Ajuntament de Creixell

Prefectura

Ordenança de Convivència ciutadana a la via pública
BOP DE TARRAGONA – Núm. 159 Dimecres, 9 - 7 – 2008
SECCIÓ PRIMERA: Convivència i respecte a les persones
Article 3. Inrraccions de la convivència
1. No és 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
fisiolggiques a la via pbblica, en edificis i installlacions municipals o als transports
pbblics.
c) Elevar globus aerostàtcs o disparar coets, petards i, en general, focs d'artfici, sense
prendre les precaucions degudes per tal d'evitar accidents i molèstes a les persones i,
en tot cas, amb subjecció al que disposi la normatva vigent.
d) Espolsar catfes, estores, roba o altres efectes d'índole personal des dels balcons,
finestres o plantes baixes de les cases; adobar i netejar llana, catfes, estores, etc., cosa
que només podrà fer-se fora de les zones edificades.
e) Regar torretes i plantes colllocades als balcons i finestres, quan aquesta actvitat
provoqui molèstes als veïns o vianants a causa del sobreeiximent d'aigua.
f) Estendre i eixugar roba a la vista del pbblic als balcons, les finestres i les baranes
exteriors de les terrasses; penjar qualsevol altre objecte que sigui contrari a l'estètca
de la via pbblica o que sobresurt de les façanes de les cases o de les portes de les
botgues, llevat d'autorització municipal.
g) Fumar i escopir durant els espectacles que se celebrin en locals tancats, llevat dels
espais destnats a fumadors.
h) Fumar en les dependències i edificis municipals, llevat dels espais destnats a aquest
efecte.
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i) Fumar en els transports pbblics municipals.
j) Romandre a la via pbblica o als edificis i transports municipals sense observar unes
condicions mínimes de neteja i higiene personal.
k) Encendre fogueres, brasers o fogons o fer foc tant a la via pbblica com a les portes,
balcons i finestres, llevat d'autorització municipal.
l) Rentar cap objecte, llençar brossa, rentar-se, banyar-se o banyar animals a les fonts
i/o enterbolir-ne les aigües.
m) Dipositar i donar menjar als animals, especialment als coloms, en els espais pbblics.
n) L'incompliment dels anteriors apartats serà considerat com a falta molt greu
(apartat a, k); com a falta greu (apartat c); com a falta lleu (apartats b, d, e, f, g, h, i, j, l,
m).
SECCIÓ SEGONA: Conservació dels béns situats en espais públics
Article 4. Danss als béns situats en espais públics
1. No és permès:
a) Causar destrosses, sacsejar, arrancar, trencar, ratllar o embrutar: parets o interiors
d'edificis i installlacions municipals; vehicles municipals; tanques, bardisses o parets
divisgries; fonts pbbliques; fanals d'enllumenat, pals de línies d'electricitats
conduccions d'aigües; senyalització vertcal i horitzontal; semàfors; mobiliari urbà,
entès com aquells elements que serveixin d'ornamentació , suport de serveis i
actvitats d'esplai i recreatves, com papereres, fonts, estanys, jocs infantls, jardineres,
bancs, marquesines, suports publicitaris, contenidors i escultures; i, en general, tots
aquells béns i serveis que siguin elements estructurals de la via pbblica, formin part del
seu contngut o regulin la mobilitat de persones i vehicles.
b) Embrutar zones ajardinades, trepitjar-les o realitzar qualsevol actvitat, en aquest
cas llevat d'autorització municipal.
c) Pintar dibuixos, missatges, signatures, escrits, rascades, gravats o simplement
embrutar mitjançant pintures, esprais o altres mitjans les façanes, parets,
installlacions, edificis i mobiliari urbà, llevat d'autorització municipal i/o del ttular del
bé afectat per a realitzar pintures murals de caràcter artstc.
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d) 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 del béns malmesos.
e) Per que fa a l'apartat c), la falta serà sancionada segons la intensitat, el contngut i el
perjudici causat per l'esmentada conducta de conformitat amb els criteris següents:
f) Seran considerades infraccions molt greus les pintades que causin deteriorament als
edificis o altres béns d'interès histgric o artstc del municipi.
g) Seran considerades infraccions greus aquelles que causin un deteriorament a les
façanes dels edificis i els elements que en formen part confrontats a la via pbblica i
aquelles que tnguin un contngut racista, xengfob, sexista o que menyspreï algun dels
drets fonamentals o de les llibertats pbbliques dels ciutadans i ciutadanes.
h) Seran considerades infraccions lleus les pintades que pel seu caràcter i intensitat no
puguin incloure's en els anteriors apartats.
i) En tots els casos, l'infractor responsable dels danys es farà càrrec del cost de la
reparació o reposició dels béns malmesos.
j) Els ttulars de l'autorització seran responsables de la retrada dels elements installlats
i de reposar els elements al seu estat anterior, d'acord amb les indicacions que donin
els serveis municipals.
k) Es prohibeix colllocar publicitat sobre la part exterior dels vidres dels vehicles, així
com escampar i llançar tota classe de fulletons o papers de publicitat comercial o
qualsevol material similar en la via pbblica i en els espais pbblics i altres espais definits
a l'artcle 3 d'aquesta Ordenança.
l) Les persones que reparteixen publicitat domiciliària no podran deixar propaganda
fora de la bbsta o lloc específic, quan així estgui expressament indicat.
m) Les persones fsiques o jurídiques que promoguin la contractació o difusió del
missatge i les empreses de publicitat contractades a l'efecte, respondran directament i
solidàriament de les infraccions precedents amb els autors materials del fet.
n) Queda exceptuada d'aquestes prohibicions la publicitat amb fins electorals que
s'efectuï dins les dates aprovades oficialment per a campanya electoral, encara que
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sigui fora dels espais expressament habilitats a l'efecte.
