ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA
CIUTADANA DE MALGRAT DE MAR
(Versió consolidada)

Aquesta versió recull l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana que fou
aprovada definitivament per Decret d’Alcaldia d’1-9-2008 (BOP 4-10-2008 i en
vigor des del 23-10-2008), amb les esmenes que es desprenen de l’aprovació de:
-

Ordenança municipal reguladora de recollida de residus de Malgrat de Mar
(aprovada definitivament per decret d’alcaldia de 9-11-2009, i publicada en
el BOP de 25-12-2009 i en vigor des del 15-1-2010)

-

Modificació de l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana de Malgrat
de Mar (aprovada definitivament pel Ple el 4-4-2013, publicada en el BOP
el 17-4-2013, i en vigor des del 9-5-2013).
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PREÀMBUL

L'ordenament jurídic propi de qualsevol estat social i democràtic de dret propugna,
entre els seus valors fonamentals, el respecte individual, col·lectiu i institucional
dels drets i llibertats dels ciutadans i ciutadanes com a garantia de la convivència
democràtica i de l'ordre i la pau socials. En aquest sentit, la Constitució Espanyola
de 1978, a l'art. 9.2, estableix, en matèria de drets, deures i garanties, que
"correspon als poders públics promoure les condicions per tal que la llibertat i
igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra siguin reals i efectius, i també
remoure els obstacles que n'impedeixin o en dificultin la plenitud".
La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya, estableix en els articles 42 i 43 que els poders públics han de
promoure polítiques públiques que fomentin la cohesió social i la participació
individual i associativa en l'àmbit cívic, amb ple respecte als principis de
pluralisme, lliure iniciativa i autonomia.
El Decret 274/2007, de 18 de desembre, de creació de l'Observatori Català del
Civisme, declara que "Un element imprescindible per assolir aquest benestar
social és el civisme, és a dir, aquell comportament fonamentat tant en el
compliment de les pautes establertes en la relació entre les persones com en el
profund respecte per a la llibertat individual i col·lectiva."
El respecte a la convivència i al civisme, convertit en dret, haurà de ser promogut i
protegit per les autoritats públiques, en general i, de manera particular, per les que
actuen en els àmbits que, com els de les corporacions locals són més a prop dels
ciutadans.
La Llei 7/1985, de 7 d'abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per
la Llei 57/2003, de 16 de desembre, als articles 139 a 141 recull la possibilitat que
els Ajuntaments, per a l'adequada ordenació de les relacions socials de
convivència d'interès local i de l'ús dels serveis, equipaments, infraestructures,
instal·lacions i espais públics, en defecte de normativa sectorial específica, puguin
establir els tipus de les infraccions i imposar sancions per l'incompliment de
deures, prohibicions o limitacions.
Aquesta ordenança té com objectiu principal garantir a les persones que es trobin
en el municipi de Malgrat de Mar, el dret a utilitzar i gaudir dels espais destinats a
l'ús i serveis públics en òptimes condicions per a la convivència ciutadana, en la
seva condició de lloc de trobada dels ciutadans i ciutadanes i d'acord amb el seu
destí comú per a la col·lectivitat. Es tracta d'establir un clima de convivència i
respecte mutu que fomenti la qualitat de vida, de les relacions solidàries, tolerants i
respectuoses envers les altres persones que es troben en el municipi de Malgrat
de Mar.
L'assoliment d'aquests objectius passa, en primer lloc, per portar a terme activitats
educatives, preventives i de foment dels valors de convivència i civisme, i per
atendre a aquelles persones que, per qualsevol raó, estiguin més necessitades
d'ajut o protecció. La potestat sancionadora de l'administració es planteja com a
solució davant el fracàs o rebuig de les mesures proposades.
La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva d'homes i dones,
a l'article 4, recull la integració del principi d'igualtat en la interpretació i aplicació
de les normes. En la redacció d'aquesta ordenança s'ha introduït la perspectiva de
gènere i en llur futura interpretació i aplicació es vetllarà per fer efectiu el principi
d'igualtat entre homes i dones.
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Aquesta Ordenança s'estructura en 7 títols i 86 articles. El Títol I, defineix les
disposicions generals i principis d'actuació d'aquesta ordenança. En el Títol II
contempla els drets i deures dels ciutadans i ciutadanes, davant de l'Administració
municipal, en relació amb la convivència pública a la ciutat, així com les garanties
dels esmentats drets i deures.
El Títol III estableix els principis bàsics del comportament dels ciutadans i
ciutadanes a la via pública.
El Títol IV, regula el comportament dels ciutadans i ciutadanes respecte dels
espais, béns i equipaments públics.
El Títol V està destinat a regular les utilitzacions privatives del domini públic, que
es produeixen amb motiu de l'execució d'obres en edificis, o per raons comercials
(gènere expositor, terrasses, etc).
El Títol VI regula la publicitat dinàmica. La publicitat, entesa com a forma de
comunicació amb l'objecte de promoure directa o indirectament la contractació de
béns i serveis, forma part de la societat contemporània i es manifesta en major o
menor intensitat a través de les més variades modalitats. L'important creixement
de la publicitat que s'està produint els darrers temps, sovint provoca un increment
de les molèsties als consumidors, si es distribueix i es difon sense adoptar les
mesures adequades per evitar-ho.
En l'economia del nostre municipi incideix de forma important l'activitat turística,
basada en la prestació de serveis de tota índole, que utilitza les més diverses i
imaginatives formes de publicitat i, entre elles, la publicitat dinàmica.
Aquest tipus de publicitat presenta aspectes positius:
a) ser suport de determinades activitats econòmiques, especialment les referides
a l'oferta complementària en matèria turística.
b) La seva idoneïtat per promocionar activitats puntuals de caràcter temporal o
dirigides a usuaris circumstancials.
c) Ser suport d'objectius d'interès ciutadà o col·lectiu.
No obstant, presenta també aspectes negatius en incidir:
a) en el medi ambient
b) en el dret dels ciutadans i ciutadanes a la lliure circulació per carrers i espais
públics.
c) en el dret al descans i a l'oci sense ser molestat per agents publicitaris.
d) en la imatge turística
e) en qüestions puntuals d'ordre públic.
Aquestes circumstàncies porten a considerar necessari establir criteris restrictius
sobre aquesta activitat, reforçant les mesures de control alhora que establint
mesures correctores, sancionadores i reparadores dirigides a preservar l'interès
general sobre el dels particulars.
Per últim, el Títol VII, recull el règim sancionador pels incompliments dels
preceptes recollits en aquesta ordenança.
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TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS I PRINCIPIS D'ACTUACIÓ
Art. 1.

Objecte

1. L' objecte d'aquesta Ordenança és l'establiment d'un clima de civisme, de
convivència social pacífica i de respecte mutu, que fomenti les relacions
solidàries, tolerants i respectuoses entre els vilatans i les vilatanes, arbitrant
mecanismes per corregir i, si escau, sancionar les actituds incíviques,
negligents i irresponsables que deterioren la qualitat de vida.
2. Aquesta Ordenança pretén regular l'activitat de les persones físiques i
jurídiques que es desenvolupen principalment a la via pública i a altres espais i
serveis de domini públic, o que transcendeixen l'àmbit estrictament privat,
mitjançant la modulació o limitació de determinats tipus de comportaments, per
tal d'aconseguir el benestar col·lectiu i possibilitar la convivència ciutadana.
3. L'Ajuntament estimularà el comportament solidari i cívic de la ciutadania a la
via i espais públics, així com el respecte pels diferents grups ètnics, culturals i
religiosos, a fi d'evitar comportaments racistes i xenòfobs.
Art. 2.

Marc legal

L'ordenança de civisme de Malgrat de Mar es dicta a l'empara del què disposen
els articles 139 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local, art. 237 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i art. 4,
58 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
Així mateix, la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de
seguretat, i la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, de protecció de la seguretat
ciutadana, i també la Llei 2/1995, de 21 de gener, de protecció civil, Llei 10/1990,
de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, activitats recreatives i establiments
públics, i la Llei 16/1991, de 10 de juliol de les policies locals de Catalunya,
constitueixen el marc específic habilitador de l'actuació municipal en l'àmbit de la
via pública i de la convivència ciutadana, sense perjudici de les normes de rang i
àmbit diversos que també afecten aquesta matèria i el procediment administratiu
comú.
Art. 3.

Àmbit d'aplicació.

1. Aquesta Ordenança serà d'obligat compliment en tot el terme municipal de
Malgrat de Mar.
2. Les determinacions regulades en aquesta Ordenança afecten:
a) La ciutadania en general, siguin veïns/es, per raó de veïnatge o treball, així
com transeünts o visitants del municipi, pel fet de fer-ne ús de la via,
espais, béns i serveis públics.
b) Les persones titulars i/o usuàries de béns i espais privats pel que fa a les
qüestions que afecten a la via, els espais, els béns i els serveis públics i,
en general, l'interès general local.
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Art. 4.

Difusió

1. L'Ajuntament farà conèixer el contingut d'aquesta Ordenança a tota la
ciutadania de Malgrat de Mar procurant la seva àmplia difusió entre els mitjans
de comunicació locals i les entitats veïnals i d'altres tipus de la ciutat, així com
també a través dels centres escolars.
2. L'Ajuntament promourà i donarà suport a les iniciatives destinades a promoure
els principis de respecte, tolerància i solidaritat així com actituds de civisme i
cortesia.
3. Per tal de facilitar i donar la màxima difusió d'aquesta Ordenança, la
Corporació municipal dipositarà un exemplar en cada un dels edificis
municipals destinats a l'atenció ciutadana i procurarà l'existència d'un exemplar
en cada una de les associacions veïnals i les altres entitats de la vila.
Art. 5.

Solidaritat i foment de la conducta cívica

1. L'Ajuntament estimularà el comportament solidari de la ciutadania a la via i
espais públics, per tal que s'ajudi a transitar o orientar-se les persones que es
troben en alguna situació d'especial vulnerabilitat perquè tenen algun tipus de
discapacitat o perquè es troben en circumstàncies similars.
2. L'Ajuntament fomentarà el costum de cedir la preferència en el trànsit o l'ús del
mobiliari urbà a les persones que ho necessitin més, i d'estimular també altres
actituds de civisme i cortesia.
3. La convivència ciutadana ha d'estar presidida pels principis de respecte,
tolerància i solidaritat, i cal rebutjar la violència física i / o psicològica entre
persones i/o col·lectius.
4. En l'espai públic s'hauran d'observar les conductes següents:
a) Comunicar a les autoritats qualsevol situació que requereixi de la
intervenció de la força pública per tal d'aturar la comissió d'una conducta
incívica, independentment de que hagi estat o no víctima de la mateixa,
adreçant-se a agents de la Policia Local o comunicant-lo en les
dependències del consistori municipal. Només serà possible la incoació
d'expedient sancionador a través d'una denúncia voluntària si va
acompanyada d'algun altre mitjà de prova.
b) Comunicar a la Policia Local o a les oficines municipals la trobada
d'objectes abandonats en la via pública.
5. L'Ajuntament facilitarà, a través de les oficines municipals, agents cívics i
Policia Local, que qualsevol persona, empadronada o no, pugui fer arribar a
l'Ajuntament els suggeriments, queixes o peticions que consideri convenients
per millorar el civisme i la convivència del municipi.
Art. 6.

Obligació de compliment i col·laboració ciutadana

1. El desconeixement d'aquesta Ordenança no eximeix del compliment de les
seves disposicions.
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2. L'Ajuntament ha d'atendre les reclamacions, denúncies o suggeriments de les
persones i exercir les accions escaients en cada cas, en el termini més breu
possible.
3. En cap cas es podrà al·legar el costum per incomplir les normes d'aquesta
ordenança.
Art. 7.

Intervenció administrativa

En l'àmbit de les seves competències, l'Ajuntament exercirà les funcions
d'intervenció administrativa corresponents, sens perjudici de les competències que
corresponguin a altres administracions públiques.

TÍTOL II. DRETS I DEURES DELS CIUTADANS I CIUTADANES
Art. 8.

Drets de la ciutadania en relació amb la convivència pública a la
ciutat

La vila és un espai públic on les relacions entre els ciutadans i ciutadanes han
d'articular-se sota els principis de respecte, tolerància, seguretat ciutadana i
salubritat ambiental. D'acord amb aquests principis són drets:
a) Gaudir dels espais públics en condicions adients d'higiene, seguretat
ambiental, sonoritat i tranquil·litat, així com fer ús del mobiliari urbà
conforme al seu destí en condicions d'ornat i seguretat idònies.
b) Fer ús de les vies públiques destinades respectivament al pas i a la
circulació de persones i vehicles sense més obstacles ni dificultats que les
expressament autoritzades en el marc de l'ordenació establerta.
c) A utilitzar els serveis públics municipals segons la seva naturalesa.
d) Ser respectats en la manifestació pública de les seves creences i ideologia
sempre que aquestes no se signifiquin com a contràries als drets i llibertats
constitucionals o als drets humans, i s'exerceixin amb les autoritzacions
adients a cada cas.
e) Gaudir en els espais privats d'uns estàndars de salubritat sonora,
d'higiene, i de respecte que assegurin la convivència i la tranquil·litat.
f)

Rebre un tracte respectuós i digne de la resta de persones.

g) Fer ús dels serveis públics en les condicions de normalitat i amb els
estàndars de qualitat fixats per l'Ajuntament.
Art. 9.

Deures dels ciutadans i ciutadanes en relació amb la convivència a
la ciutat

La ciutadania en general resta subjecta als deures següents pel que fa a la
convivència pública:
a) Fer ús diligent dels espais públics i del mobiliari urbà, de forma que:
1. S'evitin accions que puguin generar situacions de risc o perill per a la
salut i la integritat física de persones i béns.
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2. S'evitin accions que puguin ocasionar danys o alterar el funcionament
regular i l'estat del mobiliari urbà conforme al seu destí, o que en
comportin la degradació visual o d'ornat.
b) Respectar el lliure exercici dels drets reconeguts als altres ciutadans o
ciutadanes en aquesta ordenança i en la resta de normatives.
c) Respectar la convivència, la tranquil·litat ciutadana, el medi ambient urbà i
la seguretat de les persones evitant la comissió d'actes que puguin
deteriorar-les.
d) Evitar el desenvolupament d'accions que atemptin contra els drets
reconeguts en aquesta ordenança i en la resta de normatives.
Art. 10.

Garanties dels drets i deures dels ciutadans i ciutadanes.

1. De conformitat amb aquesta Ordenança, en el marc de les seves
competències i d'acord amb la legislació estatal i autonòmica, correspon a
l'Ajuntament promoure i desenvolupar les condicions i els serveis necessaris
per a garantir l'exercici dels drets i el compliment de les obligacions per part
dels ciutadans. L'Ajuntament ha de propiciar el dret de les persones amb
mobilitat reduïda a accedir als serveis i espais públics sense obstacles ni
barreres arquitectòniques.
2. Les mesures de policia es configuren, de conformitat amb aquesta Ordenança,
en l'última “ratio”, sempre que les accions o omissions detectades no resultin
perjudicials per als interessos generals o de terceres persones, o que es
manifestin externament com a expressió conscient i voluntària del rebuig dels
béns i interessos protegits per la aquesta Ordenança i l'ordenament jurídic en
general.
Art. 11.

Deure de respectar els drets dels ciutadans i les ciutadanes

L'autoritat municipal ha d'evitar, amb els mitjans de què disposa, qualsevol acte
individual o col·lectiu que pugui destorbar o impedir per mitjans il·lícits el
desenvolupament de les iniciatives individuals o col·lectives lícites, legítimes i, si
és el cas, degudament autoritzades.

TÍTOL III. DEL COMPORTAMENT DELS CIUTADANS I CIUTADANES A LA VIA
PÚBLICA
Art. 12.

Principis bàsics de la convivència ciutadana

1. Els principis bàsics de la convivència ciutadana són el respecte, la tolerància i
la solidaritat. Aquests principis haurien de presidir els comportaments de les
persones, individualment i/o col·lectivament, per tal de garantir l'exercici millor
de la lliure iniciativa en tots els aspectes relacionats amb la vida ciutadana.
2. L'autoritat municipal ha de promoure el principi bàsic de convivència i el
respecte per les diferents expressions socials, polítiques, ètniques, religioses,
culturals, sexuals, etc. Igualment, ha d'evitar qualsevol actitud o pràctica que
conculqui el dret a la intimitat, a la convivència ciutadana pacífica, a l'ús dels
espais i béns públics i, en definitiva, al lliure exercici dels drets i les llibertats
legalment reconeguts i garantits.
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Art. 13.

Rebuig de la violència

1. Es rebutja la violència física i / o psíquica en la resolució de conflictes de caire
individual o col·lectiu.
2. Són sancionables les conductes i comportaments que produeixin
repercussions públiques, quan atemptin contra la convivència ciutadana,
sense perjudici de la competència de la jurisdicció penal si s'escau. També
seran sancionables les activitats coactives o coercitives que no tinguin
rellevància penal, com ara baralles i discussions a la via pública que tinguin
repercussions públiques. És una circumstància agreujant que causin aldarulls
o desordres públics.
3. L'Ajuntament facilitarà i donarà suport a totes les iniciatives que condueixin al
debat, a l'intercanvi d'opinions i a la resolució democràtica dels conflictes
ciutadans, sense perjudici del recurs a la jurisdicció competent perquè en
darrer terme, adopti una resolució.
Art. 14.

Dignitat de les persones

1. Cal evitar les actituds individuals i col·lectives que atemptin contra la dignitat
de les persones, siguin quines siguin les condicions socials, culturals, de
gènere, d'edat o d'origen de les persones agreujades.
2. Les persones que conculquin la dignitat de tercers, de fet o de paraula,
mitjançant l'insult, la burla, les molèsties intencionades i innecessàries, la
coacció física o psíquica, les agressions o fets anàlegs, seran sancionades
d'acord amb aquesta Ordenança, sempre que les seves accions signifiquin un
atemptat contra la convivència ciutadana i sense perjudici de les actuacions
penals que se'n puguin derivar.
3. Constitueix una circumstància agreujant, quan les conductes descrites en els
paràgrafs anteriors tinguin com objecte a infants, persones amb discapacitats
físiques o psíquiques que les facin especialment vulnerables, o autoritats,
funcionaris / funcionàries o personal laboral de l'Administració que actuïn en
l'exercici de les seves funcions.
Art. 15.

