 

a) Les persones majors d´edat que els exerceixin. 
 

b) Els pares, tutors o persones encarregades dels menors d´edat que 
els realitzin. 

 
c) Les persones que es facin acompanyar de menors d´edat, siguin o 

no de la seva família, amb l´objecte de produir llàstima i implorar la 
caritat pública. 

 
Article 65. Intervenció municipal 
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La Policia Local requerirà als que practiquin les activitats en els termes descrits abans per tal 
que cessin en la seva actitud, actuant en tot moment de conformitat amb el previst en 
aquesta Ordenança i en la resta de l´ordenament jurídic. 

 
Si encara persistissin en la seva conducta, o fossin reincidents, la Policia Local els requerirà 
per tal que es presentin als Serveis Socials municipals, els quals estudiaran la seva situació, i 
procedirà com a mesura cautelar, a la retirada i dipòsit del fons que hagin obtingut amb 
aquesta activitat, així com dels elements utilitzats per al seu exercici, posant-los a disposició 
dels Serveis Municipals o, en el seu cas, a disposició judicial. 

 
Els elements requisats o intervinguts que tinguin un cert valor restaran a dipòsit pendents de 
la resolució que s´adopti a l´expedient sancionador durant un termini màxim de 15 dies, 
transcorregut el qual es procedirà a la seva destrucció o lliurament a institució benèfica. Si 
els objectes són de poc valor, es procedirà d´immediat a la seva destrucció. 

 
L´incompliment d´aquestes normes serà considerat com a infracció lleu. 

 
La sanció que s´imposarà serà de multa, la quantia de la qual s´esbablirà com a mínim en 30 
€ i com a màxim en 300€, tenint en compte per a la seva gradació la reincidència i altres 
circumstàncies que concorrin en els fets. 

 
Aquesta sanció podrà implicar la pèrdua de subvencions i ajuts municipals de caràcter 
discrecional que per les seves circumstàncies socioeconòmiques rebi l´infractor. 

 
Una vegada resolt l´expedient amb imposició de multa, en el cas d´impagament aquesta 
s´executarà per la via de constrenyiment, procedint al cobrametn de la sanció a través dels 
diners incautats i dels elements requisats si aquests existeixen. 

 
Article 66. Reiteració dels incompliments 
 
Qualsevol conducta o activitat que incompleixi reiteradament i de manera inequívoca i 
manifesta l´expressat en aquesta secció de l´Ordenança podrà ser considerada com a 
desobediència a l´autoritat i es podrà entendre com a resistència activa o passiva a complir 
un manament d´aquesta, amb menyspreu de l´ordre jurídic que ha d´ésser garantit en tot 
moment pels organismes públics als quals es confia aquesta missió, i s´interposarà en aquest 
sentit l´oportuna denúncia davant l´òrgan judicial corresponent. 

 
Secció quarta: consum de begudes alcohòliques i drogues 

 
Article 67. Prohibició del consum i venda de begudes alcohòliques en espais públics. 
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1.Resta prohibit el consum, la venda i la distribució de begudes alcohòliques als espais 
públics, incloent-hi la realitzada mitjançant màquines automàtiques. 
 
2.Els establiments on sigui permès el consum o la venda de begudes alcohòliques no podran 
disposar d´espai per a la seva distribució directa a l´exterior. 
 
3. Resta especialment prohibit el consum de begudes alcohòliques quan pugui alterar 
greument la convivència ciutadana. A aquests efectes l´esmentada alteració es produeix 
quan concorrin alguna de les circumstàncies següents: 

a) Quan per la morfologia o naturalesa del lloc públic, el consum es pugui fer 
de forma massiva per grups de ciutadans o ciutadanes o en convidi a 
l´aglomeració. 
 
b)Quan, com a resultat de l´acció del consum, es pugui deteriorar la 

tranquil.litat de l´entorn o provocar-hi situacions d´insalubritat. 
 

c)Quan el consum s´exterioritzi de forma denigrant per als vianants o la resta 
d´usuaris dels espais públics. 

 
d)Quan els llocs on es consumeixi es caracteritzin per l´afluència de menors o 

la presència d´infants i adolescents. 
 
4. Els organtizadors de qualsevol acte públic 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 les conductes esmentades, els seus organitzadors ho comunicaran 
immediatament als agents de l´autoritat. 
 
5. Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o tutors o tutores 
per les accions dels menors d´edat que depenguin d´ells, aquells seran també responsables 
directes i solidaris de les infraccions comeses pels menors d´edat, sempre que per la seva 
part consti dol, culpa o negligència tot incloent-hi, la simple inobservança. 
 
6. Tot recipient de beguda ha de ser dipositat en els contenidors corresponents i en el seu 
cas, en les papereres situades a l´espai públic. Queda prohibit llençar a terra o dipositar a la 
via pública recipients de begudes com ara llaunes, ampolles, vasos o qualsevol altre objecte. 
 
7.L´incompliment d´aquest article serà considerat, pel que fa al consum, com a falta lleu i pel 
que fa a la venda i la distribució, com a falta greu. Es tindrà en compte per a la graduació de 
la sanció la seva repercussió pública, el fet que hi hagi reiteració en la comissió de la mateixa 
falta i, per al cas de la venda, que els compradors siguin menors o persones que calgui 
protegir especialment. 
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Article 68. Prohibició del consum de drogues 
 
1.Resta prohibit el consum de drogues, estupefaents o substàncies psicotròpiques 
considerades il.legals per la legislació vigent, així com l´abandonament als esmentats llocs 
dels estris utilitzats per al seu consum en els espais públics. 
 
2.L´incompliment de la prohibició establerta en aquest article serà considerat com una falta 
lleu. Per a la graduació de la sanció es tindran en compte les circumstàncies esmentades a 
l´article anterior. 
 
Article 69. Altres comportaments relacionats amb les drogues. 
 
1.No es permès als espais públics: 
 

a) La preparació, manipulació o tinença de drogues, 
estupefaents o substàncies piscotròpiques, considerades 
il.legals per la legislació vigent. 
 

b) L´administració d´injectables de qualsevol tipus, excepte els 
administrats per persona sanitari en els casos d´urgència o 
de força major. 

 
c) Els comportaments previstos en el paràgraf anterior seran 

considerats com a falta greu. 
 
CAPÍTOL III: Accès i ús de les platges 

 
Article 70. Accès a les platges 
 
1. L´accès a les platges del municipi serà lliure a tothom sempre que es practiqui a peu, tot 
garantint-hi l´accès de les persones amb mobilitat reduïda. 
 
2.L´accès mitjançant vehicles rodats, incloent-hi turismes, motocicletes, ciclomotors i quads 
es considerarà una pertorbació de l´ús de domini públic marítimoterrestre. Sense perjudici 
de la notificació a l´Administració, de l´Estat o a l´Administració autonòmica, a  l´efecte que 
pugui instruir-se l´expedient sancionador corresponent, els agents de l´autoritat municipal 
podran instar aquells que accedeixin a les platges en vehicles rodats perquè les abandonin. 
 
3.L´ús de la bicicleta no es considerarà inclòs en el supòsit de l´apartat anterior com sempre 
que s´efectuï sense pertorbar l´ús de la patja pels vianants.  
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Article 71. Servitud de pas per a accedir a les platges 
 
En els casos en què no es respectin les servituds de pas per a l´accès al domini públic 
maritimoterrestre i, en particular, a les platges, així com la resta de les previstes a la 
normativa de costes, l´Administració municipal n´informarà l´Administració de l´Estat o a 
l´Administració Autonòmica perquè prengui les mesures oportunes. 