Article 5. Ocupació i usurpació de béns de domini públic
1. Els partculars que sostreguin béns municipals o hi facin actes d'ocupació, estaran
obligats a reparar els danys i perjudicis que causin o a resttuir el que hagin sostret, així
com a abandonar els espais que hagin ocupat.
2. Sempre que la seva conducta no estgui tpificada penalment, seran sancionats per la
comissió d'una infracció administratva. 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 6. Prohibicions
1. Als espais pbblics del terme municipal de Creixell estan prohibits els següents
comportaments:
a) La petció de diners o donatus exercida de forma coactva, de paraula u obra, amb
violència o intmidació, o de forma que causi molèstes als ciutadans.
b) L'oferiment d'objectes a canvi d'una quanttat de diners o donatu, tal com
mocadors, bosses, etc.
c) La presentació de serveis no requerits, sense autorització ni llicència, a canvi d'un
preu o donatu, tal com la neteja de vidres dels vehicles, aparcament i vigilància de
vehicles, interpretacions musicals i artstques, etc.
d) La realització de qualsevol altra actvitat no autoritzada encaminada a obtenir del
ciutadà diners o donatus.
e) Es prohibeix la pràctca de jocs a l'espai pbblic i de competcions esportves massives
i espontànies que pertorbin els legítms drets dels veïns i veïnes o dels altres usuaris de
l'espai pbblic.
f) És especialment prohibida la pràctca de jocs amb instruments o d'altres objectes
que puguin posar en perill la integritat fsica dels usuaris de l'espai pbblic, així com la
integritat dels béns, serveis o installlacions, tant pbblics com privats.
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g) No és permesa la pràctca d'acrobàcies i jocs d'habilitat amb bicicletes, patns o
monopatns fora de les àrees destnades a l'efecte.
h) Queda prohibida la utlització d'escales per a vianants, elements per a l'accessibilitat
de persones discapacitades, baranes, bancs, passamans, o qualsevol altre element del
mobiliari urbà, per a les acrobàcies amb patns i monopatns.
2. No són permesos els següents usos impropis dels espais pbblics i dels seus elements:
a) Acampar a les vies i els espais pbblics, acció que inclou la installlació estable en
aquests espais pbblics dels seus elements o mobiliari en ells installlats, o de tendes de
campanya, vehicles, autocaravanes o caravanes, llevat d'autoritzacions per a llocs
concrets. No és permès tampoc el dormir de dia o de nit en aquests espais.
b) Utlitzar els bancs i els seients pbblics per a dormir i per altres usos diferents als
quals estan destnats.
Article 7. Persones responsables
Seran responsables dels fets esmentats en l'artcle 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 llàstma i implorar la caritat pbblica.
Article 8. Intervenció municipal
1. La Policia Local requerirà als que practquin les actvitats en els termes descrits
abans per tal que cessin en la seva acttud, actuant en tot moment de conformitat amb
el previst en la present Ordenança i en la resta de l'ordenament jurídic.
2. Si encara persistssin en la seva conducta, o fossin reincidents, la Policia Local els
requerirà per tal que es presentn als Serveis Socials municipals, els quals estudiaran la
seva situació, i procedirà, com a mesura cautelar, a la retrada i dipgsit dels fons que
hagin obtngut amb aquesta actvitat, així com dels elements utlitzats per al seu
exercici, posant-los a disposició dels Serveis Municipals o, en el seu cas, a disposició
judicial.
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3. Els elements requisats o intervinguts que tnguin un cert valor estaran en dipgsit
pendents de la resolució que s'adapt a l'expedient sancionador durant un termini
màxim de 15 dies, transcorregut el qual es procedirà a la seva destrucció o lliurament a
insttució 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 quanta de la qual s'establirà com a mínim en 30 euros i
com a màxim en 300 euros, tenint en compte per a la seva graduació la reincidència i
altres circumstàncies que concorrin en els fets.
4. Aquesta sanció podrà implicar la pèrdua de subvencions i ajuts municipals de
caràcter discrecional que per les seves circumstàncies socioecongmiques rebi
l'infractor.
5. Una vegada resolt l'expedient amb imposició de multa, en el cas d'impagament
aquesta s'executarà per la via de constrenyiment, procedint al cobrament de la sanció
a través dels diners incautats i dels elements requisats si aquests existeixen.
