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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I. L’Ajuntament d'Anglès, mitjançant aquesta Ordenança del civisme i la convivència vol contribuir
a l’enfortiment del marc de civisme, de convivència social i de major respecte mutu entre els
vilatans/es de la comunitat, fomentant les relacions entre les persones, la convivència i el
respecte individual i col·lectiu, tenint en compte la diversitat de costums i de cultures que
configuren la realitat social d'aquest poble, de manera que això permeti gaudir dels espais públics
i fer-ne un ús correcte.
Es pretén impulsar així els valors de progrés i les actituds cíviques que contribueixen a consolidar
el sentiment de pertinença a la comunitat, fent que cada vegada sentim i estimem més la nostra
vila.
Aquesta Ordenança incorpora, d’una banda, un seguit d’aspectes pedagògics i de valors socials,
adaptats a la societat actual, que bàsicament pretenen reforçar les relacions solidàries, tolerants i
respectuoses entre la ciutadania, i de l’altra, un conjunt d’aspectes normatius que defineixen i
estableixen mecanismes per regular, corregir i sancionar, quan escaigui, actituds incíviques,
negligents i irresponsables que deteriorin la qualitat de vida de la ciutadania.
El fonament jurídic de l'Ordenança es troba, en primer lloc, en la Constitució de l'any 1978,
sobretot des de la perspectiva de la garantia de l'autonomia municipal. Però, més específicament,
l'Ordenança de civisme i convivència d'Anglès es dicta en desenvolupament dels articles 139 a
141 de la Llei 7/1985, de 7 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim local, que recull
expressament un títol competencial en virtut del qual s'estableix la possibilitat que els
Ajuntaments, per a l'adequada ordenació de les relacions socials de convivència d'interès local i
de l'ús dels seus serveis, equipaments, infraestructures, instal·lacions i espais públics, en defecte
de normativa sectorial específica, puguin establir els tipus de les infraccions i imposar sancions
per l'incompliment de deures, prohibicions o limitacions. En tot cas, totes aquestes previsions
configuren una cobertura legal suficient per complir la reserva legal del mandat de tipificació i
donar resposta completa a l'article 25.1 de la Constitució Espanyola.
De forma coherent amb les competències municipals que l’Ajuntament té com a administració
més propera al ciutadà, aquesta Ordenança del civisme i la convivència es desenvolupa com un
nou instrument vàlid i actualitzat que permetrà avançar en la direcció que permetrà fer que Anglès
sigui una vila més amable, acollidora i sostenible, per viure-hi i conviure-hi, on el diàleg, la
tolerància i el respecte formin part del nostre comportament quotidià; garantir els drets i deures de
la ciutadania d'Anglès, respectant els principis bàsics d’igualtat i de no-discriminació; promoure
els valors de cohesió i de solidaritat, amb especial cura vers aquelles persones que tenen major
dificultat d’accessibilitat i d’inserció social i promoure el compromís de defensar i prestigiar
socialment el patrimoni públic i històric de tots com un bé col·lectiu que cal protegir.
Per tant, questa Ordenança dota l’Ajuntament d'Anglès d’una eina que ajudarà a fomentar la vila
com a projecte col·lectiu dels homes, les dones, els infants, els joves i la gent gran que formem la
comunitat, amb la voluntat que esdevingui un espai d’oportunitats per al desenvolupament
personal i per a la convivència, sense exclusions i amb capacitat per avançar dia a dia en la
millora de la justícia i la cohesió social.
II. La regulació de la matèria s'ha elaborat conforme els principis de bona regulació previstos a
l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, i en aquest sentit l'ordenança justifica amb claredat els fins que
persegueix i es considera que és l'instrument més adequat per tal de garantir-ne la seva
consecució.
Aquesta ordenança refon i simplifica l'actual regulació normativa municipal relativa a tant a la
convivència ciutadana i via pública i com al del paisatge urbà, dues ordenances amb és de deu
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anys de vigència que cal adaptar al marc legal vigent; així com també integra la regulació de
l'ordenança municipal d'obres a la via pública que data del 2009 però que s'ha mostrat de difícil
aplicació pràctica donada la seva complexitat. Així, en virtut del principi de seguretat jurídica, la
iniciativa normativa s’exerceix de manera coherent amb la resta de l’ordenament jurídic, nacional i
de la UE, per generar un marc normatiu estable, predictible, integrat, clar i de certesa, que faciliti
el seu coneixement i comprensió i, en conseqüència, l’actuació i la presa de decisions de les
persones i de les empreses.
La iniciativa que es proposa s'ajusta al principi de proporcionalitat perquè conté la regulació
imprescindible per atendre les necessitats a cobrir, després de constatar que no existeixen altres
mesures menys restrictives de drets.
Així mateix, en aplicació del principi de transparència, l'Ajuntament d'Anglès possibilita l’accés
senzill, universal i actualitzat a la normativa en vigor i als documents propis del seu procés
d’elaboració en els termes establerts a la Llei de Transparència, es defineixen clarament els
objectius de les iniciatives normatives i la seva justificació al preàmbul, i es possibilita que els
potencials destinataris tinguin una participació activa en l’elaboració d'aquesta norma.
Finalment, en relació al principi d'eficiència aquesta iniciativa intenta evitar càrregues
administratives innecessàries o accessòries i racionalitzar, en la seva aplicació, la gestió dels
recursos públics.
III. Pel que fa a l'estructura, en el Títol I es defineix l’objecte de l’ordenança, l’àmbit d’aplicació a
tot el municipi i les limitacions o prohibicions que poden afectar a les persones pel que fa a la
dignitat de tercers.
En els Títols II i III es regulen, respectivament, les normes de conducta dels vilatans i vilatanes i
usos del domini públic i els seus béns, tot això des del punt de vista de la protecció de la llibertat
de la ciutadania, reflectint l’esperit tolerant que sempre ha estat una característica d'Anglès, on
conviuen diverses cultures i sensibilitats socials, les quals es manifesten al carrer d’una o altra
forma i totes elles mereixedores de respecte i protecció. No obstant això, s’ha de tenir en compte
l’existència d’un límit essencial de la llibertat de la ciutadania, que és el respecte als altres.
El Títol IV s’encarrega de regular la protecció de l’entorn urbà des d’una perspectiva
mediambiental.
El Títol V regula la figura d'un responsables dels establiments comercials, d'oci, industrials i
mercantils a l'hora de mantenir l'ordre en els seus locals i accessos, i que haurà de ser
l'interlocutor amb l'administració.
Finalment, s’ha considerat oportú aplegar les infraccions i sancions en el Títol VI de l’Ordenança,
però separant, si escau, les infraccions de les normes de l’Ordenança pròpiament dita, amb
cobertura a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i les infraccions
establertes en la corresponent legislació sectorial, sens perjudici que aquestes siguin
completades per l’Ordenança.
Conté una Disposició Addicional, una Disposició transitòria, una disposició Derogatòria i una de
final.
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TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS I PRINCIPIS D’ACTUACIÓ
Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta Ordenança és 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.
Article 2. Àmbit d’aplicació
1. Aquesta Ordenança serà d’obligat compliment en tot el terme municipal d'Anglès.
2. Les determinacions regulades en aquesta Ordenança afecten:
a) La ciutadania en general, siguin veïns, per raó de veïnatge o treball, així com transeünts o
visitants del municipi, pel fet de ser usuaris de la via, espais, béns i serveis públics.
b) Les persones titulars i usuàries de béns i espais privats pel que fa a mantenir la neteja,
salubritat, seguretat i en general l’ interès i el servei públic.
3. Les normes d’aquesta Ordenança s’aplicaran supletòriament pel que fa a l’establert per les
normatives sectorials aplicables, ja siguin estatals, autonòmiques o locals.
Article 3. Objectiu de les limitacions i prohibicions
Les limitacions i prohibicions contingudes en aquesta Ordenança s’estableixen amb la finalitat que
el comportament de les persones descrites en l’article anterior, per tal de garantir la normal
convivència ciutadana, tingui com a frontera, no només el trencament de les normes jurídiques,
sinó també la pertorbació o perill greu de pertorbació de la tranquil·litat, la seguretat i la salubritat
de la vila i el respecte als drets i béns de la resta de vilatans.
Article 4. Dignitat de les persones i actituds d’intransigència
Cal evitar totes les actituds, individuals i/o col·lectives que atemptin contra la dignitat de la
persona i vetllar perquè no es conculqui la dignitat de tercers, de fet o de paraula, mitjançant
insults, burles, molèsties intencionades, agressions o fets anàlegs, coacció moral psicològica,
física o d’altra mena.
Article 5. Dret a la manifestació, expressió i participació
L’autoritat municipal facilitarà, amb els mitjans al seu abast, el lliure exercici dels drets de la
ciutadania reconeguts a la legislació vigent i, en especial, el de manifestació, expressió i
participació en l’àmbit del municipi, sempre que es realitzi per mitjans lícits i amb coneixement de
l’autoritat governativa competent, respectant l’organització pactada en referència a horaris,
itineraris i condicions específiques.
Article 6. Obligació de compliment i col·laboració ciutadana
El desconeixement d’aquesta Ordenança no eximeix del compliment de les seves disposicions.
Article 7. Intervenció administrativa
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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.
Article 8. Taxes i preus públics
L’Ajuntament establirà, mitjançant les corresponents ordenances fiscals, les taxes i, si escau, els
preus públics relatius a la prestació dels serveis derivats del contingut d’aquesta Ordenança que,
per llei, en siguin objecte, i les persones obligades hauran de procedir-ne al pagament.

TÍTOL II
CIVISME I VIA PÚBLICA
Article 9. Comportament general a la via i als espais públics
1. La ciutadania té dret a comportar-se lliurement a la via i als espais públics del municipi d'Anglès
i a ser respectada en la seva llibertat. Aquests drets seran limitats pel que disposa la legislació
aplicable, concretament en les disposicions sobre l’ús de la via, espais, béns i serveis públics, i
pel deure de respectar les altres persones i els espais i béns privats i públics així com mantenir la
pacifica convivència.
2. La ciutadania en general té l’obligació d’usar la via, espais, béns i serveis públics de
conformitat amb la destinació per a la qual van establir-se i de respectar la convivència i la
tranquil·litat ciutadana, observant el degut civisme, amb la intenció d’evitar perjudicar els drets i
els béns de la resta de persones.
3. Ningú no pot, amb el seu comportament, menystenir els drets de les altres persones ni la seva
llibertat d’acció, ofendre les conviccions dels altres ni violar les pautes de respecte mutu,
tolerància, llibertat i conservació de l’entorn, per la qual cosa es prohibeixen les pràctiques
abusives, arbitràries o discriminatòries o que comportin violència física o moral.
4. L’òrgan competent sancionarà als implicats en l’alteració de la pacifica convivència.
Article 10. Ocupacions de la via pública
Tota ocupació i ús temporal de la via pública resta sotmesa a l’obtenció prèvia de la corresponent
llicència o autorització municipal, sent requisit imprescindible el compliment de la normativa legal
a la qual es trobi subjecta i garantir l’observança de les previsions regulades a la normativa de
protecció civil i als plans corresponents.
Article 11. Focs i activitats pirotècniques
1. Amb caràcter general està prohibit fer foc a la via, als espais públics i en zones arbrades, sense
la corresponent autorització. Aquesta podrà ser atorgada amb motiu de manifestacions de cultura
popular i altres d’interès general (per ex. Revetlla St. Joan). En qualsevol cas, sempre és prohibit:
1.1. Preparar fogueres en llocs on s'obstrueixi el pas per vehicles o vianants.
1.2. Encendre fogueres sobre la via, prop d'elements o xarxes de subministrament i
comunicació penjats en l'aire.
1.3. Fer foc a menys de 500 metres de terrenys forestals. Les fogueres no es poden
preparar a menys de 20 metres de vehicles aparcats i façanes de les cases.
1.4. Emprar com elements de combustió de la foguera materials la combustió dels quals
pugui generar efectes tòxics o contaminants o materials susceptibles d'explotar.
1.5. Encendre la foguera amb productes inflamables o condicions meteorològiques que
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puguin significar risc.
2. És especialment prohibida l’encesa de focs a les zones boscoses, sense autorització.
3. Es prohibeix:
3.1. La compra de productes pirotècnics per menors de 14 anys sinó van acompanyats d'un
adult.
3.2. Llençar o dirigir petards contra les persones o béns, de manera que signifiqui un risc
per a la seva integritat, i també per col·locar-los sobre mobiliari urbà i béns privats.
3.3. Llençar coets a menys d'una distància de 500 metres de bosc o zones amb arbres que,
per les seves circumstàncies, siguin susceptibles de combustió.
3.4. Fer servir productes pirotècnics a la vora de productes o líquids inflamables, i també a
la vora d'establiments d'expedició o emmagatzematge.
3.5. Ficar productes pirotècnics dins d'elements d'explosió dels quals pugui provocar la
dispersió d'objectes amb risc per les persones i béns.
3.6. Si les activitats prohibides fins ara, sobre l'ús de 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.
3.7. No respectar les distàncies màximes de seguretat establertes en espectacles
pirotècnics.
3.8. No tenir contractada l'assegurança de responsabilitat civil amb activitats de
manipulació de productes pirotècnics.
Article 12. Conductes a les festes populars i als espectacles públics
1. A les festes populars i als espectacles públics s’haurà de respectar l’horari establert en cada
cas.
2. Els organitzadors dels actes públics són els responsables dels espais, elements urbans, etc. on
es porten a terme i estan obligats a la seva reparació i/o reposició en cas que pateixin danys o
deteriorament.
Article 13. Jocs i juguesques - Intervenció d’objectes
1. La pràctica de jocs de pilota, monopatí o similars a la via i espais públics estarà subjecta al
principi general de respecte a les altres persones i es procurarà, en tot cas, no causar molèsties
als vianants o al veïnat, ni deteriorament dels béns, tant públics com privats.