 
Article 72. Disposicions generals en relació amb l´ús de les platges 
 
1.Els usuaris de la platja seguiran les instruccions relatives a la seguretat que els comuniquin 
els responsables de salvament i respectaran els comportaments que es derivin de l´exhibició 
de les banderes o de qualsevol altre senyal convencional per informar sobre les condicions 
de bany i del lloc d´aquests. 
 
Es prohibeix el bany amb bandera vermella, així com la realització de qualsevol activitat 
lúdica o d´esbarjo a l´aigua. Els usuaris que es banyin sense fer cas d´aquesta prohibició, ho 
fan sota la seva responsabilitat. En aquest cas, serán instats pels serveis de salvament a 
sortir de l´aigua per la seva seguretat, sense perjudici de la imposició de la sanció 
corresponent per part de l´autoritat municipal. 
 
2.Els usuaris de la platja hauran de mantenir-la i evitar tota conducta que pugui produir la 
seva degradació, pugui danys el medi ambient o molestar la resta d´usuaris. En relació amb 
l´abandonament de residus, seran d´aplicació les disposicions especials contingudes en 
aquesta Ordenança. 
 
3.Els usuaris no podran dutxar-se amb sabó a les platges. 
 
4.Els usuaris de les platges no llençaran deixalles a la sorra o a l´aigua i hauran d´utilitzar les 
papereres i altres serveis quan sigui necessari. 
 
5.Està prohibit l´abocament al mar o en altres llocs de tota mena de residus d´aigües 
residuals i de qualsevol producte que pugui incidir contra la salubritat de les platges i/o 
contra el medi ambient. 
 
6.La infracció de les obligacions derivades d´aquest article serà sancionada com a una falta 
lleu, llevat que es prevegi una de més greu en matèria de residus. 

 
Article 73. Nudisme 
 
1.La pràctica de nudisme integral restarà autoritzada en la platja que l´ús ciutadà ha 
delimitat, o en el seu defecte, en els que l´Ajuntament pugui determinar i senyalitzar. 
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2.Els agents de l´autoritat podran instar aquells usuaris que vagin nus en una zona no 
reservada perquè l´abandonin o es vesteixin. 
 
Article 74. Jocs i activitats esportives 
 
1.La pràctica de jocs i activitats esportives que requereixen un cert espai lliure per a 
desenvolupar-se, com ara curses o jocs de pilota, s´haurà de realitzar en les zones 
delimitades a tal efecte per l´Ajuntament. 
 
2.Es podran dur a terme la pràctica de jocs o activitats esportives en un espai no delimitat, 
sempre que no es tracti d´un dia en què l´assistència a les platges sigui molt elevada, quan: 
 

a) no s´hagi delimitat cap espai en una determinada platja. 
b) Els delimitats estiguin ocupats. 

 
c) En el període comprès entre l´1 d´octubre i el 31 de març 

següent. 
 
3.El que disposa el paràgraf anterior restarà autoritzat sempre que no es pertorbi el gaudi de 
la platja per part d´altres usuaris. Si es produeix la pertorbació, els agents de l´autoritat 
podran instar a la finalització del joc o activitat molesta. 

 
Article 75. Vehicles aquàtics. 
 
Resta prohibit l´ús de vehicles aquàtics i, particularment, de motos aquàtiques i barques en 
les àrees reservades per al bany. En cas que, per accedir a la costa o per partir d´ella, això els 
sigui necessari, ho hauran de fer a través dels canals habilitats a tal efecte, sense posar en 
perill la seguretat dels banyistes i causant-los la mínima molèstia possible. 
 
Aquells que contravinguin allò, que disposa el paràgraf anterior seran sancionats per la 
comissió d´una falta greu. 

 
Article 76. Anul.lat (veure ordenança de tinença d’ animals de companyia) 
 
Article 77. Prohibició d´estacionament i circulació de vehicles, així com de campaments i 
acampades a les platges. 
 
1.Està prohibit l´estacionament i circulació de vehicles a les platges, llevat que siguin 
expressament autoritzats per l´autoritat competent en casos excepcionals degudament 
justificats. 
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2.Estan prohibits els campaments i acampades a les platges i a la resta del domini públic 
maritimoterrestre. S´entendrà per acampada la instal.lació de tendes de campanya o de 
vehicles o remolcs habitables, i per campament, l´acampada organitzada. 
 
3.Els qui vulnerin les esmentades prohibicions hauran de desatllotjar de manera immediata, 
a requeriment verbal dels agents de l´autoritat, el domini públic ocupat, sens perjudici de les 
possibles sancions que se´n derivin. 

 
CAPÍTOL IV: Comportament a la via pública 

 
Article 78. Ordre públic 
 
1.Sempre que no siguin constitutius d´infracció penal per la seva gravetat, els següents 
comportaments seran considerats faltes greus: 

a) Originar desordres als espais o establiments públics 
b) Desobeir els mandats de l´autoritat.  

 
2.Les sancions seran graduades segons la intensitat de la infracció, la seva repercussió 
pública, el fet que els perjudicats siguin menors o persones que calgui protegir especialment 
o que hi hagi reiteració en la comissió de la mateixa falta. 
 
3.Si es produeixen fets susceptibles de ser subsumits en l´apartat 1.a) d´aquest article, els 
agents de l´autoritat podran instar els infractors perquè deposin la seva actitud i, si és 
necessari, podran desallotjar-los de l´espai o establiment on s´estigui produint l´incident. 

 
 Article 79. Jocs infantils. 
 
1.Els jocs infantils es practicaran en les zones reservades a tal efecte o, en absència 
d´aquestes, en aquells espais públics en què no comportin un perill per als practicants o una 
molèstia per a la resta d´usuaris. Resta expressament exclòs a aquest efecte l´ús dels espais 
reservats a la circulació de vehicles. 
 
2.Els pares, tutors, o responsables dels menors vetllaran pel respecte del que disposa el 
paràgraf anterior. 
 
CAPÍTOL V: Sorolls 

 
Secció primera: Disposicions generals 

 
Article  80. Actuació davant dels sorolls molestos per a la convivència ciutadana. 
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1.Els infractors de les disposicions contingudes en aquest capítol seran requerits o cessar en 
l´activitat pertorbadora. Quan no es pugui localitzar la persona responsable de la infracció, 
es prendran les mesures necessàries per fer cessar la molèstia provocada als veïns. 
 
2.Excepcionalment, no seran objecte de denúncia els infractors d´emissió de sorolls que a 
requeriment dels agents de l´autoritat cessin immediatament en aquesta activitat. En cas de 
negativa, continuació o reincidència en la molèstia es cursarà la denúncia corresponent. 
 
3.Es considerarà falta greu desatendre els requeriments municipals per desistir de continuar 
amb l´activitat que generi sorrolls molestos o per a la correcció de les deficiències 
observades, i es podrà considerar igualment com a delicte de desobediència a l´autoritat. 
 
4.Aquesta regulació ve establerta a l´ordenança municipal de sorolls. 

 
CAPITOL VI: Posessió i protecció animals 
 
Article 81. Possessió d´animals. 
 
1.Les persones propietàries i posseïdores d´animals han de mantenir-los en bones condicions 
higienicosanitàries, de benestar i de seguretat, d´acord amb els característiques de cada 
espècie, i complir amb totes les obligacions i deures que la llei imposa per ésser posseïdor 
d´un animal. 
 
2. 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. 
 
3. Tindran la consideració d´animals de companyia els animals domèstics que les persones 
mantenen generalment a la llar amb la finalitat d´obtenir-ne companyia. Gaudeixen sempre 
d´aquesta condició els gossos i els gats. 
 
4. La tinença d´animals de companyia en habitatges urbans restarà condicionada a les 
circumstàncies higièniques i de qualitat ambiental (soroll, fums, etc) òptims de llur 
allotjament, a l´absència de riscos sanitaris i a la inexistència de molèsties per als veïns. 
 