Article 9. Reiteració dels incompliments
Qualsevol conducta o actvitat 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 actva o passiva a
complir un manament d'aquesta, en menyspreu de l'ordre jurídic que ha d'ésser
garantt en tot moment pels organismes pbblics, els quals es confia aquesta missió, i
s'interposarà en aquest sentt l'oportuna denuncia davant l'grgan judicial
corresponent.
SECCIÓ QUARTA: Consum de begudes alcohòliques i drogues.
Article 10.. Prohibició del consum i venda de begudes alcohòliques en espais públics
1. Resta especialment prohibit el consum de begudes alcohgliques quan pugui alterar
greument la convivència ciutadana. A aquests efectes, la dita alteració es produeix
quan concorrin alguna de les circumstàncies següents:
a) Quan, per la morfologia o la naturalesa del lloc pbblic, el consum es pugui fer de
forma massiva per grups de ciutadans o ciutadanes o convidi a l'aglomeració d'aquests.
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b) Quan, com a resultat de l'acció del consum, es pugui deteriorar la tranquilllitat de
l'entorn o provocar-ne situacions d'insalubritat.
c) Quan el consum s'exterioritzi en forma denigrant per als vianants o la resta d'usuaris
dels espais pbblics.
d) Quan els llocs on es consumeixi es caracteritzin per l'afuència de menors o la
presència d'infants i adolescents.
2. Els organitzadors de qualsevol acte pbblic de naturalesa cultural, lbdica, festva,
esportva o de qualsevol altra índole vetllaran perquè no es produeixin durant la seva
celebració les conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motu de qualsevol
d'aquests actes es realitzen aquelles conductes, els seus organitzadors ho comunicaran
immediatament als agents de l'autoritat.
3. Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o tutors o
tutores o guardadors o guardadores 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, const dol, culpa o negligència tot
incloent-hi la simple inobservança.
4. Tot recipient de beguda ha de ser dipositat en els contenidors corresponents i, en el
seu cas, en les papereres situades a l'espai pbblic. Queda prohibit llençar al terra o
dipositar a la via pbblica recipients de begudes com ara llaunes, ampolles, vasos, o
qualsevol altre objecte.
5. És prohibida la venda ambulant en l'espai pbblic de qualsevol tpus 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.
6. Resta prohibit colllaborar 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.
7. Es prohibeix la compra o l'adquisició en l'espai pbblic d'aliments, begudes i altres
productes procedents de la venda ambulant no autoritzada.
8. Els organitzadors d'actes pbblics de naturalesa cultural, festva, lbdica o esportva o
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de qualsevol altra índole vetllaran perquè no es produeixin, durant la seva celebració,
les conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motu de qualsevol d'aquests
actes es realitzen les esmentades conductes, el seus organitzadors ho comunicaran
immediatament als agents de l'autoritat.
Article 11. Prohibició del consum de drogues
1. Resta prohibit el consum de drogues, estupefaents o substàncies psicotrgpiques
considerades illlegals per a la legislació vigent, així com l'abandonament als esmentats
llocs dels estris utlitzats pel seu consum en espais pbblics.
2. L'incompliment de la prohibició establerta en aquest artcle serà considerat com una
falta lleu. Per a la graduació de la sanció es tndrà en compte les circumstàncies
esmentades a l'artcle anterior.
Article 12.. Altres comportaments relacionats amb les drogues
1. No és permesa als espais pbblics: a. La preparació, manipulació o tnença de
drogues, estupefaents o substàncies psicotrgpiques considerades illlegals per la
legislació vigent.
b. L'administració d'injectables de qualsevol tpus, excepte els administrats per
personal sanitari en els casos d'urgència o de força major.
c. Els comportaments previstos en el paràgraf anterior seran considerats com a faltes
greus.
CAPITOL III: Accés i ús de les platges
Article 13. Accés a les platges
1. L'accés a les platges del municipi serà lliure per a tothom, sempre que es practqui a
peu tot garantnt-hi l'accés de les persones amb mobilitat reduïda.
2. L'accés mitjançant vehicles rodats incloent-hi turismes, motocicletes i ciclomotors es
considerarà una pertorbació de l'bs del domini pbblic marítmoterrestre. Sense
perjudici de la notficació a l'Administració de l'Estat a l'efecte que puguin instruir-se
l'expedient sancionador corresponent, els agents de la policia local podran instar a
aquells que accedeixin a les platges amb vehicles rodats perquè les abandonin.
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3. L'bs de la bicicleta no es considerarà inclgs en el supgsit de l'apartat anterior,
sempre que s'efectuï sense pertorbar l'bs de la platja per part dels vianants. En
qualsevol cas, durant el període comprès entre l´1 d'abril i el 30 de setembre, i mentre
hi hagi llum solar, l'bs de la bicicleta es presumirà pertorbador i, per tant, els agents de
l'autoritat local restaran facultats per instar als ciclistes per a què abandonin la platja.
Article 14. Servitud de pas per accedir a les platges
En els casos què no es respect les servituds de pas per a l'accés al domini pbblic
marítmoterrestre i, en partcular, a les platges, així com a la resta de les previstes a la
normatva de costes, l'administració municipal n'informarà l'Administració de l'Estat
perquè prengui les mesures oportunes.