Mendicitat

1. Es prohibeix la mendicitat en tot el terme municipal mitjançant conductes o
actituds coactives o d'assetjaments, que obstaculitzin o impedeixin de manera
intencionada el lliure trànsit dels ciutadans i ciutadanes pels espais públics.
Sens perjudici del que disposa l'article 232 del Codi Penal, queda totalment
prohibida la mendicitat en les vies i espais públics, exercida per menors, o,
aquella que es realitzi, directa o indirectament, amb menors o persones
discapacitades.
2. L'Ajuntament promourà la resolució d'aquestes situacions mitjançant els seus
serveis socials. Els agents de l'autoritat demanaran la documentació a les
persones que trobin exercint la mendicitat i, sempre que sigui possible, les
adreçaran al departament d'Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament.
3. L'Ajuntament donarà suport i promourà iniciatives ciutadanes i d'entitats de
solidaritat amb l'objectiu de resoldre situacions personals extremes.
Art. 16.

Neteja i salubritat

1. Tots els ciutadans de Malgrat de Mar i visitants tenen el deure de col·laborar a
evitar que la ciutat s'embruti o deteriori i a prevenir-ho.
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2. No es podran realitzar en la via i espais públics les conductes i els actes
següents:
a) Escopir, orinar, defecar, o llençar mucositat, o llençar qualsevol objecte o
residu.
b) Netejar i reparar vehicles i maquinària a la via pública, així com efectuar
canvis d'olis o altres líquids, llevat actuacions puntuals d'emergència
degudament acreditades, i, en tot cas, s'haurà de procedir a la neteja de la
zona afectada
c) Rentar animals a la via pública.
d) Col·locar a les finestres, balcons i altres parts dels immobles visibles des
de la via pública, objectes que atemptin contra l'estètica de l'entorn.
e) Realitzar qualsevol treball o observar qualsevol conducta que desdigui la
neteja i decòrum de la via pública i el paisatge urbà.
f) Espolsar catifes i similars a l'exterior de les vivendes en la part que doni a
un espai públic. Pel cas de patis interiors i galeries, s'hauran d'observar les
normes que estableixin a tal efecte les comunitats de propietaris.
g) Abandonar a la via o espais públics els carretons facilitats per comerços i
altres establiments. Els establiments comercials que disposin de carretons
per la seva clientela hauran de vetllar perquè aquells no surtin del seu
recinte, i en cas de fer-ho hauran de retornar-los al seu lloc d'origen.
h) El reg de les plantes situades en parts de l'immoble que donen a la via
pública haurà de fer-se en l'horari comprès entres les 22 hores de la nit i
les 7 hores del matí. Els testos de flors i plantes situats en les obertures
dels edificis s'hauran de col·locar al seu interior, darrera de la protecció de
la barana i mai podran sobresortir de l'espai dels voladissos ni oferir cap
perill de caiguda a la via pública. En el cas que els objectes esmentats no
es trobéssin en les condicions de seguretat degudes, els agents de
l'autoritat municipal avisaran al seu propietari o propietària per tal que
prengui les mesures adequades per eliminar el perill potencial. En el
supòsit d'inobservança, l'Alcaldia decretarà d'ofici la retirada dels objectes
perillosos.
i) Efectuar cap tipus de vessament o degoteig de líquids a la via pública, com
els procedents de condensació dels aires acondicionats o altres aparells,
escorrenties, etc.
Art. 17.

Protecció de menors

1. L'escolarització és un dret i un deure dels menors durant el període d'edat
establert per la legislació vigent. És responsabilitat dels pares, mareso
tutors/es, dels centres educatius i dels mateixos infants, l'exercici normal
d'aquest dret. Les persones legalment responsables hauran de comunicar i
justificar degudament al corresponent centre educatiu qualsevol absència del/
la menor durant el període d'escolarització obligatòria.
2. Els agents de l'autoritat han de protegir i conduir al seu centre escolar o al seu
domicili a qualsevol menor que, durant l'horari escolar, sigui al carrer, i ho han
de comunicar als Serveis Socials de l'Ajuntament perquè estudiïn el cas i, si
cal, cerquin les solucions més adients.
3. En cas que hi hagi negligència manifesta dels pares, mares o tutors/es,
l'autoritat municipal ha de comunicar-ho a la Direcció General d'Atenció al
Menor de la Generalitat de Catalunya i a la jurisdicció competent.
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4. En el cas de menors abandonats seran acompanyats/des a les dependències
de la Policia Local i, seran lliurats a les autoritats competents. Si es tracta de
menors extraviats seran retinguts en custòdia per la Policia Local a disposició
dels seus pares, mares o tutors. L'autoritat municipal haurà d'informar
immediatament, fent servir els mitjans locals, del fet d'haver trobat un/a menor
en aquestes condicions. Si fos un/a particular qui els trobés, ha de lliurar-los a
un agent de la Policia Local o portar-los a l'Ajuntament.
5. Quan algun particular conegui fefaentment situacions de desprotecció de
menors (maltractaments, negligències, abusos o similars) n'informarà
immediatament a la Policia Local, la qual adoptarà les mesures legals i/o de
prevenció pertinents i posarà la situació en coneixement dels Serveis Socials
municipals.
6. Es fomentarà l'educació viària a les escoles. És responsabilitat dels pares,
mares o tutors/es evitar que els nens i nenes menors de set anys transitin sols
per les vies públiques. Tothom ha d'evitar que els nens i nenes baixin de les
voreres si no van acompanyats.
Art. 18.

Consum de begudes alcohòliques, estupefaents i drogues a la via
pública i a establiments públics.

1. Resta prohibida la consumició de begudes alcohòliques a les vies, espais o
equipaments públics, fora dels establiments del ram de l'hosteleria, quioscs de
begudes i similars, i aquells actes especialment autoritzats com inauguracions,
revetlles, fires, zones de pic-nic, etc.
2. Els establiments públiques que despatxin begudes alcohòliques hauran de
complir escrupulosament les normes referents a menors.
3. És prohibit el consum de drogues, estupefaents o substàncies psicòtropes
declarades il·legals per la legislació vigent, tot i que no constitueixi infracció
penal, a les vies, espais o equipaments públics.
4. És prohibit també l'abandonament al carrer o espais públics dels estris o
instruments utilitzats per al consum de substàncies descrites en el paràgraf
anterior.
5. És prohibida la venda o el subministrament a menors de 18 anys de coles i
altres substàncies i productes industrials inhalables de venda autoritzada que
puguin produir efectes nocius per a la salut, creïn dependència o produeixin
efectes euforitzants o depressius. A aquest efecte, tots els establiments que
venguin alcohol, coles i altres substàncies inhalables hauran de verificar la
majoria d'edat dels clients, demanant si és el cas, el DNI dels compradors/es.
6. És prohibida la promoció pública del consum totes les substàncies que puguin
generar dependència i siguin nocives per a la salut i la distribució gratuïta de
mostres.
7. Els/ Les responsables dels establiments han d'evitar que la clientela tregui a la
via pública gots o ampolles de vidre essent permesos només els gots de
plàstics i, en qualsevol cas, en el moment del tancament, no ha d'haver cap
tipus d'envasos a la via pública confrontant amb l'establiment. Així mateix,
els/les responsables d'aquests establiments, hauran de d'evitar que la clientela
faci el consum de begudes a la via pública i/o fora dels llocs habilitats a
l'efecte, tot i que l'envàs siguin de plàstics.
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8.

En cap cas es permetran situacions d'embriaguesa i/o drogoaddicció, o
qualsevol altra intoxicació que afecti a la pacifica convivència.

9. Les persones que regentin establiments públics prendran cura d'evitar, en la
mesura de les seves possibilitats, l'embriaguesa de la seva clientela.
Art. 19.

Oferiment i demanda de serveis sexuals i altres

1. Es prohibeix oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directament o indirectament,
serveis sexuals retribuïts a l'espai públic i llocs privats d'ús públic.
2. Serà una circumstància agreujant, l'oferiment, la sol·licitud, la negociació o
l'acceptació de serveis sexuals retribuïts a l'espai públic i privats d'ús públics,
quan aquestes conductes es duguin a terme en espais situats a menys de doscents metres de distància de centres docents o educatius en els que
s'imparteixen ensenyaments del règim general del sistema educatiu.
3. Igualment, és prohibit mantenir relacions sexuals siguin o no retribuïdes, a
l'espai públic i privats d'ús públic.
Art. 20.

Altres serveis no autoritzats a la via pública

1. Es prohibeix també la realització d'activitats i la prestació de serveis no
autoritzats en l'espai públics, com ara el tarot, vidència, massatges, trenes i
tatuatges, etc.
2. Està prohibida a la via i als espais públics la pràctica de juguesques que
impliquin apostes amb diners o béns.
3. Resta igualment prohibit l'oferiment de qualsevol bé o servei a persones que
es trobin a l'interior de vehicles privats o públics. Es consideren inclosos en
aquest supòsit, entre d'altres comportaments, la neteja dels parabrises dels
automòbils detinguts a la via pública així com l'oferiment de qualsevol objecte.
Art. 21.

Armes i similars

1. La tinença, el transport i l'ús d'armes haurà de respectar allò que s'estableix en
les determinacions establertes en la legislació vigent en matèria d'armes,
l'incompliment de la qual comportarà l'adopció de la mesura cautelar de
decomís, sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents, d'acord
amb la legislació sectorial aplicable.
2. És prohibit:
a) Portar a la via i als espais públics objectes i/o instruments especialment
perillosos per a la integritat física de les persones, susceptibles de ser
utilitzats com a armes, sempre que siguin esgrimits amb perill o actitud
amenaçadora.
b) Circular amb imitacions d'armes que, per les seves característiques, puguin
induir a confusió.
c) Exhibir objectes perillosos per a la integritat física de les persones amb la
finalitat de causar intimidació.
d) La tinença a la via i llocs públics d'armes blanques per part de menors
d'edat, encara que aquestes no siguin considerades com a armes
prohibides.
e) La tinença i utilització d'armes d'aire comprimit sense l'autorització
corresponent.
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f)

La utilització d'armes d'aire comprimit, paranys i/o altres utensilis o
productes amb la finalitat de caçar fóra dels espais cinegètics i camps i
espais habilitats a aquest efecte.
g) Es prohibeix la utilització d'estris amb forma o aparença d'armes que
disparin boles de pvc, plàstic o qualsevol altre material que puguin causar
dany a la integritat física de les persones. Així mateix, es prohibeix la
utilització dels punters làsers quan aquests siguin dirigits a les persones.

Art. 22.

Ciutadania i activitat administrativa d'execució

1. Els ciutadans i les ciutadanes estan obligats/des a seguir les indicacions i
ordres que, mitjançant els procediments establerts i en el compliment de
les funcions i competències atribuïdes, els imparteixin les autoritats del
Govern municipal i els agents municipals.
2. La desobediència de les ordres efectivament impartides i, les expressions
irrespectuoses que impliquin una voluntat menyspreant de l'autor/a i pel
context en que es formulen signifiquin una alteració de la convivència,
constituiran infraccions sancionables en via administrativa, sense perjudici
que en funció de la seva gravetat, hagin de traslladar-se a la jurisdicció
penal. Cap fet constitutiu d'aquestes infraccions podrà ser sancionat en via
administrativa i penal a la vegada.
3. Així mateix, els agents municipals podran retirar de la via i els espais
públics els béns de les persones i/o col·lectius quan raons de seguretat o
salut pública així ho aconsellin.
Art. 23.

Conductes en situacions extraordinàries o d'emergència

1. El comportament de la ciutadania en situacions extraordinàries o
d'emergència, com inundacions, incendis, riuades, nevades, fuites tòxiques o
qualsevol altra situació excepcional que comporti evacuació o confinament,
s'adequarà en cada moment, a les normes de civisme i col·laboració
ciutadanes, complint-se els plans bàsics d'emergència específics, així com allò
establert a la normativa vigent en matèria de protecció civil.
2. En cas de produir-se alguna desgràcia i/o catàstrofe natural, l'Alcaldia podrà
requerir l'ajut i la col·laboració personal i/o material, tant d'habitants, com dels
col·lectius del terme municipal i, de manera especial, de qui, pels seus
coneixements i les aptituds, puguin ser de més utilitat per a la comunitat. En
aquests casos, l'Alcaldia podrà disposar, si ho estima necessari, dels mitjans
públics i privats, que puguin ser d'utilitat i d'aplicació a l'emergència decretada,
i les persones titulars quedaran obligades a la prestació ordenada.
3. Les entitats públiques i privades i la ciutadania en general tenen l'obligació de
col·laborar en aquelles actuacions de simulacre necessàries per a la correcta
implantació dels plans de protecció civil.
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TÍTOL IV. DEL COMPORTAMENT DELS CIUTADANS I CIUTADANES
RESPECTE DELS ESPAIS, BÉNS I EQUIPAMENTS PÚBLICS.
Capítol I. Definicions i normes d'ús general
Art. 24.

Definicions d'espais, béns i equipaments públics:

A efectes de l'aplicació dels preceptes d'aquesta ordenança s'entén per
a.
-

espais públics:
els espais que les lleis declarin que tenen aquest caràcter
els afectes a l'ús públic
els afectes als serveis públics

b.
-

béns públics:
el béns que la llei declari que tenen aquest caràcter
els afectes a l'ús públic
els afectes als serveis públics i els destinats a l'ornament dels espais
públics, com ara monuments, escultures i obres de valor artístic, històric o
cultural i el mobiliari urbà

c. equipaments públics:
- els immobles de titularitat pública on s'emplacen serveis destinats a la
ciutadania amb caràcter públic
Art. 25.

Normes generals d'ús:

1. Els espais, els equipaments i els béns públics s'han de fer servir de conformitat
amb l'ús al qual són destinats i conforme a les regles i la normativa que
específicament puguin regular-los.
2. En l'ús dels espais, els equipaments i els béns públics, es prohibeix:
a) La comissió d'accions que puguin embrutar-los, deteriorar-los o alterar-ne
les qualitats o les condicions de funcionament, com per exemple:
manipular o modificar elements de les instal·lacions de l'enllumenat públic,
el subministrament d'aigua, la senyalització, la vigilància i el control del
trànsit i de la seguretat ciutadana, o de la resta de serveis públics, col·locar
cartells o banderoles, etc., a excepció dels que disposen de permís
b) La comissió d'accions que puguin representar un ús abusiu dels béns o
que, pel seu caràcter, suposin una limitació de l'ús general en igualtat
d'altres usuaris o un risc per a les persones o béns.
c) Els comportaments que puguin representar mostres de racisme, xenofòbia
o violència a les activitats culturals o esportives i l'alteració de l'ordre. Els
agents municipals traslladaran a les federacions i els comitès esportius
corresponents les actes que aixequin sobre les incidències que es
produeixin a l'efecte que es prenguin les mesures corresponents, sense
perjudici de la intervenció dels poders públics.
3. L'Ajuntament no es fa responsable dels danys personals que es puguin produir
com a conseqüència de l'entrada il·lícita als recintes municipals.
4. Qui es trobi un objecte personal o de valor té l'obligació de dipositar-lo a les
dependències de la Policia Local.
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Art. 26.

Pintades i grafits i altres expressions gràfiques.

1. Les pintades, els grafits, els escrits, les rascades, els gravats i els actes
similars sobre qualsevol classe de béns que siguin visibles des de la via
pública queden prohibits.
2. Seran excepcions d'allò que disposa el paràgraf anterior:
a) Les pintures murals de caràcter artístic o grafits requeriran prèviament
l'autorització escrita del propietari de l'element sobre el qual es vol pintar i
la llicència municipal.
b) Les que discrecionalment pugui autoritzar l'Ajuntament en atenció a les
circumstàncies concurrents en cada cas, amb les condicions del punt
anterior.
3. Per tal d'obtenir la corresponent autorització municipal caldrà presentar davant
les oficines del registre municipal una comunicació dirigida a l'ajuntament en la
qual s'expressi el tipus d'actuació que es vol dur a terme i s'acrediti el permís
del propietari/a. La sol·licitud s'entendrà informada favorablement en el cas de
que no s'hagi notificat a l'interessat/da cap acord en contrari en un termini de
10 dies a comptar des de la data de presentació de la corresponent instància.
4. Si amb motiu d'una activitat autoritzada, de qualsevol mena, es produeix un
deslluïment, per qualsevol tipus d'expressió gràfica, a qualsevol lloc de la via
pública o visible des de la via pública, les persones organitzadores dels actes
en seran responsables i restaran obligades a restablir l'estat original del bé en
concret.
5. Els agents de l'autoritat podran retirar o intervenir els materials o mitjans
emprats quan el grafit o pintada es realitzi sense l'autorització municipal
corresponent i, si escau, de la persona titular.
Capítol II. Via pública i els seus elements estructurals
Art. 27.

Definició d'element estructural de la via pública

Es considera element estructural de la via pública aquell que forma part del seu
contingut, de l'ordenació del territori o que regula la mobilitat. A títol enunciatiu i no
limitatiu, es consideren elements estructurals els següents:
a) Fanals
b) Semàfors i elements complementaris
c) Senyalització vertical i horitzontal de la via pública
d) Elements físics de protecció o delimitació del territori: pilones, cadenes,
tanques i d'altres
e) Tapes de registre, reixes d'embornals i reixes d'escocells
f) Façanes i altres elements
g) Arbrat
h) Escomeses i quadres elèctrics dels serveis públics
Art. 28.

Prohibicions:

Resten prohibits, respecte a l'ús de la via pública i dels seus elements estructurals,
a més a més dels comportaments genèrics a què es refereix l'article 26, els
següents:
17

a) Fer esclatar qualsevol tipus de petard en elements estructurals, excepte quan
aquests siguin disposats en activitats autoritzades per l'òrgan competent
(correfocs, espectacles,...) i realitzades per entitats o empreses especialitzades
i sempre que es prenguin les mesures adients per garantir la seguretat i la
inexistència de desperfectes.
b) Sacsejar, arrancar, trencar, sostreure elements estructurals o parts d'aquests o
pujar-hi a sobre;
c) Desplaçar elements estructurals sense llicència municipal prèvia
d) Encendre foc a prop o en elements estructurals
e) Enganxar adhesius o cartells a elements estructurals
f) Arrancar, ratllar o fer malbé rètols indicatius referents a circulació transport
urbà i d'altres elements anàlegs
g) Qualsevol activitat esportiva o lúdica fóra dels espais o recintes destinats a
aquestes finalitats que provoquin molèsties als usuaris de l'espai, llevat les que
s'autoritzin per l'Ajuntament pel seu caràcter popular i/o tradicional.
Art. 29.

Edificis i instal·lacions de titularitat municipal.

1. Els comportaments que generin els actes prohibits en els articles anteriors
d'aquesta ordenança també resten prohibits pel que fa als edificis i a les
instal·lacions de titularitat municipal, tant al seu exterior com en l'interior.
2.