2. En cap cas es podrà practicar aquests jocs o similars allà a on estigui expressament prohibit.
L’incompliment comportarà la intervenció de l’objecte.
L’Ajuntament senyalitzarà adequadament els espais no autoritzats per a jocs.
3. Està prohibida a la via i als espais públics la pràctica de juguesques que impliquin apostes amb
diners o béns.
4. L’Ajuntament d'Anglès, a través dels seus agents de l’autoritat, podrà intervenir objectes i
diners com a conseqüència d’haver realitzat actuacions no ajustades a la normativa i sense
autorització (recollir diners per mendicitat, venda ambulant, venda al carrer, etc.). El procediment
que caldrà seguir amb els objectes intervinguts serà el següent:
a) Si el producte és perible i de consum, es realitzarà un informe pel Cap del Cos de Policia
Local i mitjançant decret d’Alcaldia es destinarà el producte a entitats benèfiques o de
caràcter social.
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b) Si la intervenció és de diners per mendicitat o per realitzar activitats sense autorització
administrativa, es realitzarà un informe del Cap del Cos de Policia Local mitjançant decret
d’Alcaldia, el producte dels diners obtinguts s’entregarà a l’Ajuntament que haurà de
destinar-ho a entitats benèfiques i/o de caràcter social.
c) Quan els objectes que siguin intervinguts com a conseqüència d’una infracció
administrativa vulguin ser recuperats pel denunciat, per poder retornar-los s’haurà de
satisfer la sanció imposada.
Article 14. Consum de substàncies que puguin generar dependència
1. És prohibit el consum, la venda o la tinença de drogues, estupefaents o substàncies
psicòtropes declarades il·legals per la legislació vigent, tot i que no constitueixin infracció penal:
1.1. A les vies, espais, establiments o transports públics i als edificis municipals.
1.2. Als centres sanitaris, educatius, locals i centres per a nens i joves i altres establiments
similars, ja siguin públics o privats.
1.3 És prohibit també l’abandonament al carrer dels estris o instruments utilitzats per al
consum de substàncies descrites en el paràgraf anterior.
1.4 La comissió de la infracció suposarà la intervenció de la substància/es i/o els seus
estris en tots els casos. En el supòsit que l’anàlisi posterior resultés negativa, la despesa
de la mateixa anirà a càrrec de l’Administració. En el supòsit que l'anàlisi sigui positiva, la
despesa de l'anàlisi anirà a càrrec de la persona/es infractora/es. En tots els casos en que
la substància sigui considerada contrària a la present Ordenança i a les lleis el seu destí
serà la destrucció pels mitjans que es considerin oportuns i adequats.
2. Els organitzadors d’espectacles o els titulars d’establiments que permetin, tolerin o promoguin
el consum i el tràfic de drogues, estupefaents o substàncies psicòtropes declarades il·legals per la
legislació vigent, seran responsables, si escau, d’infracció administrativa que podrà concloure
amb la imposició de multes, i fins i tot, la clausura temporal o definitiva de l'establiment.
3. En cas que es detecti o es faci evident públicament una situació d’embriaguesa o de
drogoaddicció, els agents de l’autoritat municipal intervindran i conduiran, si s’escau, de forma
voluntària les persones que ho facin als serveis d’assistència sanitària del municipi. En cas de
reincidència, es donarà compte als serveis socials.
4. Els establiments públics destinats a la consumició i venda de begudes alcohòliques tindran
cura de complir escrupolosament les normes referents als menors, i hauran de col·locar, en llocs
ben visibles, cartells recordant la prohibició de la venda de begudes alcohòliques i tabac als
menors de 18 anys.
Els responsables de bars i establiments similars procuraran evitar, dins del possible,
l’embriaguesa dels seus clients, restant prohibida especialment, l’embriaguesa i el consum de
droga en llocs públics.
5. Els responsables dels establiments han d’impedir que el públic i altres persones usuàries surtin
amb begudes dels establiments, de les activitats recreatives o dels espectacles respectius. Així
mateix, resten obligats a recollir els envasos de la via pública originats per la pròpia activitat.
L'incompliment d’alguna d’aquesta normes, pel que fa als propietaris de bars i similars, donarà
lloc a la immediata incoació de l'oportú expedient sancionador, que podrà concloure amb la
imposició de la/les corresponent/s sanció/ns establertes al respecte en la present Ordenança,
sens perjudici de les mesures que poguessin adoptar altres Administracions.
6. En la regulació del present article s’estarà al disposat a la Llei Orgànica 4/2015 de 30 de Març
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de Protecció de la Seguretat Ciutadana, així com la Llei 11/2010 de 17 de desembre de prevenció
del consum de begudes alcohòliques en menors d’edat, sense detriment de l’aprovació d’altres
normes relatives a la especificitat i característiques del fet.
Article 15. Armes
1. Està prohibit a la via pública i als espais públics:
1.1. Portar armes, llevat dels casos que sigui imprescindible el seu transport des del lloc on
estan dipositades i/o guardades per realitzar activitats lícites i sempre, en aquest darrer cas,
que es disposi de les autoritzacions corresponents i que es vagi acompanyat de la
preceptiva llicència, autorització o targeta d’armes. Durant aquest trasllat, les armes hauran
d’anar desmuntades i sempre dins el seu estoig o funda, de forma que no quedin a la vista.
1.2. Portar a la via i als espais públics altres 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.
1.3. Circular amb imitacions d’armes que, per les seves característiques, puguin induir a
confusió.
1.4. Exhibir objectes perillosos per a la integritat física de les persones amb la finalitat de
causar intimidació.
1.5. La tinença d’armes d’aire comprimit sense l’autorització corresponent.
2. La tinença, el transport i l’ús d’armes haurà de respectar allò que s’estableix en el paràgraf
anterior i 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.
3. Els agents del cos de Policia Local podran procedir a la intervenció de les armes, objectes i/o
instruments als que fa referència el present article.
3.1. La mesura es deixarà sense efecte quan hagi desaparegut la causa que la va motivar
fora dels casos en que l’instructor acordés la mesura del comís o altre admesa en dret.
3.2. En els casos d’armes prohibides per la legislació corresponent, si en un període de 30
dies no s’ha regularitzat la seva situació, es procedirà a la seva destrucció total sense
rescabalament possible de danys i perjudicis per part del seu titular/propietari fora dels
casos permesos per les lleis.
3.3. En cas que es practiqui un comís o una ocupació temporal d’armes a menors d’edat, es
notificarà als pares o tutors legals.
3.4. En cas de trobar-se davant d'un cas de situació de risc del menor, i tenint present l'edat
del menor, les circumstàncies del fet, el lloc i l'hora, els agents del cos de Policia Local
traslladaran el menor fins al lloc on es trobin els pares o el representant legal d’aquest per
comunicar-li el fet i Lliurar-los el menor, i s’informarà als serveis socials municipals.
3.5. En cas de trobar-se davant d'un cas de desemparament, el menor ha de ser traslladat a
les dependències del cos de Policia Local, on es realitzaran totes les gestions pertinents
posant en immediat coneixement dels fets al cos de la Policia de la Generalitat - Mossos
d’Esquadra i si fos el cas a la Fiscalia de Menors
4. En la regulació de les armes s’estarà al disposat a la Llei Orgànica 4/2015 de 30 de Març de
Protecció de la Seguretat Ciutadana, així com al Reial Decret 137/1993 de 29 de gener pel que
s’aprova el Reglament d’Armes, sense detriment de l’aprovació d’altres normes relatives a la
especificitat i característiques del present article.
Article 16. Protecció de menors i de persones discapacitades
1. Tota persona que trobi infants o persones discapacitades extraviades té l’obligació de posar-ho
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immediatament en coneixement del Cos de Policia Local, el qual es farà càrrec de la seva
protecció i de la restitució a les persones responsables de la seva tutela.
2. Les persones menors d’edat i discapacitades que es trobin al carrer i presentin indicis
d’abandonament o pèrdua seran portades, sempre que el seu estat ho permeti, a les
dependències del Cos de Policia Local per a la seva custòdia, on es faran les indagacions, la
publicitat i les actuacions pertinents en cada cas, amb la finalitat de posar-les a disposició de llurs
pares, tutors o guardadors legals o bé lliurar-les a les autoritats competents.
3. És un dret i un deure de tot menor l’assistència a l’escola durant el període d’educació bàsica
obligatòria, que és el comprès entre les edats de sis i setze anys. És responsabilitat del pare, la
mare, tutor/ra o guardador/ra legal procurar l’assistència regular dels infants al centre escolar fins
a l’esmentada edat i una obligació municipal intervenir davant de situacions d’absentisme escolar.
En cas que els progenitors o tutors legals no compleixin amb aquesta responsabilitat, es podrà
denunciar aquest fet.
4. Els serveis socials municipals col·laboraran amb les escoles per tal de portar un control de
l’absentisme escolar.
5. Els Policies Locals col·laboraran amb els serveis socials portant les citacions a les famílies
relacionades amb l’absentisme escolar.
6. És responsabilitat del pare, mare, tutor/ra o guardador/ra legal fer-se càrrec i evitar el
desemparament dels infants menors de dotze anys que utilitzin el servei de transport escolar, al
no trobar-se present en el lloc de parada/recollida que s’hagi establert. En cas de no complir
aquesta responsabilitat es podrà denunciar.
7. Si en el transcurs de la seva activitat, els agents detecten menors en situació de risc social
(algun símptoma extern, físic o per la pròpia conducta dels propis menors o dels adults
acompanyants: aparença física, estat d’ànim, dificultat de comunicació, circumstància concreta),
que pugui donar a pensar que potser està en una situació psicològicament vulnerable, ho posaran
en coneixement dels pares o tutors, de la direcció del centre on hi estigui escolaritzat, i dels
serveis socials municipals.
8. Si en el transcurs de la seva activitat, els agents detecten una situació de desemparament d’un
menor, aquest ha de ser traslladat a les dependències del cos de Policia Local, on es realitzaran
totes les gestions pertinents posant en immediat coneixement dels fets al cos de la Policia de la
Generalitat-Mossos d’Esquadra i si fos el cas a la Fiscalia de Menors.
Article 17. Higiene, decòrum i mendicitat
1. La salubritat i la higiene personals seran exigides quan la seva absència pugui causar
molèsties o posar en perill la salut col·lectiva. No és permès anar sense cobrir amb vestit la part
superior o inferior del cos per la via pública o per locals de pública concurrència, especialment els
de restauració i venda d’aliments, excepte les zones expressament autoritzades per anar-hi
(piscina municipal...).
2. Es vetllarà per evitar l’exercici i la propagació de la mendicitat en les vies i espais públics,
especialment amb relació a la mendicitat exercida per menors, atès que la inducció de mendicitat
a menors és un il·lícit penal, així com la d’adults acompanyats de menors.
3. L’Ajuntament podrà promoure iniciatives públiques i d’entitats de solidaritat i els hi podrà donar
suport, amb l’objectiu de resoldre situacions personals extremes.
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L’autoritat municipal o els seus agents podran sol·licitar, si escau, la documentació a les persones
que exerceixin la mendicitat i adoptar, en cada cas, les mesures que siguin procedents en
coordinació amb els Serveis Socials municipals o, si escau, amb altres institucions públiques, i
podrà, si ho estimés convenient i fos possible, conduir de forma voluntària les persones que
practiquin la mendicitat a l’establiment o servei municipal adient, amb la finalitat de socórrer i/o
ajudar la persona que ho necessiti en allò que sigui possible. Es podrà intervenir els diners o
productes resultants d’aquesta mendicitat, d’acord amb l’establert a l’article 13 de l’ordenança.
Article 18. Utilització de l’espai públic per a l’oferiment i demanda de serveis sexuals
18.1. Es prohibeix oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directament o indirecta, serveis sexuals
retribuïts a l’espai públic. Especialment, es prohibeix l’oferiment, la sol·licitud, la negociació o
l’acceptació de serveis sexuals retribuïts a l’espai públic quan aquestes conductes es duguin a
terme en espais ubicats en la proximitat de centres docents o educatius o de lleure destinats a
menors, o en general, zones d’esbarjo freqüentades per menors.
18.2. Es prohibeix mantenir relacions sexuals no retribuïdes a l'espai públic.
Article 19. Desallotjament de la via pública. Seguretat
1. Les persones que no respectin les normes de comportament que estableix aquesta Ordenança
a la via i espais públics seran requerides per les autoritats municipals i els seus agents, per tal
que cessin en la seva actitud i, en cas de resistència, podran ser desallotjades, especialment
quan la conducta pugui alterar la seguretat col·lectiva i originar desordres en les vies, espais o
establiments públics i alterar la pacífica convivència.
2. Així mateix, les autoritats municipals I els seus agents podran retirar de la via i espais públics
els béns de les persones i/o col·lectius quan raons de seguretat, de salut pública o ornat, així ho
aconsellin.
3. El desallotjament de persones d’espais públics, es podrà realitzar de forma excepcional quan
concorrin circumstàncies d’alteració de l’ordre públic i similars, i haurà de ser de forma
proporcional.
Article 20. Ciutadania i autoritats municipals
1. La ciutadania en general està obligada a seguir les indicacions contingudes en els bans i
ordenances municipals o les indicacions dels agents de l’autoritat:
1.1. Es prohibeix insultar, calumniar, injuriar, maltractar, o altres actituds anàlogues...als
ciutadans en general; a les autoritats, regidors, agents de l’autoritat i personal empleat de
l’ajuntament, sens perjudici que es pugui considerar infracció penal i per tant es tramiti via
judicial.
2. Les autoritats municipals, els seus agents i personal empleat en l’exercici de la seva actuació
professional, han d’actuar de la manera següent:
2.1. Han d’adreçar-se a la ciutadania amb el màxim de respecte i consideració que els
obliga la seva dignitat i el seu caràcter de servei públic, proporcionant-los un tracte de
correcció i cortesia i evitant qualsevol pràctica abusiva, arbitrària o discriminatòria que
comporti violència física o psicològica.