5. La persona posseïdora d´animals salvatges o d´animals de companyia exòtics que per llurs 
característiques puguin causar danys ha de mantenir-los en captivitat de manera que es 
garanteixin les mesures de seguretat necessàries. Així mateix, no pot exhibir-los ni passejar-
los per les vies i els espais públics. 
 
6.Aquesta regulació és competència del que disposa l´ordenança municipal d´animals de 
companyia. 
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Article 82. Animals perillosos 
 
1.La tinença d´animals potencialment perillosos requerirà la prèvia obtenció de la llicència 
municipal del domicili on visqui el propietari i/o posseïdor de l´animal. 
 
2.Es consideren animals potencialment perillosos: 
 
  a) Els que, pertanyent a la fauna salvatge i essen utilitzats com animals 
domèstics o de companyia, amb independència de la seva agressivitat, pertanyen a espècies 
o races que tinguin capacitat de causar la mort o lesions a les persones o a altres animals i 
danys a les coses. 
 
  b) Els de l´espècie canina que la legislació específica determini en cada 
moment. 
  c) Gossos que han tingut episodis d´agressions a persones o altres gossos, així 
com aquells que manifesten un caràcter marcadament agressiu. 
 
  d) Gossos que han estat ensinistrats per a l´atac i la defensa. 
 
  e) Aquells gossos les característiques dels quals es corresponguin amb totes o 
la majoria de les següents: 
 
- Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i 
resistència. 
 
- Marcat caràcter i gran valor 
 
- Pèl curt. 
 
- Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímestres, altura a la creu entre 50 i 70 
centímestres i pes superior a 20 kg. 
 
- Cap voluminós, cuboide, robust amb crani ampli i grans galtes musculoses i bombades. 
Mandíbules grans i fortes, boca rubusta, ampla  i profunda. 
 
- Coll ample, musculós i curt. 
 
- Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt. 
 
- Extremitats anteriors paral.leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, 
amb potes relativament llargues formant un angle moderat. 
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Article 83. Instal.lacions 
 
Les instal.lacions que alberguin els gossos i/o animals potencialment perilloses han de tenir 
les característiques següents, a fi d´evitar que els animals en surtin i cometin danys a tercers: 

 
a)les parets i les tanques han de ser suficientment altes i consistents i han 

d´estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió dels animals. 
 
b) les portes de les instal.lacions han de ser tan resistents i efectives com la 

resta del contorn i s´han de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar 
o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat. 

 
c) El recinte ha d´estar convenientment senyalitzat amb l´advertiment que hi 

ha un gos o animal perillós. 
 
Article 84. A les vies públiques. 
 
1.A les vies públiques i en altres espais d´ús comú general els gossos aniran al costat de seu 
propietari o posseïdor, lligats de la corretja o cadena amb la medalla de control. No es podrà 
portar més d´un d´aquests gossos per persona. En cap cas no podran ser conduïts per 
menors de setze anys. 
 
2. Si el gos es considerat potencialment perillós haurà de portar obligatòriament: 
  a) Morrió apropiat a la tipologia racial de cada animal. 
  b) Una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres. 
 
3. Els gossos i els gats han de portar de manera permanent pels espais a les vies públiques 
una placa identificativa o qualsevol altre mitjà adaptat al collar de l´animal, en què han de 
constar el nom de l´animal i les dades de la persona que en sigui posseïdora. 
 
4. Els propietaris i/o posseïdors de gossos i animals de companyia hauran d´evitar que 
aquests facin llurs deposicions a la via pública o en altre espai d´ús comú general i, en el cas 
d´inevitable deposició, hauran de retirar-ne immediatament els excrements o brutícia 
produïts i netejar el lloc afectat. En cas que no compleixin amb aquesta obligació seran 
sancionats per la comissió d´una falta lleu. 
 
Article 85. Registre censal. 
 
1.Les persones posseïdores de gossos han de censar-los obligatòriament a l´Ajuntament del 
municipi de residència habitual dels animals dins el termini màxim de 30 dies, comptat a 
partir de la data de naixement o de l´adquisició de l´animal o del canvi de residència. 
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Prèviament a la inscripció en el cens, cal haver dut a terme la identificació de forma 
indeleble de l´animal mitjançant una identificació electrònica amb la implantació d´un 
microxip homologat. 
 
2. Les persones posseïdores d´animals, hauran de sol.licitar la seva inscripció en el registre 
municipal corresponent dins dels 30 dies següents a la data en què hagin obtingut la llicència 
administrativa per a la tinença dels animals. 

 
Article 86. Comís d´animals 
 
1. Mitjançant els seus agents, l´Administració pot decomissar els animals en el mateix 
moment en què hi hagi indicis d´infracció de les disposicions d´aquesta Ordenança.  
 
2. El comís tindrà un caràcter preventiu fins a la resolució de l´expedient sancionador 
corresponent, que en tot cas ha de determinar la destinació final que s´ha de donar als 
animals. 
 
3. Les despeses ocasionades pel comís i les actuacions relacionades amb aquest són a 
compte del responsable de la infracció. 

 
Article 87. Maltractament als animals. 
 
1.Tot maltractament als animals resta prohibit i es castigarà d´acord amb el previst en la 
legislació en matèria de protecció d´animals. 
 
2. Resta prohibit afectar de qualsevol manera la llibertat i integritat dels ocells i els animals 
no danyosos que romanen als espais públics de la ciutat. En especial, no és permès fer-los 
ferides voluntàriament o colpejar-los de forma violenta, repetida o abusiva, o privar-los 
d´aliments, aire, moviment o llum. 
 
3. La inobservància d´aquesta obligació tindrà la consideració de falta lleu, sempre que no 
tingui una sanció més greu d´acord amb la legislació sectorial aplicable. 
 
Article 88. Limitacions 
 
L´Ajuntament podrà limitar els espais públics on no serà permesa la circulació o estada 
d´animals.  
 
Article 89. Abandonament 
 
Totes les persones que desitgin desfer-se d´un animal del qual són posseïdores o 
responsable hauran de lliurar-lo als serveis municipals de recollida d´animals o a una societat 
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protectora. En cas que l´abandonin, seran sancionats d´acord amb el que prevegi la legislació 
en matèria de protecció dels animals. 
 
Article 90. Comerç d´animals. 
 
El comerç d´animals nomès podrà practicar-se en els establiments autoritzats a tal efecte i 
només en relació amb exemplars d´espècies el comerç de les quals estigui permès. Resta 
expressament prohibida la venda ambulant d´animals de companyia i la seva exposició 
pública en aparadors. Les infraccions d´aquesta disposició se sancionaran d´acord amb la 
legislació en matèria de protecció dels animals. 
   
Article 91. Ús d´animals en espectacles. 
 
1.L´ús d´animals en espectacles que no estiguin expressament prohibits per la llei estarà 
sotmés a autorització. Si l´ús es produeix sense l´autorització preceptiva, els agents de 
l´autoritat municipal hauran de notificar-ho a l´Administració de la Generalitat. 
 
2. L´autorització es concedirà nomès si l´ús previst no comporta cap sofriment ni vexació per 
a l´animal.  
 
TITOL TERCER: ESTABLIMENTS I ACTIVTATS OBERTES AL PÚBLIC 
 
CAPÍTOL I: Horaris comercials 
 
Article 92. Horaris autoritzats per a establiments nocturns. 
 
1. L´Horari autoritzat d´obertura i tancament per a establiments nocturns és el que fixa la 
normativa vigents. 
 
2. L´Ajuntament podrà ampliar o reduir els horaris de tancament en atenció a les 
peculiaritats de la població, la zona i el territori i, especialment, en relació amb l´afluència 
turística i amb la durada de l´espectacle, amb les limitacions assenyalades a la llei. 
 