Resta prohibida l'entrada de gossos i altres animals en els edificis i
instal·lacions de titularitat municipal. Solament resten exclosos d'aquesta
prohibició els gossos que acompanyin persones invidents o quan siguin
autoritzats o requerits pel propi Ajuntament.

Capítol III. Mobiliari urbà.
Art. 30.

Definició de mobiliari urbà:

Es consideren mobiliari urbà aquells elements de titularitat municipal o ús públic
que serveixen d'ornamentació, suport de serveis i activitats d'esplai i recreatives. A
títol enunciatiu i no limitatiu es considera mobiliari urbà el següent:
a) Papereres
b) Fonts públiques
c) Jocs infantils i d'àrees esportives
d) Jardineres i elements de suport de jardineres
e) Bancs
f) Marquesines i pals de parada de transport urbà
g) Suports publicitaris
h) Contenidors
i) Escultures i monuments
j) Aparcaments de vehicles
k) Cons, tanques, senyals mòbils i altra senyalització circulatòria mòbil
l) Màquines expenedores de tiquets per a aparcament a zones amb horari
limitat.
m) Altres elements de mobiliari urbà amb les mateixes finalitats.
Art. 31.

Comportament respecte al mobiliari urbà

1. Resta prohibit qualsevol comportament que suposi un mal ús o que generi
embrutiment o danys en els elements de mobiliari urbà.
2. Sense perjudici de les especificacions establertes en els articles següents, són
prohibicions comunes, en relació amb el mobiliari urbà, les següents:
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a) Fer esclatar qualsevol tipus de petard en el mobiliari urbà excepte quan
aquests siguin disposats en activitats autoritzades per l'òrgan competent
(correfocs, espectacles,...) i realitzades per entitats o empreses
especialitzades i sempre que es prenguin les mesures adients per garantir
la seguretat i la inexistència de desperfectes.
b) Sacsejar, arrancar, tombar, trencar, embrutar, torçar o sostreure el
mobiliari urbà, pujar-hi a sobre o enfilar-s'hi.
c) Desplaçar elements sense llicència municipal prèvia
d) Encendre foc a prop o en el mobiliari urbà
e) Enganxar adhesius, cartells i elements similars, o fer inscripcions i grafits
en el mobiliari urbà, llevat dels suports publicitaris destinats a aquest
efecte.
f) Arrancar, ratllar o fer malbé rètols indicatius referents a circulació, serveis
públics i d'altres elements anàlegs.
g) Lligar cordes o altres elements que puguin impedir el pas de vianants o
vehicles.
Art. 32.

Papereres

Les deixalles sòlides de petit format com papers, embolcalls i elements similars
hauran de dipositar-se en les papereres instal·lades per a aquesta finalitat. Es
prohibeix:
a) Llençar puntes de cigar o cigarretes, o altres matèries enceses, a les
papereres. En tot cas, s'hi hauran de dipositar un cop apagades.
b) Dipositar en les papereres de la via pública bosses d'escombraries i caixes
o paquets de dimensions superiors a les del recipient que les ha de
contenir.
c) Dipositar en les papereres de la via pública líquids o deixalles que es
puguin liquar.
d) Qualsevol acte que pugui malmetre la paperera.
Art. 33.

Fonts públiques

En les fonts públiques es prohibeix:
a) Rentar-se, banyar-se, rentar-hi o alliberar-hi animals, vehicles a motor o
similars, o llençar-hi qualsevol tipus de producte o objecte, o enterbolir les
aigües.
b) Abeurar-hi animals, sempre que el tipus de font no permeti evitar el
contacte de l'animal amb el broc.
c) Alterar la sortida de l'aigua dirigint-la fora del recipient dissenyat per
recollir-la o altres actuacions semblants.
d) Fer consum o provisió excessiva d'aigua per deixar-la perdre o bé destinarla a ús privat, sempre que no sigui justificat per tall de subministrament o
per causes de força major.
Art. 34.

Jocs infantils i d'àrees esportives

Els jocs infantils i d'àrees esportives estan destinats exclusivament a col·lectius
específics: mainada, gent gran, etc. Resten prohibits tots els actes que suposin un
mal ús dels jocs o que hi generin embrutiment o danys, i en particular:
a) L'ús de jocs de manera que puguin ocasionar danys o molèsties a altres
persones.
b) L'ús diferent de l'establert o de les franges autoritzades, que comporti o
pugui comportar un mal ús del joc o danyar-lo
c) Trencar-ne alguna part, descalçar-los i altres actes anàlegs.
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d) Deixar entrar animals a les àrees de jocs infantils i àrees esportives.
Art. 35.

Jardineres

1. Tothom haurà de respectar les plantes de les jardineres i els elements
destinats a la seva ubicació, protecció o embelliment, i s'haurà d'abstenir de
qualsevol acte que els pugui perjudicar o embrutar.
2. Es prohibeix sotraguejar les plantes, tallar o arrancar branques, fulles, flors o
fruits, gravar o tallar l'escorça, buidar el contingut, abocar tota classe de líquids
encara que no siguin perjudicials per a la jardinera, o tirar-hi escombraries o
residus.
Capítol IV. Espais públics
Art. 36.

Parcs i jardins

1. És obligació de tota la ciutadania respectar la senyalització, els horaris i les
condicions d'ús que l'Ajuntament estableix en parcs, jardins i, en general, en
tots els espais d'ús públic destinats al lleure.
2. Es prohibeix, i per tant es considera infracció:
a) Fer servir els espais verds destinats al lleure i els seus elements de forma
contrària a les condicions que en regulen l'ús.
b) El comportament o la pràctica d'exercicis o activitats que signifiquin risc de
danys per a la vegetació, el mobiliari, el reg, els paviments o qualsevol altre
element auxiliar que integra l'espai, o que representin un risc per a la
integritat física dels usuaris i les usuàries.
c) Jugar o fer activitats en zones d'espais verds destinats al lleure, prohibides
per l'Ajuntament mitjançant els rètols indicadors que s'hi instal·len amb
aquesta finalitat.
d) Passar per sobre dels talussos, els parterres i les plantacions de forma que
es puguin perjudicar de qualsevol manera els arbres o les plantacions.
e) Fer barbacoes o fogueres, excepte si el parc preveu una zona específica
per aquest ús.
Art. 37.

Fogueres

a) L'Ajuntament pot autoritzar la preparació i encesa de fogueres en dies de
festivitat assenyalada.
b) Resta prohibit, i per tant constitueix infracció d'aquesta ordenança, encendre o
mantenir foc sense l'autorització municipal i, en qualsevol cas:
a) Preparar fogueres en llocs on obstrueixin el pas de vehicles o vianants
b) Encendre fogueres sobre la via, a prop d'elements o xarxes de
subministrament i comunicació que puguin resultar danyats.
c) Fer foc a menys de 20 metres de vehicles o edificis
d) Fer foc a menys de 500 metres de terrenys forestals.
e) Fer foc a la platja
f) Emprar com a elements de combustió de la foguera materials la combustió
dels quals pugui generar efectes tòxics o contaminants o materials que
siguin susceptibles d'explotar.
g) Encendre la foguera amb productes inflamables o en condicions
meteorològiques que puguin significar risc.
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Art. 38.

Pirotècnia

Resta prohibit, i per tant, constitueix infracció:
1. Llençar o dirigir petards contra les persones o béns, de manera que
signifiqui un risc per a la seva integritat, i també col·locar-los sobre el
mobiliari urbà i béns privats. També sobre el mobiliari urbà excepte quan
aquests siguin disposats en activitats autoritzades per l'òrgan competent
(correfocs, espectacles...) i realitzades per entitats o empreses i sempre
que es prenguin les mesures adients per garantir la seguretat i la
inexistència de desperfectes.
2. Llençar coets a menys d'una distància de 500 metres del bosc o zones
amb arbres que, per les seves circumstàncies, siguin susceptibles de
combustió.
3. Fer servir productes pirotècnics a la vora de productes o líquids
inflamables, i també a la vora dels establiments d'expedició o
emmagatzematge.
4. Ficar productes pirotècnics dins d'elements d'explosió dels quals pugui
provocar la dispersió d'objectes amb risc per les persones i béns.
5. Si les activitats prohibides fins ara, sobre l'ús dels productes pirotècnics,
les fessin menors d'edat, el material que portin serà dipositat a la
Prefectura de la Policia Local, a l'espera de fer-ne lliurament als pares o
tutors.
6. No respectar les distàncies màximes de seguretat establertes en
espectacles pirotècnics.
Art. 39.

Platges

39.1. La utilització i ús de les platges ha de fer-se en la forma i condicions que
anualment assenyali el Pla de Serveis de Temporada de la Platja de Malgrat de
Mar.
39.2. Està expressament prohibit:
1. Dur a terme activitats esportives o lúdiques de manera que causin
perjudicis als béns i a la integritat física de les persones.
2. Fer servir sabó i altres productes de neteja a les dutxes, rentapeus i fonts
públiques.
3. Portar animals de companyia a les zones i llocs públics de bany, a la sorra
i a l’aigua, en èpoques d’afluència de banyistes (entre l'1 d'abril i el 31
d'octubre). S'exceptuan els gossos d'assistència, degudament acreditats,
acompanyats pels seus usuaris autoritzats.
4. Banyar-se quan les banderoles que informen de l’estat de la mar són de
color vermell.
5. Desobeir les ordres de socorristes per a prohibir banyar-se o perquè cessi
l’exercici d’activitats que puguin generar un perill indegut per a la mateixa
persona a qui s’adreça l’ordre o per a altres.
6. Posar en perill la pròpia vida i la desocorristes malgrat haver estat advertit
del perill o de la prohibició de banyar-se.
7. L’estacionament i la circulació de vehicles a les platges no destinats a
prestar serveis de caràcter públic, sense autorització prèvia.
8. Els campaments i acampades a les platges i a la resta del litoral. S’entén
per acampada la instal·lació de tendes d’acampada, ombrel·les no
diàfanes en els seus laterals o de vehicles o remolcs habitables. S’entén
per campament, l’acampada organitzada. S’assimila a acampar el fet
d’instal·lar-se a dormir a la platja. En el cas que es comprovi que s’han
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instal·lat tendes d’acampada o similars, es requerirà a l’interessat perquè
desmunti, i en cas de no ser-hi present, o incompliment del requeriment es
procedirà pel procediment previst a l’article 39.4.4
9. Realitzar activitats musicals o festives sense l’autorització corresponent.
10. Llençar-se a l’aigua en zones de roques o des d’espigons.
11. Desenvolupar activitats o accions que puguin causar perjudicis o molèsties
a la resta d’usuaris/es.
12. Embrutar la sorra o l’aigua amb qualsevol material, en especial papers,
bosses de plàstic, envasos i puntes de cigarrets.
13. Practicar nudisme integral fóra de les zones autoritzades
14. Fer barbacoes excepte en cas de festivitats autoritzades.
15. Circular sobre les espècies psamòfiles delimitades amb tanques de
protecció.
39.3. Artefactes flotants:
1. A la platja solament s’autoritza la varada d’artefactes flotants com patins,
piragües i taules de surf, entre d’altres semblants. Aquests artefactes han de
realitzar l’entrada i la sortida pels canals corresponents i han de respectar la
velocitat i les distàncies establertes per la normativa sectorial d’aplicació.
2. Es prohibeix el bany i l’estada en les zones destinades a varada i dins dels
canals d’entrada i sortida que estiguin correctament balisats.
3. El conductor d’aquests artefactes ha de respectar el dret preferent que tenen els
banyistes a estar tranquils dins de les zones de bany.
4. El conductor haurà de disposar dels permisos necessaris per a la navegació
dels artefactes, si així s’escau.
39.4. Navegació esportiva i de lleure
1. En les zones de bany balisades queda prohibida la navegació esportiva i de
lleure, i la utilització de qualsevol tipus d’embarcació o mitjà flotant mogut per vela,
motor o rem. Les entrades i sortides s’han de realitzar per mitjà dels canals
correctament senyalitzats.
2. En les zones de bany dels trams de costa que no estiguin balisats, les
embarcacions no poden navegar a una velocitat superior a 3 nusos, i han d’
adoptar totes les precaucions necessàries per evitar situacions de risc respecte a
la seguretat dels banyistes. Està prohibit llençar qualsevol residu des de les
embarcacions.
3. Les varades d’aquest tipus d’embarcacions s’hauran de realitzar a l’espai
habilitat a l’efecte. Queda prohibida la varada, temporal o permanent de
l’embarcació en la zona de la riba del mar de manera que dificulti l’ús i gaudi dels
altres usuaris de la platja i/o fóra de les zones habilitades per aquesta finalitat.
4. En el cas que es comprovi que hi ha embarcacions fóra de la zona de varada, o
en la zona de varada però no autoritzades, l’inspector corresponent n’estendrà
acta, descrivint-hi la situació, característiques de l’artefacte, objecte, element, i
titularitat, i advertint-lo de la prohibició de deixar aquest artefacte. Si el titular no
fos present s’hi deixarà enganxada a l’embarcació una enganxina advertint-lo de la
retirada en 48 hores.
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A continuació l’Ajuntament requerirà l’infractor o titular que retiri l’element en
qüestió en un termini de 24 hores, advertint-lo que en cas d’incompliment, es
procedirà a l’execució subsidiària, dipositant l’embarcació en un magatzem
municipal, i repercutint les despeses que s’originin, a més des les sancions que
puguin procedir.
En el cas de ser impossible la notificació del requeriment malgrat tenir identificat
l’infractor o titular, i transcorregudes 48 hores de la inspecció inicial, es retirarà el
material de forma cautelar, circumstància que l’inspector farà constar en un acta
que també s’exposarà al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
En el cas de no haver-hi manera de poder identificar la titularitat de l’objecte,
artefacte, element, aquesta circumstància es farà constar en l’acta i l’inspector
quedarà facultat per retirar, com a mesura cautelar, els objectes, artefactes,
elements abans enunciats i dipositar-los en un recinte municipal habilitat.
En aquest últim cas, els propietaris dels objectes disposaran d’un termini de tres
mesos per efectuar la retirada de l’embarcació. Per la retirada hauran d’acreditarne la titularitat i haver satisfet les despeses del transport i dipòsit.
Si transcorreguts aquests tres mesos ningú no reclama l’embarcació es procedirà
a la destrucció de la mateixa i al tractament d’aquesta com a residu.
39.5. Zona de varada
1. En l’espai destinat a l’accés i sortida d’embarcacions de la zona de varada no
serà possible el bany.
2. Els propietaris d’embarcacions que desitgin dipositar-les en la zona de varada
hauran de presentar una sol·licitud en el registre d’entrada de l’Ajuntament
indicant: nom, domicili, telèfon de contacte, nom i matrícula de l’embarcació,
descripció física de l’embarcació, fotocòpia de la documentació de
l’embarcació i fotografia actual.
3. L’autorització per la varada i l’adjudicació d’un espai resta supeditada a la
disponibilitat de llocs vacants i al pagament de la taxa corresponent.
L’Ajuntament comunicarà a l’interessat el número de l’espai adjudicat en la
zona de varada on podrà col·locar l’embarcació. Aquest número s’haurà de
pintar en l’embarcació. Només s’admetrà una embarcació per espai adjudicat.
4. No es permet la cessió de l’ús o l’arrendament de l’espai adjudicat a un tercer.
5. Queda prohibida la utilització de la zona de varada per artefactes com taules
de surf, windsurf, kayacks, canoes, piragües o de semblants característiques.
6. En cas de produir-se un canvi de titularitat de l’embarcació, el nou propietari
haurà de comunicar-ho a l’Ajuntament, i sol·licitar el canvi de titularitat de la
llicència municipal per varar. En cas que no ho comuniqui, l’antic i el nou titular
respondràn solidàriament de les infraccions que cometi aquest últim.
7. L’espai de varada adjudicat podrà no ser utilitzat en el període comprès entre
octubre i març, sense perdre el dret de reserva. Si es comprova que l’espai de
varada adjudicat no és utilitzat per l’embarcació corresponent durant més de
tres mesos en el període comprès entre abril i setembre, el titular perdrà el dret
a la reserva de l’espai, sense cap dret a devolució de les taxes. S’exceptua el
cas que el titular ho hagués comunicat prèviament a l’Ajuntament i s’hagués
autoritzat.
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8. Els usuaris de les embarcacions seran responsables del bon ús dels accessos
d’entrada i sortida al mar disposats en la zona de varada, i del material que es
posa a disposició dels usuaris, així com del compliment de la normativa vigent
sobre la utilització d’embarcacions i artefactes flotants.
9. Els titulars de les embarcacions seran responsables de mantenir en perfecte
estat de seguretat, conservació, ordre i neteja l’embarcació, els estris i l’entorn
de la mateixa. En cas d’incompliment, s’advertirà al titular, i si fes cas omís, el
personal municipal procedirà a la retirada d’aquella embarcació o artefacte que
es trobi deteriorat o en condicions d’insalubritat, sense possibilitat de reclamar
per part del titular qualsevol desperfecte que pugui sorgir durant la retirada,
trasllat i emmagatzematge.
10. Queda prohibit utilitzar com tendal de resguard de l’embarcació restes de
materials o robes que no compleixin les mínimes condicions higièniques o
estètiques. En cas d’incompliment, s’advertirà al titular per la seva retirada, i si
fes cas omís es procedirà a la seva retirada pel personal municipal.
11. Tot objecte o estri de pesca haurà d’estar situat a l’interior de les embarcacions
quan aquests es trobin varats, correctament tapats i guardats per evitar la
manipulació per menors o altres persones. Aquells estris o objectes que
estiguin a la sorra en situació d’abandonament, seran retirats pel personal
municipal.
12. No es derivarà cap responsabilitat civil, penal o administrativa alguna per
l’Ajuntament, directa o subsidiària, com a conseqüència del normal o anormal
funcionament de les instal·lacions sent exclusivament imputable al titular de
l’artefacte qualsevol conseqüència danyosa derivada del desenvolupament de
la seva activitat.
13. L’Ajuntament no serà responsable dels actes que puguin succeir en la zona de
varada com robatoris, furts, danys, desperfectes o circumstàncies anàlogues
que recaiguin en les embarcacions i/o els estris que es depositin en el lloc.
14. Qualsevol embarcació que no estigui situada en el lloc adjudicat, es
considerarà abandonada i podrà ser retirada pels serveis municipals. La
persona propietària haurà d’acreditar la titularitat i pagar les despeses de
trasllat i emmagatzematge per poder-la recuperar.