2.2. Han d’auxiliar i protegir la ciutadania, i mitjançar per ella sempre que les circumstàncies
ho aconsellin o hi siguin requerides
2.3. Han de proporcionar, en les seves intervencions, la informació escaient sobre les
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causes i finalitats de les actuacions.
2.4. Han d’actuar amb la decisió necessària i sense demora quan d’això depengui evitar un
dany greu, immediat i irreparable, i han de regir-se, en fer-ho, pels principis
de
congruència, oportunitat i proporcionalitat en la utilització dels mitjans al
seu abast.
2.5. En els casos que sigui necessari utilitzar mesures de compulsió sobre les persones,
han de portar a terme els actes de força estrictament indispensables, amb ple respecte a la
dignitat i integritat de les persones afectades.
3. Els agents del Cos de Policia Local podran requerir, en l’exercici de les seves funcions
d’investigació o prevenció, la informació que necessitin, així mateix podran realitzar denúncies de
les infraccions d’aquesta ordenança, la identificació de les persones i dur a terme les
comprovacions adients, a la via i als espais públics, o a les dependències policials. Aquestes
comprovacions s’efectuaran sempre que el coneixement de la identitat de la persona sigui
necessari per a l’exercici de les funcions del manteniment de l’ordre i de la protecció de la
seguretat ciutadana i/o de la convivència pacífica.
Article 21. Conductes en situacions extraordinàries o d’emergència
1. El comportament de la ciutadania en situacions extraordinàries o d’emergència com
inundacions, incendis, riuades, nevades, fuites tòxiques o qualsevol altra situació excepcional que
comporti evacuació o confinament s’adequarà, en cada moment, a les normes de civisme i
col·laboració ciutadanes, complint-se els plans bàsics d’emergència municipal i els plans
d’emergència específics, així com l’establert a la vigent normativa en matèria de protecció civil.
2. En cas de produir-se alguna desgràcia i/o catàstrofe natural, l’Alcaldia podrà requerir l’ajut i la
col·laboració personal i/o material dels habitants i dels col·lectius del terme municipal i, de manera
especial dels que, pels seus coneixements i aptituds, puguin ser de més utilitat per a la comunitat.
En aquests casos, l’Alcaldia podrà disposar, si ho estima necessari, dels mitjans públics i privats
que puguin ser d’utilitat i d’aplicació a l’emergència decretada, i els titulars quedaran obligats a la
prestació ordenada, sense perjudici del pagament posterior de les quantitats econòmiques que
s’escaiguin pels perjudicis que se li hagin pogut ocasionar.
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.

TÍTOL III
ÚS DELS BÉNS I ESPAIS PÚBLICS
CAPÍTOL I.
NORMES GENERALS
Article 22. Definició i generalitats
Es consideren béns públics tots aquells espais oberts destinats a l’ús i gaudiment dels vilatans
(carrers, places, jardins, parcs, zones forestals, etc.), així com tots aquells elements i mobiliaris
urbans que situats als espais o a les vies públiques, estan destinats a prestar serveis específics
als vilatans i a les vilatanes (papereres, lluminàries, semàfors, senyals de trànsit o informatives,
jocs infantils, bancs, fonts, parterres, jardineres, tanques, arbres, plantes, flors, etc.). S’inclouen
també a aquí els equipaments, monuments, escultures i immobles municipals.
D’acord amb el que disposa Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
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de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Decret 336/1988 pel qual s’aprova el
Reglament del Patrimoni dels Ens Local la utilització dels béns de domini públic pot adoptar les
modalitats següents:
a) Us comú, general o especial.
b) Us privatiu.
L’ús comú especial- L’ús comú especial és aquell en el qual concorren circumstàncies singulars
de perillositat, intensitat d’ús o d’altres similars.
L'ús privatiu- L'ús privatiu és el constituït per l'ocupació directa o immediata d'una porció del
domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per part dels altres interessats,
comporti o no transformació del domini públic.
L’ús comú especial o el privatiu de l’espai públic resta subjecte, el primer a la llicència o
autorització, i el segon a la concessió corresponent, si comporta transformació del domini públic.
Article 23. Activitats i ocupacions de la via pública
L’exercici d’activitats que comportin la ocupació de la via pública o un ús intensiu especial de la
mateixa necessitarà la prèvia llicència o autorització municipal.
CAPÍTOL II
Ocupació de la via pública per activitats comercials
Article 24. Tipus d’ocupació via pública
1. Es consideren inclosos en aquesta modalitat els usos o les activitats següents:
a) Taulells i taules destinats a la venda de gelats, begudes i productes similars, que sense
sortir de la línia de façana i a menys de 0.40 m de distància estiguin en comunicació
directa amb la via pública.
b) Taulells de bars, cafès i establiments similars amb un front a la via pública que permetin
l’expedició directa de consumicions al públic col·locat a les voreres.
c) Taquilles de venda de bitllets per a espectacles de totes classes que donin directament a
la via pública.
d) Aparells de venda automàtica o altres elements col·locats a dins de locals però amb
comunicació directa amb la via pública.
e) Caixers automàtics de caixes, bancs i establiments similars.
f) Tendals, marquesines, aparadors i similars.
g) Mercaderies i altres elements col·locats fora del establiment comercial permanent.
h) Elements d’establiments tipus bar, bar-restaurant o restaurant.
Les condicions d’instal·lació dels elements fora dels establiments comercials permanents s’hauran
d’ajustar a la normativa urbanística i a aquesta ordenança.
2. Mercaderies i altres elements
a) Únicament s’autoritzarà la instal·lació de mercaderies fora dels establiments comercials de
fruites, verdures, plantes, diaris i revistes en els casos que segons inspecció permeti un
pas de vianants adequat en funció del tipus de via, afluència de vianants i altres criteris
relacionats amb l’ús general de la via pública.
Excepcionalment, i per raó del foment del comerç, amb el vistiplau de l’ajuntament es
podrà autoritzar la instal·lació fora dels establiments comercials permanents d’altres tipus
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de mercaderies.
b) L’ajuntament podrà establir els models d’instal·lacions obligatoris per als diferents tipus de
productes.
c) Per fires i festes tradicionals podrà autoritzar-se als titulars d'establiments l'ocupació de la
vorera amb mercaderies sempre que no impedeixi complir la normativa d'accessibilitat.
d) Queda expressament prohibida la col·locació, sense la prèvia autorització de l’Ajuntament,
de qualsevol altre element a la via pública davant d'establiments com cavallets publicitaris,
jardineres i elements similars, així com instal·lacions que no s’ajustin a la normativa
d’accessibilitat.
e) Els establiments del ram de l'alimentació com pastisseries, forns de pa, establiments de
restauració i similars podran sol·licitar la instal·lació de geladores.
f) L’Ajuntament facilitarà plànol de l’ocupació de via publica, que haurà de col·locar-se en lloc
visible en l’activitat.
Article 25. Elements d’establiments tipus bar, cafè, bar-restaurant o restaurant
1. El mobiliari i els elements que es poden autoritzar per ocupar la via pública d’establiments de
tipus bar, cafè, bar-restaurant, restaurant, seran taules, cadires, para-sols, un sol expositor de
gelats i elements publicitaris representatius de l'establiment. Aquests elements s’hauran de
col·locar dins de l’espai concedit en la llicència municipal i en el moment del tancament de
l’establiment haurà de restar lligat per evitar que pugui ser objecte o utilitzat per actes vandàlics o
bretolades.
2. La resta d’elements d’ornamentació, publicitaris i funcionals com per exemple jardineres,
carrets, fanalets, gàbies, elements publicitaris aplacats sobre paraments verticals, tarimes i
objectes anàlegs no estan permesos.
3. El mobiliari s’haurà d’adequar a les directrius de l’ ajuntament, i si es del cas als plans especials
aplicables, En aquests casos, el model de mobiliari s’haurà de presentar conjuntament amb la
sol·licitud de la llicència. L'Ajuntament podrà establir els models obligatoris d’expositors de gelats i
elements publicitaris d’estètica, neteja i d’interès públic general.
Article 26. Taules i cadires
Es prohibeix l'apilament o la instal·lació de mobiliari i altres elements fora de l’espai concedit per
la llicència. L'Ajuntament podrà exigir en la llicència la mida de les taules i cadires, el nombre de
cadires per taula i la seva disposició, així com altres extrems necessaris per garantir la vialitat del
la zona.
Article 27. Para-sols i tendals
1. Només es permetrà la col·locació de para-sols i tendals conjuntament amb taules i cadires.
2. Qualsevol altra raó o format de col·locació restarà sotmesa a la corresponent autorització de
l’Ajuntament, previ estudi dels serveis tècnics municipals.
3. El tipus de suport que s'utilitzi no haurà de danyar el paviment de la via pública ni dificultar el
pas de vianants.
Article 28. Geladores
La comercialització dels aliments es farà d'acord amb les normes tècnicosanitàries vigents.
Article 29. Elements publicitaris
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Els elements publicitaris s’ajustaran al que disposa la present ordenança i la normativa general
sobre publicitat.
Article 30. Llicència per ocupació de la via pública
a) Condicions generals de la llicència:
1. Les llicències per ocupació de la via pública amb taules i cadires seran de caràcter
discrecional en el seu atorgament i temporal amb una duració màxima d'un any. El principal
criteri que determinarà l'autorització serà que quedi el pas lliure per a vianants en funció del
tipus de via, afluència de vianants i altres criteris relacionats amb l'ús general de la via
pública i l' interès públic .
2. L'activitat comercial en l'espai concedit serà permesa de les 8 h a les 22 h de la nit als
establiments no relacionats directament amb la restauració o hostaleria.
Pels que si siguin considerats com a tal, restaran subjectes als horaris regulats per la
legislació vigent sectorial en aquesta matèria. Aquest horari podrà ser singularment
ampliable o reductible en atenció a les circumstàncies concurrents al cas.
3. El titular de la llicència ha d'assumir l'obligació de mantenir neta la terrassa i zona
d’influència i, per tant, d'escombrar el tram de via pública que li correspon sempre que
calgui.
4. Clàusula de precarietat: Quan ho requereixin les necessitats del servei o interès públic i
l'Administració municipal necessiti per qualsevol circumstància l'espai que ocupa
l'emplaçament de les taules, el titular de la llicència les haurà de retirar, i subsidiàriament
per l'Ajuntament, sense que en cap cas l'expressat titular tingui dret a indemnització de cap
tipus.
b) A més a més de les dades generals, en la sol·licitud de llicència municipal s'hi haurà d'indicar:
1.
2.
3.
4.

Taules i cadires: superfície a ocupar, nombre, model, mida i forma de col·locació.
Para-sols: nombre, mida i tipus de sosteniment.
Elements publicitaris: disseny i mida.
Les llicències podran tenir una vigència anual o per temporada. Si la vigència és anual
caldrà fer una nova petició perquè sigui renovada el mes anterior al d'acabament de la
llicència.
5. Plànol de situació dels elements a col·locar.
Article 31. L’ús comú general: Obligacions i prohibicions
1. L’ús comú general:
L’ús comú general de l’espai públic el pot exercir lliurement qualsevol persona, d'acord amb la
naturalesa dels béns de domini públic i amb les limitacions de caràcter general establertes per
aquesta Ordenança. És un deure de convivència i de civisme respectar els espais i béns públics, i
un dret a gaudir dels mateixos, i es sancionarà qualsevol acció dirigida al seu ús inapropiat o
deteriorament. La ciutadania ha d’actuar cívicament i respectar els béns i els serveis públics, que
ha d’utilitzar d’acord amb la seva naturalesa, i ha de respectar sempre el dret que la resta de
vilatans i vilatanes posseeixen també per al seu gaudiment.
2. Està prohibit:
2.1. Exercir, sense la corresponent llicència o autorització municipal, qualsevol mena
d’activitat en cap dels béns de domini públic que inclou aquest títol, així com la utilització,
amb finalitats particulars, de qualsevol porció o element d’aquests espais.
Serà requisit imprescindible per obtenir l’esmentada llicència o autorització municipal,
assegurar que es compleix la normativa legal a la qual es trobi subjecta i garantir
l’observança de les previsions regulades a la normativa de protecció civil i als plans
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corresponents.
2.2. Situar o deixar a la via pública objectes particulars, encara que es trobin adossats a
establiments que pertanyin a les persones propietàries dels esmentats objectes sense
llicència o autorització municipal corresponent.
S’exceptua els plecs de cartró disposats per a la recollida de paper i cartró comercial.
2.3. Maltractar o danyar, deslluir per acció o omissió, les instal·lacions, els objectes o els
béns d’ús comú, així com els arbres i les plantes de qualsevol tipus de les places, jardins i
via pública en general.
2.4. Utilitzar les instal·lacions d’enllumenat públic com a suport de instal·lacions provisionals,
així com connectar-se a l’enllumenat públic o el subministrament d’aigua potable.
CAPÍTOL III
Arbrat públic, parcs, jardins i fonts
Article 32. Disposicions generals
1. És objecte d’aquest capítol la defensa del següent:
1.1. Espais oberts de titularitat pública, tant els que estan plantats (parcs, jardins i
plantacions de tota mena) com els que sense estar plantats en extensions significatives es
dediquin principalment al lleure i a l’esbarjo (zones de joc, esportives, etc.).
1.2. Tota mena de plantacions en vies i places públiques, així com també en els espais
privats.
1.3. Elements vegetals com arbres, flors, plantes, matolls i similars, així com els elements
inerts com fonts, sorra, estàtues, jocs, papereres i similars, instal·lats en aquests espais.
2. Les conductes contràries a les normes establertes en aquest capítol podran ser sancionades
per denúncia dels agents del Cos de Policia Local.