Article 15. Disposicions generals en relació amb lúús de les platges
1. Els usuaris de les platges seguiran les instruccions relatves 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 altra senyal convencional per
informar sobre les condicions o de bany i del lloc d'aquests.
2. Els usuaris de la platja hauran de mantenir-ne i evitar tota conducta que pugui
produir la seva degradació, pugui danyar el medi ambient o molestar la resta d'usuaris.
En relació amb l'abandonament de residus seran d'aplicació les disposicions especials
contngudes 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'utlitzar les papereres i altres serveis pbblics quan sigui necessari.
5. Està prohibit l'abocament a mar o en altres llocs de tota mena de residus, d'aigües
residuals i de qualsevol producte que pugui incidir contra la insalubritat de les platges
i/o contra el medi ambient.
6. La infracció de les obligacions derivades d'aquest artcle serà sancionada com a una
falta lleu, llevat que es prevegi una de més greu en matèria de residus.
7. La seguretat a les platges i especialment en les actvitats en el mar, exigeixen
l'observació de les indicacions que es donin i el respecte a les senyalitzacions sobre les
condicions i els llocs de bany:
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a. La bandera verda indica l'absència de perill, la qual cosa permet una actvitat normal
a la platja.
b. Amb bandera groga s'hauran d'extremar les precaucions a l'aigua.
c. La bandera vermella significa la prohibició del bany.
8. És prohibit el bany en els espigons i en altres zones senyalitzades en les quals no es
permet el bany o el pas està restringit.
Article 16. Nudisme
1. La pràctca de nudisme integral restarà autoritzada en els trams de platja que l 'bs
ciutadà ha delimitat, o en el seu defecte, en els que l'ajuntament pugui determinar i
senyalitzar.
2. Els agents de l'autoritat podran instar a aquells usuaris que vagin nus en una zona no
reservada perquè l'abandoni o es vesteixi.
Article 17. Llocs i activitats esportives
1. La pràctca de jocs i actvitats esportves que requereixin un cert espai lliure per a
desenvolupar-se, com ara curses o jocs de pilota, tant a l'aigua com al terra, s'haurà de
realitzar en les zones habilitades a tal efecte per l'ajuntament.
2. Es podran dur a terme la pràctca de jocs o actvitats esportves en un espai no
delimitat, sempre que no es tract 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 estguin 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
gaudir 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 actvitat molesta.
Article 18. eehicles aquttics
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1. Resta prohibit l'bs de vehicles aquàtcs i, partcularment, de motos aquàtques en les
àrees reservades per al bany. En cas que, per accedir a la costa o per partr d'ella, aixg
sigui necessari ho hauran de fer a través dels canals habilitats a tal efecte, sense posar
en perill la seguretat dels banyistes i causant la mínima molèsta possible.
2. Aquells que contravinguin allg que disposa el paràgraf anterior seran sancionats per
la comissió d'una falta greu.
Article 19. Animals domèstics i de compansia
1. Els propietaris d'animals de companyia podran portar-los a les platges del municipi
durant el període comprès entre el 16 d'octubre i el 31 de març següent, sempre que
no pertorbi el gaudir de la resta d'usuaris i mantnguin les condicions de neteja i
higiene mínima, si bé els ttulars o conductors dels animals hauran d'atenir-se a
l'estricte compliment de la normatva vigent especialment pel que fa als següents
extrems:
a. Els gossos aniran al costat del seu amo o conductor, lligats de la corretja o cadena
amb la medalla de control sanitari; i si la perillositat del gos és racionalment previsible,
portarà també el morrió.
b. Els ttulars o conductors dels gossos hauran d'evitar que aquests facin llurs
deposicions a la sorra o a l'aigua, i, en el cas d'inevitable deposició, hauran de retrar
immediatament els excrements o brutcia produïts.
2. Durant el període comprès entre l´1 d'abril i el 15 d'octubre, resta prohibida la
presència d'animals domèstca i de companyia a la platja, a excepció dels gossos guia.
3. En cas d’incompliment de les obligacions contngudes en aquest artcle, a banda de
la imposició de la sanció corresponent per la comissió d'una falta greu els agents de
l'autoritat local restaran facultats per a requerir als propietaris per a què abandonin la
platja.
Article 2.0.. Prohibició dúestacionament i circulació de vehiclesc aixíc 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
justficats.
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2. Estan prohibits els campament i acampades a les platges i a la resta de domini pbblic
marítmoterrestre. S'entendrà per acampada la installlació de tendes de campanya o
de vehicles o remolcs habitables i per campament, la acampada organitzada.
3. Els qui vulnerin les esmentades prohibicions hauran de desallotjar de manera
immediata, a requeriment verbal dels agents de l'autoritat, el domini pbblic ocupat,
sense perjudici de les possibles sancions que s'en derivin.
CAPÍTOL QUART. Comportament a la via pública.
Article 2.1. Ordre públic
1. Sempre que no sigui consttutu d'infracció penal per la seva gravetat, els següents
comportament seran considerats faltes greus:
a. Originar desordres als espais o establiments pbblics
b. Desobeir els mandats de l'autoritat.