3. Les reduccions podran acordar-se a locals concrets o per a locals concentrats en 
determinades zones que, per la seva situació o característiques, ocasionin molèsties als veïns 
dels habitatges del seu entorn, especialment si no reuneixen les condicions adquades 
d´insonorització. 
 
4. Les ampliacions les podrà acordar l´Ajuntament en els supòsits de festes locals, patronals, 
nadalenques i revetlles populars. Aquesta autorització s´ajustarà a les condicions del recinte 
en què tinguin lloc i a les possibles molèsties que es puguin ocasionar al veïnat. 
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Article 93. Horari autoritzat per a la resta d´establiments 
 
1.L´horari autoritzat de tancament de la resta d´establiments és el que fixa la normativa 
vigent. 
 
2. Per al que no tinguin una regulació pròpia tancaran com a màxim a les 22 hores, llevat 
dels qui disposin d´una autorització específica. 
 
3. Els establiments i activitats obertes al públic, si la  normativa específica no disposa el 
contrari, no podran obrir en cap cas abans de les 6 hores. 
 
4. L´Ajuntament podrà autoritzar un horari superior en èpoques de revetlles, festes majors i 
festes populars. Aquesta autorització s´ajustarà a les condicions del recinte en què tingui lloc 
i a les possibles molèsties que es puguin ocasionari al veïnat. 
 
5. Per a les exhibicions a l´aire lliure i les activitats esportives, l´horari el fixarà l´autoritat 
corresponent. 
 
Article 94. Infraccions 
 
1. L´incompliment dels horaris d´inici o final d´un espectacle també l´incompliment d´horaris 
d´obertura i tancament dels establiments públics seran constitutius de falta greu. 
 
2. D´acord amb la normativa vigent, quan es tracti de locals, o establiments, en el cas de 
comissió de faltes greus, a més de la sanció econòmica, podran ser sancionats, 
alternativament a la sanció pecuniària o conjuntament amb aquesta, amb el tancament 
temporal del local. 
 
3. La Policia Local vetllarà pel compliment d´aquestes normes. A tal efecte, podrà requerir i 
ordenar el tancament dels establiments que incompleixin l´horari o qualsevol altre precepte 
que suposi un perill a les persones i/o béns, i es podrà considerar el no obeïment com a 
delicte de desobediència a l´autoritat. 
 
CAPÍTOL II: Prohibició i suspensió d´espectacles i clausura de locals 
 
Article 95. Prohibició i suspensió d´espectacles. 
 
L´Ajuntament podrà prohibir o suspendre els espectacles en els casos següents: 

a) Quan puguin ser constituits de delicte 
b) Quan s´infringeixin normes relatives als locals o activitats. 
c) Quan no se n´hagi obtingut la llicència, si és preceptiva. 
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d) Si l´espectacle, apartant-se de les característiques que van 
determinar la seva qualificació, és perjudicial per a la joventut o la 
infància. 

e) Si s´infringeixen les normes reguladores de l´activitat establertes a 
la legislació general vigent o a la legislació específica. 

f) Si es produeixen o es prevuen alteracions de l´ordre públic o de la 
seguretat ciutadana, amb perill per a les persones o béns.  

 
Article 96. Clausura de locals. 
 
L´alcalde, en l´àmbit de les seves competències, pot instar el tancament dels locals i 
establiments que no tinguin llicència o infringeixin les normes reguladores de l´activitat. 
També es podrà tancar en el transcurs d´un procediment sancionador si és una mesura 
necessària per a assegurar el compliment de la legalitat. 
Així mateix, l´alcalde, en l´àmbit de les seves competències podrà ordenar el precinte o la 
retirada, si s´escau, d´instal.lacions (climatitzacions, equips de música ambiental, etc) que no 
disposin de llicència o produeixen molèsties al veïnat. 
 
CAPÍTOL III: Espectacles, activitats recreatives i establiments públics. 

 
Article 97. Definicions 
 
1.Es consideraran, als efectes d´aquesta Ordenança, establiments públics de lliure 
concurrència aquells locals destinats al públic amb finalitat de gaudi i oci, així com el lloc on 
es duguin a terme espectacle i activitats recreatives, i aquells que determini la normativa 
legal vigent. 
 
2. Es considerarà espectacle tota activitat esportiva i recreativa relacionada amb l´oci, 
sempre que tingui caràcter públic. 
 
3. Als efectes d´aquesta Ordenança, s´entendran com a espectacles: els cinemes i 
autocinemes, els teatres i similars, les audicions, els concerts, els circs i anàlegs, els 
espectacles taurins, els espectacles esportius, el folklore i les exhibicions especials, així com 
totes aquelles altres activitats anàlogues. D´altra banda, entraran dins del concepte 
d´activitat recreativa totes aquelles activitats esportives, musicals, de restauració, de joc i 
atraccions, culturals i socials, audiovisuals, zoològiques, així com d´altres anàlogues. 

 
Article 98. Llicència municipal 
 
1.Els establiments públics de lliure concurrència, els espectacles i les activitats recreatives 
dutes a terme en un local o establiment de pública concurrència estaran sotmesos a llicència 
municipal, sens perjudici d´haver d´obtenir altres llicències o autoritzacions previstes per la 
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normativa vigent, si és el cas. Aquesta autorització serà modificable i revocable en funció de 
canvis a la normativa o de les condicions objectives.  
 
2. Caldrà obtenir prèviament la llicència municipal corresponent, sol.licitada mitjançant 
imprès normalitzat i acompanyada de la documentació que l´Ajuntament determini. 
 
3. Abans d´iniciar l´activitat recreativa o l´espectacle serà necessària una inspecció per 
comprovar que les instal.lacions s´ajusten al projecte aprovat. 
 
4. També estaran sotmeses a llicència municipal la instal.lació d´estructures no permanents, 
desmuntables, destinades a espectacles. Quan es tracti de proves esportives que transcorrin 
per més d´un terme municipal, caldrà també l´autorització de l´autoritat competent d´acord 
amb l´àmbit afectat. 
 
5. L´atorgament de llicència en relació amb les activitats esmentades en aquest article així 
com amb les de l´article 28 estarà condicionat en tot cas al fet que el peticionari tingui 
concertat un contracte d´assegurances que cobreixi el risc de la responsabilitat civil. 
 
6. Els titulars de l´establiment, l´espectacle o l´activitat recreativa tindran a disposició de 
l´autoritat la llicència corresponent quan els sigui requerida. 
 
7. Les activitat següents tindran la consideració de falta molt greu: 

a) L´obertura d´un local i la realització d´un espectacle sense disposar de les 
llicències i les autoritzacions pertinents. 

b) La realització de modificacions que requereixin llicència sense haver-la 
obtingut prèviament. 

   
Article 99. Registre municipal 
 
L´Ajuntament elaborarà un registre d´empreses i establiments o locals d´espectacles i 
activitats recreatives on constaran tant les llicències atorgades com les persones que actuen 
com a representants davant de l´Administració. 
 
Article 100. Condicions tècniques 
 
1.A les llicències municipals atorgades als establiments de pública concurrència, espectacles 
públics o activitats recreatives, ha de constar: 

a) L´activitat o activitats autoritzades 
b) L´aforament màxim permès, tant del públic com dels actuants, si escau. 
c) L´horari de tancament del local o d´acabament de l´espectacle o activitat. 
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2. En tot cas, els establiments de pública concurrència hauran d´acreditar el compliment de 
la legislació vigent en relació amb el dret d´admissió. 

 
Article 101. Autoritzacions provisionals. 
 