39.6. Pesca recreativa
a) En compliment del que disposa l’apartat 3 de l’article 14 del Decret 109/1995,
de 24 de març, del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya, sobre la pesca recreativa marítima practicada des de
terra, durant el període comprès entre el 15 de maig i el 15 de setembre,
només es podrà realitzar la pesca recreativa amb canya en els espigons,
rocalls i/o en la línia marítima, des de les 19.00 hores fins a les 08.00 hores.
b) Són permesos els concursos i competicions de pesca recreativa amb canya a
les platges del municipi, sempre que es compti amb l’autorització municipal
corresponent i estiguin autoritzats per la Direcció General de Pesca Marítima,
d’acord amb el que s’estableix a l’article 23 del Decret 109/1995 i no
s’impedeixi amb tanques o acordonaments la lliure circulació i ús de la platja o
l’accés a les zones i instal·lacions de temporada.
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c) La resta de modalitats de pesca, com la pesca recreativa subaquàtica amb
arpons, queda totalment prohibida.
d) Els pescadors hauran de tenir cura de recollir totes els residus que pugui
generar la seva activitat.
39.7. Els organitzadors d’un acte públic autoritzat a la zona de domini públic
maritimoterrestre són responsables de l’embrutiment produït com a conseqüència
d’aquest acte. A efecte de la neteja, i concretament de l’espai on s’ha produït l’acte
públic, l’Ajuntament pot demanar fiança per l’import dels serveis de neteja
necessaris per eliminar l’embrutiment previst per l’acte.
Art. 40.

Autorització d'activitats específiques en espais públics.

1. L'Ajuntament pot autoritzar la celebració d'activitats específiques als espais
públics i fixar les normes que s'hauran de complir, tenint en compte les
característiques de l'acte i l'espai públic sol·licitat.
2. Els organitzadors/es de l'activitat són responsables del compliment de les
condicions establertes per l'Administració municipal, i també d'adoptar les
mesures adients per vetllar per la seguretat de les persones i pel bon ús del
recinte i dels elements i els béns públics que hi hagi instal·lats.
3. Les persones titulars d'autoritzacions d'ús comú especial o d'ús privatiu dels
béns de domini públic resten obligats a mantenir en les condicions degudes de
neteja, tant les instal·lacions pròpies com l'espai urbà sotmès a llur influència.
4. Les sol·licituds s'hauran de formular pel representant de l'entitat o associació i
hauran d'indicar el lloc on es desenvoluparà, si necessiten ocupar la via pública
o no, o si necessiten entarimats, taules, cadires, o algun altre element o servei
municipal. Les sol·licituds s'hauran de formular amb una antelació mínima de
15 dies a la data de celebració en el cas que necessitin entarimats, taules,
cadires, o algun altre element o servei municipal, i de 72 hores en el cas que
no ho necessitin.
5. Aquestes activitats hauran de desenvolupar-se d'acord amb les condicions
següents:
a) L'activitat musical o susceptible de produir soroll es podrà desenvolupar
fins les 1.00 hores.
b) Des de les 1.00 hores fins a les 3.00 h. s'haurà de reduir el nivell acústic
fins al mínim.
c) A partir de les 3.00 h no es podrà desenvolupar cap activitat susceptible de
generar contaminació acústica.
d) Es obligatori evitar l'accés del públic als indrets sotmesos a nivells de
soroll superiors a 110 dB(A) de LAFmàx.
6. Excepcionalment es podran autoritzar barbacoes o fogueres en el marc d'una
activitat festiva en espais públics, si així s'indica expressament en la sol·licitud i
subjecta al compliment de les condicions que s'estableixin per ban.
7. Aquestes sol·licituds s'entendran atorgades per silenci administratiu excepte si
es resol de forma expressa i motivada llur denegació. També es podrà resoldre
expressament l'autorització de l'activitat amb condicions més restrictives a les
previstes en aquest article, en el cas de que concorrin circumstàncies que així
ho justifiquin.
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TÍTOL V. UTILITZACIONS PRIVATIVES ESPECÍFIQUES DEL DOMINI PÚBLIC
AMB MOTIU DE L'EXECUCIÓ D'OBRES
Art. 41.

Definició

L'ocupació de vies i altres espais públics derivada de les obres d'edificis en
construcció engloba els elements i espais ocupats per tancament per a protecció,
mitjans auxiliars de construcció, maquinària d'obra. A títol enunciatiu:
a) Protecció: tancaments d'obra;
b) Mitjans auxiliars de construcció: bastides, ponts, ponts volats i elements
similars, tubs per a extracció de runes, contenidors, escales de mà, sitges,
casetes d'obra;
c) Maquinària d'obra: compressor, formigonera, contenidor, grua autopropulsada,
camions, camió grua, camió formigonera, bomba per a formigó, grua torre,
muntacàrregues, altres màquines.
Art. 42.

Subjecció a autorització o comunicació

1. L'ocupació de vies i altres espais públics amb tancaments de protecció, mitjans
auxiliars de construcció o maquinària d'obra per l'execució de treballs de
construcció està subjecta a llicència o comunicació, que s'atorgaran i
condicionaran en funció de la necessitat real d'ocupar la via pública per fer
l'activitat, l'oportunitat i la incidència en l'ús comú general. Estarà subjecta al
règim de comunicació l'ocupació de la via pública amb contenidors d'obres o
sacs de runes i les interrupcions de trànsit.
2. No s'atorgarà cap autorització ni s'entendrà comunicada vàlidament cap
ocupació del domini públic, si el sol·licitant no disposa de permís d'obres
majors o menors.
3. Les condicions de les llicències d'ocupació de l'espai públic inclouran aspectes
de termini, d'horari, espais concedits, condicions d'instal·lació o de treball,
condicions de senyalització, condicions de seguretat, i altres aspectes anàlegs.
La duració i les dates d'inici i fi de la llicència es podran modificar en funció de
la celebració de fires i festes tradicionals o commemoratives i de condicions
especials que es puguin produir (com obres públiques, talls de circulació de
carrer, etc.).
4. La persona titular de la llicència o comunicació serà responsable d'assumir
totes les responsabilitats derivades per de tots els danys i perjudicis causats
directament o indirectament a l'Ajuntament o a terceres persones per l'obra, la
instal·lació o el funcionament dels seus mitjans mecànics, dins o fóra de la via
pública, tant si és degut a actuacions pròpies o d'empreses subcontractades.
5. La llicència o comunicació es concedeix únicament per tot allò que afecta la
competència municipal, llevat del dret de propietat, i sense perjudici de tercers
o l'obtenció d'autorització d'altres administracions, si fos el cas. No es podrà
invocar aquesta llicència per eliminar o reduir responsabilitat civil o penal en
què incorri el la persona beneficiària en l'exercici de les seves activitats.
6. La llicència o comunicació haurà d'estar a disposició dels agents de l'autoritat
municipal i dels serveis tècnics municipals. Les instruccions que es puguin
dictar, complementàries de les que figurin a la llicència i orientades al
compliment del contingut, s'hauran d'executar puntualment.
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7. Extingida la llicència o el termini previst a la comunicació, el titular haurà de:
a) Posar fi a l'ús o l'ocupació
b) Retirar les instal·lacions o els elements de la seva propietat situats a la via
pública
c) Reposar o, si fos el cas, reparar els elements de la via pública afectats
directament o indirectament per l'ús autoritzat al seu estat inicial, i reparar,
si escau, els danys causats amb l'autorització municipal prèvia i sota la
inspecció dels serveis tècnics municipals competents.
8. L'incompliment de les condicions de la llicència o de la comunicació o de les
instruccions complementàries provocarà la revocació immediata amb
independència d'aplicar les sancions pertinents. La manca o defecte de
reposició en els casos tant de terminació normal com de caducitat, o el defecte
de reparació dels danys causats, habilitaran l'Ajuntament per actuar
subsidiàriament per compte del titular de la llicència o persona que ha efectuat
la comunicació.
Art. 43.

Documentació per l'obtenció de la llicència

1. Per la tramitació de la llicència per l'ocupació de l'espai públic, els
interessats/des hauran de presentar:
a) Sol·licitud, preferentment segons model oficial degudament complimentat,
amb les especificacions següents:
- Identificació complerta de l'interessat o del seu representant legal
- Adreça de la finca i referència cadastral
- Descripció de l'actuació que es vol realitzar, croquis, justificació i temps
previst per l'ocupació
- Croquis acotat: amb indicació de la zona que es vol ocupar, amplada
del carrer, si en la via s'admet o no l'aparcament i durant quins
períodes, passos de peatons, etc.
- Identificació de la sol·licitud o del permís concedit per realitzar les obres
a les que donarà servei l'ocupació de la via pública
b) Liquidació de les taxes corresponents.
c) Còpia de la llicència d'obres.
2. Quan la via pública s'ocupi amb elements perillosos per a la seguretat de les
persones i béns com bastides de més de 3 plantes, plataformes penjades, etc.,
i a criteri dels Serveis Tècnics Municipals, caldrà també la presentació d'un
projecte tècnic i d'assegurança de responsabilitat civil.
Art. 44.

Documentació per la comunicació

1. Per l'obtenció d'autorització per l'ocupació de l'espai públic amb sacs o
contenidors de runes, o interrupcions de trànsit, els interessats/des hauran de
presentar:
a) Sol·licitud, segons model oficial degudament complimentat, amb les
dades descrites en l'apartat anterior. Caldrà indicar un telèfon de
contacte.
b) Liquidació de les taxes corresponents
c) Còpia de la llicència d'obres
2. Les persones interessades en col·locar un contenidor o sac per runes ho haurà
de comunicar a la Policia Local amb una antelació mínima de 48 hores i pagar
les taxes corresponents. Ha d'indicar expressament el lloc, l'hora d'inici i
d'acabament prevista, així com el seu compromís d'ajustar-se a les condicions
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assenyalades en aquest precepte. Si no es diu el contrari, s'entén que la
instal·lació del sac o contenidor queda autoritzada.
3. En el cas que no sigui possible acceptar l'ocupació o la interrupció de la
circulació en els dies sol·licitats o l'hora indicada per l'existència de problemes
de trànsit, es comunicarà a la persona interessada telefònicament per tal de
que canviï el dia o l'hora.
Art. 45.

Tancaments d'obra.

1. Els tancaments d'obra s'hauran de fer amb un tancat consistent, estable i
perfectament alineat.
2. El material de la tanca ha de ser opac. El màxim espai que podrà ocupar-se
amb la tanca de precaució estarà en proporció amb l'ample de la vorera o
carrer:
a) En el cas de carrers amb voreres de menys d' 1,50 metres d'ample i en els
carrers peatonalitzats sense distinció de zona de vorera, podrà ocupar-se amb
un sortint un màxim de seixanta centímetres fins la realització del cobriment de
la planta baixa o fins que s'arribi a l'altura mínima que s'assenyala per a les
plantes baixes de cada zona. No obstant, si concorren raons tècniques que ho
justifiquen, el sortint podrà ser superior a 60 cm. Durant l'execució de la resta
de les obres, la tanca serà substituïda per una protecció volada o sobre peus
drets.
b) En el cas de carrers amb voreres d'1,5 metres o més: la tanca podrà avançarse com a màxim tres metres comptats des de la línia de la façana, però sense
sobrepassar-se dues terceres parts de la vorera, ni deixant un espai lliure de
pas no inferior a 90 centímetres.
3. La tanca o element protector de l'obra ha de tenir una alçada mínima d'1,80
metres per impedir la caiguda de materials i enderrocs a les voreres i a les
calçades.
4. L'ocupació de la via pública ha de garantir un pas mínim per a vianants, que
s'establirà depenent del tipus de via, l'afluència dels vianants i altres aspectes
que incideixen en l'ús general de la via. En qualsevol cas, l'amplada mínima del
pas per a vianants haurà de ser de 90 centímetres lliures a nivell de paviment.
Quan l'ocupació amb tancaments d'obra suposi que quedi un pas per vianants
d'amplada inferior a 90 centímetres serà necessari habilitar a la calçada un pas
per vianants amb les tanques mòbils corresponents, i sempre que no impedeixi
el pas de vehicles. Cal que les tanques que ocupin la via pública utilitzada per
al pas de vianants o de vehicles estiguin degudament senyalitzades amb
indicacions visuals de colors reflectors vermells i blanc. És obligatòria la
instal·lació de llums de senyalització amb intensitat suficient en cada extrem o
angle sortint de les tanques durant les hores nocturnes.
5. Les tanques s'han d'instal·lar, i col·locar i mantenir de manera que no tinguin
cap punt que pugui representar un perill per als vianants. Els elements de
subjecció de la tanca (peus) han de volar cap a la zona d'ocupació.
6. Quan les necessitats del trànsit o altres circumstàncies impedeixin instal·lar
tanques, s'han de substituir per ponts volats o bastides.
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Art. 46.

Bastides fixes.

1. La instal·lació de bastides sobre la voravia haurà de deixar, com a mínim, un
pas lliure sota la bastida o en la mateixa voravia per a la circulació de vianants
que haurà de complir les condicions assenyalades en el paràgraf 4rt de l'article
anterior.
2. En el cas que el pas de vianants s'efectuï per davall la bastida, aquest s'hauria
de fer sempre que l'amplada de la voravia ho permetés amb pòrtics amb una
estructura d'una amplada d'1,20 m., i s'hi haurien de col·locar baranes per
conduir els vianants pels circuits dissenyats per a ells.
3. S'hauran de col·locar elements com malles mosquiteres, xarxes opaques, etc.,
que impedeixin la caiguda de materials o eines a la via pública, inclosos els de
granulometria fina, tant en el pas situat a sota de la bastida com en la seva part
frontal. En tot cas, per seguretat la part inferior de la bastida tindrà un element
resistent a caigudes o impactes.
Art. 47.

Ponts volats.

1. En la utilització de ponts volats i per protegir els vianants, s'haurà d'instal·lar
una bastida que habiliti un pas per davall i la instal·lació dels elements
necessaris per conduir els vianants per l'esmentat pas.
2. Els pòrtics d'estructura de l'esmentada bastida hauran de ser d'1,20 m
d'amplada, excepcionalment es podrà concedir d'una amplada inferior.
3. S'hi hauran de col·locar baranes per conduir els vianants pels circuits
dissenyats per a ells.
4. S'hauran de col·locar elements com malles mosquiteres, xarxes opaques, etc.,
que impedeixin la caiguda de materials o eines a la via pública, inclosos els de
granulometria fina, tant en el pas situat a sota de la bastida com en la seva part
frontal.
5. La distància entre la façana de l'edifici i la bastida també s'haurà de protegir
convenientment. Fora de les hores de treball s'haurà davallar el pont volat i ferlo descansar sobre la bastida de protecció.
Art. 48.

Contenidors i sacs per obres

1. Són contenidors els recipients rígids normalitzats destinats a recollir runes i
terres, i especialment dissenyats per a ésser carregats i descarregats sobre
vehicles de transport especial. Són sacs els receptacles teixits amb fibres
resistents especialment dissenyats per a servir com a dipòsit de terres i runa.
En endavant, totes les condicions aplicables als contenidors ho seran també
per als sacs.
2. La utilització de l'espai públic per a la col·locació de contenidors i sacs
requereix la corresponent comunicació prèvia i el pagament del preu públic
corresponent. Els contenidors per a obres situats en l'interior delimitat de zones
d'obres no necessiten permís. No obstant això, la resta de requisits han
d'ajustar-se a les disposicions d'aquesta ordenança. No s'admeten sacs per a
obres la venda dels quals no porti associada la seva retirada.
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3. En els carrers peatonalitzats no s'admetran contenidors d'obra només sacs,
excepte si concorren raons tècniques justificades.
4. Els contenidors per a obres han de presentar a l'exterior, de manera
perfectament visible i en tot moment, el nom o la raó social, l'adreça i el telèfon
del promotor/a o de l'empresa responsable i el número de la llicència d'obres.
5. Els contenidors d'obres hauran d'utilitzar-se o manipular-se de manera que el
seu contingut no s'aboqui a la via pública o no pugui ésser aixecat o escampat
pel vent. Un cop plens, els contenidors han d'ésser tapats immediatament de
forma i amb materials adequats, a fi que no es produeixin vessaments de
materials residuals a l'exterior. Així mateix, és obligatori tapar els contenidors
en acabar l'horari de treball.
6. Les operacions d' instal·lació i de retirada dels contenidors per a obres han de
fer-se de forma que no causin molèsties als ciutadans, ni el seu contingut
pugui abocar-se a la via pública o pugui ser aixecat o escampat pel vent.
S'hauran d'adoptar les mesures adients per protegir adequadament el
paviment.
7. En retirar el contenidor, el titular de la llicència ha de deixar en condicions
perfectes de neteja la superfície de la via pública ocupada; així mateix, és
responsable dels danys causats al paviment de la via pública i n'ha d'informar
immediatament el servei municipal corresponent, en cas que es produeixin i
l'haurà de reparar.
8. En tots els casos, a l'hora de col·locar-los, s'han de tenir en compte les
prescripcions següents que es concreten en:
a) S'han de situar preferentment davant de l'obra a la que serveixen o tant a prop
com sigui possible.
b) Han de situar-se de manera que no impedeixin la visibilitat dels vehicles,
especialment a les cruïlles, respectant les distàncies establertes pels
estacionaments pel Codi de Circulació.
c) No poden situar-se als passos de vianants ni davant d'aquests, ni en guals ni
reserves d'estacionament i parada, llevat que aquestes reserves hagin estat
sol·licitades per a l'obra mateixa. Tampoc no poden situar-se a les zones de
prohibició d'estacionament.
d) En cap cas no poden ésser col·locats totalment o parcialment sobre les tapes
d'accés de serveis públics, sobre boques d'incendi, escocells dels arbres ni, en
general, sobre cap element urbanístic, la utilització del qual pugui dificultar-se
en circumstàncies normals o en cas d'emergència.
e) No podran situar-se sobre les voreres, l'amplada de la qual, deduït l'espai
ocupat per les tanques en el seu cas, no permeti una zona de pas lliure d'un
metre com a mínim una vegada col·locat el contenidor; ni a les calçades quan
l'espai que queda lliure sigui inferior a 2,75 metres en vies d'un sol sentit de
circulació, o de 6 metres en les vies de doble sentit.
9. Quan els contenidors estiguin situats a la calçada han de col·locar-se a 0,20 m
de la voravia, de manera que no impedeixin que les aigües superficials arribin
a la rígola i hi discorrin per la rígola fins a l'embornal més proper i ha de
protegir-se cada contenidor, com a mínim, per tres cons de trànsit col·locats a
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la via pública en línia obliqua pel costat del contenidor més proper a la
circulació.
10. Quan els contenidors hagin de romandre al carrer durant la nit han de dur
incorporats els senyals reflectors o lluminosos suficients per fer-los
identificables.
11. Els contenidors per a obres han de ser retirats de la via pública:
a) en acabar el termini establert en la comunicació;
b) quan siguin plens, per buidar-los, i sempre el mateix dia que s'hagin
omplert totalment;
c) coincidint amb el canvi quinzenal d'estacionament;
d) en qualsevol moment, a requeriment dels agents de l'autoritat municipal.
12. Es prohibeix la permanència al carrer dels contenidors per a obres des del
migdia del dissabte fins a les set hores del dilluns següent, de juny a setembre,
ambdós inclosos.
Art. 49.