2. Les sancions seran graduades segons la intensitat de la infracció, la seva repercussió
pbblica, 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 susceptbles de ser subsumits en l'apartat 1.a. d'aquest artcle,
els agents de l'autoritat podran instar als infractors per a què deposin la seva acttud i,
si és necessari, podran desallotjar-los de l'espai o establiment on s'estgui produint
l'incident.
Article 2.2.. oocs inrantils
1. Els jocs infantls es practcaran en les zones reservades a tal efecte o, en absència
d'aquestes, en aquells espais pbblics en que no comportn un perill pels practcants o
una molèsta per la resta d'usuaris. Resta expressament exclgs a aquest efecte l'bs
d'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 CINQUÈ. Sorolls.
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Secció primera: disposicions generals
Article 2.3. Actuació davant dels sorolls molestos per a la convivència ciutadana
1. Els infractors de les disposicions contngudes en aquest capítol seran requerits a
cessar en l'actvitat pertorbadora. Quan no es pugui localitzar la persona responsable
de la infracció, es prendran les mesures necessàries per fer cessar la molèsta
provocada als veïns.
2. Excepcionalment, no seran objecte de denbncia els infractors d'emissió de sorolls
que a requeriment dels agents de l'autoritat cessin immediatament en aquesta
actvitat. En cas de negatva, contnuació o reincidència en la molèsta es cursarà la
denbncia corresponent.
3. Es considerarà falta greu desatendre els requeriments municipals per desistr de
contnuar amb l'actvitat que generi sorolls molestos o per a la correcció de les
deficiències observades, i es podrà considerar igualment com a delicte de
desobediència a l'autoritat.
Secció segona: Sorolls als edifcis
Article 2.4. Prohibicions
1. No és permès:
a) Cantar o parlar en un to de veu excessiu a l'interior dels habitatges i per les escales i
els pats dels edificis, especialment des de les 22 hores fins a les 8 hores del mat.
b) Tancar amb estrèpit portes i finestres, especialment en el període horari assenyalat
a l'apartat anterior.
c) Qualsevol classe de soroll evitable a l'interior dels habitatges, partcularment els
produïts per reparacions de caràcter domèstc o trasllat de mobles, especialment de
les 22 fins les 8 hores.
d) Deixar entre les 22 i les 8 hores en pats, galeries, balcons o finestres qualsevol
animal que, amb els seus cants, sons, crits o altres actvitats, pertorbi el descans dels
veïns. Durant les hores restants, també hauran d'ésser retrats pels seus propietaris o
encarregats quan notgriament ocasionin molèstes als altres ocupants de l'immoble o
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als dels habitatges propers. Tampoc no podran produir molèstes encara que els
animals estguin a l'interior dels pisos o locals de què es tract.
e) En general, la realització de qualsevol actvitat que provoqui molèstes al veïnat per
causa del soroll.
2. L'incompliment del que disposen els apartats anteriors serà considerat com a falta
greu.
Article 2.5. Obligacions
1. Els propietaris o els usuaris de receptors de ràdio i de televisió, tocadiscs,
magnetgfons, altaveus, instruments musicals i altres emissors acbstcs hauran
d'abaixar-ne el volum o utlitzar-los de manera que no ocasionin molèstes als veïns,
especialment de les 22 fins a les 8 hores. Durant la resta del dia ho hauran de fer si ho
demana qualsevol veí que manifest que hi ha persones malaltes al seu domicili o
qualsevol altra circumstància que requereixi silenci.
2. Les actvitats musicals o artstques de qualsevol altre tpus i les festes en domicilis
partculars s'atendran al que estableix l'apartat anterior.
3. En qualsevol cas, mai no es podran superar els límits previstos en l'artcle següent.
4. L'incompliment del que disposen els apartats anteriors serà considerat com a falta
greu.
Article 2.6. Nivells mtxíims admissibles a lúambient interior produdda per les activitats
i el vednat.
Sense perjudici de les infraccions previstes en els artcles anteriors, en cap cas es
podran superar els nivells d'emissió sonora següents:
a) En el cas dels habitatges i hotels o negocis anàlegs, 40 dB entre les 8 i les 22 hores, i
30 dB entre les 22 i les 8 hores.
b) En el cas d'establiments comercials, 45 dB durant l'horari d'obertura.
c) En el cas de cinemes, teatres i similars, 40 dB durant l'horari d'obertura.
d) En el cas de les esglésies i altres centres religiosos, 35 dB entre les 8 i les 22 hores.
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e) En el cas de les biblioteques, museus i similars, 35 dB durant l'horari d'obertura.
f) En el cas dels restaurants, grans superfcies de venda i similars, 55 dB durant l'horari
d'obertura.
g) En el cas d'establiments sanitaris i de repgs, 35 dB entre les 8 i les 22 hores, i 30
entre les 22 i les 8 hores. Per a les franges horàries no previstes, s'entendrà que el
soroll ha de ser, en tot cas, inferior als 30 dB. L'incompliment d'aquests valors serà
consttutu de falta greu.