1.L´Ajuntament podrà atorgar autoritzacions provisionals d´obertura quan l´activitat tingui 
en tràmit la llicència definitiva, hi hagi indicis suficients que es compleixin els requisits 
establerts en la normativa vigent i l´interessat aporti un certificat tècnic emès pel tècnic 
competent, visat pel col.legi oficial corresponent, en el qual faci constar que no hi ha cap risc 
per a la seguretat de les persones. 
 
2. Les esmentades autoritzacions podran atorgar-se per un període màxim de sis emesos, 
prorrogable com a màxim sis mesos més. 

 
Article  102. Autoritzacions excepcionals. 
 
Es podrà autoritzar excepcionalment l´atorgament de llicències o aquells locals de valor 
arquitectònic notable en què tradicionalment s´hagin realitzat espectacles, encara que no 
s´hi compleixin totes les condicions tècniques reglamentàries, sempre que no suposi un risc 
per a la seguretat de les persones o per a la conservació el patrimoni i s´hi determinin les 
mesures alternatives necessàries. 

 
Article 103. Neteja 
 
1.Els titulars de la llicència tindran cura de la neteja de l´entorn de l´establiment o del lloc on 
s´esdevingui l´espectacle o l´activitat recreativa, d´acord amb el que disposi la normativa 
vigent. 
 
2. La brutícia de la via pública produïda com a conseqüència de l´ús comú especial i privat és 
responsabilitat de cada titular de l´activitat causant.  
 
Article 104. Respecte al patrimoni cultural 
 
A efectes d´aquesta Ordenança, s´entén com a patrimoni cultural tota mena de construcció, 
resta material i informació escrita o oral que aporti dades sobre un moment històric 
determinat. 
Tots els ciutadans i ciutadanes han de respectar els béns integrants del patrimoni cultural del 
Municipi de Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant i es garantirà que en puguin fer ús i gaudir-ne. 
 
Article 105. Reparació dels danys al patrimoni cultural 
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Aquells que causin danys en béns immobles catalogats estaran obligats a la reparació de 
danys. L´Ajuntament, mitjançant les corresponents ordres d´execució adreçades als seus 
responsables, garantirà la restitució d´aquells béns al seu estat anterior. Sens perjudici de 
l´anterior, els serveis municipals comunicaran a l´Administració de la Generalitat i a les 
autoritats judicials aquestes situacions per a la possible imposició de les sancions o penes 
que hi escaiguin. 
 
Article 106. Protecció del patrimoni cultural 
 
1.D’ acord amb la normativa vigent, l´Ajuntament, en el seu àmbit competencial, vetllarà per 
la protecció i conservació del patrimoni cultural del Municipi, especialment l´històric, 
l´artístic i l´arqueològic, concretat en els diversos béns catalogats, com ara els béns culturals 
d´interès nacional, els béns d´interès cultural i els béns catalogats d´interès local. 
 
2. L´autorització d´activitats i usos en els monuments catalogats i en els seus voltants es farà 
amb les garanties per a la protecció i preservació dels béns afectats. 
 
3. L´Ajuntament incoarà i tramitarà els expedients sancionadors per la realització 
d´intervencions sobre béns culturals d´interès local i sobre espais de protecció arqueològica 
sense llicència urbanística o per l´incompliment dels termes, d´acord amb la normativa 
vigent. 
 
Article 107. Col.laboració entre administracions 
 
 1. L´Ajuntament observarà en tot moment una actuació de col.laboració amb les 
diferents administracions públiques implicades, vetllarà per la integritat del patrimoni 
cultural i podrà exercir la seva competència en la declaració de béns immobles com a béns 
catalogats d´interès local. 
 
 2. L´Ajuntament notificarà, si escau, a l´Administració competent qualsevol amenaça, 
dany o pertorbació de la funció social que pateixin els béns del patrimoni cultural del seu 
terme municipal, així com qualsevol perill o risc que els afecti 
 
Article 108. Obligacions dels ciutadans i ciutadanes 
 
Les anteriors obligacions i conductes també seran exigibles, d´acord amb la normativa 
vigent, als propietaris, titulars d´altres drets reals i posseïdors dels béns integrants del 
patrimoni cultural i, en general, a qualsevol persona que tingui coneixement d´una situació 
de perill o de la destrucció consumada o imminent d´un bé integrant del patrimoni cultural. 
 
Article 109. Obres de conservació 
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L´Ajuntament ordenarà als propietaris, titulars d´altres drets reals i posseïdors dels béns 
immobles catalogats l´execució de les obres o realització d´actuacions que siguin necessàries 
per a preservar-los, conservar-los i mantenir-los i restaurar-los. L´Ajuntament podrà fer-ne 
l´execució subsidiària a càrrec dels obligats. 
 
Article 110. Compliment dels deures imposats per la legislació 
 
1.D´acord amb la normativa vigent, l´Ajuntament podrà imposar multes coercitives per fer 
efectiu el compliment dels deures imposats per la normativa relativa al patrimoni cultural 
català i de les resolucions administratives dictades per al compliment del que aquesta 
disposa. 
 
2. Caldrà un requeriment escrit previ on s´indiqui el termini per al compliment de l´obligació 
i la quantia de la multa que pot ésser imposada, que no superarà l´import d´una falta lleu. 
 
3. Les multes podran ser reiterades les vegades que calgui fins al compliment de l´obligació. 
 
Article 111. Intervencions no autoritzades 
 
Es considerarà falta molt greu les actuacions o intervencions sobre béns culturals d´interès 
local no aprovades per la Generalitat. 
 

TÍTOL QUART: PREVENCIÓ DE PERILLS I RISCOS, SITUACIONS 
D´EMERGÈNCIA I PROTECCIÓ CIVIL 

 
CAPÍTOL I: Intervenció administrativa de prevenció i precaució 
 
Article 112. Clàusula d´intervenció administrativa general  
 
1. L´Ajuntament ha de preservar la vida, la salut i la integritat de les persones, la protecció de 
llurs béns i la protecció del medi ambient, en especial en situacions de greu risc col.lectiu, de 
catàstrofes o de calamitat pública. 
 
2. Per a la consecució d´aquests fins, podrà desenvolupar aquelles mesures d´intervenció 
administrativa que, en virtut dels principis de prevenció de perills i de precaució, es trobin en 
el seu àmbit competencial, amb ple respecte pels drets i llibertats individuals i llur protecció i 
jurídica 
 
3. En cas d´haver de dictar-se mesures restrictives dels drets i llibertats o d´imposar 
càrregues personals, aquestes tindran la vigència estrictament necessària per a fer front a la 
situació de risc, perill o emergència, i hauran de ser proporcionals a aquesta. 
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4. L´Ajuntament, d´acord amb la legislació de protecció civil, elaborarà, aprovarà i aplicarà 
els plans d´emergència d´àmbit municipal i participarà, si s´escau, i col.laborarà en l´aplicació 
dels d`àmbit superior. 
 
Article 113. Mesures d´intervenció administrativa 
 
1.L´Ajuntament adoptarà les mesures necessàries per a prevenir, evitar i minimitzar els 
efectes derivats de les catàstrofes o calamitats públiques, entre les quals cal esmentar: 
  a) Evacuar o allunyar les persones dels llocs de perill. 

b) Recomanar el confinament de les persones en llurs domicilis o en llocs 
segur, d´acord amb les previsions dels plans corresponents. 

  c) Restringir l´accès a zones de perill o zones d´operació. 
d) Limitar i condicions l´ús dels serveis públics i privats i el consum de béns. 
e) Qualsevol altra que es consideri necessària d´acord amb la situació 
d´emergència i el pla que hi sigui d´aplicació. 

 
2. L´Ajuntament difondrà el contingut dels plans d´emergència entre tots els ciutadans i 
ciutadanes. 
 
Article 114. Drets i deures dels ciutadans i ciutadanes. 
 