Tubs per a extracció de runes.

L'abocament del material a través dels tubs haurà de fer-se en un contenidor amb
una lona opaca i s'haurà de mullar periòdicament per evitar l'embrutiment de la via
pública i molèsties o danys a persones, animals o coses.
Art. 50.

Protecció de l'arbrat.

1. Quan es realitzin obres pròximes a un arbrat, o els vehicles, màquines i altres
mitjans auxiliars de construcció utilitzats per l'empresa constructora hagin de
circular o ubicar-se en aquest lloc, prèviament al començament dels treballs
hauran de protegir el tronc de l'arbre. Aquestes proteccions s'hauran de retirar
una vegada acabada l'obra o quan els serveis tècnics municipals ho indiquin.
2. Quan es realitzin cales o rases en llocs pròxims a un arbrat, l'excavació no
haurà d'apropar-se al peu de l'arbre a més distància que la corresponent a 5
vegades el diàmetre de l'arbre a l'altura normal (1.30 m). En qualsevol cas,
aquesta distància ha de ser superior a un metre. Si per altres ocupacions del
subsòl no fos possible el compliment d'aquesta norma i no hi hagués un traçat
alternatiu viable, el corresponent servei tècnic municipal, prèvia visita
d'inspecció determinarà abans de començar l'excavació la solució a adoptar
per a la protecció de l'arbrat que pogués resultar afectat.
3. Haurà de procurar-se que l'obertura de rases i cales pròximes a l'arbrat
coincideixin amb l'època de repòs vegetatiu.
4. Quan en una excavació de qualsevol tipus resultessin afectades arrels d'arbrat,
el rebliment de l'obertura s'haurà d'efectuar en un termini no superior a tres
dies des de l'obertura, i procedir a continuació al seu reg.
Art. 51.

Treballs de construcció a la via pública

1. Totes les operacions d'obres com pastar, serrar, etc., s'han de fer a l'interior de
les obres o dintre de la zona delimitada de la via pública degudament
autoritzada. Està totalment prohibit realitzar aquests treballs en altres llocs de
la via pública. Tampoc no es pot deixar material com sorres, ciment i altres
acumulat a la via pública o fóra de la zona delimitada degudament autoritzada.
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2. Un cop finalitzades les operacions de càrrega i descàrrega, sortida i entrada a
les obres de qualsevol vehicle susceptible de produir brutícia, el personal
responsable de les operacions i subsidiàriament els titulars dels establiments i
les obres, han de netejar la via pública i retirar tots els materials que s'hagin
llençat.
Art. 52.

Interrupcions de circulació.

1. Quan per l'execució d'una edificació sigui necessari interrompre total o
parcialment la circulació de vehicles per tal de possibilitar la càrrega o
descàrrega de materials, o qualsevol altre tipus de treball, s'haurà de sol·licitar
per escrit i pagar les taxes corresponents.
2. L'interessat ha de formular la sol·licitud davant de la Policia Local amb una
antelació mínima de 72 hores, i ha d'indicar expressament el lloc, l'hora d'inici i
d'acabament prevista, i si es disposen de mitjans de senyalització o no. Només
en cas d'urgència justificada s'acceptaran sol·licituds amb antelació mínima de
12 hores.
3. En el cas d'existència de guals que restin afectats per aquesta autorització
se'ls ha de facilitar l'entrada i sortida de la manera més adient possible.
4. Les interrupcions de circulació que es sol·licitin en carrers on s'ubiquin centres
escolars, o en les seves proximitats, s'hauran de d'efectuar preferentment en
hores que no coincideixen amb l'entrada o sortida d'alumnes.
Art. 53.

Fiança per garantir la reposició dels elements urbans i serveis
públics.

1.

Amb la finalitat de garantir la correcta reposició dels elements urbans i
serveis públics que es puguin veure afectats per l'execució d'obres majors,
en l'acord d'autorització s'exigirà al promotor de les mateixes la presentació
d'una fiança (F), la quantia de la qual es determinarà en funció del
pressupost de les obres (P), d'acord amb la fórmula següent:
P ≤ 10.000 €
F = 500 €
10.000 € < P ≤ 1.000.000 €
F = P x 5% €
1.000.000 € < P
F = (P x 1%) € + 40.000 €

2.

Un cop conclosa l'obra la persona interessada sol·licitarà la llicència de
primera ocupació i devolució d'aquesta fiança. La inspecció d'obres
comprovarà si s'ha efectuat la correcta reposició dels elements urbans i
serveis públics afectats, i si l'informe és favorable es retornarà la fiança. En el
cas que l'informe d'inspecció fos desfavorable es requerirà a la persona
interessada perquè subsani els dèficits comprovats. Un cop subsanats els
dèficits, la persona interessada ho haurà de comunicar a l'ajuntament per tal
de que es faci una nova inspecció. Si no s'haguessin subsanat els dèficits
s'executarà la fiança i si l'import de la mateixa no fos suficient, es requerirà la
diferència per la via de constrenyiment.
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TÍTOL VI. DE LA PUBLICITAT.
Capítol I. Publicitat dinàmica.
Secció 1ª Disposicions generals
Art. 54.

Fonaments, objecte i naturalesa.

1. El fonament legal per la regulació inclosa en aquest títol està amb caràcter
general a l'art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de
Règim Local i 66 de la refosa de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya i amb caràcter específic a la Llei 9/2000, de 7 de juliol que regula la
publicitat dinàmica a Catalunya modificada per la Llei 15/2005, de 27 de
desembre, de reforma parcial de diferents preceptes en matèria d'agricultura,
ramaderia, pesca, comerç, salut i treball, i el Decret 23/2002 (modificat pel
Decret 249/2002), que desenvolupa el procediment per a l'obtenció de
llicències per a l'exercici de la publicitat dinàmica i els requisits per al seu
exercici i regula la capacitat sancionadora en aquesta matèria, que atribueixen
determinades competències als ajuntaments, l'exercici de les quals requereix
de regulació municipal.
2. L'objecte d'aquesta Ordenança és regular el sistema municipal d'intervenció
administrativa destinada a:
a) L'atorgament d'autoritzacions relatives a l'exercici de les activitats de publicitat
dinàmica que s'hagin de desenvolupar dins el terme municipal, establint els
mecanismes d'exercici de dita activitat quant a consumidors i protecció del
medi ambient, així com les condicions en què aquesta es pot dur a terme.
b) L'exercici de l'activitat de control de la publicitat dinàmica realitzada en el
municipi.
c) La imposició de sancions, dins l'àmbit competencial d'aquest Ajuntament, per
infraccions dels preceptes de la Llei 9/2000, de publicitat dinàmica, de la
normativa reglamentària de desenvolupament i de la present Ordenança.
d) La imposició de multes coercitives, dins l'àmbit competencial d'aquest
Ajuntament.
Art. 55.

Concepte i modalitats:

1. S'entén per publicitat dinàmica la forma de comunicació portada a terme per
persones físiques o jurídiques, públiques o privades, en l'exercici d'una activitat
econòmica dirigida a promoure la contractació de béns o serveis de qualsevol
classe, o la difusió de missatges de naturalesa social, cultural, política o
qualsevol altra, realitzada mitjançant contacte directe amb els possibles
usuaris o clients i amb la utilització preferent de vies i espais lliures públics i
zones privades d'ús públic, amb caràcter temporal i amb qualsevol material de
suport i dimensió.
2. La publicitat dinàmica s'exerceix mitjançant:
a) Publicitat manual: És la publicitat que difon els missatges amb el repartiment a
mà o la col·locació de material imprès mitjançant el contacte directe entre el
personal autoritzat per repartir la publicitat i els seus receptors, amb caràcter
gratuït i utilitzant vies i espais lliures públics i zones privades d'ús públic.
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b) Repartiment domiciliari de publicitat:
suport material de publicitat, portat
propietaris o usuaris d'habitatges,
introducció del material publicitari en
dels immobles.

És la distribució de qualsevol tipus de
a terme mitjançant entrega directa als
oficines i despatxos, o mitjançant la
les bústies individuals o en les porteries

c) Publicitat mitjançant ús de vehicles: És la portada a terme mitjançant l'ús
d'elements de promoció o publicitat situats en vehicles, estacionats o en
circulació, i la difusió dels missatges publicitaris pels medis audiovisuals que
s'instal·lin en els mateixos.
d) Publicitat oral: És la que transmet els missatges de viva veu, en el seu cas
amb l'ajut de megafonia o altres mitjans auditius auxiliars, mitjançant el
contacte directe entre el personal autoritzat i els possibles usuaris, i amb la
utilització de les zones de domini públic, vies i espais lliures públics i zones
privades d'ús públic.
3. A efectes de l'aplicació d'aquesta Ordenança, no es considerarà publicitat
dinàmica els rètols, emblemes, grafies o altres elements similars que facin
referència a la identificació de la persona, raó social de l'empresa o activitat
exercida, i que estiguin situats en els establiments comercials o en vehicles de
qualsevol classe del qual sigui titular la persona física o jurídica.
4. No tenen la consideració d'activitats de publicitat dinàmica les següents:
a) La publicitat electoral, en els aspectes que es regulen en la legislació electoral.
b) Els missatges i comunicats de les administracions públiques en matèries
d'interès general, així com els efectuats per les associacions i entitats sense
ànim de lucre per difondre les seves activitats
c) Les comunicacions i missatges relatius a les matèries de seguretat pública,
protecció civil o emergències.
d) Les comunicacions que es dirigeixen a la materialització de l'exercici d'alguns
dels drets fonamentals i llibertats públiques inclosos en la secció primera del
capítol II del títol I de la Constitució.
e) La publicitat que es dugui a terme en les estacions de vehicles de transports
públics, sempre que respongui a necessitats d'informació de les empreses de
servei públic.
5. La publicitat esmentada en el paràgraf anterior es situarà preferentment en les
cartelleres públiques de titularitat municipal.
Art. 56.

Autorització:

L'exercici de l'activitat de publicitat, està subjecte, amb caràcter general, a
autorització administrativa prèvia, que es sol·licitarà, tramitarà i, si s'escau,
s'atorgarà d'acord amb el previst en aquesta ordenança.
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Art. 57.

Requisits:

1. La publicitat dinàmica realitzada en el municipi haurà de complir els requisits
següents:
a) Quant al seu contingut, l'exercici de l'activitat de publicitat dinàmica ha de
respectar la dignitat de les persones i impedir la vulneració dels valors
reconeguts per la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya,
especialment els relatius a la infància, la joventut i la dona, així com els relatius
als sectors socials més marginats.
b) El material imprès per dur a terme qualsevol tipus de publicitat dinàmica haurà
de ser preferentment reciclat, evitant la plastificació i el material publicitari
satinat, així com la conveniència d'afavorir l'ús de tintes ecològiques.
c) El material i el suport publicitari consistent en paper han de portar,
obligatòriament, una llegenda que aconselli el seu dipòsit en contenidors de
recollida selectiva de paper.
d) Es prohibeix tota publicitat que incorri en engany i deslleialtat o que contingui,
tant en el text com en les imatges, qualsevol tipus de missatge subliminal.
e) Tot el material publicitari a repartir haurà de portar en lloc visible una
identificació de l'anunciant.
f)

Quan es publiciti alguna activitat, aquesta haurà de comptar, així mateix, amb
la preceptiva llicència de funcionament.

g) Altres establerts en la normativa que resulti d'aplicació.
2. L'exercici de l'activitat de publicitat dinàmica dins el terme municipal requereix
que, amb caràcter previ al seu inici, s'hagi sol·licitat llicència en els termes
establerts en aquesta Ordenança i que no hagi estat expressament denegada
la sol·licitud
3. Es procurarà que els textos publicitaris estiguin redactats en llengua catalana.
Art. 58.

Prohibicions.

1. L'Ajuntament prohibirà o limitarà la publicitat dinàmica en els casos en què
afecti de forma rellevant els interessos públics generals o locals, o pugui
perjudicar els interessos del consumidor/a. En aquests casos, l'anunciant
estarà obligat a retirar-la el dia determinat per la Corporació.
2. En cap cas, la publicitat dinàmica contindrà valoració pejorativa de persones o
productes o serveis identificats individualment.
3. Amb caràcter general, és prohibeix la publicitat dinàmica:
a) En tots aquells llocs i espais on una normativa específica prohibeixi qualsevol
tipus de publicitat, especialment a la platja i en els parcs públics.
b) En façanes dels edificis excepte si es situa en el vidre per la part interior.
c) En terrasses, dependències o espais de propietat privada o que siguin objecte
de concessió o autorització administrativa, sempre que no s'obtingui el
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consentiment exprés de les persones propietàries o titulars de la corresponent
concessió o autorització.
c) En els casos que s'utilitzin animals com instrument o complement de l'activitat
publicitària.
d) Si l'exercici de l'activitat suposa la col·locació d'elements materials de
qualsevol tipus, en espais i vies públiques, siguin o no desmuntables.
e) Si poden implicar que es formin grups de persones que obstaculitzin la
circulació de vianants o vehicles.
f)

Si ocupa passos de vianants o els seus accessos, o envaeix la calçada.

g) Si suposa la col·locació de material publicitari en el vidre o altres elements dels
vehicles, a excepció dels supòsits en els quals no afecti la seguretat de la
circulació.
h) Si suposa llençar material publicitari en qualsevol manera a la via pública.
i)

Si l'activitat es desenvolupa mitjançant suport acústic, a excepció del què
disposa l'article 62 d'aquesta Ordenança.

j)

Si suposa la col·locació de pancartes o similars en arbres i/o qualsevol
ornament floral de places i vies públiques.

Secció 2ª. Disposicions especials.
Art. 59.

Publicitat manual.

3. El sol·licitant de llicència per desenvolupar la publicitat manual, junt amb la
documentació general determinada en aquesta Ordenança haurà d'acreditar
que disposa d'autorització municipal per l'exercici de l'activitat que es publicita
o que l'ha sol·licitat (en el cas que legalment estigui subjecta a autorització).
També haurà d' indicar el nombre d'impresos que preveu distribuir, el nombre
d'agents que la distribuiran i l'espai físic on desenvoluparà l'activitat publicitària.
4. Les persones que distribueixin publicitat manual portaran penjada a l'alçada
del pit i en lloc visible, una tarja identificativa on constarà: nom i cognoms i una
fotografia tipus carnet, número d'autorització, nom i nif de l'empresa per la qual
reparteix propaganda.
5. El repartiment de publicitat no és compatible amb altres activitats, com venda
ambulant, i només podran repartir publicitat de l'establiment pel quan han estat
autoritzats.
6. Els repartidors/es de publicitat resten obligats a facilitar les dades oportunes
als agents de l'autoritat, quan siguin requerits per a fer-ho.
7. En el cas de que es produeixi una excessiva concentració d'agents repartidors
de publicitat en el mateix espai públic, l'Ajuntament podrà modificar les
condicions de l'autorització.
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Art. 60.

Repartiment domiciliari de publicitat.

1. En el repartiment domiciliari de publicitat, a més de l'obligació de complir les
condicions generals establertes en l'article 59 i observar les prohibicions
recollides a l'article 58 cal complir els següents requisits:
a) Els impresos no poden dipositar-se de forma indiscriminada o en desordre
a les entrades, vestíbuls o zones comunes dels immobles.
b) El material publicitari objecte de distribució serà plegat adequadament,
tenint en compte la mida de les bústies més habituals dels habitatges.
c) Les empreses distribuïdores de material publicitari hauran d'abstenir-se de
dipositar publicitat en les bústies els propietaris de les quals senyalin
expressament la seva voluntat de no rebre-la.
2. Si els propietaris/es o arrendataris/es dels immobles no volen rebre publicitat
en les seves bústies, han de fer-ho constar de forma expressa, essent prohibit
el dipòsit de publicitat en les mateixes. L'esmentat adhesiu podrà col·locar-se
sobre les bústies individuals dels veïns, o en un lloc visible del vestíbul si la
negativa afecta a tota la comunitat de veïns/es. L'Ajuntament podrà repartir uns
adhesius a les persones interessades, en què constarà la negativa a rebre
qualsevol tipus de publicitat.
3. Quan se sol·liciti llicència per al repartiment domiciliari de publicitat, caldrà
indicar el nombre d'impresos que es preveu distribuir. En aquest sentit, les
empreses de distribució de material a les bústies recomanaran als seus clients
el material publicitari a repartir i la seva periodicitat, amb la intenció de
disminuir-ne el seu impacte i garantir la seva eficiència.
4. Tots els impresos objecte de repartiment han d'haver estat autoritzats per la
Corporació.
Art. 61.

Publicitat mitjançant l'ús de vehicles.

Aquest tipus de publicitat inclou també la modalitat anomenada «caravana
publicitària».
Per atorgar aquestes llicències, els interessats hauran de complir els següents
requisits:
1. L'atorgament de llicència per a la publicitat mitjançant l'ús de vehicles té
caràcter discrecional.
2. Ateses les particularitats dels mitjans utilitzats, caldrà fer una valoració especial
de l'impacte ambiental i la repercussió en el trànsit i la seguretat vial que pugui
tenir l'activitat.
3. No es concedirà cap llicència que permeti l'activitat de publicitat mitjançant l'ús
de vehicles des de les dues de la tarda fins a les cinc de la tarda, ni des de les
deu de la nit fins a les nou de l'endemà al matí.
4. Només es concedirà llicència per a la publicitat dinàmica quan la mateixa hagi
de dur-se a terme mitjançant vehicles en el permís de circulació del qual figuri
aquest municipi com a domicili del titular.
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Art. 62.
1.

Publicitat oral.

A més del compliment de les condicions generals establertes per la Llei
9/2000 i per aquesta Ordenança per a la publicitat dinàmica, quan se sol·liciti
llicència per a la publicitat caldrà detallar el temps de duració de l'acte
publicitari.

2. Si es tracta d'una activitat continuada de publicitat oral, amb caràcter previ a la
celebració de cada acte caldrà comunicar a la corporació els extrems referits a
l'apartat anterior.
Art. 63.

Actuacions de control.

1. Les activitats de control de la publicitat dinàmica s'exerciran pels serveis
tècnics municipals i pels òrgans competents de la Generalitat.
2. La Corporació podrà realitzar els requeriments d'informació que consideri
convenients, així com ordenar les actuacions de vigilància i verificació que
s'escaiguin.
Art. 64.