Article 33. Protecció de l’arbrat públic en general i les instal·lacions complementàries
S’ha de respectar l’arbrat i les plantacions de tota mena existents en la vila i les instal·lacions
complementàries existents en els parcs i jardins públics, com jocs d’infants, estàtues, reixats,
proteccions, fanals, pilars, tanques i altres elements destinats a embellir-los o que siguin d’utilitat,
evitant-se qualsevol acte que pugui perjudicar-los o enlletgir-los.
Article 34. Utilització de l’arbrat públic
1. Amb motiu de fires i festes tradicionals, es podrà autoritzar les persones propietàries o titulars
d’establiments, particulars, associacions o entitats vilatanes donades d’alta en el Registre
Municipal d’Associacions i Entitats, previ informe favorable dels serveis tècnics municipals, el
guarniment de carrers i d’arbres, d’acord amb la normativa municipal aplicable i amb les
condicions específiques de la llicència.
2. Es prohibeix subjectar cables, pancartes i qualsevol altre element als arbres, llevat autorització
municipal, que haurà d’efectuar-se en les condicions que s’assenyalin.
Article 35. Instal·lacions i manteniment
1. És competència municipal la instal·lació i el manteniment de parcs, jardins i plantacions de tota
mena a la via pública, tant pel valor mediambiental que els ecosistemes urbans aporten al
municipi com per ornament, benefici i esbarjo dels seus habitants, sens perjudici dels elements
arboris i vegetals existents en finques particulars, quan afectin la via pública.
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L’Ajuntament podrà establir, si ho creu oportú, els convenis adients per al manteniment i/o
reposició de les instal·lacions, l’arbrat i l’enjardinament dels espais públics amb els veïns, i les
seves associacions, comunitats i/o representants.
2. Les obres d’obertura de rases a la via pública, tant si són per a cates o canalitzacions de
serveis públics, com per a clavegueres, així com les de construcció de voreres i guals, es faran de
forma i en llocs que ocasionin els menors danys possibles a l’arbrat i altres plantacions.
3. En tot cas, serà obligatori per als interessats la reposició dels arbres i plantacions afectades. A
tal efecte, s’exigirà, abans de la concessió de llicència, la constitució d’un dipòsit de garantia, per
l’import estimat, segons valoració dels serveis de medi ambient d’aquest Ajuntament.
4. L’arbrat viari no es pot veure afectat durant l’execució de les obres. S’ s’escau, es protegirà
l’arbrat amb un tancament adient (tanques de fusta, taulons lligats, reixes metàl·liques, etc.) d’una
alçada mínima de 1,5 m mesurats des de la base de l’arbre. Si es considera oportú prèviament a
la realització de les obres seran traslladats a un altre indret, a càrrec de l’interessat, els arbres i/o
altres elements afectats.
5. En els projectes d’edificacions particulars, les entrades i sortides de vehicles, els balcons i
altres infraestructures s’hauran de preveure en llocs que no afectin l’arbrat existent a la via pública
o qualsevol element del mobiliari urbà. En els projectes de llicència d’obres s’hauran d’ajuntar els
plànols on s’assenyalin els elements vegetals existents a la via pública, així com qualsevol altre
element singular.
Quan això sigui impossible per les circumstàncies de fet, els elements vegetals o mobiliari urbà
seran traslladats, a càrrec de l’interessat, a un altre lloc que sigui compatible amb l’ús privat, o
excepcionalment, els interessats abonaran una indemnització igual al doble del valor dels
elements vegetals afectats, segons estimació del servei de medi ambient d’aquest Ajuntament.
Article 36. Utilització dels parcs i jardins
1. La utilització dels parcs i jardins és pública i gratuïta, tret d’aquelles instal·lacions que
l’Ajuntament autoritzi o dediqui a un ús especial, mitjançant les condicions pertinents.
2. Les persones usuàries de parcs i jardins del municipi hauran de:
2.1. Respectar les plantes i les instal·lacions existents, evitant qualsevol mena de
desperfectes i brutícia, havent de seguir una conducta correcta que no perjudiqui els drets i
béns de la resta de persones usuàries.
2.2. Atendre les indicacions contingudes en els rètols informatius i avisos corresponents i les
que puguin formular els gestors, guardes i agents de l’autoritat.
2.3. Respectar el dret de les altres persones usuàries al descans i tranquil·litat que es busca
en aquests espais, per la qual cosa s’evitarà l’ús d’aparells, sonors o de joc, que puguin
destorbar aquesta tranquil·litat i el clima de relació ciutadana.
3. Les nits de festes i revetlles, l’Administració municipal podrà fixar les condicions especials per a
l’ús de l’accés a aquests espais, si escau.
4. L’Ajuntament autoritzarà, si escau, l’ús dels espais públics per a festes, celebracions i altres
actes lúdics i/o esportius.
5. L’Ajuntament, mitjançant l’acte administratiu corresponent, podrà fixar l’horari d’obertura i
tancament dels diferents parcs i jardins de la vila, que haurà de ser respectat per tota la
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ciutadania.
Article 37. Prohibicions
1. És prohibit qualsevol acte que pugui danyar, enlletgir o embrutar la via o els espais d’ús públic,
així com els elements que contenen, per la qual cosa s’hauran de respectar les zones verdes,
l’arbrat, les plantacions de tota mena i les instal·lacions complementàries com escultures, fonts,
instal·lacions d’enllumenat i de joc, tanques, papereres i resta de mobiliari urbà, així com altres
elements destinats a l’embelliment o utilitat dels espais públics.
2. És especialment prohibit:
2.1. Trepitjar els talussos, els parterres i les plantacions i maltractar les plantes i flors. Es
prohibeix sotraguejar les plantes, tallar o arrancar branques, fulles, flors o fruits.
2.2. Pujar als arbres, sacsejar-los, trencar les branques i fulles, gravar o raspar l’escorça i
buidar el contingut i/o caçar animals.
2.3. Talar arbres, talar branques o realitzar qualsevol actuació que condueixi a la mort de
qualsevol arbre.
2.4. Utilitzar l’arbrat, d’espais públics o privats, per clavar-hi cartells.
2.5. Abocar tota mena de líquids, malgrat que no siguin perjudicials, en les proximitats dels
arbres i en els escocells.
2.6. Llençar escombraries, runes o residus en les proximitats dels arbres, en els escocells o
a qualsevol lloc de naturalesa pública o privada.
2.7. Extreure qualsevol vegetal com molsa, matolls, i altres, així com pedres, sorra, plantes
o productes anàlegs en tots els jardins, parterres, escocells, etc del terme municipal.
2.8. Malmenar o sostreure elements de jardineria. Es respectaran les plantes de les
jardineres i els elements destinats a la seva ubicació, protecció o embelliment, sense fer cap
acte que els pugui perjudicar o embrutar.
2.9. Causar qualsevol mena de dany a l’arbrat, plantacions i vegetació natural.
2.10. Agafar flors, fruits o plantes, dels espais de titularitat pública i complir la legislació
sectorial existent en els de titularitat privada. En els processos de recol·lecció autoritzats
caldrà aplicar tècniques no lesives, així com efectuar-ho en època adient.
2.11. En espais urbans dur a terme activitats que perjudiquin la fauna en general.
2.12. Llençar papers, deixalles fora de les papereres i/o embrutar l’espai de qualsevol altra
manera.
2.13. Si es tracta d’un espai tancat sotmès a regulació d’obertura i tancament, romandre-hi
fora de l’horari especialment autoritzat.
2.14. Banyar animals o pescar a qualsevol espai aquàtic, no autoritzat expressament, així
com rentar objectes i vehicles i llençar a l’interior d’aquests espais aquàtics qualsevol
matèria líquida o sòlida.
2.15. Obtenir i recollir una quantitat excessiva d’aigua dels espais aquàtics per dirigir-la a un
ús privat, sempre que no estigui justificat per tall de subministrament o similar. Utilitzar de
forma excessiva i per un ús diferent al destinat.
2.16. Circular en qualsevol vehicle amb rodes per llocs destinats a vianants.
2.17. Acampar, sense autorització expressa, en tot el terme municipal, ja sigui amb
caravanes remolcades o autopropulsades, tendes de campanya, furgons o altres variants.
2.18. Abandonar deixalles i/o residus de qualsevol mena, en espais de titularitat pública o
privada.
2.19. Qualsevol altre acte o fet que estigui directament relacionat amb els anteriors.
Article 38. Jardins particulars, parcel·les
1. Els jardins i les plantacions privades, així com els espais lliures i els terrenys no construïts
constitueixen un element important de l’ecosistema urbà i, com a tal, les persones propietàries els
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han de mantenir en un estat correcte, atès especialment el següent:
1.1. La neteja i les condicions higièniques, de salubritat de seguretat i d’ornat públic, tant pel
que fa a herbes com a deixalles.
1.2. L’estat fitosanitari de les plantacions.
1.3. La poda i el tractament de l’arbrat.
2. La manca de conservació o neteja a les plantacions dels solars i els espais lliures privats
habilitarà l’Ajuntament per exigir a la persona propietària la realització dels treballs necessaris per
al correcte manteniment d’aquesta zona. En cas de desobediència a l’ordre de manteniment
d’aquestes plantacions i espais lliures, l’Ajuntament podrà procedir a l’execució subsidiària dels
treballs necessaris amb càrrec a les persones propietàries i sens perjudici de la imposició de les
multes coercitives i sancions corresponents.
3. Les persones propietàries d’habitatges amb jardí, les plantacions del qual tinguin branques,
arrels, arbustos, tanques vegetals o anàlogues, que surtin de la seva propietat, hauran de
mantenir-les de manera que no causin molèsties a tercers o originin risc o molèsties en la via
pública. L’Ajuntament podrà ordenar els treballs necessaris per complir amb aquesta obligació i,
en cas de desobediència, podrà procedir a l’execució subsidiària dels treballs necessaris amb
càrrec a les persones propietàries i sens perjudici de la imposició de les multes coercitives i
sancions corresponents.
CAPÍTOL IV
Instal·lacions i edificis públics
Article 39.Utilització
1. Les instal·lacions i els edificis públics amb normatives d’ús pròpies es regiran per aquestes
normatives i els seus usuaris restaran en l’obligació de complir-les i respectar-les.
2. Amb caràcter general, es respectaran els horaris establerts per a l’ús de les instal·lacions i els
edificis públics.
3. A l’interior de les instal·lacions i els edificis públics es respectaran, com a mínim, les mateixes
normes de netedat i comportament que regeixen per a l’ús de la via pública.
4. L’incompliment de les normes internes de les instal·lacions i els edificis públics donarà lloc a la
prohibició d’accés als esmentats espais.
CAPÍTOL V
Via pública
Article 40. Definició
Es consideren com a via pública i, per tant, de responsabilitat municipal, els passeigs, les
avingudes, els carrers, les places, les voreres, els camins, els jardins, les zones verdes, els ponts,
els túnels per a vianants i altres béns de titularitat pública destinats directament a l’ús comú
general dels vilatans i de les vilatanes. S’exceptuen, pel seu caràcter no públic, les urbanitzacions
privades, els passatges privats, els patis interiors, els solars, les galeries comercials i similars, el
manteniment d’higiene, salubritat, seguretat i ornat públic dels quals correspon a particulars, sigui
la propietat única, compartida o en règim de propietat horitzontal. No obstant això, l’Ajuntament és
competent pel control de la neteja, la salubritat, la seguretat i l’ornat públic d’aquests elements.
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Article 41. Retolació
1. Les vies públiques s’identificaran amb un nom o un número diferent per a cadascuna d’elles,
que ha de ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament. No podrà haver-hi dues vies urbanes amb el
mateix nom o número o que siguin diferents però que per la seva similitud gràfica o fonètica
puguin induir a confusió.
2. La retolació de les vies públiques té el caràcter de servei públic i podrà efectuar-se mitjançant
una placa o similar, que es fixarà en un lloc ben visible, com a mínim a l’entrada i a la sortida de
cada via pública. A les places serà als principals accessos.
3. El procediment administratiu per a la denominació de les vies públiques es pot iniciar d’ofici o a
petició de particulars.
Article 42. Numeració
1. El rètol del número l’ha de col·locar la persona propietària de l’edifici o solar —al costat de la
porta principal o al mig de la línia de la finca fronterera amb la via pública, seguint les indicacions i
els requisits que fixi l’Ajuntament— i s’ha de conservar, en tot moment, en perfecte estat de
visibilitat i neteja.
2. La col·locació dels rètols i la numeració dels carrers i immobles és a càrrec del promotor de
l’edifici, quan es tracta de nova construcció. A aquest efecte, quan el promotor proposi una
numeració, aquesta serà acceptada o rebutjada per l’Ajuntament segons les normes internes de
numeració. Al moment de l’atorgament de la llicència d’obres s’indicarà a la persona sol·licitant la
numeració de l’edifici que haurà de fer constar a l’hora d’escripturar-ne la propietat.
3. La inexistència, a les finques, de l’element indicador de la numeració corresponent, o la
discordança amb el que hi ha d’haver instal·lat, d’acord amb la numeració oficial assignada pels
òrgans competents, determinarà la possibilitat de requerir a la persona propietària per tal que
instal·li la indicació correcta de numeració. En cas que no procedeixi a instal·lar la numeració o a
substituir la indicació errònia, es podrà procedir a l’execució subsidiària al seu càrrec per part de
l’Ajuntament i sens perjudici de la imposició de multes coercitives i les sancions corresponents.
Article 43. Conservació, reparació i substitució dels béns de domini públic
1. Correspon a l’Ajuntament vetllar per l’estat de conservació dels béns de domini públic, així com
portar-ne a terme la substitució i els treballs de reparació i conservació dels mateixos, sempre que
siguin de titularitat municipal. Cap persona no pot executar aquests o altres treballs que comportin
modificacions de la via pública o del seu mobiliari sense permís exprés o encàrrec de
l’Administració.