1.Els ciutadans i ciutadanes tenen el dret de ser informats per l´Ajuntament sobre els riscs i 
perills greus que els poden afectar i els instruments i mesures previstos per a afrontar-los, en 
el marc de la legislació sobre la matèria 
 
2. L´Ajuntament potenciarà la participació ciutadana, individualment i també mitjançant 
entitats representatives, en la redacció i execució de plans i dispositius de reducció dels 
perills i riscos i la prevenció d´emergències. 
 
3. Els ciutadans i ciutadanes tenen el dret i el deure de col.laborar amb l´Ajuntament en el 
conjunt de tasques i finalitats esmentades a l´article anterior i, en especial, amb les 
dispositus de protecció civil, en especial els simulacres, d´acord amb la legislació i les 
instruccions de les autoritats competents en aquesta matèria. 
 
4. En particular, els ciutadans i ciutadanes, declarada l´activació d´un pla de protecció civil, 
estan obligats a seguir les instruccions i a complir les ordres emanades de l´autoritat 
designada en el pla. 
 
5. La col.laboració regular dels ciutadans i ciutadanes podrà dur-se a terme mitjançant les 
associacions de voluntariat constituïdes d´acord amb la legislació de protecció civil de 
Catalunya.  
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CAPITOL II: Emergències i Protecció Civil. 
 
Article 115. Autoritats 
 
1. L’ alcalde és l´autoritat superior de protecció civil en l`àmbit municipal, sens perjudici de 
les funcions dels òrgans de la Generalitat o de l´Estat en cas d´activació d´un pla de la seva 
competència. 
 
2. Correspon a l´alcalde, entre altres funcions atribuïdes per la normativa de protecció civil, 
declarar l´activació o la desactivació dels plans de protecció civil d´àmbit municipal i requerir 
a les entitats privades i als particulars la col.laboració necessària per a complir les obligacions 
establertes per la legislació vigent. 
 
Article 116. Prestacions forçoses 
 
1.A petició de l´autoritat competent, els ciutadans i ciutadanes estan obligades a la prestació 
de serveis destinats a prevenir o evitar la situació de perill o risc o afrontar l´emergència, de 
manera proporcionada a la situació creada i a les possibilitats de cadascú. La prestació 
d´aquests serveis és obligatòria i no dóna lloc a indemnització per aquesta causa. 
 
2. L´autoritat, sempre que la naturalesa del perill, risc o emergència ho faci necessari, podrà 
ordenar, així mateix, la requisa, la intervenció i l ´ocupació temporal i transitòria dels béns, 
locals, indústries i tota classe d´establiments necessaris per a fer front a la situació 
excepcional. 

 
Article 117. Mitjans de comunicació 
 
1.En les situacions d´emergència declarades per l´autoritat competent, els mitjans de 
comunicació municipals hauran de transmetre i publicar de manera prioritària i immediata, 
si l´emergència així ho requereix, la informació, els avisos i les instruccions que les autoritats 
els facilitin. 
 
2. L´alcalde, com a màxima autoritat de protecció civil en l´àmbit municipal, podrà sol.licitar 
també, en aquells casos, idèntica col.laboració per part dels mitjans de comunicació de 
titularitat privada, que hauran d´atendre aquesta petició de forma gratuïta. 
 
Article 118. Infraccions molt greus 
 
1. Són considerades faltes molt greus, sens perjudici de la resta dels supòsits previstos per la 
legislació de protecció civil: 
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  a) Impedir la requisa o l´ocupació temporal dels béns, de les instal.lacions i 
dels mitjans ordenades per l´autoritat competent en situacions d´activació d´un pla de 
protecció civil. 
 
  b) Negar-se a transmetre, els mitjans de comunicació social, els avisos, les 
instruccions i les informacions que ordenin les autoritats competents en situacions 
d´activació d´un pla de protecció civil 
 
2. Tindran la consideració d´infraccions molt greus les infraccions greus comeses durant la 
situació d´activació d´un pla de protecció civil que hagin posat en perill la vida o la integritat 
de les persones o que hagin augmentat la situació de perill o risc col.lectiu greu o les 
conseqüències de la catàstrofe o la calamitat pública. 
 
Article 119. Infraccions greus 
 
1. Són considerades faltes greus, sens perjudici de la resta dels supòsits previstos per la 
legislació de protecció civil: 
 
  a) No respectar les instruccions dictades per l´autoritat de protecció civil 
competent en situacions d´activació d´un pla o d´una emergència declarada. 
 
  b) Negar-se a dur a terme les prestacions personals ordenades per l´autoritat 
de protecció civil competent en situacions d´activitat d´un pla. 
 
  c) No acudir a l´ordre de mobilització de persones adscrites als serveis 
associats als plans de protecció civil i els membres de les associacions de voluntariat de 
protecció civil de la localitat afectada per l´activació d´un pla o d´una emergència declarada 
en el lloc indicat per aquest o per l´autoritat. 
  d) Obstaculitzar, sense arribar a impedir-ho, la requisa o l´ocupació temporal 
dels béns, de les instal.lacions i dels mitjans ordenats per l´autoritat competent de protecció 
civil. 
 
  e) Impedir el compliment de les ordres i les instruccions emanades de les 
autoritats de protecció civil en situacions d´activació de plans. 
 
2. Tindran la consideració d´infraccions greus les infraccions lleus comeses durant la situació 
d´activació d´un pla de protecció civil que hagin posat en perill la vida o la integritat de les 
persones o que hagin augmentat la situació de perill o risc col.lectiu greu o les 
conseqüències de la catàstrofe o la calamitat pública. 
 
Article 120. Infraccions lleus 
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Són considerades faltes lleus, sens perjudici de la resta dels supòsits previstos per la 
legislació de protecció civil: 

 
a)Exhibir les insígnies i els distintius establerts reglametàriament per als 

voluntaris o voluntàries en els casos i en les condicions en què no en sigui autoritat 
l´ús 

   
b) No seguir o no respectar les mesures i les instruccions disposades per 

l´autoritat de protecció civil en els simulacres. 
 

TÍTOL CINQUÈ. PROCEDIMENT SANCIONADOR 
 
Secció primera. Procediment general 
   
Article 121. Procediment aplicable i principis informadors 
 
En defecte de procediment sancionador específic, les infraccions comeses tipificades en 
aquesta Ordenança es sancionaran prèvia tramitació del procediment regulat en aquest títol. 
 
L´exercici de la potestat sancionadora haurà de tenir cura dels principis previstos als arts. 3.4 
i 9.5 d´aquesta Ordenança. 
 
Article 122. Inici del procediment. 
 
1. El procediment s´inicia d´ofici o per denúncia de qualsevol persona mitjançant acord de 
l´òrgan competent per a sancionar. En casos que la denúncia fos greument injustificada, si li 
podrà carregar al denunciant les despeses originades per l´actuació de l´Administració en la 
tramitació de la denúncia. I si a més hi concorre mala fe es podrà considerar falta lleu. 
 
2. Les denúncies hauran d´expressar la identitat de la persona o persones que la presenten, 
la notícia dels fets que poguessin constituir infracció i la data de la seva comissió, i quan sigui 
possible, la identificació dels presumptes responsables. S´haurà de comunicar al denunciant 
la iniciació o no del procediment quan a la denúncia s´hi inclogui expressament la sol.licitud 
d´iniciació. 
 