Mesures cautelars.

1. Quan la Corporació verifiqui que s'està realitzant una activitat publicitària no
permesa per la llicència, instarà al titular de l'activitat per tal que cessi en la
mateixa. Si fos desatès el requeriment i es considera que la continuïtat de la
publicitat dinàmica pot originar perjudicis greus, per a l'interès general,
s'iniciarà expedient d'adopció de mesures cautelars.
2. L'aprovació, el manteniment i la revocació de les mesures cautelars correspon
a l'alcaldia. En aquest sentit es tindrà en compte la gravetat de les actuacions
comeses i els efectes perjudicials que pugui tenir sobre els sectors protegits
per la Llei 9/2000.
3. Les mesures adoptades seran les imprescindibles i les que millor s'ajustin al
supòsit de publicitat dinàmica concreta.
4. En particular, s'aplicaran les següents:
a) La Policia Local podrà acordar la retirada i el comís del material publicitari que
es distribueixi sense autorització fins que es disposi del corresponent permís.
Transcorregut 15 dies sense que s'hagi obtingut el permís el material es
considerarà residu i serà destruït.
b) El decomís del material de promoció o publicitat, si es tracta d'una activitat no
permesa per la corresponent llicència o es considera que la mesura resulta
necessària per impedir la seva comissió o continuació, en el cas que s'hagi
detectat una infracció.
c) La immobilització i retirada dels vehicles o elements que serveixin de suport a
una activitat de publicitat que infringeixin el disposat en la Llei, sempre que, a
més, es doni la circumstància de l'absència o resistència del titular de l'activitat
que hagi de cessar en la seva activitat il·lícita.
d) Si es comprova que es realitza una activitat publicitària de la qual pugui
presumir-se raonablement el caràcter d'una infracció greu o molt greu, que pot
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produir danys i perjudicis a l'interès públic, podran adoptar-se les mesures
necessàries i imprescindibles per impedir-la.

Art. 65.

Rescabalament per danys.

1. Quan per a la realització de la publicitat dinàmica s'origini danys en els espais
o les instal·lacions públiques, els serveis tècnics municipals procediran a
valorar la despesa necessària per tal de corregir els esmentats desperfectes.
2. L'Ajuntament ordenarà la immediata reparació del dany ocasionat i reclamarà
als / a les responsables el pagament del seu cost.
Art. 66.

Constitució i devolució de fiances.

1. Quan s'hagi de concedir llicència per a una o vàries activitats de publicitat
dinàmica que previsiblement afectaran de forma rellevant la neteja de les vies i
espais públics, o si concorren circumstàncies que ho fan convenient, es podrà
condicionar la concessió de llicència a la prèvia constitució de garantia.
2. La garantia es fixarà en base a la previsió de neteja suplementària que caldrà
fer com a conseqüència de l'activitat publicitària, fins el límit màxim de 2.404 €.
3. La garantia es podrà constituir en efectiu o mitjançant aval bancari. La garantia
es dipositarà en la Tresoreria municipal, a disposició de l'Ajuntament.
4. La garantia es constitueix per respondre de les despeses econòmiques
originades per la neteja especial que, com a conseqüència de la publicitat
dinàmica, calgui fer en determinats espais públics.
5. Quan efectivament l'Ajuntament hagi de procedir a la neteja especial referida
en l'apartat anterior, requerirà al titular de la llicència perquè aboni les
despeses corresponents.
6. Si la persona titular de la llicència compleix el requeriment municipal i abona
les despeses de neteja, s'ordenarà la devolució de la garantia.
7. Si la persona titular de l'activitat no satisfà la quantia liquidada en el període
fixat en el requeriment, es procedirà així:
a) Si la garantia es constitueix en efectiu per decret d'Alcaldia, s'ordenarà
l'incautament total o parcial de l'esmentada garantia.
b) Si es diposita aval bancari, es requerirà a l'entitat garant perquè ingressi en la
Tresoreria municipal l'import de les despeses de neteja.
8. Si la garantia constituïda és de major import que les despeses de neteja es
procedirà així:
a) Quan el mitjà fos efectiu, es posarà a disposició del titular l'excés.
b) Quan s'hagués dipositat aval, un cop complerta l'obligació s'alliberarà l'aval.
9. Si les despeses de neteja especial excedeixen de la quantia finançada, es
requerirà a la persona titular de la llicència perquè ingressi la diferència no
coberta amb l'execució de la garantia. Si la persona deutora no satisfà la
quantia que se li exigeix en període de pagament voluntari, se seguirà el
procediment de constrenyiment.
39

Secció 3ª. Llicències.
Art. 67.

Atorgament i duració.

1. Correspon a l'alcaldia atorgar llicències que habiliten per a l'exercici de la
publicitat dinàmica determinada a l'article 57 d'aquesta Ordenança, quan hagi
de desenvolupar-se dins el terme municipal.
2. Les llicències es concedeixen per un termini màxim de dos anys, essent
renovables en les condicions establertes per la present Ordenança, i en el seu
defecte s'aplicaran els requisits establerts en la Llei 9/2000.
3. Per a la concessió o denegació de llicència, a més dels antecedents i la
documentació aportada pel sol·licitant, es tindrà en compte la valoració de
l'impacte social que la publicitat dinàmica pot generar.
4. Les llicències que se sol·licitin per a actuacions singulars es concediran, en el
seu cas, per al període de temps que, segons acreditació de la sol·licitud,
resulti imprescindible per tal de realitzar la publicitat dinàmica prevista. Perquè
la publicitat dinàmica tingui el caràcter d'actuació singular, la durada no pot
excedir d'un mes.
5. Quan se sol·liciti llicència per realitzar determinades activitats de publicitat
dinàmica, el contingut i la durada de les quals es coneix, essent més d'un mes,
s'aplicaran les tarifes de la taxa de publicitat dinàmica corresponent a l'activitat
continuada. En la resta de casos, la taxa a aplicar serà la que correspongui, de
conformitat amb l'Ordenança municipal fiscal vigent.
6. L'Ajuntament podrà exempcionar la taxa corresponent en la mateixa resolució
d'atorgament de llicència, en aquells casos en què el/la peticionari/a sigui una
entitat del municipi degudament constituïda i /o registrada en el Registre
municipal d'entitats, i quan l'activitat a desenvolupar per la mateixa, la qual és
objecte de publicitat, sigui considerada d'interès públic.
7. Les llicències podran renovar-se per períodes d’un any. La sol·licitud de
renovació es presentarà en data anterior a l’últim trimestre per al qual es
concedí la llicència. S’adjuntarà a l’esmentada sol·licitud la documentació
establerta en l’apartat 3 de l’article 68 d’aquesta ordenança.
8. Perquè sigui autoritzada la renovació de la llicència caldrà informe favorable de
la regidoria corresponent i acreditar que la persona titular no és deutor de la
Hisenda municipal.
9. Si la publicitat es desenvolupa en més d'un terme municipal, és exigible la
llicència municipal de cada un dels Ajuntaments on es dugui a terme l'activitat
publicitària.
10. Si l'activitat de publicitat es duu a terme mitjançant vehicles destinats al servei
públic, en recorreguts urbans i interurbans, com a complement de la seva
activitat principal per a la que disposen de la preceptiva autorització o
concessió administrativa de l'òrgan competent en matèria de transport, el
mateix òrgan haurà d'atorgar l'autorització per efectuar l'activitat publicitària.
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Art. 68.

Presentació de sol·licituds.

1. Poden sol·licitar les llicències les persones físiques o jurídiques que pretenguin
desenvolupar en el municipi activitats de publicitat dinàmica, en els termes
previstos a l'article 57 d'aquesta Ordenança.
2. També poden sol·licitar llicències les agrupacions o col·lectius sense
personalitat jurídica, sempre que el seu objecte no atempti contra els valors
humans, culturals i socials.
3. La sol·licitud, es presentarà al registre General de l'Ajuntament i s'ajustarà als
requisits que s'assenyalen a continuació:
a) Identificació de qui ho sol·licita (DNI o NIF, i domicili a efectes de notificacions)
b) Descripció de l'activitat de publicitat dinàmica que es preveu realitzar, de la
seva durada i dels espais físics del municipi on es desenvoluparà.
c) Compromís ferm de complir les condicions generals i les especials reguladores
en els capítols I i II d'aquesta Ordenança.
d) Materials que s'utilitzaran en l'activitat publicitària. En cas que aquests no
siguin reciclables, justificació de la impossibilitat de complir aquesta obligació.
A la sol·licitud s'acompanyarà la documentació següent:
a) Certificació censal de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, i últim rebut, si
s'escau.
b) Acreditació de la llicència d'obertura d'establiments quan resulti preceptiva o
d'activitat classificada.
c) Acreditació del pagament per la taxa de publicitat dinàmica establerta en
l'Ordenança fiscal corresponent.
4. L'Alcaldia delimitarà la zona o les zones en les que es podrà desenvolupar
l'activitat publicitària. Quan una mateixa zona constitueixi l'àmbit d'actuació
determinat en més d'una llicència, l'òrgan competent, d'acord amb la
naturalesa de l'activitat i si procedeix amb la ubicació dels establiments
afectats, podrà modificar les llicències atorgades, a fi de fixar els espais en que
els subjectes autoritzats podran desenvolupar, amb caràcter exclusiu una
activitat publicitària.
5. La llicència establirà l'horari en que es podran portar a terme l'activitat
publicitària. Les activitats regulades en aquesta ordenança solament es podran
realitzar fins a una hora abans del que s'estableix oficialment pel tancament de
l'establiment o de l'activitat promocionada.
Quan la publicitat es refereixi a sales de festes, discoteques, cafès - concerts o
establiments que desenvolupin la seva activitat en horari nocturn, la publicitat
podrà realitzar-se únicament fins a dues hores abans de la fixada oficialment
pel seu tancament.
En ambdós casos, caldrà tenir en compte la limitació establerta a l'article 61.3
d'aquesta ordenança.
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El termini per resoldre i notificar la resolució serà de 30 dies hàbils. Si
transcorregut aquest termini no ha estat notificada la resolució, la persona
interessada podrà entendre estimada la seva sol·licitud.
Art. 69.

Multa coercitiva.

1. Pot imposar-se una multa coercitiva quan, en el desenvolupament de la
publicitat dinàmica, no es compleixin els mandats de l'alcaldia per ajustar-se a
les condicions de la llicència o per impedir l'exercici de l'activitat publicitària
sense llicència. Les multes coercitives es poden imposar fins al límit del 10%
de la capacitat sancionadora de l'Ajuntament, determinada en aquesta
ordenança
2. En el seu cas, l'òrgan corresponent requerirà la persona titular perquè esmeni
l'anomalia en un termini de temps, advertint-lo de la multa que, en cas
d'incompliment, se li pot imposar.
3. Si l'administració comprova l'incompliment del que ha ordenat, pot reiterar les
multes, per períodes de temps que siguin suficients per al seu compliment,
sense que els terminis puguin ser inferiors a l'assenyalat en el primer
requeriment.
4. Les multes coercitives són independents de les que puguin imposar-se en
concepte de sanció i són compatibles entre elles.
TÍTOL VII. RÈGIM SANCIONADOR.
Capítol I. Règim sancionador dels títols II, III, IV i V
Art. 70.

Concepte d'infracció.

Constitueixen infracció administrativa d'aquesta ordenança les accions i omissions
que representin vulneració dels seus preceptes, tal com apareixen tipificats en els
seus articles. La regulació de la potestat sancionadora que fa aquesta ordenança
s'entén sense perjudici del que pugui contemplar la legislació sectorial
corresponent.
Art. 71.

Classificació de
econòmiques.

les

infraccions

i

límits

de

les

sancions

1. Les infraccions administratives d'aquesta ordenança es classifiquen en lleus,
greus i molt greus, de conformitat amb l'article 140 de la llei 7/1985, reguladora
de les bases de règim local. La classificació de cada infracció es troba
detallada en l'annex I d'aquesta ordenança.
2. Les infraccions que suposin danys a béns de domini públic i que en l'annex es
tipifiquen com infraccions lleus amb un asterisc (*), es sancionaran com
infracció greu en el cas que els danys ocasionats superin els 750 € però són
inferiors a 1.500 €.
3. Les infraccions que suposin danys a béns de domini públic i que en l'annex es
tipifiquen com infraccions greus amb un * es sancionaran com infracció molt
greu si els danys ocasionats superen els 1.500 €.
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4. Les sancions derivades de les infraccions administratives tindran la naturalesa
de multa, i els seus imports tenen en compte el que preveu l'article 141 de la
Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local:
a) Les infraccions lleus es sancionaran amb multa de fins a 200 €
b) Les infraccions greus amb multa de 201 a 400 €
c) Les infraccions molt greus amb multa de 401 a 600 €.
5. La imposició de les sancions serà compatible amb l'exigència a l'infractor que
reposi la situació alterada al seu estat originari i amb la indemnització pels
danys i perjudicis causats pels fets sancionats.
6.

La incoació d'expedient sancionador a través d'una denúncia voluntària
formulada per un ciutadà només serà possible si va acompanyada d'algun altre
mitjà de prova.

Art. 72.

Responsabilitat.

1. Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que
les cometin a títol d'autors/es i coautors/es. Aquesta responsabilitat es podrà
estendre a aquelles persones que per llei se'ls atribueixen el deure de preveure
la infracció administrativa comesa per uns altres. En el cas que, una vegada
practicades les diligències d'investigació oportunes adreçades a individualitzar
la persona o persones infractores, no sigui possible determinar el grau de
participació dels diversos subjectes intervinents en la comissió de la infracció,
la responsabilitat serà solidària.
2. De les infraccions relatives a actes subjectes a llicència o comunicació que es
produeixin sense la seva obtenció prèvia o amb incompliment de les seves
condicions, en seran responsables les persones físiques i jurídiques que siguin
titulars de la llicència o comunicació i, si aquesta no existís, la persona física o
jurídica sota la relació de dependència de la qual actuï l'autor material de la
infracció.
b) Qui organitzi de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, lúdica, festiva,
esportiva o similar, serà responsable directe i solidari de les infraccions
d'aquesta Ordenança que s'hi puguin cometre.
c) Les persones responsables d'una infracció d'aquesta ordenança, a més de ser
sancionades amb la corresponent multa, hauran d'abonar les despeses que es
derivin de la reposició pels danys i perjudicis que hagi pogut ocasionar la seva
conducta, sempre i quan no hagin procedit voluntàriament a la reposició a la
situació anterior. Als efectes del seu abonament, es comunicarà a l'infractor/a
la liquidació provisional de les despeses i se li atorgarà un mínim de deu dies
d'audiència abans de procedir a la liquidació definitiva, que de no fer-se
efectiva d'acord amb la normativa de recaptació, serà exigida en via de
constrenyiment.
d)

Els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores seran
responsables civils subsidiaris dels danys produïts per les infraccions comeses
per menors d'edat que depenguin d'ells/elles. Els pares i mares o tutors i
tutores o guardadors i guardadores 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). De les sancions pecuniàries imposades als menors, en resulten
responsables subsidiaris, en cas d'impagament de la sanció, els pares, tutors,
acollidors o guardadors.
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Art. 73.

Graduació de les sancions.

1. La graduació de les sancions tindrà en compte els criteris següents:
a) L'existència d'intencionalitat o reiteració.
b) La naturalesa dels perjudicis ocasionats.
c) La reincidència, per comissió en el termini d'un any de més d'una infracció
de la mateixa naturalesa.
d) La transcendència social.
e) Si s'escau, el fet que l'objecte de la infracció sigui legalitzable.
f) El benefici derivat de l'actuació infractora.
g) El grau de participació per títol diferent de la persona infractora principal.
2. En el cas d'infraccions lleus i sense que els fets hagin ocasionat danys als
béns públics, es podrà rebaixar la sanció fins al 30% de la quantia màxima
prevista si la persona denunciada reconeix la seva responsabilitat com autor
dels fets, renuncia a presentar al·legacions, o recursos i abona l'import en els
deu dies següents a la formulació de la denúncia.
3. Pel que respecta a la graduació de les sancions per incompliment de la
prohibició de consumir begudes alcohòliques a la via pública, tindran la
condició de circumstàncies agreujants les següents:
a) Quan el consum el facin de forma massiva grups de ciutadans/es, o convidi
a l'aglomeració d'aquests.
b) Quan com a resultat de l'acció del consum, es deteriori la convivència i la
tranquil·litat de l'entorn, o es provoquin situacions d'insalubritat o perjudicis
a l'entorn i els seus elements configuradors.
c) Quan el consum s'exterioritzi en forma denigrant per a vianants o per a la
resta d'usuaris/es dels espais públics.
d) Quan els llocs es caracteritzin per l'afluència o presència d'infants o
adolescents.
e) Quan el consum es faci en envasos de vidre o de llauna.
4. L’autorització per la varada d’embarcacions a la platja podrà ser revocada si el
un titular és sancionat per la comissió de dos infraccions greus o lleus en un
període de dos anys.
Art. 74.

Prescripció i caducitat.

1. Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys; les greus, al cap de
dos anys; i les lleus, al cap de sis mesos. Aquests terminis es començaran a
comptar a partir del dia en què la infracció s'hagués comès.
2. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys;
les imposades per faltes greus, al cap de dos anys; i les imposades per faltes
lleus, al cap d'un any. Aquests terminis es començaran a comptar des del dia
següent a aquell en què hagués adquirit fermesa en via administrativa la
resolució per la qual es va imposar la sanció.
3. Transcorreguts sis mesos des de l'inici del procediment sancionador sense que
aquest s'hagi resolt i notificat, es produirà la seva caducitat. Aquests terminis
s'interrompran en el supòsit que el procediment s'hagués paralitzat per alguna
causa imputable a persones interessades o perquè els fets hagin passat a la
jurisdicció penal.
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Art. 75.

Mesures cautelars.

L'òrgan competent per a la incoació del procediment sancionador pot adoptar,
mitjançant resolució motivada, les mesures cautelars de caràcter provisional que
siguin necessàries per a la bona finalitat del procediment, evitant el manteniment
dels efectes de la infracció i impulsant i impulsant les exigides pels interessos
generals.
En aquest sentit, podrà acordar la suspensió de les activitats que es realitzin
sense llicència i la retirada i comís d'objectes, materials, utensilis o productes amb
què s'estigués generant o s'hagués generat la infracció. Els materials que s'hagin
retirat en comís es dipositaran durant una setmana transcorregut aquest termini
sense que s'hagi reclamat es consideraran un residu i seran destruïts. El termini
d'una setmana serà de 48 hores quan es tracti de materials peribles. En el cas de
que els objectes decomissats siguin diners en metàl·lic es destinaran als serveis
socials municipals.
Aquestes mesures les podrà adoptar la Policia Local després de formulada la
denúncia preceptiva; i hauran de ser mantingudes, modificades o aixecades per
l'òrgan que incoï el procediment.
Art. 76.