2. Les persones, les companyies de subministrament o els promotors d’obres d’edificació que
siguin autoritzats a fer obres a la via pública, als solars o edificis limítrofs amb la via pública o que
siguin autoritzades a ocupar algun espai, han de portar a terme les reparacions escaients i han de
reposar els elements afectats, seguint les indicacions i sota la supervisió dels serveis municipals
corresponents. En cas de tallar la via hauran de col·locar senyalització amb rètol informatiu i la
llegenda “Carrer tallat per obres. Disculpeu les molèsties”, en coordinació amb les indicacions de
la policia local.
3. Quan en un solar es realitzin obres de nova edificació, la persona titular de la llicència o
promotora s’ha de fer càrrec del manteniment mínim de conservació de les voreres confrontants
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amb els límits de l’esmentat solar mentre durin les obres, segons especificacions indicades pels
serveis tècnics municipals.
4. Correspon als propietaris de finques l’execució de les obres de construcció de voreres i guals,
en les zones i llocs amb les característiques, forma i procediment determinats a les Ordenances
municipals i altres disposicions aplicables.
5. Les empreses i particulars als que s’ordeni l’execució d’obres a la via pública estan obligats a la
reposició de paviments, voreres i guals, en la forma, procediment i condicions determinats en els
preceptes que regulen les cales i canalitzacions i altres disposicions aplicables.
Article 44. Ocupació i retirada d’objectes de la via pública
No es pot situar o deixar abandonats a la via pública objectes particulars de qualsevol tipus, ni
mobles ni béns domèstics, encara que estiguin arrambats a establiments dels seus propietaris,
sense cap més excepció que les derivades de les normes vigents sobre obres particulars i fires al
carrer o ocupació de la via pública.
1. Les autoritats municipals competents retiraran cautelarment els objectes de qualsevol mena
abandonats, dipositats o instal·lats a la via pública sense la preceptiva llicència o autorització
municipal, quan no sigui possible identificar o localitzar en el mateix moment la persona
propietària o responsable, o quan aquesta es negui a retirar els esmentats objectes.
A aquest efecte, s’aixecarà la corresponent acta, en la qual quedarà constància de totes les
dades de l’actuació.
2. Els objectes retirats de la via pública, llevat dels vehicles i els residus sòlids, es mantindran en
dipòsit en els magatzems de les dependències municipals. Es podrà utilitzar la compulsió sobre
les persones per poder realitzar la retirada, de forma proporcional i d’acord amb el que estableix
l’article 100 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’Octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
3. Els tràmits que s’han de seguir dependran de cada situació, les quals poden ser les següents:
3.1. Objectes legals:
3.1.1. Persona infractora identificada i que no pugui justificar la tinença o possessió legal del
objectes en el mateix moment: Sobre la base de l’acta de retirada dels objectes s’incoarà el
corresponent expedient administratiu sancionador, el qual serà notificat a la presumpta
persona infractora, i se li atorgarà un termini d’un mes, comptat a partir del següent dia hàbil
a la notificació de la incoació, per tal que procedeixi a la seva retirada. La persona
propietària que hagi de recollir els objectes retirats cautelarment i dipositats en el magatzem
del Cos de Policia Local o la persona que autoritzi a l’efecte, podran fer-ho presentant el
DNI o, si escau, l’autorització corresponent, acompanyada de la factura de compra, al seu
nom, de l'objecte i/o residu que es pretén recuperar, previ pagament de les despeses de
retirada i custòdia.
Transcorregut l’esmentat termini d’un mes sense que ningú no hagi comparegut a
recuperar-los, s’entén que la persona propietària renuncia a la seva titularitat i en fa cessió a
favor de l’Ajuntament, que procedirà a la seva alienació, destrucció, utilització o lliurament a
entitats benèfiques de la vila que tinguin signat el corresponent conveni amb l’Ajuntament,
segons escaigui. Tot això, sens perjudici la imposició de les sancions corresponents.
3.1.2. Persona infractora no identificada: Es consideraran objectes perduts i es lliurarà al
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consistori una còpia de l’acta d’intervenció i els corresponents objectes retirats de la via
pública, per procedir a donar compliment als tràmits establerts en l’article següent.
3.2. Objectes il·legals (còpies de llibres, de discos compactes i de vídeos, roba amb marques
falses, etc.):
3.2.1. Persona infractora identificada: Es posarà aquest fet i els objectes confiscats en
coneixement i a disposició de l’autoritat judicial competent.
3.2.2. Persona infractora no identificada: Tindran la consideració d’objectes abandonats a la
via pública i, en conseqüència, es procedirà a la seva destrucció un cop transcorregut el
termini de 30 dies de la publicació, al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, de la relació
d’objectes trobats a la via pública.
Article 45. Objectes perduts
Qui trobi un objecte personal o de valor perdut té l’obligació de dipositar-lo a les dependències de
la Policia Local, qui actuarà d'acord amb allò disposat a les lleis civils, i realitzarà els tràmits
següents:
1. Acceptació, sempre que es compleixin els requisits següents:
 Objectes trobats en un període inferior a 15 dies.
 Objectes que vagin relacionats en un albarà en el qual consti la descripció.
 Diners.
 Objectes que no necessitin un tractament especial d’emmagatzematge per tal d’evitar el
deteriorament (medicaments, menjar, etc.).
 Objectes que tinguin un volum adequat per guardar-los al magatzem.
 Objectes que no comportin perill a l’hora de manipular-los o emmagatzemar-los
(inflamable, pirotècnica, armes, etc.).
 Objectes la consigna dels quals sigui legal (no s’admetran droga, decomís, etc.).
2. Lliurament: Un cop acceptats els esmentats objectes s'expedirà a la persona trobadora, en el
moment de lliurar l’objecte perdut, un rebut on constaran les dades de la persona trobadora, la
descripció i les característiques de l’objecte o la quantitat i divisa dels diners trobats, el dia i lloc
aproximat que es va produir la troballa i la data de lliurament de l’objecte perdut. Al mateix temps,
l’Oficina anotarà en el corresponent llibre-registre totes les dades que constin en l’esmentat rebut i
les que es considerin escaients.
3. Custòdia: Tots els objectes lliurats a les dependències de la Policia Municipal es custodiaran
durant un període màxim de dos anys, comptats des de la data de lliurament. Els diners lliurats
amb valor superior a 300 euros es dipositaran al compte de dipòsits de l’Ajuntament i quan el seu
valor sigui igual o inferior a l’esmentada quantitat, es dipositaran a la caixa forta de l’Oficina.
4. Devolució d’objectes:
4.1 A la persona propietària:
a) Objectes amb persona propietària documentada:
4.1.1. Persona propietària documentada a Anglès:
 Objectes no valuosos ni voluminosos: s’enviaran per correu certificat a l’adreça on figuri
empadronada.
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Objectes no valuosos però voluminosos i objectes valuosos: es notificarà la troballa per
correu certificat a l’adreça on figuri empadronada.

4.1.2. Persona propietària documentada a Espanya:
 Objectes no valuosos ni voluminosos: s’enviaran per correu certificat a l’Ajuntament
corresponent.
 Objectes no valuosos però voluminosos i objectes valuosos: es notificarà la troballa per
correu certificat a l’Ajuntament corresponent.
4.1.3. Persona propietària documentada a l’estranger:
 Objectes no valuosos ni voluminosos: es lliuraran al consolat corresponent, prèvia
signatura d’un albarà de lliurament.
 Objectes no valuosos però voluminosos i objectes valuosos: es notificarà la troballa per
correu certificat al consolat corresponent.
La persona propietària documentada que hagi de recollir els objectes a les dependències
municipals, o la persona que autoritzi a aquest efecte, podran fer-ho dintre del termini de tres
mesos, comptats a partir del dia hàbil següent a la data de la corresponent notificació i hauran de
presentar el DNI o NIF o, si escau, l’autorització corresponent. Si l’objecte no és recollit o la
persona propietària no avisa dintre de l’esmentat termini, s’entendrà que renuncia a la titularitat i
en fa cessió a favor de l’Ajuntament, que procedirà a la seva alienació, destrucció, utilització o
lliurament a entitats benèfiques de la ciutat que tinguin signat el corresponent conveni amb
l’Ajuntament, segons escaigui.
4.2. Objectes sense persona propietària documentada:
La devolució d’objectes perduts sense persona propietària documentada, valuosos o no,
voluminosos o no, i que siguin reclamats per qualsevol persona, física o jurídica, pública o
privada, requerirà que aquesta presenti, davant del Registre General de l’Ajuntament, instància on
es consigni la descripció i les característiques de l’objecte i el dia i lloc de la pèrdua,
acompanyada de còpia compulsada del seu DNI, NIF, passaport o CIF, i de qualsevol altra
documentació que es vol aportar (factura de compra, fotografia, contracte, duplicats en cas de
claus, etc.). A aquest efecte, s’incoarà el corresponent expedient administratiu, el qual, si existeix
absoluta coincidència entre el contingut de la instància i les dades consignats al llibre-registre, es
resoldrà acordant la seva devolució, lliurant-se l’objecte personalment a la persona propietària i
quedant a l’Oficina un justificant de lliurament, en el qual constin les dades de l’esmentat
propietari i la fotocòpia dels documents aportats.
• A la persona trobadora: Una vegada transcorregut el termini de custòdia de dos anys, la
persona trobadora, mitjançant instància presentada davant del Registre General de l’Ajuntament,
acompanyada de còpia compulsada del seu DNI, NIF o passaport i del rebut de la troballa, podrà
reclamar la devolució de l’objecte corresponent dintre del termini de trenta dies naturals, comptats
a partir del dia següent a la fi del termini de custòdia. A aquest efecte s’incoarà el corresponent
expedient administratiu, en el qual constarà la publicació d’un anunci de la reclamació de
devolució en el diari municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament per termini de trenta dies
naturals, transcorreguts els quals sense que ningú no presenti cap reclamació o al·legació es
resoldrà l’expedient i es lliurarà personalment a la persona trobadora l’objecte perdut, prèvia
presentació del DNI, NIF o passaport i del rebut de troballa, i quedarà a l’Oficina un justificant
d’aquest lliurament.
5. Devolució de diners:
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5.1. A la persona propietària:


Diners amb valor fins a 300 euros: Qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada,
mitjançant instància presentada davant del Registre General de l’Ajuntament, on es
consigni la quantitat i la divisa dels diners perduts i el lloc i el dia de la pèrdua,
acompanyada de còpia compulsada del seu DNI, NIF, passaport o CIF, podrà reclamar la
devolució dintre del termini de trenta dies naturals, comptats a partir del dia hàbil següent
a la data de lliurament i registre de la troballa. A aquest efecte s’incoarà el corresponent
expedient administratiu, el qual, si existeix absoluta coincidència entre el contingut de la
instància i les dades consignats al llibre-registre, es resoldrà acordant la seva devolució,
es lliuraran els diners personalment a la persona propietària i es quedarà a l’Oficina un
justificant d’aquest lliurament. Transcorregut aquest termini de trenta dies, la devolució es
realitzarà bé personalment a la persona propietària o mitjançant la corresponent
transferència bancària, cas en el qual, a la documentació complementària de la instància,
s’haurà d’afegir un escrit del banc o caixa on s’indiqui el número de compte on es farà la
transferència i que aquest número de compte està al seu nom.



Diners amb valor superior a 300 euros: Qualsevol persona, física o jurídica, pública o
privada, mitjançant instància presentada davant del Registre General de l’Ajuntament, en
el qual es consigni la quantitat i divisa dels diners perduts, així com el lloc i dia de la
pèrdua, acompanyada de còpia compulsada del DNI, NIF, passaport o CIF, podrà reclamar
la seva devolució dintre del termini de trenta dies naturals, comptats a partir del dia hàbil
següent a la data de lliurament i registre de la troballa. A aquest efecte s’incoarà el
corresponent expedient administratiu, el qual, si existeix absoluta coincidència entre el
contingut de la instància i les dades consignades al llibre-registre, es resoldrà acordant la
seva devolució mitjançant la corresponent transferència bancària, per la qual cosa, a la
documentació complementària de la instància, s’haurà d’afegir un escrit del banc o caixa
en el qual s’indiqui el número de compte on es farà la transferència i que aquest número
de compte està al seu nom.

5.2. A la persona trobadora:
Un cop transcorregut el termini de custòdia de dos anys, el trobador, mitjançant instància
presentada davant del Registre General de l’Ajuntament, acompanyada de còpia compulsada del
DNI, NIF, passaport i del rebut de la troballa, podrà reclamar la devolució dels diners que va
trobar, dintre del termini de trenta dies naturals, comptats a partir del dia hàbil següent a la fi del
termini de custòdia. A aquest efecte s’incoarà el corresponent expedient administratiu, en el qual
constarà la publicació d’un anunci de la reclamació de devolució en el diari municipal i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament per termini de trenta dies naturals, transcorreguts els quals sense que
ningú no presenti cap reclamació o al·legació, es resoldrà l’expedient i es lliurarà a la persona
trobadora, prèvia presentació del DNI, NIF o passaport i del rebut de troballa, i quedarà a l’Oficina
un justificant d’aquest lliurament. Transcorregut aquest termini de trenta dies, la devolució es
realitzarà mitjançant la corresponent transferència bancària, per la qual cosa, a la documentació
complementària de la instància, s’haurà d’afegir un escrit del
banc o caixa on s’indiqui el número de compte on es farà la transferència i que aquest número de
compte està al seu nom.
6. Declaració de caducitat del dret a reclamar:
6.1. Aquesta es produirà un cop transcorregut el termini de trenta dies naturals, comptats a partir
del dia hàbil següent a la fi del termini de custòdia de dos anys fixat com a màxim en aquest
article, sense que no hagi estat possible localitzar la persona propietària, sense que ningú no hagi
reclamat l’objecte o diners perduts, sense que la persona trobadora hagi reclamat la devolució, o
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qual el trobador formi part del personal al servei de l’Ajuntament de d'Anlgès.