Article 2.7. Nivells mtxíims admissibles de soroll a lúexíterior dels edifcis
Sense perjudici de les infraccions previstes en els artcles anteriors, en cap cas es
podran superar els nivells d'emissió següents:
a) Per al cas que la zona envoltant sigui sanitària, 50 dB entre les 8 i les 22 hores i 40
dB entre les 22 i les 8 hores.
b) Per al cas que la zona envoltant sigui comercial, 70 dB entre les 8 i les 22 hores i 50
dB entre les 22 i les 8 hores.
c) Per al cas que la zona envoltant sigui industrial i de magatzems (polígons), 70 dB
entre les 8 i les 22 hores i 60 dB entre les 22 i les 8 hores.
d) Per al cas que la zona envoltant sigui d'habitatges i oficines, 65 dB entre les 8 i les 22
hores i 50 entre les 22 i les 8 hores.
Secció tercera: sorolls provocats des dels espais públics
Article 2.8. Prohibicions
1. No és permès:
a) Pertorbar la tranquilllitat pbblica amb crits, escàndols, baralles i tumults.
b) La realització de treballs en la via pbblica i en la construcció partr de les 20 h i fins a
les 8 h, excepte en el cas d'obres urgents i aquelles autoritzades per l'Ajuntament que
pel perill o els inconvenients que comportn no es puguin efectuar en horari diürn.
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c) Accionar sense causa justficada qualsevol sistema d'avís acbstc (alarmes, sirenes,
etc.) installlat en edificis o vehicles. En cas de no ser localitzats els responsables del
sistema d'avís acbstc, podran ser emprats els mitjans necessaris per fer cessar les
molèstes als veïns.
3. L'incompliment del que disposen els apartats anteriors serà considerat com a falta
greu.
4. El comportament dels ciutadans i ciutadanes a la via pbblica i zones de pbblica
concurrència i als vehicles de servei pbblic ha de mantenir-se dins dels límits de la bona
convivència ciutadana. En especial i llevat autorització municipal, està prohibit
pertorbar el descans i la tranquilllitat dels veïns i veïnes i vianants mitjançant:
a. Funcionament d'aparells de televisió, ràdio, musicals o altres aparells sonors.
b. Cants, crits, baralles o qualsevol altre acte molest
Article 2.9. Aparells sonors
1. Als espais pbblics no es pot cridar, fer funcionar aparells de ràdio, televisors,
instruments musicals o altres aparells anàlegs per sobre dels límits que imposa el
respecte mutu. La intensitat sonora derivada de l'bs d'aquests aparells en els vehicles
no podrà excedir la que es determina per al soroll del motor.
2. Les persones que portn en funcionament aquests apareix hauran de tancar-ne la
connexió en el cas que els ho requereixi qualsevol persona autoritzada, per causa
justficada.
3. L'incompliment del que disposen els apartats anteriors serà considerat com a falta
lleu.
Article 30.. eehicles de transport públic
Els vehicles de transport pbblic modularan el nivell sonor dels seus aparells de ràdio o
de reproducció de mbsica per tal d'evitar molèstes als usuaris i/o vianants, d'acord
amb la normatva vigent.
Article 31. Música ambiental
L'emissió de mbsica ambiental al carrer restarà sotmesa a l'autorització de
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l'Ajuntament, i es limitarà als períodes o dates tradicionals en zones comercials o
anàlogues. Per a la localització dels equips o installlacions musicals serà necessària la
conformitat prèvia dels veïns als quals pugui correspondre suportar la fixació o
connexió material des de la seva façana o habitatge. Els límits de l'horari d'emissió es
fixaran entre les 8 i les 22 hores, amb un període de descans almenys entre les 14 i les
17 hores.
Article 32.. Actuacions musicals al carrer
1. Que les actuacions es facin en espais pbblics d'amplada superior a 7 metres, i
sempre que no produeixin dificultats al trànsit o impedeixin l'bs normal de la via
pbblica.
2. Que les actuacions es facin en l'horari comprès entre les 10 i les 22 hores i no tnguin
una durada superior als 30 minuts. A més, amb independència de qui les realitzi, mai
podran superar el temps total de 2 hores en un dia en una mateixa ubicació.
3. Que no confront amb centres docents, consultori mèdic o residències assistdes, ni
terrasses o vetlladors.
Article 33. Recollida dúescombraries
1. En les operacions de recollida d'escombraries i de neteja s'hauran d'adoptar les
mesures necessàries per tal de reduir al mínim el nivell de sorolls que puguin pertorbar
la tranquilllitat ciutadana.