Competència i procediment.

1. L'Alcaldia pot delegar la competència per a l'inici dels procediments
sancionadors que s'hagin de tramitar com a conseqüència de l'aplicació
d'aquesta ordenança, i les funcions instructora i resolutòria d'aquests
procediments. La delegació d'aquestes facultats haurà de fer-se en òrgans
diferents de l'Ajuntament.
2. S'utilitzarà amb preferència el procediment abreujat previst al Decret 278/1993,
de 9 de novembre, de procediment administratiu sancionador que els òrgans
de la Generalitat han d'aplicar, d'acord amb la normativa de l'Estat. En la seva
tramitació es podran acumular, si escau, l'exigència a la persona infractora que
reposi la situació alternada per la infracció al seu estat originari i la
determinació de la quantia a què ascendeix la indemnització pels danys i
perjudicis causats en el domini públic, els edificis municipals, les instal·lacions
municipals, l'arbrat i el mobiliari urbà.
3. La indemnització pels danys i perjudicis causats es determinarà, si la seva
tramitació no s'acumulés al procediment sancionador, en un procediment
complementari amb audiència del responsable.
4. En tots els casos, les valoracions realitzades pels Serveis Tècnics Municipals
serviran de base per a la determinació dels danys i perjudicis causats.
5. Les resolucions administratives donaran lloc, segons els supòsits, a l'execució
subsidiària i al procediment de constrenyiment sobre el patrimoni, o a deixar
expedita la via judicial corresponent.
e) Quan els danys i perjudicis s'ocasionessin a béns i instal·lacions de caràcter no
municipal, amb independència de la sanció administrativa que pogués
correspondre pels fets, es podran facilitar els antecedents dels fets i la seva
quantificació als titulars dels béns o drets, per si desitgessin acudir a la vida
judicial.
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Art. 77.

Terminació convencional i mesures alternatives.

1.

Determinada la responsabilitat administrativa de la persona infractora, i
determinada la multa, i quantificada la indemnització pels danys i perjudicis
causats, podrà convenir-se de forma voluntària la substitució de la quantia de
la multa pecuniària i de la indemnització pels danys i perjudicis ocasionats en
béns municipals, per la realització física dels treballs de reparació o de
prestacions socials per a la comunitat, quan els autors tinguin l'edat laboral, o
la participació en activitats formatives i de reeducació en els valors cívics,
quan siguin menors de setze anys.

2.

Queden excloses de la possibilitat de substituir la sanció pecuniària:
a. Les persones que hagin comès una infracció greu o molt greu.
b. Les persones que hagin reincidit en la comissió d'una infracció lleu
c. Les persones que hagin obstruït o obstaculitzat l'actuació municipal
durant la instrucció del procediment sancionador.

3.

La duració màxima de l'activitat alternativa a la sanció econòmica és de
trenta hores.

4.

En el moment d'incoar l'expedient s'ha de fer constar la possibilitat d'acollirse a aquesta alternativa.

5.

Si la persona infractora no realitza positivament les activitats alternatives
establertes haurà de fer efectiu el pagament de la multa.

6.

L'organització del sistema de prestació substitutiva a la sanció econòmica, i
també el catàleg de les mesures alternatives a la sanció econòmica seran
regulats per resolució de l'Alcaldia.

Art. 78.

Mesures específiques a aplicar en el cas que les persones
infractores siguin no residents en territori espanyol.

Quan la persona infractora no acrediti la seva residència habitual en territori
espanyol, l'agent que formuli la denúncia li oferirà la possibilitat de fer
immediatament efectiva la sanció de multa per l'import mínim que estigui establert
en aquesta Ordenança. Si la sanció no fos satisfeta, l'òrgan competent, mitjançant
acord motivat, adoptarà immediatament com a mesura cautelar l'ingrés d'una
quantitat econòmica que representi com a mínim el 75% de la sanció màxima
prevista. Aquesta mesura provisional serà notificada amb caràcter urgent a la
direcció on aquella persona estigui allotjada a la ciutat o a la localitat corresponent.
Capítol II. Règim sancionador del títol VI relatiu a la publicitat dinàmica
Art. 79.

Infraccions.

1. Són infraccions administratives les accions o omissions tipificades en la Llei
9/2000, de 7 de juliol, de Regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya,
modificada per la Llei 15/2005, i en el títol VI d'aquesta Ordenança municipal.
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
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2. Són infraccions lleus:
a) L'incompliment de les condicions formals establertes en la corresponent
llicència.
b) L'incompliment dels deures establerts en la Llei 9/2000 i en la present
Ordenança municipal, quan per la seva escassa transcendència no
constitueixin infracció greu o molt greu.
3. Són infraccions greus:
a) L'exercici de les activitats de publicitat dinàmica sense llicència municipal o
sense complir les condicions materials establertes en la corresponent llicència.
b) L'incompliment de les prohibicions establertes en l'article 58 d'aquesta
Ordenança.
c) L'exercici de l'activitat fóra de les zones d'actuació permeses o sense respectar
les zones i horaris d'actuació exclusiva reservades a altres subjectes.
e) Distribuir publicitat a les bústies dels propietaris que hagin prohibit de forma
expressa el seu dipòsit a les mateixes.
f)

Deixar la publicitat de forma indiscriminada o en desordre a les entrades,
vestíbuls o zones comunes dels immobles.

J) La reincidència en la comissió d'infraccions lleus, en el període d'un any.
4. Són infraccions molt greus:
a) La distribució de material publicitari o la difusió de missatges publicitaris que
atemptin contra la dignitat de la persona o vulnerin els valors i els drets
reconeguts per la Constitució, especialment en allò que fa referència a la
infància, la joventut, la dona i els sectors socials en situació d'especial
dificultat, o que puguin suposar risc per a la salut i la seguretat dels
consumidors/es.
b) La falsedat o ocultació dels documents o les dades exigits per l'Administració,
a fi d'autoritzar o controlar les activitats publicitàries.
c) La reincidència en la comissió d'infraccions greus en el període de dos anys.
Art. 80.

Responsables.

1. Són responsables de les infraccions tipificades en aquesta Ordenança les
persones físiques o jurídiques autores de les mateixes que, ja sigui en qualitat
de titulars d'establiments comercials, administradors d'empreses o entitats
mercantils o en qualsevol altre concepte, se'n beneficiïn directa o indirectament
per acció o omissió.
2. La quantia de la sanció es gradua de conformitat amb:
a) Els danys i els perjudicis causats a terceres persones, així com els que deriven
en raó de la conservació i la neteja dels llocs i els espais públics o de
l'equipament i el mobiliari urbans.
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b) El nombre de consumidors/es i usuaris/es afectats.
c) La quantia del benefici il·lícit obtingut.
d) La reiteració de conductes que hagin estat objecte de sanció en matèria de
publicitat dinàmica.
Art. 81.

Sancions.

1. Les infraccions a les quals fa referència aquesta Ordenança se sancionen
mitjançant l'aplicació de les següents mesures:
a) Les infraccions lleus, amb multa de fins a 601 €.
b) Les infraccions greus, amb multa d'entre 602 € a 1.202 €.
c) Les infraccions molt greus, amb multa d'entre 1.203 € a 1.803 €.
2. Quan de la comissió d'una infracció se'n derivi necessàriament la comissió
d'una altra o altres, s'imposarà únicament la sanció més elevada de totes les
que siguin susceptibles d'aplicació.
2. L'òrgan competent pot atenuar la sanció administrativa en els casos en què la
persona expedientada justifiqui, abans que la sanció sigui ferma en via
administrativa, que els perjudicats han estat compensats, satisfactòriament,
dels perjudicis causats.
Art. 82.

Òrgans competents per a la imposició de sancions.

1. Correspon a l'Alcaldia incoar els procediments i imposar les sancions quan la
quantia no excedeixi de 1.803 €.
2. Correspon als òrgans competents de la Generalitat imposar les sancions quan
la seva quantia excedeixi del límit fixat en l'apartat anterior o quan l'Ajuntament
s'inhibeixi davant infraccions greus o molt greus.
3. L'Ajuntament podrà instar de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
l'aplicació del règim sancionador establert al Decret 278/1993, de 9 de
novembre, en tots aquells supòsits en què la sanció de les infraccions
administratives detectades sigui competència exclusiva de l'Administració
autonòmica. Als presents efectes, l'Ajuntament posarà en coneixement de la
Generalitat qualsevol acció o omissió detectada susceptible de ser tipificada
com a tal infracció administrativa.
En els supòsits a què fa referència el paràgraf anterior, l'Ajuntament podrà
comparèixer en l'expedient sancionador, fent valer la seva condició
d'interessat, si considera que la infracció detectada pot incidir en el cercle
d'interessos o competència.

Art. 83.

Suspensió de les llicències.

Quan concorrin circumstàncies de particular gravetat, els/les titulars de les
llicències regulades en la present Ordenança poden ser sancionats, amb caràcter
accessori, amb la suspensió de la llicència per un període màxim d'un any i amb la
revocació de la llicència i inhabilitació per a l'obtenció d'una de nova de naturalesa
similar, per un període màxim de tres anys.
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Art. 84.

Prescripció.

1. Les infraccions tipificades en el present títol prescriuen als dos anys de la seva
comissió; llevat les infraccions molt greus, que prescriuen als cinc anys.
2. Les sancions fixades en el present títol prescriuen al cap d'un any; llevat les
imposades per infraccions molt greus, que prescriuen als dos anys.
Art. 85.

Apreciació de delicte o falta.

1. En cap cas podran sancionar-se fets que ho hagin estat prèviament en seu
penal o administrativa, en aquells supòsits en què s'apreciï identitat del
subjecte, dels fets i dels fonaments de la sanció imposada. En aplicació
d'aquest principi, l'administració municipal s'atindrà a les regles següents:
a) Si al llarg de la tramitació del procediment sancionador s'apreciés que
determinats fets poden ser constitutius de delicte o falta penal, l'instructor ho
notificarà immediatament a l'alcalde, el qual donarà trasllat de l'expedient al
Ministeri Fiscal.
b) Si com a conseqüència de l'actuació prevista a la regla anterior, l'autoritat
judicial incoa el procediment penal que correspongui i s'aprecia una identitat de
subjecte, de fets i de fonaments amb el procediment sancionador que es
tramita a l'Ajuntament, aquest darrer serà immediatament suspès fins que hi
hagi un pronunciament definitiu de la jurisdicció penal.
c) També es suspendrà la tramitació del procediment sancionador si es té notícia
de l'existència d'un procediment penal on s'apreciï identitat de subjecte, de fets
i de fonaments, prèvia la comprovació d'aquesta existència.
d) En el cas que es dicti una resolució judicial ferma que apreciï l'existència de
delicte o falta, sempre que hi hagi identitat de subjecte, de fets i de fonaments,
l'instructor/a proposarà i l'alcalde/essa resoldrà el sobreseïment de l'expedient
sancionador.
e) En qualsevol cas, els fets declarats provats per una resolució judicial ferma
vinculen als òrgans municipals respecte dels procediments sancionadors que
tramitin.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 1ª.
(...) derogada
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 2ª.
L'Ordenança municipal reguladora de la intervenció integral de l'Administració
municipal en les activitats i instal·lacions aprovada definitivament el 15-12-1999,
ha quedat obsoleta per l'entrada en vigor de normativa legal de rang superior (Llei
5/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats
d'incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l'Administració ambiental, Llei 16/2006, de modificació de la
Llei 4/2004, Llei 17/2007, de 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres, el
Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol,
reguladora del procés d'adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998).
D'altra banda, els canvis organitzatius en l'estructura administrativa d'aquest
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ajuntament que s'han produït els últims anys, fa necessari actualitzar la
composició de la ponència tècnica municipal. Fins que no es procedeixi a una
revisió total d'aquesta ordenança es considera convenient actualitzar els preceptes
següents:
a) La Disposició Transitòria 1ª, apartat 3, quedarà redactada de la manera
següent:
Les activitats que aquesta ordenança subjecta a permís municipal previ i que han
estat autoritzades per l'Ajuntament abans del 30 de juny de 1999, hauran
d'adaptar-se a les previsions d'aquesta ordenança amb motiu de qualsevol canvi
substancial en l'activitat o, com a molt tard, amb motiu del primer acte de control o
verificació tècnica que es porti a terme quan aquest sigui preceptiu.
Les que queden sotmeses al règim de llicència d'obertura hauran d'adaptar-se a
les previsions d'aquesta ordenança amb motiu de qualsevol canvi substancial en
l'activitat.
b) La disposició addicional sisena l'apartat 3, quedarà redactada de la manera
següent:
La ponència tècnica municipal serà presidida per l'Alcalde/ssa o pel regidor/a que
aquest designi i integraran l'òrgan els vocals següents:
- Un/a arquitecte/a superior
- Un/a enginyer/a superior
- El/La tècnic/a d'indústria, activitats i medi ambient
- I com a membres nats: el/la cap local de sanitat o el/la tècnica de salut pública,
el/la farmacèutic/a titular i veterinari/a titular.
Actuarà com a secretari/a de la ponència tècnica el/la Secretari/a de la Corporació
o, per delegació d'aquest, un altre funcionari municipal designat per l'Alcaldia a
proposta del primer.
Llevat dels membres nats de la ponència, la resta seran designats per l'Alcaldia
d'entre el personal o professionals que prestin o realitzin serveis per a la
corporació. També recaurà en l'Alcaldia la designació dels membres nats en
aquelles categories en què existeixi més d'un integrant.
Els informes jurídics que s'escaiguin podran ser emesos de forma separada, o en
el si de la pròpia ponència tècnica.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA:
A l'entrada en vigor d'aquesta ordenança quedaran derogats:
1) (...) derogat.
2) L'apartat 3r de la disposició addicional 6ª, i l'apartat 3 de la disposició transitòria
1ª de l'Ordenança municipal reguladora de la intervenció integral de l'Administració
municipal en les activitats i instal·lacions.
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ANNEX I DE L'ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA

TITOL
II

ART.

AP.

INFRACCIÓ

9

a)

No fer ús diligent dels espais públics i del mobiliari urbà, de forma que:
1) Es generin situacions de risc o perill per a la salut i la integritat física de persones i béns.
2) Es puguin ocasionar danys o alterar el funcionament regular i l’estat del mobiliari urbà conforme al seu destí, o que en
comportin la degradació visual o d’ornat.

b)
c)
d)
III
13

2

14

2
3

15

1

16
a)
b)
c)
d)

No respectar el lliure exercici dels drets reconeguts als altres ciutadans en aquesta ordenança i en la resta de normatives.

TIPIFICACIO

SANCIO

GREU

201 a 400 €

GREU

201 a 400 €

GREU

201 a 400 €

No respectar la convivència, la tranquil·litat ciutadana, el medi ambient urbà i la seguretat de les persones i no evitar la comissió
GREU
d’actes que puguin deteriorar-les.
No evitar el desenvolupament d’accions que atemptin contra els drets reconeguts en aquesta ordenança i en la resta de
GREU
normatives.
Conductes i comportaments que produeixin repercussions públiques que atemptin contra la convivència ciutadana; i aquelles
activitats coactives o coercitives que no tinguin rellevància penal, com ara baralles i discussions a la via pública que tinguin MOLT GREU
repercussions públiques.
Conculcar la dignitat de tercers, de fet o de paraula, mitjançant l'insult, la burla, les molèsties intencionades i innecessàries, la
MOLT GREU
coacció física o psíquica, les agressions o fets anàlegs, quan les accions signifiquin un atemptat contra la convivència ciutadana
Les conductes descrites en els pàrrafs anteriors quan tinguin com objecte a infants, persones amb discapacitats físiques o
MOLT GREU
psíquiques que les facin especialment vulnerables, o autoritats i funcionaris que actuïn en l’exercici de les seves funcions.
Exercici de la mendicitat mitjançant conductes o actituds coactives o d’assetjaments, que obstaculitzin o impedeixin de manera
intencionada el lliure trànsit dels ciutadans i ciutadanes pels espais públics.
Incompliment del deure de neteja i salubritat de la via i espais públics:
Escopir, orinar o defecar, o llençar qualsevol objecte o residu
Netejar i reparar vehicles i maquinària a la via pública, així com efectuar canvis d’olis o altres líquids(llevat actuacions puntuals
d’emergència degudament acreditades)
Rentar animals a la via pública
Col·locar a les finestres, balcons i altres parts dels immobles visibles des de la via pública, objectes que atemptin contra l’estètica
de l’entorn.

201 a 400 €
201 a 400 €
401 a 600 €
401 a 600 €
401 a 600 €

LLEU

fins a 200 €

LLEU*

fins a 200 €

GREU*

201 a 300 €

LLEU

fins a 200 €

LLEU

fins a 200 €

e)

Realitzar qualsevol treball o observar qualsevol conducta que desdigui la neteja i decòrum de la via pública i el paisatge urbà.

LLEU

fins a 200 €

f)
g)

Espolsar catifes i similars o estendre roba a l’exterior de les vivendes en la part que doni a un espai públic.
Abandonar a la via o espais públics els carretons facilitats per comerços i altres establiments.
Regar les plantes situades en parts de l’immoble que donen a la via pública fora de l’horari comprès entres les 22 hores de la nit i
les 7 hores del matí.

LLEU
LLEU

fins a 200 €
fins a 200 €

LLEU

fins a 200 €

LLEU

fins a 200 €

LLEU

fins a 200 €

h)
i)

Efectuar cap tipus de vessament o degoteig de líquids a la via pública, com els procedents de condensació dels aires
acondicionats o altres aparells, escorrenties, etc.

1

Consumició d'alcohol a vies, espais o equipaments públics, fóra dels establiments del ram de l'hosteleria, quiosc de begudes i
similars, i actes autoritzats

2

Els establiements públics que despatxin begudes a menors d'edat

GREU

201 a 400 €

3

Consum de drogues, estupefaents o substàncies psicòtropes declarades il·legals a les vies, espais o equipaments públics

GREU

201 a 400 €

4

Abandonament al carrer o espais públics dels estris o instruments utilitzats pel consum de drogues

GREU

201 a 400 €

5

Venda o subministrament de coles i altres substàncies inhalables als menors de 18 anys

GREU

201 a 400 €

6

Promoció pública del consum de subtàncies que poden generar dependència i distribució gratuïta de mostres
No evitar per part dels responsables dels establiments que els seus clients treguin a la via pública gots o ampolles de vidre, i
vetllar perque en el moment del tancament, no hi hagi cap tipus d’envasos a la via pública confrontant amb l’establiment.Evitar
que els clients facin el consum de begudes a la via pública i/o fora dels llocs habilitats a l’efecte, tot i que l’envàs sigui de plàstic.
No produir situacions d’embriaguesa i/o drogoaddicció, o qualsevol altra intoxicació que afecti a la pacifica convivència.
No prendre cura per part de les persones que regentin establiments públics, d'evitar l'embriaguesa de la seva clientela en la
mesura de les seves possibilitats

GREU

201 a 400 €

LLEU

fins a 200 €

18

Consum d'alcohol i drogues a la via pública o establiments públics

7
8
9

GREU

201 a 400 €

GREU

201 a 400 €
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1
2
3

20

Mantenir relacions sexuals siguin o no retribuïdes, a l’espai públic i privats d’ús públic.