La caducitat es declararà mitjançant la corresponent resolució administrativa, en la qual es fixaran
els efectes, que podran ser els següents:
a) Objectes valuosos i diners: s’integraran en el patrimoni de l’Ajuntament.
b) Objectes no valuosos: es donaran a entitats benèfiques de la ciutat que tinguin signat
conveni amb l’Ajuntament o, quan aquest no sigui possible, es procedirà a la seva
destrucció.
c) Documents personals: es retornaran als organismes, institucions o entitats emissores o,
quan aquest no sigui possible, es procedirà a la seva destrucció.
6.2. Quan l’objecte trobat no pugui conservar-se sense deteriorament, o sense fer despeses que
disminueixin notablement el seu valor, es procedirà a la venda en subhasta, i quedarà en dipòsit
el preu. Si la devolució d’aquest objecte a la persona propietària no és possible per ser
desconegut o d’impossible localització, es procedirà a la devolució del preu de la subhasta a la
persona trobadora, sempre que aquesta ho reclami, dintre del termini de trenta dies naturals,
comptat des del dia següent a l’acabament del termini de dos anys de custòdia, mitjançant la
presentació, davant del Registre de l’Ajuntament, de la corresponent instància, acompanyada de
còpia compulsada del DNI, NIF o passaport i del rebut de la troballa, i s’haurà d’incoar el
corresponent expedient administratiu en els termes assenyalats en paràgrafs anteriors d’aquest
article.
6.3. En qualsevol moment del procediment, la persona que demostri fefaentment ser-ne
propietària podrà recuperar l’objecte perdut o, en el seu cas, l’import del preu de la seva
subhasta.
Article 46. Servitud urbana d’instal·lacions d’elements de mobiliari urbà
1. Les persones titulars de les finques limítrofes amb la via pública tenen l’obligació d’admetre, a
la façana, el reixat i el tancament, la instal·lació de fanals, senyals de circulació, papereres, rètols
de carrer, numeracions d’edifici, numeracions de carrer o altres elements de mobiliari urbà de
forma gratuïta. El servei es podrà establir d’ofici mitjançant notificació a la persona propietària
afectada, sense cap més indemnització que la de reparació o compensació dels desperfectes que
la instal·lació produeixi.
2. Les persones titulars de finques limítrofes amb la via pública que tinguin a la façana, el reixat o
el tancament, fanals, senyals de circulació, papereres o altres elements de mobiliari urbà han de
garantir la seva reposició després d’una obra de manteniment de façana i obra nova, per la qual
cosa han d’avisar l’Ajuntament per a la seva retirada o nova ubicació si així es requereix, fent-se
càrrec de les despeses que origini l’esmentada retirada o nova ubicació.
Article 47. Façanes, finestres, balcons, terrats i teulats
1. És prohibit:
1.1. Espolsar o estendre tapissos, catifes, estores, llençols i qualsevol roba o altra mena
d’objecte d’ús domèstic en portes, balcons i finestres que donin a la via pública.
1.2. Penjar objectes que agredeixin l’estètica urbana, a llocs visibles des de la via pública,
en les obertures de les cases i baranes de terrats i balcons.
1.3. Regar les plantes col·locades a l’exterior dels edificis (finestres, balcons, etc.) fora de
l’horari comprès entre les 22 hores i les 8 hores del dia següent, i en tot moment quan
aquesta operació produeixi abocaments i esquitxades sobre la via pública o sobre els seus
elements que molestin activitats autoritzades: festes, terrasses ...
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1.4. Els testos i les jardineres o qualsevol altre objecte d’ornamentació dels balcons i
finestres s’hauran de col·locar de manera que la seva vertical caigui sempre dins del balcó
o reposi sobre l’amplada de la finestra i seran fermats o protegits per tal d’evitar que puguin
caure, en especial en casos de pluja o vents forts.
1.5. La instal·lació d’altres elements sobreposats a les façanes, finestres, baranes de
balcons, teulats o terrats, com ara antenes parabòliques, antenes de televisió, de ràdio, de
telefonia, etc. que afecti singular i significativament a la qualitat del paisatge urbà.
Article 48. Objectes a la calçada
La instal·lació de rètols i cartells necessitarà l'oportuna llicència, que restarà condicionada a no
dificultar la lliure circulació de vehicles i vianants, i sempre seguint les indicacions, quan a la
col·locació, del tècnic urbanístic corresponent o del Cos de Policia Local, en el seu cas.
Article 49. Festes a la via pública
L'Ajuntament podrà autoritzar la celebració de festes o activitats específiques als espais públics i
fixar, per cada cas, les normes que regiran com a condició donades les característiques de l’acte i
l’espai públic sol·licitat.
Article 50. Venda ambulant
No es permet la venda ambulant fora de les condicions establertes en el Reglament de Mercats
Municipals d'Anglès.
1.Els agents de l’autoritat municipal podran decomissar els objectes o productes exposats per la
venda ambulant per incompliment dels preceptes d’aquesta ordenança o dels seus casos a la
legislació sobre comerç.
Article 51. Voreres i guals
1. Correspon als propietaris de finques en sòl urbà la construcció de voreres i guals, amb les
característiques, forma i procediment establert pels Serveis Tècnics Municipals determinats a les
ordenances urbanístiques municipals.
2. La senyalització consisteix en la col·locació de la placa oficial de l’Ajuntament en lloc visible i
l’adaptació urbanística de la vorada segons el model que fixi l’Ajuntament.
3. Qualsevol placa senyalitzadora de gual que no sigui l’oficial de l’Ajuntament és il·legal, per tant
no és vàlida per impedir l’aparcament i s’ha de retirar pels serveis municipals.
4. Un cop construïts, en cap cas es permetrà la modificació de la seva estructura i/o senyalització,
sense la corresponent autorització municipal. Qualsevol iniciativa privada feta sense aquesta
autorització, donarà lloc a la instrucció del corresponent expedient sancionador i a la reposició del
seu estat originari per compte de la propietat.
Article 52. Deteriorament de voreres i guals
Requerit un propietari per a la construcció d'una vorera, o per a la reparació d'un gual malmès per
l'ús del seu titular, aquest disposarà d'un termini d’un mes per portar a terme les obres
corresponents. En cas d'incompliment, l'obra podrà ésser realitzada per l'Ajuntament, per via
substitutòria, amb despeses a càrrec de la propietat, sense perjudici de la incoació de multes
coercitives i d’un expedient sancionador.
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Article 53. Abocaments i activitats a la via pública
1. Queda prohibit efectuar abocaments a la via pública, escocells o embornals, ja siguin
abocaments d’aigua, olis o altres productes.
2. L’abocament de productes industrials o similars a la xarxa general de clavegueram s’atendrà a
l’ordenament corresponen.
3. La neteja i conservació de les connexions de les finques particulars a la xarxa general de
clavegueram, és responsabilitat del o dels propietaris de cada finca dintre de l’espai privat.
4. Queda prohibit efectuar qualsevol activitat o treball a la via pública, tret de les autoritzades
expressament per l’autoritat municipal competent, com ara fires i mercats ocasionals o de
temporada.

TÍTOL IV
ENTORN URBÀ
CAPÍTOL I
Normes generals
Article 54. Disposicions generals
1. Amb caràcter general, es prohibeix qualsevol activitat que ocasioni un deteriorament o perjudici
de l’entorn. Totes les persones relacionades en l’article 2 d’aquesta Ordenança són obligades a
observar una conducta encaminada a evitar i prevenir el deteriorament de la vila.
2. Les persones propietàries de béns immobles de naturalesa urbana i, subsidiàriament, les
persones usuàries, seran responsables del seu manteniment en condicions adequades d’higiene,
salubritat, seguretat i ornat públic, especialment aquelles parts visibles des de la via pública
susceptibles de poder molestar el veïnat.
3. Les persones propietàries de solars i terrenys i, subsidiàriament, les persones usuàries, tenen
l’obligació de conservar-los en condicions adequades d’higiene, salubritat, seguretat i ornat públic,
per la qual cosa hauran de mantenir-los lliures de deixalles, residus, herbes, etc., i hauran de
realitzar les corresponents operacions de desratització, desinsectació i desinfecció tant en els
immobles, com en els solars i terrenys, si cal.
4. L’Ajuntament podrà ordenar les mesures necessàries per al manteniment dels immobles en
condicions que puguin ocasionar perjudicis en la via pública, molèsties a tercers o l’agressió a
l’entorn urbà. En cas que aquesta ordre no sigui executada voluntàriament, podrà procedir a la
seva execució subsidiària, amb càrrec de la persona titular de l’immoble o, si escau, de la
persona usuària i sens perjudici de la imposició de multes coercitives i les sancions
corresponents.

CAPÍTOL II
Contaminació visual
Article 55. Grafits, pintades i altres expressions gràfiques
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1. És prohibit realitzar qualsevol tipus de grafits, pintades o qualsevol altra expressió gràfica, ja es
tracti de dibuixos, escrits i/o gargots, fetes amb qualsevol matèria (tinta, pintura, etc.), en façanes
dels immobles, tanques de parcs, jardins, solars i/o obres, rètols dels carrers, senyals de trànsit,
monuments, edificis públics i, en general, sobre elements del paisatge urbà i de les instal·lacions,
equipaments, mobiliari urbà i vies públiques en general. La infracció a aquest precepte tindrà el
caràcter de molt greu si es realitza sobre monuments, edificis públics, especialment els
catalogats, i greu, quan afecti al mobiliari urbà.
2. No obstant això, l’Ajuntament podrà autoritzar la realització de qualsevol expressió gràfica,
prèvia presentació de la corresponent sol·licitud, la qual anirà acompanyada d’un esbós en el qual
s’indiquin les mesures, dia i lloc de la realització.
3. Quan la concreta expressió gràfica es realitzi en un bé privat que es trobi instal·lat de manera
visible o permanent en la via pública, serà necessària a més del permís de la persona titular de
l’esmentat bé, l’autorització expressa de l’Ajuntament.
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, les persones organitzadores
dels actes en seran responsables i restaran obligades a restablir l’estat original del bé en concret.
5. Els agents del Cos de Policia Local, en els casos recollits en els apartats anteriors, podran
retirar o intervenir cautelarment els materials o mitjans emprats, quan es realitzin sense
l’autorització municipal corresponent i, si escau, de la persona titular del bé privat, sens perjudici
de la imposició de les sancions corresponents.
6. L’Ajuntament, de forma subsidiària, podrà, amb el consentiment previ de les persones titulars
dels béns privats afectats, netejar o reparar els danys efectuats per qualsevol tipus d’expressió
gràfica, amb càrrega la persona denunciada i sens perjudici de la imposició de les sancions
corresponents. Si es tracta de béns de titularitat municipal, l’Ajuntament podrà rescabalar-se de
les despeses que suposa la neteja o la reparació, sens perjudici també de la imposició de les
sancions corresponents.
Article 56. Pancartes, cartells i qualsevol altra forma de propaganda i publicitat
1. Les condicions a les quals s’hauran de sotmetre les activitats publicitàries i de propaganda
emplaçades dins del terme municipal d'Anglès, queden regulades en la legislació sectorial i
normatives municipals aplicables.
2. La col·locació de cartells, pancartes, banderoles, adhesius o qualsevol altra forma de
propaganda, amb fins publicitaris o no, haurà d’efectuar-se únicament en els llocs expressament
autoritzats o habilitats amb aquest efecte per l’Ajuntament, sense que en cap cas s’ocultin els
elements arquitectònics amb interès significatiu. Les actuacions o intervencions sobre béns
culturals d’interès nacional o béns catalogats seran sancionades de conformitat amb la Llei de
patrimoni cultural.
El material de campanya electoral en cap cas podrà consistir en grafits o pintades en béns de
titularitat pública o privada, ni tampoc altres elements encolats fora dels llocs habituals per fer-ho.
3. Es permet, prèvia sol·licitud d’autorització a l’Ajuntament i concessió de la mateixa, la
col·locació de publicitat sobre la venda de vehicles particulars, sempre que aquesta s’efectuï per
la persona titular, la qual haurà de col·locar necessàriament l’element publicitari a la part interior
dels vidres del vehicle a vendre, sense que, per la seva ubicació, forma, color, disseny o
inscripcions, impedeixi la visibilitat del conductor o del vianant, ni perjudiqui, en general, la
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seguretat viària. L’autorització tindrà una durada màxima de tres mesos, prorrogables, prèvia
sol·licitud de l’interessat, per tres mesos més.
4. És prohibit expressament:
4.1. Col·locar publicitat sobre la part interior dels vidres dels vehicles per quins no siguin els
seus titulars, ja siguin professionals, entitats, empreses o qualsevol tipus d’intermediari.
4.2. Col·locar publicitat sobre la part exterior dels vidres dels vehicles.
4.3. Esquinçar, arrancar, escampar o llençar a la via pública tota classe de cartells, anuncis,
pancartes, volants o similars.
4.4. Col·locar, sense autorització expressa de l’Ajuntament, cartells, pancartes, adhesius o
qualsevol altra forma de propaganda o publicitat, en edificis i instal·lacions municipals, en
els elements del paisatge, en el mobiliari urbà i, en general, en tots aquells elements que,
situats a la via i/o espais públics, estiguin destinats a prestar serveis específics a la
ciutadania. Quan aquests actes s’efectuïn sobre monuments, edificis públics, especialment
els catalogats, o mobiliari urbà, o quan l’objecte de la propaganda tingui contingut comercial,
la infracció serà considerada com a molt greu.
5. La creació de murals o publicitat que, pel seu contingut puguin atemptar contra l’esperit
d’aquesta ordenança o fomentin conductes incíviques, xenòfobes o discriminatòries de qualsevol
tipus, seran objecte de sanció i aplicació de mesures cautelars al respecte, sens perjudici de
possibles accions penals.