2. Els usuaris del servei estan obligats a respectar la recollida de residus municipals.
Correspon als usuaris del servei separar les diferents fraccions en origen i dipositar-les
en els contenidors específics que per aquests efecte estan installlats a la via pbblica o
de la forma establerta en la zona on estgui ubicat l'usuari, i complir les obligacions i
restriccions següents:
a) L'horari per dipositar els residus del rebuig i la matèria orgànica als contenidors no
soterrats queda fixat entre les 20 i les 22 hores. Pel que fa als contenidors soterrats els
residus del rebuig i la matèria orgànica es poden dipositar a qualsevol hora del dia. Per
evitar problemes de soroll els residus de vidre només es podran abocar fins les 22:00
hores. En qualsevol cas, els usuaris estan obligats a tancar el contenidor després de
realitzar l'abocament.
b) Per tal d'evitar basaments i olors, s'ha de dipositar la matèria orgànica i el rebuig a
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l'interior dels respectus contenidors en bosses resistents i lligades. La resta de
fraccions es poden abocar directament dins els respectus contenidors. Les caixes de
cartró s'han de dipositar plegades en els corresponents contenidors. Tanmateix, els
establiments subjectes al servei de recollida comercial de cartró no podran dipositar
les caixes de cartró en els contenidors sinó que hauran de dipositar-les plegades a la
porta de l'establiment en els dies i hores establerts.
c) S'han d'utlitzar correctament els contenidors de recollida selectva i, en
conseqüència, no dipositar-hi d'altres residus que no siguin els que corresponguin.
d) No és permès en cap cas dipositar residus en estat líquid, o susceptble de liquar-se,
a l'interior dels contenidors.
e) No és permès dipositar o abandonar els residus fora dels contenidors o a l'entorn
dels mateixos.
f) No és permès dipositar als contenidors o en les bosses, els residus especials generats
en els domicilis. Aquests residus s'han de portar a la deixalleria.
g) L'ajuntament no es fa càrrec dels residus assimilables als municipals originats per la
indbstria, establiments comercials o altres actvitats quan per les seves condicions de
presentació, volum, pes, quanttat de lliurament diari, contngut d'humitat i d'altres
característques no puguin ser objecte del servei de recollida de residus municipals.
h) Els contenidors per a les restes de poda installlats a les zones on es troba
implantada la recollida diferenciada de residus vegetals són d'bs exclusiu per als
partculars residents a la zona. Queda expressament prohibit l'bs dels contenidors per
a les restes de poda per part dels professionals de la jardineria.
i) Els contenidors de residus bnicament els pot manipular el personal del servei de
recollida, excepte aquells contenidors d'bs exclusiu d'un establiment específic.
j) No és permès triar, seleccionar i retrar materials dels contenidors.
k) Cal respectar l'espai reservat als contenidors i no és permès desplaçar-los de la seva
ubicació, excepte quan aquests siguin d'bs exclusiu.
3. Els residus voluminosos no es poden dipositar a l'interior dels contenidors de residus
municipals, sinó que són objecte d'una recollida específica a la via pbblica mitjançant el
servei que l'Ajuntament té establert per a les quanttats generades pels partculars en
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els seus domicilis, o bé els seus posseïdors els poden traslladar directament a les
deixalleries municipals.
4. Els partculars residents a les zones del municipi dins l'àmbit del servei de recollida
de voluminosos mitjançant concertació telefgnica han de solllicitar el servei al telèfon
establert a aquest efecte i han d'ajustar-se als horaris i la forma de dipgsit que se'ls
indiqui.
5. Els partculars de les zones de municipi dins l'àmbit del servei de recollida de
voluminosos per barris només poden dipositar els residus a la via pbblica el dia de la
setmana assignat al barri on resideixin i han d'ajustar-se als horaris i la forma de dipgsit
que se'ls indiqui.
6. En cas d'abandonar residus voluminosos o fer un mal bs del servei de recollida
específica, el responsable s'ha de fer càrrec de la retrada dels mobles i estris
abandonats o del cost corresponent en cas que els retrin els serveis municipals, sens
perjudici de les sancions administratves que corresponguin.
7. Queden exclosos els residus procedents de la construcció, ja sigui d'obres menors
com majors, que estan regulats a l'Ordenança municipal de gestó de runes i residus de
la construcció.
8. Correspon als usuaris del servei de recollida de residus comercials separar les
fraccions subjectes a aquesta recollida diferenciada en origen i dipositar-les de la
forma establerta tot complint les obligacions i restriccions següents:
a) Quan els residus consistents en embalatges de cartró s'hagin de dipositar a la via
pbblica aquests es dipositaran al davant de l'establiment que els ha generat,
correctament plegats, ocupant el menor espai de la via pbblica que sigui possible sense
dificultar el pas de vianants i vehicles. S'haurà de respectar l'horari per dipositar els
residus que s'assigni a la zona on estgui ubicat l'establiment usuari.
b) Quan els residus s'hagin de dipositar en contenidors d'bs exclusiu aquests es
situaran a les ubicacions establertes en els dies i hores indicades. Els contenidors d'bs
exclusiu compliran les especificacions tècniques per tall que siguin compatbles amb els
mitjans de recollida assignats al servei. Els ttulars dels contenidors d'bs exclusiu seran
responsables del seu manteniment i neteja.
9. No poden dipositar-se residus que no corresponguin a les fraccions objectes del
servei de recollida comercial.
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10. És prohibit abocar, abandonar o cremar qualsevol tpus de residu (runes,
electrodomèstcs, residus d'esporga o jardineria, vehicles fora d'bs, mobles vells, olis,
etc.) en carrers, solars, espais lliures o rieres, ja siguin de propietat privada o pbblica,
llevat dels casos de recollida concertada amb el servei municipal i en el cas dels residus
d'esporga de l'atorgament de l'autorització de crema.