SANCIO
201 a 400 €
401 a 600 €

MOLT GREU

401 a 600 €

Altres serveis no autoritzats a la via pública
1

Realitzar activitats i prestar serveis no autoritzats en l’espai públics, com ara el tarot, vidència, massatges, trenes i tatuatges, etc.

LLEU

fins a 200 €

2

Portar a terme a la via i als espais públics la pràctica de juguesques que impliquin apostes amb diners o béns.

GREU

201 a 400 €

3

Oferir qualsevol bé o servei a persones que es trobin a l’interior de vehicles privats o públics (la neteja dels parabrises dels
automòbils detinguts a la via pública, o oferiment de qualsevol objecte).

LLEU

fins a 200 €

GREU

201 a 400 €

21
a)

Tinença d'armes i similars:
Portar a la via i als espais públics objectes i/o instruments especialment perillosos per a la integritat física de les persones,
susceptibles de ser utilitzats com a armes, sempre que siguin esgrimits amb perill o actitud amenaçadora.

b)

Circular amb imitacions d’armes que, per les seves característiques, puguin induir a confusió.

GREU

201 a 400 €

c)

Exhibir objectes perillosos per a la integritat física de les persones amb la finalitat de causar intimidació.

GREU

201 a 400 €

d)

Tenir a la via i llocs públics armes blanques per part de menors d’edat, encara que aquestes no siguin considerades com a armes
prohibides.

GREU

201 a 400 €

e)

Tenir i utilitzar armes d’aire comprimit sense l’autorització corresponent.

GREU

201 a 400 €

GREU

201 a 400 €

LLEU

fins a 200 €

GREU

201 a 400 €

f)
g)
22
1
23

Utilitzar armes d’aire comprimit, paranys i/o altres utensilis o productes amb la finalitat de caçar fóra dels espais cinegètics i camps
i espais habilitats a aquest efecte.
Utilitzar estris amb forma o aparença d’armes que disparin boles de pvc, plàstic o qualsevol altre material que puguin causar dany
a la integritat física de les persones. Utilitzar els punters làsers quan aquests siguin dirigits a les persones.
Activitat administrativa d'execució:
No complir els ciutadans amb l'obligació de seguir les indicacions i ordres que, mitjançant els procediments establerts i en el
compliment de les funcions i competències atribuïdes, els imparteixin les autoritats del Govern municipal i els seus agents.
Conductes en situacions extraordinàries o d'emegència

1
2
3
IV

INFRACCIÓ
TIPIFICACIO
Oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis sexuals retribuïts a l’espai públic i llocs privats d’ús
GREU
públic.
Oferir, sol·licitar, negociar o acceptar serveis sexuals retribuïts a l’espai públic i privats d’ús públics, quan aquestes conductes es
duguin a terme en espais situats a menys de dos-cents metres de distància de centres docents o educatius en els que MOLT GREU
s’imparteixen ensenyaments del règim general del sistema educatiu.

25

MOLT GREU
Incompliment del deure de col·laboració i civisme en situacions extraordinàries o d'emergència
Incompliment del deure d'ajut i col·laboració personal i/o material dels habitants i col·lectius, que pels seus coneixements o
MOLT GREU
aptituds puguin ser d'utilitat per a la comunitat.

401 a 600 €

Incomplir el deure de col·laborar en situacions de simulacre necessàries per a la correcta implantació dels plans de protecció civil

201 a 400 €

GREU

401 a 600 €

Incompliment de les normes generals d'ús dels espais, béns i equipaments públics:

1

Cometre accions que puguin embrutar, deteriorar els espais, equipaments i els béns públics o alterar-ne les qualitats o les
condicions de funcionament, com per exemple: manipular o modificar elements de les instal·lacions de l'enllumenat públic, el
MOLT GREU
subministrament d'aigua, la senyalització, la vigilància i el control del trànsit i de la seguretat ciutadana, o de la resta de serveis
públics, col·locar cartells o banderoles, senyals o rascades, etc.

401 a 600 €

2

Cometre accions que puguin representar un ús abusiu dels béns o que, pel seu caràcter, suposin una limitació de l'ús general en
MOLT GREU
igualtat d'altres usuaris o un risc per a les persones o béns.

401 a 600 €

3

Comportaments que puguin representar mostres de racisme, xenofòbia o violència a les activitats culturals o esportives i l'alteració
MOLT GREU
de l'ordre.

401 a 600 €
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26

Pintar, fer grafits, escriure, rascar, gravar i actes similars sobre qualsevol classe de béns visibles des de la via pública

28

Actuacions contràries a l'ús adequat de la via pública i dels seus elements estructurals com:

TIPIFICACIO

SANCIO

MOLT GREU

401 a 600 €

a)

Fer esclatar qualsevol tipus de petard en elements estructurals, excepte quan aquests siguin en activitats autoritzades i realitzades
per entitats o empreses especialitzades.

GREU*

201 a 400 €

b)

Sacsejar, arrancar, trencar, sostreure elements estructurals o parts d’aquests o pujar-hi a sobre.

GREU*

201 a 400 €

c)

Desplaçar elements estructurals sense llicència municipal prèvia

GREU*

201 a 400 €

d)

Encendre foc a prop o en elements estructurals

GREU*

201 a 400 €

e)

Enganxar adhesius, cartells o elements estructurals

GREU*

201 a 400 €

f)

Arrancar, ratllar o fer malbé rètols indicatius referents a circulació transport urbà i d’altres elements anàlegs

GREU*

201 a 400 €

g)

Qualsevol activitat esportiva o lúdica fóra dels espais o recintes destinats a aquestes finalitats que provoquin molèsties als usuaris
de l’espai, llevat les que s’autoritzin per l’Ajuntament pel seu caràcter popular i/o tradicional.

LLEU

fins a 200 €

a)

Els comportaments que generin els actes descrits en els articles anteriors d’aquesta ordenança tant al seu exterior com en
l’interior.

GREU

201 a 400 €

b)

No complir amb la prohició d'entrada de gossos i altres animals en els edificis i instal·lacions de titularitat municipal.

LLEU

fins a 200 €

29

Actuacions contràries a l'ús adequat d'edificis i instal·lacions de titularitat municipal:

31

Actuacions respecte al mobiliari urbà
1.

Qualsevol comportament que suposi un mal ús o que generi embrutiment o danys en els elements de mobiliari urbà
Fer esclatar qualsevol tipus de petard en el mobiliari urbà, excepte quan aquests siguin en activitats autoritzades i per entitats o
2.a)
empreses especialitzades.
2.b) Sacsejar, arrancar, tombar, trencar, embrutar, torçar o sostreure el mobiliari urbà, pujar-hi a sobre o enfilar-s’hi.

LLEU*

fins a 200 €

GREU*

201 a 400 €

GREU*

201 a 400 €

2.c) Desplaçar elements sense llicència municipal prèvia

GREU*

201 a 400 €

2.d) Encendre foc a prop o en el mobiliari urbà

GREU*

201 a 400 €

Enganxar adhesius, cartells i elements similars, o fer inscripcions i grafits en el mobiliari urbà, llevat dels suports publicitaris
2.e)
destinats a aquest efecte.

GREU*

201 a 400 €

MOLT GREU

401 a 600 €

LLEU

fins a 200 €

2.f) Arrancar, ratllar o fer malbé rètols indicatius referents a circulació, serveis públics i d’altres elements anàlegs.
2.g)
32

Lligar cordes o altres elements que puguin impedir el pas de vianants o vehicles.
Actuacions respecte a les papereres

a)

Llençar puntes de cigar o cigarretes, o altres matèries enceses, a les papereres

LLEU*

fins a 200 €

b)

Dipositar en les papereres de la via pública bosses d’escombreries i caixes o paquets de dimensions superiors a les del recipient
que les ha de contenir.

LLEU*

fins a 200 €

c)

Dipositar en les papereres de la via pública líquids o deixalles que es puguin liquar.

LLEU*

fins a 200 €

d)

Qualsevol acte que pugui malmetre la paperera.

LLEU*

fins a 200 €
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a)

INFRACCIÓ
Actuacions respecte a les fonts públiques:
Rentar-se, banyar-se, rentar-hi o alliberar-hi animals, vehicles a motor o similars, deixar-hi nedar o llençar-hi qualsevol tipus de
producte o objecte, o enterbolir les aigües.

TIPIFICACIO

SANCIO

LLEU

fins a 200 €

b)

Abeurar-hi animals, sempre que el tipus de font no permeti evitar el contacte de l’animal amb el broc.

LLEU

fins a 200 €

c)

Alterar la sortida de l’aigua dirigint-la fora del recipient dissenyat per recollir-la o altres actuacions semblants.

LLEU

fins a 200 €

LLEU

fins a 200 €

LLEU
LLEU

fins a 200 €
fins a 200 €

a)
b)

Fer consum o provisió excessiva d’aigua per deixar-la perdre o bé destinar-la a ús privat, sempre que no sigui justificat per tall de
subministrament o per causes de força major.
Actuacions respecte als jocs infantils:
Fer ús de jocs de manera que puguin ocasionar danys o molèsties a altres usuaris
L’ús diferent de l’establert o de les franges autoritzades, que comporti o pugui comportar un mal ús del joc o danyar-lo

c)

Trencar-ne alguna part, descalçar-los i altres actes anàlegs.

LLEU

fins a 200 €

d)

Deixar entrar animals a les àrees de jocs infantils i d’àrees esportives.

LLEU

fins a 200 €

LLEU*

fins a 200 €

LLEU*

fins a 200 €

LLEU*

fins a 200 €

d)
34

35

Actuacions respecte a les jardineres:
1
2

36

No respectar les plantes de les jardineres i els elements destinats a la seva ubicació, protecció o embelliment, i no abstenir-se de
qualsevol acte que els pugui perjudicar o embrutar.
Sotraguejar les plantes, tallar o arrancar branques, fulles, flors o fruits, gravar o tallar l’escorça, buidar el contingut, abocar tota
classe de líquids encara que no siguin perjudicials per a la jardinera, o tirar-hi escombreries o residus.
Comportaments en parcs i jardins:

2.a) Fer servir els espais verds destinats al lleure i els seus elements de forma contrària a les condicions o horaris que en regulen l’ús.
2.b)

Comportar-se o practicar exercicis o activitats que signifiquin risc de danys per a la vegetació, el mobiliari, el reg, els paviments o
qualsevol altre element auxiliar que integra l’espai, o que representin un risc per a la integritat física dels usuaris i les usuàries.

LLEU*

fins a 200 €

2.c)

Jugar o fer activitats en zones d’espais verds destinats al lleure, prohibides per l’Ajuntament mitjançant els rètols indicadors que
s’hi instal·len amb aquesta finalitat.

LLEU*

fins a 200 €

2.d)

Passar per sobre dels talussos, els parterres i les plantacions de forma que es puguin perjudicar de qualsevol manera els arbres o
les plantacions.

LLEU*

fins a 200 €

2.a) Preparar fogueres en llocs on obstrueixin el pas de vehicles o vianants

GREU*

201 a 400 €

2.b) Encendre fogueres sobre la via, a prop d’elements o xarxes de subministrament i comunicació que puguin resultar danyats.

GREU*

201 a 400 €

2.c) Fer foc a menys de 20 metres de vehicles o edificis
2.d) Fer foc a menys de 500 metres de terrenys forestals.

GREU*
GREU*

201 a 400 €
101 a 200 €

2.e) Fer barbacoes o fogueres fora de les zones específiques per aquest ús.
37

Fogueres:

2.e) Fer foc a la platja

LLEU

201 a 400 €

Emprar com a elements de combustió de la foguera materials la combustió dels quals pugui generar efectes tòxics o contaminants
2.f)
o materials que siguin susceptibles d’explotar.

GREU*

201 a 400 €

2.g) Encendre una foguera amb productes inflamables o en condicions metereològiques que puguin significar risc.

GREU*

201 a 400 €
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INFRACCIÓ

TIPIFICACIO

SANCIO

Llençar o dirigir petards contra les persones o béns, de manera que signifiqui un risc per a la seva integritat, i també col·locar-los
sobre el mobiliari urbà i béns privats (excepte en activitats autoritzades i per entitats o empreses especialitzades)

GREU*

201 a 400 €

GREU*

201 a 400 €

GREU*

201 a 400 €

GREU*

201 a 400 €

LLEU*

fins a 200 €

Pirotècnia:
1
2
3
4
6

39.2.

Llençar coets a menys d’una distància de 500 metres del bosc o zones amb arbres que, per les seves circumstàncies, siguin
susceptibles de combustió.
Fer servir productes pirotècnics a la vora de productes o líquids inflamables, i també a la vora dels establiments d’expedició o
emmagatzematge.
Ficar productes pirotècnics dins d’elements d’explosió dels quals pugui provocar la dispersió d’objectes amb risc per les persones i
béns.
No respectar les distàncies màximes de seguretat establertes en espectacles pirotècnics.
Comportaments a les platges:

1

Dur a terme activitats esportives o lúdiques de manera que causin perjudicis als béns i a la integritat física de les persones.

GREU*

201 a 400 €

2

Fer servir sabó i altres productes de neteja a les dutxes i fonts públiques
Portar animals de companyia a les zones i llocs públics de bany, a la sorra i a l’aigua, en èpoques d’afluència de banyistes.
Excepte els gossos d'assistència degudament acreditats, acompanyats pels seus usuaris autoritzats.

LLEU*

fins a 200 €

LLEU

fins a 200 €

Banyar-se quan les banderoles que informen de l’estat de la mar són de color vermell.

GREU

201 a 400 €

3
4

8

Desobeir les ordres dels socorristes per a prohibir banyar-se o perquè cessi l’exercici d’activitats que puguin generar un perill
GREU
indegut per a la mateixa persona a qui s’adreça l’ordre o per a altres.
Posar en perill la pròpia vida i la dels socorristes malgrat haver estat advertit del perill o de la prohibició de banyar-se.
MOLT GREU
L’estacionament i la circulació de vehicles a les platges no destinats a prestar serveis de caràcter públic, sense autorització
LLEU
prèvia.
Els campaments i acampades a les platges i a la resta del litoral.
LLEU*

9

Realitzar activitats musicals o festives sense l’autorització corresponent.

LLEU

fins a 200 €

10

Llençar-se a l’aigua en zones de roques o des d’espigons.

GREU

201 a 400 €

11

Desenvolupar activitats o accions que puguin causar perjudicis o molèsties a la resta d’usuaris.

GREU

201 a 400 €

12

Embrutar la sorra o l’aigua amb qualsevol material, en especial papers, bosses de plàstic, envasos i puntes de cigarrets.

LLEU*

fins a 200 €

13

Practicar nudisme integral fóra de les zones autoritzades

LLEU*

fins a 200 €

14

Fer barbacoes excepte en cas de festivitats autoritzades.

LLEU

fins a 200 €

15

Circular sobre les espècies psamòfiles delimitades amb tanques de protecció.

GREU*

201 a 400 €

1

Artefactes flotants
Entrada o sortida d’artefactes flotants per llocs diferents als canals corresponents i sense respectar velocitat i distàncies
establertes

GREU

201 a 400 €

Bany i estada en zones destinades a varada i dins dels canals d’entrada i sortida que estiguin correctament balisats

GREU

201 a 400 €

5
6
7

39.3.

2
39.4.

201 a 400 €
401 a 600 €
fins a 200 €
fins a 200 €

Navegació esportiva i de lleure
3

Varada temporal o permanent d’embarcacions fóra de la zona de varada

GREU

201 a 400 €

4

Varada de l’embarcació en la zona de varada sense disposar d’autorització

GREU

201 a 400 €
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TIPIFICACIO

SANCIO

Zona de varada
3

Col·locar més d’una embarcació per espai adjudicat.

LLEU

Fins a 200 €

4

Cessió de l’ús de l’espai o l’arrendament a un tercer.

LLEU

Fins a 200 €

5

Utilització de la zona de varada per artefactes com taules de surf, windsurf, kayacs, canoes, piragües, etc

GREU

201 a 400 €

8

Fer un ús indegut dels accessos d’entrada i sortida al mar i del material disposat en la zona de varada

GREU

201 a 400 €

9

Incompliment dels requeriments per la seguretat, conservació, ordre i neteja de l’embarcació, estris i entorn de la mateixa.

GREU

201 a 400 €

10

Incompliment dels requeriment per utilizar tendals de resguard de l’embarcació que compleixin les condicions higièniques o
estètiques
Pesca recreativa
Incompliment dels horaris per realitzar la pesca

LLEU

Fins a 200 €

LLEU

Fins a 200 €

LLEU
LLEU
GREU*
MOLT GREU

Fins a 200 €
Fins a 200 €
201 a 400 €
401 a 600 €

GREU*
GREU*
LLEU*
LLEU*
GREU*
LLEU*
LLEU*

201 a 400 €
201 a 400 €
fins a 200 €
fins a 200 €
201 a 400 €
fins a 200 €
fins a 200 €

39.6.
a

Recreativa

40
42

c)
d)

Pràctica de la pesca recreativa en modalitats prohibides
Incompliment de l’obligació de recollir els residus de l’activitat de pesca recreativa

1

Incompliment de les condicions establertes en l'autorització d'activitats específiques als espais públics
Ocupació de vies públiques amb tancaments de protecció, mitjans auxiliars de construcció, maquinària d'obra, sense llicència

8
49
50
51

1
2

Ocupació de vies públiques amb contenidors sense comunicació o interrupcions de trànsit sense comunicació prèvia
Incompliment de les condicions establertes en l'autorització de l'ocupació de la via pública
Incompliment de les condicions determinades en la comunicació d'ocupació de via pública
Incompliment de les normes d'instal·lació de tubs per a extracció de runes
Incompliment del deure de protegir l'arbrat pròxim a zones en obres privades
Realització de treballs de construcció a la via pública com pastar, serrar, etc, o dipòsit de materials
Neteja de la via pública després de les operacions de càrrega i descàrrega, sortida i entrada a les obres