6. L’Ajuntament podrà autoritzar, a sol·licitud d’associacions o entitats reconegudes en el Registre
d’Associacions i Entitats Municipals i col·lectius de veïns la col·locació de pancartes, cartells o
qualsevol altra forma de propaganda o publicitat, relacionades amb activitats i esdeveniments de
caràcter puntual. En aquests casos, les pancartes, cartells o similars seran de fàcil retirada i, en
cap cas, embrutaran o faran malbé la superfície o espai que ocupin, i s’haurà de tenir especial
cura de retirar les cordes lligades a arbres i altres elements. Els autoritzats s’han de comprometre
a retirar aquests elements en un termini de tres dies, comptats des de l’acabament de l’activitat o
esdeveniment puntual, excepte quan es renovi, motivadament i per raons justificades, el termini
abans de la seva caducitat, el qual únicament es podrà produir una sola vegada.
7. Quan el cartell, la pancarta o similar s’instal·li en un bé privat, però volant sobre la via pública,
serà necessària, a més a més del permís del titular de l’esmentat bé, l’autorització expressa de
l’Ajuntament.
8. L’Ajuntament, en els casos recollits en els apartats anteriors, podrà adoptar la mesura cautelar
de retirada dels elements de propaganda o publicitat quan es realitzi sense l’autorització
municipal corresponent o si escau, de la persona titular, amb càrrec a la persona responsable,
directa o subsidiària, i sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.
9. L’Ajuntament, de forma subsidiària, podrà retirar o reparar els danys efectuats per la col·locació
d’una pancarta, cartell i/o qualsevol altra forma de propaganda i/o publicitat en un bé privat,
sempre que ofereixi o pugui oferir perill a la via pública o a la seguretat de la ciutadania, amb
càrrec de la persona responsable, directa o subsidiària, i sens perjudici de la imposició de les
sancions corresponents.
10. Es considerarà responsable directa de la infracció la persona, física o jurídica, que promogui
la contractació o la difusió del missatge (entitat anunciant), considerant-se responsable
subsidiària la persona autora material dels fets.
11. Les persones que reparteixen publicitat domiciliària no podran deixar propaganda fora de les
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bústies.
Article 57. Instal·lacions d’antenes parabòliques i aparells d’aire condicionat
Estan subjectes a l’atorgament de prèvia llicència municipal. Les condicions exigibles per a la
seva autorització seran:
Article 58. Antenes parabòliques
a) Que no s’instal·lin ni a la barana del balcó ni a la façana de l’edifici.
b) Si es preveu de col·locar-les a la coberta, que la seva instal·lació estigui integrada en la
coronació de l’edifici.
Article 59. Aparells d’aire condicionat
a) No podran instal·lar-se en cap element de la façana que doni a la via pública. En els casos que
per les característiques de l’edifici no siguin possible altres solucions, l’òrgan municipal competent
fixarà les determinacions per a la seva instal·lació, d’acord amb l’ informe dels Serveis Tècnics
Municipals.
CAPÍTOL III
Contaminació tèrmica i atmosfèrica
SECCIÓ 1a. Fums
Article 60. Emissions contaminants
1. Tota activitat, ja sigui comercial, industrial o de qualsevol mena, que es desenvolupi en el terme
municipal d'Anglès és sotmesa a la normativa vigent, pel que fa a les emissions i immissions de
productes contaminants a l’atmosfera.
2. És prohibit de realitzar qualsevol emissió a l’atmosfera que sobrepassi els límits contaminants
establerts per la normativa vigent o que sigui susceptible de produir efectes nocius a la salut de
les persones.
3. L’autoritat municipal, a través dels seus agents, promourà les actuacions necessàries per
prevenir la contaminació atmosfèrica, sens perjudici de les competències atribuïdes a altres
administracions públiques.
4. És prohibit fer fogueres en horts, patis i obres del interior del nucli urbà o zones extra-urbanes
sense autorització. En tots els casos és prohibida la crema de productes contaminants (derivats
del petroli, etc.).
SECCIÓ 2a. Pudors
Article 61. Disposicions generals
1. Es prohibeix, d’una manera general, qualsevol acció o omissió que generi l’emissió d’olors
molestes, nocives i/o perjudicials per a les persones i el medi ambient.
2. La persona responsable de la producció d’aquests olors és obligada a dur a terme les accions
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oportunes perquè cessin les causes que les van motivar, sens perjudici de la imposició de les
sancions corresponents.
3. En el cas de realitzar-se operacions susceptibles de desprendre bafs o emanacions molestes o
pudents hauran de fer-se en locals condicionats, per tal que no passin a l’exterior.
4. Els fums, bafs, vapors i altres efluvis contaminants, qualsevol que en sigui l’origen, hauran
d’evacuar-se a l’exterior mitjançant conductes, xemeneies o extractors, segons els casos.
Article 62. Barbacoes
1. En tot el terme municipal es prohibeix l’ús de barbacoes, llevat d’espais habilitats en barraques
i finques de titularitat privada.
2. Només es podran fer barbacoes dintre de les àrees recreatives i d’acampada expressament
autoritzades per això, així com en masies i cases de pagès sempre que disposin de mesures
adequades de precaució i prevenció d’espurnes que puguin originar possibles incendis.
3. En qualsevol cas, les barbacoes que es fessin en els espais privats es faran de forma que
s’eviti la producció de fums i olors que puguin alterar la normal convivència entre veïns.
4. Es prohibeix l’abocament de cendres incandescents als contenidors de recollida de residus.
5. Caldrà tenir una dotació de mesures de seguretat consistent en punts d’aigua propers,
extintors, etcètera.
6. En situacions d’extra sequera, es podrà establir per Decret d'alcaldia la prohibició de la
realització de qualsevol barbacoa dins del municipi.
7. Qualsevol tipus d’activitat d’encesa de foc, ha d’estar subjecte al que disposa el Decret
64/1995, de mesures de prevenció d’incendis forestals.
CAPÍTOL IV
Contaminació per residus i neteja
Article 63. Definicions
Als efectes d’aquesta Ordenança, s’entén per:
1. Residu: Qualsevol substància o objecte de què la persona posseïdora es desprengui o tingui la
obligació de desprendre’s.
2. Residus municipals: En aquest tipus de residus no es poden incorporar matèries o substàncies
perilloses, les quals s’han de posar, en tot cas, en contenidors específics o s’han de dipositar a la
deixalleria. Es classifiquen de la manera següent:
2.1. Residus ordinaris: Els generats als domicilis particulars, els comerços, les oficines i els
serveis, així com tots aquells que no tinguin la consideració de residus especials o la
qualificació de perillosos i que, per la seva naturalesa o composició, puguin assimilar-s’hi,
incloses les fraccions recollides selectivament, les quals són les següents:
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2.1.1.1. Matèria orgànica: Els residus orgànics propis de la llar i els que tenen la
consideració de residus comercials.
2.1.1.2. De rebuig: Els residus o fraccions no valoritzables.
2.1.1.3. Paper i cartró.
2.1.1.4. Vidre.
2.1.1.5. Envasos lleugers.
2.2. Residus sectorials, són els següents:
2.2.1.1. Residus voluminosos: Els que no poden ser evacuats per mitjans
convencionals de recollida, atesa la seva envergadura, com mobles, estris domèstics,
matalassos, somiers, portes, trastos vells i altres elements residuals llençats per la
ciutadania en les seves activitats de reparació i/o substitució de l’equipament
domèstic, amb exclusió de qualsevol mena de residus comercials.
2.2.1.2. Vehicles fora d’ús o abandonats, si escau.
2.2.1.3. Cadàvers d’animals domèstics.
2.2.1.4. Residus i enderrocs procedents de reparació domiciliària.
2.3. Els que sense tenir la consideració de residus especials, per la seva naturalesa o
composició es poden assimilar als residus comercials.
2.4. Els procedents de la neteja de vies públiques, zones verdes i àrees recreatives.
3. Residus comercials: Els residus municipals generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a
l’engròs, hostaleria, bars, mercats, oficines i serveis. Als efectes de la gestió, són equiparables a
aquesta categoria els residus originats a la indústria que tenen la consideració d’assimilables als
municipals.
4. Residus especials: Els que tenen el mateix origen que els residus municipals ordinaris però
que, a causa de la seva composició, han de ser gestionats de manera diferenciada, perquè poden
comprometre el tractament biològic o la recuperació d’altres fraccions, a més de comportar un risc
per al medi o per a la salut de les persones, com pintures, llums fluorescents, piles, frigorífics, olis,
bateries de cotxe i qualsevol altre residu qualificat com a tal en el Catàleg de Residus de
Catalunya.
5. Deixalleria: Centre de recepció i emmagatzematge selectiu, de residus municipals que no són
objecte de recollida domiciliària. L’ús i explotació de la deixalleria seran regulats mitjançant un
reglament regulador del servei.
6. Contenidor de runes: Recipient metàl·lic, reutilitzable, de forma prismàtica trapezoïdal o
rectangular, equipat amb dispositius que permeten la càrrega i descàrrega mecanitzada des de
vehicles adaptats exclusivament al seu transport amb la intervenció d’un sol operari.
7. Sac de runes: Recipient de teixits de materials tèxtils o plàstics, de forma cúbica o prismàtica
rectangular, dotat de dispositius de suspensió que permeten la càrrega i descàrrega des de
vehicles amb caixa de càrrega dotats dels elements d’elevació adients, amb la intervenció d’un
sol operari. Altrament es coneix com a “big-bag”.
8. Titular del contenidor o del sac: La persona, física o jurídica, promotora de l’obra o, si escau, la
persona titular de la llicència d’obres.
9. Transportista del contenidor o del sac: La persona, física o jurídica, coincident o no amb la
persona responsable del contenidor o sac, degudament inscrita en el Registre de Transportistes
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de la Junta de Residus i responsable de la recollida i disposició un cop ple.
Article 64. Obligació i propietat municipals
1. Els serveis municipals són responsables de mantenir els espais públics del terme municipal en
condicions de neteja i salubritat. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament prestarà el servei públic
corresponent amb la intensitat necessària i exercirà les facultats de vigilància i policia que
s’esmenten en aquesta Ordenança i en la legislació aplicable.
2. A partir del moment que s’hagin dipositat les deixalles i els residus al carrer, dins dels elements
de contenció autoritzats, tot esperant de ser recollits pels serveis municipals, aquells adquiriran el
caràcter de propietat municipal, d’acord amb el que disposa el Decret Legislatiu 1/ 2009, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de Residus.
Article 65. Obligacions generals dels vilatans i de les vilatanes
1. Totes les persones que romanen al terme municipal d'Anglès tenen l’obligació d’evitar i prevenir
l’embrutiment del municipi en general i els espais públics en particular.
2. Es prohibeixen totes les actuacions que puguin embrutar o deslluir, per qualsevol mètode, la via
o espais públics o que siguin contràries a la neteja, a l’estètica, a la integritat física i al valor
econòmic dels elements de propietat pública instal·lats a la via o als espais públics, sigui quin
sigui el lloc on es duguin a terme i sens perjudici de les llicències o les autoritzacions que en cada
cas siguin procedents, les quals exigeixen de les persones titulars l’obligació d’adoptar les
mesures necessàries per evitar al màxim possible que s’embruti la via pública, com també
netejar-ne les parts i els elements urbans que hagin estat afectats i retirar els materials residuals
resultants.
3. Els serveis municipals i els agents han d’exigir, en tot moment, el compliment de les obligacions
dels particulars en matèria de neteja, tot requerint la immediata reparació, sens perjudici de cursar
la corresponent denúncia i de la imposició de les sancions corresponents.
4. Correspon a les persones propietàries i/o llogateres, si escau, netejar els passatges particulars,
els patis interiors privats d’illes de cases, els solars i/o immobles, els espais lliures particulars, les
galeries comercials i similars, així com els espais comunitaris de titularitat privada i ús públic. En
cas de copropietat dels esmentats elements, la responsabilitat de netejar correspon solidàriament
a totes les persones titulars.
5. Els contractistes d’obres i/o els promotors són responsables directes de la neteja i retirada de
la brossa corresponent tant en l’àmbit de l’obra com en tot l’àmbit que resulti afectat per l’activitat.
5.1. Les persones que facin obres en la via pública estan obligades a evitar-ne
l’embrutiment i hauran de procedir a col·locar elements protectors en les zones circumdants
a on es realitzin les obres o enderrocaments. Al mateix temps es prendran les mesures
necessàries a fi d’evitar el vessament o l’abocament de terres o altres materials d’obra fora
de la zona estrictament necessària per a aquest treball.
5.2. Serà obligació del contractista la neteja de la via pública en tota la zona que resulti
afectada, com a conseqüència de la construcció de l’edifici o la realització de les obres.
5.3. En cas d’obres d’edificació o en la via pública, serà obligatòria la instal·lació de tanques
i elements de protecció, els quals, a l’igual que els tubs de càrrega i descàrrega de materials
i productes d’enderrocs, reuniran les condicions suficients per impedir-ne la caiguda damunt
les voreres o la calçada, a fi d’evitar danys a persones o coses i l’embrutiment de la via
pública.