Article 123. Actuacions prèvies 
 
Amb anterioritat a la iniciació del procediment, podran realitzar actuacions prèvies els 
serveis municipals corresponents amb l´objecte de determinar amb caràcter preliminar, amb 
la major precisió possible, els fets susceptibles de motivar la incoació del procediment, la 
identificació dels possibles responsables i les circumstàncies rellevants que concorren en uns 
i altres. 
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Article 124. Acord d´iniciació 
 
1.L´acord d´iniciació tindrà com a contingut mínim el següent: 
  a) La identificació de la persona o persones presumptament responsables. 
   

b) Els fets, succintament exposats, la seva possible qualificació i les sancions 
que hi poguéssin correspondre, sense perjudici del que resultin la instrucció. 

   
c) L´instructor, i en el seu cas, el secretari del procediment, nomenats per 

l´òrgan competent per sancionar, amb expressa indicació del règim de recusacions. 
   

d) L´òrgan competent per a la resolució de l´expedient i la norma que li 
atribueix tal competència. 

   
e) L´advertiment de la possibilitat de reconeixement voluntari de la 

responsabilitat o del pagament voluntari de la sanció pecuniària, amb els efectes 
previstos a l´apartat 3 d´aquest article. 

 
f) Mesures de caràcter provisionalment  que eventualment s´hagin pogut 

adoptar amb l´acord d´iniciació del procediment sense perjudici dels que es puguin 
adoptar durant la tramitació. 

 
g) Indicació del dret a formular al.legacions i a l´audiència en el procediment i 

dels terminis per al seu exercici. 
 
2. L´acord d´iniciació es comunicarà a l´instructor amb trasllat de les actuacions, al 
denunciant, al presumpte responsable o responsables i als possibles interessats, als quals 
s´advertirà que, si no efectuen al.legacions en el termini de 15 dies, la iniciació podrà ser 
considerada proposta de resolució sempre que contingui un pronunciament precís sobre la 
responsbilitat imputada amb els efectes previstos a l´article 16 del Real Decret 1398/1993, 
del 4 d´agost, pel que s´aprova el Reglament del procediment per l´exercici de la potestat 
sancionadora. 
 
3. Iniciat un procediment sancionador, si l´infractor reconeix la seva responsabilitat, es podrà 
resoldre el procediment amb la imposició de la sanció que hi sigui procedent. 
Quan la sanció tingui caràcter pecuniari, el pagament voluntari per l´inculpat, en qualsevol 
moment anterior a la resolució, podrà implicar igualment la terminació del procediment. En 
aquest cas, tindrà dret a una reducció del 30% de l´import. El dret d´aquesta reducció es 
perd en el cas que formuli al.legacions o impugni la resolució. 
 
Article 125. Al.legacions i proposició de prova. 
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Els interessat disposaran de 15 dies per fer al.legacions i proposar proves. L´instructor 
realitzarà d´ofici quantes actuacions resultin necessàries per a l´examen dels fets, reclamant 
les dades i informacions que hi siguin rellevants per determinar en el seu cas l´existència de 
responsabilitats susceptibles de sanció. 
 
Article 126. Període de prova. 
 
Rebudes les al.legacions o transcorregut el termini atorgat, l´òrgan instructor podrà acordar 
l´obertura d´un període de prova per un termini no superior a 30 dies ni inferior a 10 dies. 
Els fets constats pels funcionaris als quals es reconeix la condició d´autoritat, formualitzats 
en document públic i amb els requisits legals oportuns, tindran valor pobratori i sense 
perjudici de les proves que puguin practicar els propis administrats. 
 
Article 127. Drets dels interessats 
 
Seran drets del presumpte responsable: 
 
a)Conèixer, en qualsevol moment, l´estat de tramitació dels procediments sancionadors en 
què tinguin la condició de presumptes responsables i obtenir còpes dels documents que s´hi 
contenen. 
 
b) Obtenir còpia segellada dels documents que presentin, aportant-la junt amb els originals, i 
també la devolució d´aquests excepte quan hagin de figurar en el procediment. 
 
c) Utilitzar les llengües oficials de la nostra comunitat autònoma. 
 
d) No presentar documents que no siguin exigibles per les normes aplicables al procediment 
o que ja es trobin en poder de l´Administració actuant. 

 
Article 128. Proposta de resolució 
 
Conclosa, en el seu cas, la prova, l´òrgan instructor del procediment formularà proposta de 
resolució, en la qual es fixaran els fets considerats provats, la seva qualificació jurídica, la 
determinació de la infracció, la persona o persones responsables i la sanció que es proposa 
imposar o bé la declaració d´inexistència d´infracció o responsabilitat. 

 
Article 129. Notificació i audiència als interessats 
 
La proposta de resolució es notificarà als interessats atorgant un termini de 15 dies per a 
poder-hi formular al.legacions davant l´instructor del procediment. Es podrà prescindir del 
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tràmit d´audiència quan no figurin en el procediment ni s´hagin de tenir en compte altres 
fets ni altres al.legacions ni proves que les ja realitzades en el seu cas per l´interessat. 

 
Article 130. Resolució. 
 
La proposta de resolució, juntament amb tot l´expedient, es cursarà immediatament a 
l´òrgan competent per resoldre el procediment, el qual, si no decideix que es realitzin 
actuacions complementàries indispensables, dictarà resolució, que serà motivada, decidirà 
totes les qüestions plantejades pels interessats i aquelles derivades del procediment i es 
notificarà als interessats. 

 
Article 131. Reparació de la situació alterada 
 
La imposició de sancions serà compatible amb l´exigència a l´infractor de la reposició de la 
situació alterada per ell al seu estat original i també amb la indemnització pels danys i 
perjudicis causats a l´Administració, que podran ser determinats per l´òrgan competen per a 
sancionar. Caldrà comunicar a l´infractor, si s´escau, la sanció perquè la satisfaci en el termini 
establert al Reglament general de recaptació. 

 
Article 132. Òrgans competents 
 
Seran òrgans sancionadors l´alcade o el regidor/a d´aquest Ajuntament a qui delegui 
l´exercici de la competència. 

 
Secció segona. Procediment simplificat 

 
Article 133. Requisits i tramitació simplificada. 
 
El procediment simplificat es regirà per les normes del procediment general per a sancionar 
fets que previsiblement constitueixin infraccions lleus, amb les especialitats següents: 
 
1.Seran òrgans instructors els caps de les unitats administratives 
 
2. A la vista de l´acord d´incoació, l´òrgan instructor notificarà al presumpte responsble 
aquest acord, indicant-hi, a més, els fets que se li imputen, la infracció que comporten i la 
sanció, que, si s´escau, seria procedent aplicar-li, i també l´òrgan competent per a sancionar i 
la norma que l´autoritza. 
 
3. En la mateixa notificació de l´apartat anterior se citarà el presumpte responsable perquè, 
en el termini de 10 dies, presenti les al.legacions i proposi les proves que consideri adients a 
la seva defensa. 
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4. Un cop estudiades les al.legacions presentades i un cop practicada la prova proposada, si 
escau, l´òrgan instructor elevarà proposta de resolució a l´òrgan competent per a sancionar. 
La proposta haurà de tenir en compte les al.legacions presentades i el resultat de la prova 
practicada. 
 
5. A la vista de la proposta de resolució feta per l´instructor, l´òrgan competent per a 
sancionar podrà pronunciar-se en el sentit proposat en aquella o retornar l´expedient a 
l´instructor perquè completi les actuacions per tal de pronunciar-se adequadament. 
 
Secció tercera. Tipificació d´infraccions i sancions 
 
Article 134. Graduació de les infraccions 
 
1.Només constitueixen infraccions administratives les vulneracions d´aquesta Ordenança 
previstes com a tals infraccions, que es qualificaran en lleus, greus i molt greus.  
 
2. Els expedients sancionadors iniciats de resultes de la comissió de presumptes faltes lleus 
s´evacuaran pel procediment sancionador simplificat. Aquells que s´inicïin de resultes de 
presumptes infraccions greus o molt greus quedaran subjectes al procediment general. 
 