11. Igualment, es prohibeix deixar abandonats animals morts a la via pbblica o espais
pbblics.
CAPÍTOL eI PRESEReACIÓ DEL MEDI AMBIENT
Secció primera: protecció dels espais naturalsc arbresc jardins i vegetació
Artcle 39. Prohibicions
1. Resta prohibit:
a) Causar perjudicis a l'arbrat, els parterres, les plantacions, els conreus i els jardins,
tant pbblics com privats.
b) Encendre foc en zones arbrades o boscoses o en què hi hagi matolls, sense
autorització.
c) Enfilar-se als arbres, envair els parterres i pescar als estanys.
d) Utlitzar l'arbrat per subjectar-hi installlacions elèctriques, escales o corrioles amb
cordills, filferros o cadenes.
e) Extreure dels espais naturals o jardins molsa, matolls, pedres, sorra, plantes o
productes anàlegs.
2. Les anteriors actuacions tndran la consideració de falta molt greu (apartat b); de
falta greu (apartat d); de falta lleu (apartats a, c,)
e). A més, l'infractor haurà d'assumir el pagament de la reparació dels danys causats.
Article 40.. Tallada dúarbres
La tallada d'arbres integrats en una massa arbgria que estgui enclavada en terrenys
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per als quals hi hagi un pla d'ordenació aprovat restarà subjecta a la solllicitud de
llicència prèvia, sense perjudici de les autoritzacions que hi siguin procedents d'acord
amb la legislació específica aplicable. En qualsevol altre cas, la tallada d'arbres resta
prohibida, i serà sancionada com a falta molt greu.
TÍTOL TERCER: ESTABLIMENTS I ACTIeITATS OBERTES AL PÚBLIC
CAPÍTOL I: HORARIS COMERCIALS
Article 46. Horaris autoritaats per a establiments nocturns
1. L'horari autoritzat d'obertura i tancament per a Establiments nocturns és el que fixa
la normatva vigent.
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'afuència turístca i amb la durada de l'espectacle, amb les limitacions assenyalades a
la llei.
3. Les reduccions podran acordar-se per a locals concrets o per a locals concentrats en
determinades zones que, per la seva situació o característques, ocasionin molèstes als
veïns dels habitatges del seu entorn, especialment si no reuneixen les condicions
adequades d'insonorització.
4. Les ampliacions les podrà acordar l'Ajuntament en els supgsits de festes locals,
patronals, nadalenques i revetlles populars. Aquesta autorització s'ajustarà a les
condicions del recinte en què tnguin lloc i a les possibles molèstes que es puguin
ocasionar al veïnat.
Article 47. Horari autoritaat per a la resta dúestabliments
1. L'horari autoritzat de tancament de la resta d'establiments és el que fixa la
normatva vigent.
2. Per als qui no tnguin una regulació prgpia, tancaran com a màxim a les 22 hores,
llevat dels qui disposin d'una autorització específica.
3. Els establiments i actvitats obertes al pbblic, si la normatva específica no disposa el
contrari, no podran obrir en cap cas abans de les 6 hores.
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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 tnguin lloc i a les possibles molèstes que es puguin ocasionar al veïnat.
5. Per a les exhibicions a l'aire lliure i les actvitats esportves, l'horari el fixarà
l'autoritat corresponent.
Article 48. Inrraccions
1. L'incompliment dels horaris d'inici o final d'un espectacle i també l'incompliment
d'horaris d'obertura i tancament dels Establiments pbblics seran consttutus de falta
greu.
2. D'acord amb la normatva vigent, quan es tract de locals o establiments, en el cas de
comissió de faltes greus, a més de la sanció econgmica, podran ser sancionats,
alternatvament 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 per a les persones i/o els béns, i es podrà considerar
el no obeïment com a delicte de desobediència a l'autoritat.
CAPÍTOL II: PROHIBICIÓ I SUSPENSIÓ DúESPECTACLES I CLAUSURA DE LOCALS
Article 49. Prohibició i suspensió dúespectacles
L'Ajuntament podrà prohibir o suspendre els espectacles en els casos següents:
a) Quan puguin ser consttutus de delicte.
b) Quan s'infringeixin normes relatves als locals o actvitats.
c) Quan no se n'hagi obtngut la llicència, si és preceptva.
d) Si l'espectacle, apartant-se de les característques que van determinar la seva
qualificació, és perjudicial per a la Joventut o la infància.
e) Si s'infringeixen les normes reguladores de l'actvitat establertes a la legislació
general vigent o a la legislació específica.
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f) Si es produeixen o es preveuen alteracions de l'ordre pbblic o de la seguretat
ciutadana, amb perill per a les persones o béns.
g) Si no es compleixen les condicions sanitàries i d'higiene necessàries.
Article 50.. Clausura de locals
L'alcalde, en l'àmbit de les seves competències, tancarà els locals i establiments que no
tnguin llicència o infringeixin les normes reguladores de l'actvitat. També els 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 retrada, si s'escau, d'installlacions
(climattzacions, equips de mbsica ambiental, etc.) quan no disposin de llicència o
produeixin molèstes al veïnat.
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