3. Les normes definidores d´infraccions i sancions no seran susceptibles d´aplicació anlògica. 
 
Article 135. Tipificació de les infraccions 
 
1.Es reputaran com infraccions els actes o omissions tipificats expressament i els que en 
general constitueixin vulneracions de les normes contingudes en aquesta Ordenança o 
desobediència als manaments d´establir qualsevol mesura correctora o de seguir 
determinada conducta, sempre dintre del marc que per a les infraccions estableix l´art. 140 
del Títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
2. En defecte de tipificació expressa es consideran: 
 
  a) faltes lleus les que impliquin mera negligència o descurança, les 
conseqüències de les quals no afectin la seguretat o la salubritat públiques: 
 
  b) faltes greus les que constitueixin reincidències en les faltes lleus i aquelles 
que, per mera negligència o descurança, afectin la seguretat o la salubritat públiques. 
 
  c) faltes molt greus la desobediència reiterada a les ordres per a l´adopció de 
mesures correctores o de seguir determinades conductes i la resistència manifesta o el 
menys preu al compliment de les normes d´aquesta Ordenança. 
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3. El tancament o clausura correspondrà, com a sanció, a l´apartat de faltes molt greus, en 
els supòsits descrits en el paràgraf anterior. 
 
4. L´aplicació de les sancions establertes en aquesta Ordenança no exclou, en els casos de 
desobediència o resistència a l´autoritat municipal o als seus agents, que es passi el tant de 
culpa als tribunals de justícia. 
 
Article 136. Tipificació de sancions i mesures complementàries 

 
1.Quan a les sancions a aplicar, s´estarà a allò que disposa la legislació vigent en cada 

cas. Independentment de la imposició de la sanció corresponent, es podrà determinar la 
clausura de l´establiment i de les activitats quan, requerits els qui en siguin titulars, no 
sol.licitin llicència d´obertura o quan l´Ajuntament no la pugui concedir en no ajustar-se a les 
determinacions de la normativa aplicable. 
 
 2. La determinació de la infracció i la imposició de la sanció corresponent es farà la 
conformitat amb els procediments establerts. 
  

3. Les infraccions tipificades per aquesta Ordenança seran sancionades amb multes 
d´acord amb la següent graduació, dintre dels màxim establerts per la legislació 
vigent en cada moment per a la sanció d´infraccions a les ordenances municipals. 

 
Infraccions Lleus: fins a 750€ 
Infraccions greus: fins a 1.500€ 
Infraccions molt greus: fins a 3.000€ 

 
4.Quan es plantegin dubtes entre la qualificació d´un determinat fet imputat d´acord 

amb la tipificació d´infraccions d´una ordenança sectorial i la d´aquesta Ordenança, 
prevaldrà la de l´ordenança sectorial.  
 
 Títol VI. Comerç ambulant no autoritzat d´aliments, begudes i altres productes. 
 
Article 137.- Fonaments de la regulació 
 
Les conductes tipificades com a infracció en el present títol es fonamenten en la protecció a 
la salubritat, l´ús racional i ordenat de la via pública, i la salvaguarda de la seguretat púbica, a 
més, en el seu cas, de la protecció de les propietats industrial i intel.lectual, la competència 
deslleial en l´economia de mercat i els drets de consumidors i usuaris. 
 
Article 138. Normes de conducta 
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1. És prohibida la venda ambulant en l’espai públic de qualsevol tipus d’aliments, 
begudes i altres productes com ara roba, artesania, bijuteria, complements, 
ulleres,etc. Llevat de les autoritzacions específiques. En tot cas, la llicència o 
autorització haurà de ser perfectament visible. 

2. Resta prohibit col·laborar amb els venedors ambulants no autoritzats, amb accions 
com ara facilitar o guardar el gènere o vigilar i alertar sobre la presència dels agents 
de l’autoritat 

3. Es prohibeix la compra o l’adquisició en l’espai públic d’aliments, begudes i altres 
procedents de la venda ambulant no autoritzada. 

4. Els organitzadors d’actes públics 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 esmentades conductes, els seus organitzadors ho 
comunicaran immediatament als agents de l’autoritat. 

 
Article 139. Règim de Sancions. 
 

1. Sens perjudici de la legislació penal, les conductes prohibides descrites en els apartats 
anteriors. Són constitutives d’infracció greu amb una sanció de 200 € 

 
Article 140. Intervencions específiques 
 

1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l’autoritat retiraran i 
intervindran cautelarment el gènere o elements objecte de les prohibicions i els 
materials o els mitjans emprats. Si es tracta d’aliments o béns fungibles, es procedirà 
a la seva destrucció o els donarà la destinació que sigui adient. 

2. Quan les conductes tipificades en aquest capítol puguin  ser constitutives d’il·lícit 
penal, els agents de l’autoritat ho posaran en coneixement de l’autoritat judicial 
competent. 

 
Article 141. Elements probatoris dels agents de l’autoritat 
 

1. En els procediments sancionadors que s’instrueixin en aplicació d’aquesta ordenança, 
els fets constatats per agents de l’autoritat tenen valor probatori, d’acord amb la 
normativa aplicable a l’efecte, sens perjudici d’altres proves que puguin aportar els 
interessats. 

2. Als expedients sancionadors que s’instrueixin, i amb els requisits que corresponguin 
d’acord amb la legislació vigent, s’hi podran incorporar imatges dels fets denunciats, 
ja sigui en fotografia, filmació digital o altres mitjan tecnològics, que permetin 
acreditar els fets recollits a la denúncia formulada d’acord amb la normativa 
aplicable. En tot cas, la utilització de videocàmares requerirà, si s’escau, les 
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autoritzacions previstes en la legislació aplicable, així com el seu ús d’acord amb el 
principì de proporcionalitat. 

  
Article 142. Rebaixa de la sanció si es paga de manera immediata 
 

1. Els presumptes infractors poden reconèixer la seva responsabilitat mitjançant el 
pagament de les sancions de multa amb una reducció del cinquanta per cent de l’ 
import de la sanció que aparegui en el butlletí de denúncia o en la notificació 
realitzada per l’instructor de l’expedient. 

2. El pagament de l’ import de la sanció de multa comportarà la terminació del 
procediment, sens perjudici de presentar els recursos procedents. 

 
DISPOSICIO TRANSITÒRIA 
 
Les antenes instal.lades amb anterioritat a l´entrada en vigor d´aquesta Ordenança hauran 
d´adaptar-se a aquesta normativa en un període màxim de 7 anys. 
 
DILIGÈNCIA: Per fer constar que aquesta ordenança va estar aprovada inicialment per acord 
plenari del 6 de novembre de 2008 publicada inicialment al BOPT núm 271 de 22 de 
novembre de 2008, aprovada definitivament pel Ple de 12 de maig de 2009,  publicada la 
seva aprovació definitiva al BOPT núm 148 de 29 de juny de 2009. 
 
DILIGÈNCIA.- Per fer constar que la modificació d´aquesta ordenança pel que fa al Titol VI va 
ser aprovada pel Ple de la Corporació en data 8 de maig de 2013 i publicada definitivament 
al BOP en data 10 de juliol de 2013. 
 
DILIGÈNCIA.- Per fer constar que les modificacions d´aquesta ordenança pel que fa al articles 
60, 14 i 47 van ser aprovades pel Ple de la Corporació en data 28 d´agost de 2014 i 
publicades definitivament al BOP 243 de 22 d´ octubre de 2014. 
 
DILIGÈNCIA.- Per fer conctar que la modificació d´aquesta ordenança al seu article 72 va ser 
aprovada pel Ple de la Corporació de data 29 d´octubre de 2014 i publicada defintivament al 
BOP 293 de 23 de desembre de 2014. 
 
 
Vandellòs i Hospitalet de l’Infant, 23 de desembre de 2014. 
 
          
L´alcade      La secretària  
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