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5.4. La utilització de contenidors per a obres serà sempre obligatòria quan els materials
objecte d’extracció o amuntegament excedeixen del volum d’un metre cúbic.
a) Els contenidors per a obres hauran de retirar-se de la via pública amb el termini de la
concessió de la llicència, o dins de les 24 hores posteriors a la finalització de treballs.
b) Un cop estiguin plens, hauran de ser buidats dins del mateix dia en què s’hagin omplert.
c) Els contenidors per a obres hauran de ser canviats de lloc a fi de no obstaculitzar el trànsit
rodat per motiu del canvi d’estacionaments quinzenals.
d) Els contenidors per a obres només podran ser utilitzats pels titulars de la llicència.
e) Els contenidors per a obres hauran de presentar a l’exterior i de manera visible el nom o la
raó social i el número de telèfon del propietari o de l’empresa responsable.
f) Hauran d’estar pintats amb colors que destaquin i realcin la visibilitat.
g) En els angles superiors, disposaran dels elements sortints de fixació que permetin la
col·locació de llums de senyalització, en els casos que això fos necessari.
h) Un cop plens els contenidors per a obres, hauran de tapar-se immediatament amb mitjans
adequats, de manera que no es produeixi l’abocament de materials residuals a l’exterior.
i) En retirar el contenidor, el titular de la llicència d’obres haurà de deixar en perfectes
condicions de neteja la superfície de la via pública ocupada o afectada.
j) El titular de la llicència d’obres serà responsable dels danys causats en el paviment o a la
vorera de la via pública, havent-ho de comunicar immediatament als serveis municipals
corresponents en el cas que es produïssin.
k) Els contenidors per a obres es situaran, si és possible, a l’interior de la zona tancada de
l’obra. En altres casos, a les voreres de les vies públiques, si aquestes tinguessin 3 o més
metres d’ample.
l) No poden impedir la visibilitat a vehicles en cruïlles i bifurcacions, respectant sempre la
distància de les cantonades segons la Llei de Seguretat Viària.
m) No podran situar-se en passos de vianants, guals, parades i estacionaments de vehicles.
n) No podran situar-se damunt de les voreres, si no permeten una zona lliure per al pas de
vianants d’1 metre d’amplada com a mínim; ni en les calçades quan l’espai lliure sigui
inferior a 2,75 metres en vies d’un sol sentit o de 6 metres en vies de doble sentit.
o) Se situaran sempre en sentit paral·lel a la vorada. Si es situen sobre calçades hauran
d’estar a una distància de 0,20 metres de la vorada per permetre el discórrer de les aigües
superficials vers el desguàs, i no podran sobresortir de la línia de la vorada en situar-se
sobre les voreres.
p) Es prohibeix l’evacuació de tot tipus d’escombraries i residus barrejats amb les terres i
enderrocs.
q) Es prohibeix dipositar en els contenidors residus que continguin materials inflamables,
explosius nocius i perillosos, mobles i objectes domèstics.
Els titulars d’activitats industrials autoritzades susceptibles de produir pols seran responsables de
la neteja de la zona de la via pública que quedi afectada per aquesta activitat.
6. Les persones responsables de qualsevol activitat feta a la via pública o que afecti la via pública,
també són responsables de la seva neteja, especialment els establiments comercials i bars així
com les ocupacions esporàdiques: fires, mercats, etc.
7. L’Ajuntament pot fer, subsidiàriament, els treballs de neteja que segons aquesta Ordenança ha
d’efectuar la ciutadania, després de requerir-ho als respectius responsables, amb càrrec de les
despeses del servei i sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents. També ho
podrà fer amb conveni previ per les dues parts.
Article 66. Prohibicions
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1. En general, es prohibeix llençar o abandonar a la via pública tota mena de productes, sigui quin
sigui l’estat físic, o portar a terme actuacions que tinguin l’efecte d’embrutar, deslluir, degradar o
contaminar els béns i/o els espais públics.
2. En particular, es prohibeix, en la via pública, els actes següents:
2.1. Escopir o fer necessitats fisiològiques.
2.2. Llençar xiclets sobre el paviment o el terra, deixar-los al mobiliari o altres elements de la via
pública, llevat de les papereres.
2.3. Seleccionar, classificar i separar qualsevol material residual dipositat a la via pública, tant
dins del contenidor, com al seu voltant, sense autorització municipal.
2.4. Llençar burilles de cigars, cigarretes, llumins o similars.
2.5. Llençar qualsevol deixalla, tant des de terra, com des de vehicles, aturats o en marxa.
2.6. Utilitzar trituradors domèstics que evacuïn els productes a la xarxa pública de sanejament.
2.7. Dipositar a l’interior de les papereres o contenidors residus de naturalesa líquida.
2.8. Abandonar mobles, estris i similars a la via pública i als espais oberts sense edificar, tant
públics com privats.
2.9. 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.
2.10. Netejar aparadors i altres elements exteriors d’establiments comercials i edificis, amb
bastides o elements mecànics que envaeixin la via pública fora de l’horari comprès entre les 20h i
les 8h.
2.11. Buidar, abocar o dipositar qualsevol mena de residu a la via pública (calçada, voreres,
escocells, xarxa pública de clavegueram, etc.) i als espais oberts sense edificar, tant públics
com privats, excepte en els casos que existeix autorització municipal prèvia o quan, per causa
d’emergència, ho ordeni l’autoritat.
2.12. Abocar qualsevol matèria o residu líquid (aigua bruta, olis, greixos o productes similars) a la
via pública i als espais oberts sense edificar, tant públics com privats. No obstant això, s’autoritza
l’abocament d’aigua bruta procedent de la neteja dels elements comuns dels immobles
(accessos, escales, etc.) directament als desguassos de la xarxa pública de clavegueram.
2.13. Abocar qualsevol mena de residu industrial líquid, sòlid, pastós, corrosiu, perillós o
solidificable, que, per la seva naturalesa, sigui susceptible de produir danys als paviments o
afectar la integritat i la seguretat de les persones i de les instal·lacions municipals de sanejament.
2.14 Abocar en contenidors o sacs col·locats a la via pública residus que siguin caracteritzables
com especials, d’acord amb allò que disposa el Catàleg de Residus de Catalunya.
2.15. Dipositar els residus municipals, tant domiciliaris com comercials, en contenidors diferents
dels expressament designats en cada cas, especialment els objectes metàl·lics com estufes,
termos o similars que puguin produir avaries en el sistema mecànic dels vehicles utilitzats per la
seva recollida.
2.16. Pintar o manipular incorrectament les papereres o qualsevol tipus de contenidor, així com
qualsevol altra acció que hi ocasioni danys.
2.17 Cremar papereres, qualsevol tipus de contenidor, i tot tipus de mobiliari urbà.
2.18 Desplaçar, encara que sigui temporalment, qualsevol tipus de contenidor del lloc designat
pels serveis tècnics corresponents.
Article 67. Càrrega i descàrrega
1. El transport i la càrrega i descàrrega de qualsevol material que sigui susceptible de produir
brutícia a la via pública, s’ha de subjectar a allò que s’estableix a la legislació sectorial aplicable,
especialment a la normativa d’edificació, circulació i transport de mercaderies per carretera.
En cas de tall de via no autoritzat no només serà responsable el conductor sinó també el titular de
l’obra o establiment.
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2. Diàriament, durant les operacions de càrrega, descàrrega, sortida o entrada a obres o
magatzems, etc., de qualsevol vehicle que sigui susceptible de produir brutícia a la via pública, el
personal responsable d’aquestes operacions i, subsidiàriament, les persones titulars dels
establiments i de les obres on s’hagin efectuat i, en últim cas, el propietari o conductor del vehicle,
hauran de netejar la via pública i els elements i retirar els materials abocats.
3. És prohibit transportar qualsevol mena de material amb un vehicle que no dugui tancada la
bocana de descàrrega, com a dispositiu que impedeixi l’abocament dels esmentats materials a la
via pública, considerant-se solidàriament responsables les persones propietàries del vehicle i
conductores, tenint ambdues l’obligació de retirar el material abocat, netejar tota la part de la via
pública afectada i reparar els danys causats, sens perjudici de la imposició de les sancions
corresponents.
Article 68. Contenidors i recollida
1. Els vilatans i les vilatanes d'Anglès tenen l’obligació de dipositar els residus que generin dintre
dels contenidors corresponents més propers als seus domicilis durant l’horari establert. Si
l’esmentat contenidor es trobés totalment saturat, la ciutadania té l’obligació de dipositar els seus
residus dins del corresponent contenidor buit més proper.
2. A les papereres només es podran dipositar deixalles sòlides de format petit com papers,
embolcalls i similars. En particular es prohibeix dipositar-hi bosses d'escombraries, caixes o
paquets de dimensions superiors a les del recipient que les ha de contenir, i puntes de cigars i
cigarretes o altres matèries enceses.
3. Com a regla general, el dipòsit de residus municipals ordinaris haurà de fer-se als contenidors
instal·lats en la via pública i en llocs especialment reservats per això, específicament destinats a
aquest efecte.
4. Els residus s’introduiran en bosses de plàstic o compostables que tinguin característiques
d’impermeabilitat i que siguin difícilment esquinçables, les quals, un cop tancades correctament,
hauran de ser col·locades dins els contenidors estàtics que correspongui, de tal manera que no
es produeixin abocaments de residus durant l’operació. Si com a conseqüència d’un deficient
dipòsit es produeixen aquests abocaments, la persona usuària causant serà responsable directa
de la brutícia ocasionada a la via pública i haurà de netejar l’abocament.
5. És prohibit el lliurament de residus en paquets, caixes i similars o sense envasar i
l’abandonament dels residus als voltants de les zones habilitades per als contenidors.
Article 69. Recollida de residus voluminosos
1. L’Ajuntament, prèvia sol·licitud de la persona interessada, posa a disposició de les, persones
usuàries un servei de recollida de mobles, estris, trastos i similars, sempre que el seu origen sigui
domèstic. Aquests residus hauran de ser dipositats en els punts de recollida establerts per
l’Ajuntament i seran traslladats, per al seu dipòsit o eliminació, segons els casos, als llocs o
equipaments previstos per l’Ajuntament pel que fa al cas.
2. És potestat dels serveis municipals retirar els mobles i estris abandonats a la via pública sense
haver-se fet l’avís previ als serveis municipals, especialment quan dificultin el pas o la lliure
circulació, o quan afectin la neteja o l’estètica de la via pública.
Article 70. Recollida de vehicles abandonats i fora d’ús
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1. Pel que fa a la recollida de vehicles abandonats i fora d’ús s’aplicarà allò que estableix el Reial
decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles de motor i seguretat viària i l'Ordenança municipal de circulació d'Anglès
(BOP Girona núm.122, de 29 de juny de 2009).
Article 71. Recollida residus comercials
1. Les persones titulars de les indústries, establiments d'hostaleria i comerços tenen l’obligació de
fer-se càrrec de la gestió dels residus, d’acord amb la normativa sectorial vigent, i han de
comunicar a l’Ajuntament el sistema de gestió.
2. En cas que les persones titulars de les indústries i els comerços no es facin càrrec de la gestió
dels seus residus, l’Ajuntament podrà actuar de forma subsidiària, amb càrrec a aquelles de totes
les despeses causades, sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.
3. Els locals o centres comercials, tant públics com privats hauran de dipositar els residus en les
hores convingudes amb el gestor o l’Ajuntament.
Article 72. Recollida residus especials
Els residus especials hauran de ser dipositats als punts de recollida establerts per l’Ajuntament.
CAPÍTOL V
Contaminació de les aigües
Article 73. Disposicions generals
1. L’objectiu és protegir la qualitat ambiental i sanitària de les aigües superficials i subterrànies,
com també la xarxa de clavegueram, les estacions depuradores i altres instal·lacions del sistema
de sanejament, tant en la seva integritat estructural com en el seu funcionament.
2. Totes les edificacions i els establiments de nova construcció o que resultin obligats per la
normativa sectorial aplicable, han d’abocar les aigües residuals a la xarxa de clavegueram,
mitjançant l’adequada connexió i autorització.
Article 74. Abocaments limitats
No es poden fer a la xarxa municipal de clavegueram, a la xarxa supramunicipal d’evacuació i
sanejament d’aigües residuals, ni directament a la llera pública, abocaments que, en qualsevol
moment, tinguin característiques o concentracions de contaminants iguals o superiors a les
expressades en la normativa sectorial vigent.
Article 75. Abocaments prohibits
1. És prohibit abocar a la xarxa municipal de clavegueram, a la xarxa supramunicipal d’evacuació
i sanejament d’aigües residuals i a la llera pública tota classe de matèries o productes procedents
d’usos domèstics, industrials, sanitaris, comercials, de la construcció o de qualsevol altre ús, en
estat líquid, sòlid o pastós que, d’acord amb la legislació sectorial corresponent, no estiguin
permesos.
2. És prohibit, en particular, l’abocament tant de pintures, vernissos, dissolvents, olis minerals i de
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cuina cremats, així com de barreges aquoses de materials de construcció, com ciment, guix,
vorada, etc.
3. Les relacions esmentades en els dos paràgrafs precedents, les quals han de ser objecte de
revisió periòdica, no són exhaustives, sinó simplement enumeratives.

CAPÍTOL VI
Contaminació lumínica i sistemes d'alarmes
Article 76. Definició
S’entén per contaminació lumínica l’emissió de flux lluminós de fonts artificials nocturnes en
intensitats, direccions o rangs espectrals innecessaris per a la realització de les activitats
previstes en la zona que s’han instal·lat els llums.
Article 77. Disposicions generals
1. L’Ajuntament fomentarà el diàleg amb les empreses i els particulars perquè en la il·luminació de
recintes privats exteriors, façanes i rètols publicitaris atenguin, en la mesura que sigui possible,
les normes de reducció de la contaminació lumínica nocturna, els criteris d’eficiència del consum
energètic i l’estètica urbana d’integració a les façanes i als seus elements arquitectònics. Tot això
en compliment de la vigent normativa sobre contaminació lumínica.
2. L’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, ha de vetllar perquè:
a) Els enllumenats distribueixin la llum de la manera més efectiva i eficient i utilitzin la
quantitat mínima de llum per satisfer els criteris d’enllumenament.
b) preferentment, acreditada llur qualitat per a evitar la contaminació lumínica i estalviar
energia.
c) Els components dels enllumenats s’ajustin adequadament a les característiques dels usos
i de la zona enllumenada i emetin preferentment en la zona de l’espectre visible de
longitud d’ona llarga.
d) Els enllumenats estiguin connectats només quan calgui, mitjançant cèl·lules
fotoelèctriques o temporitzadors, si escau.
e) Els enllumenats es mantinguin apagats quan no siguin necessaris.
f) L’Ajuntament en el cas que ho consideri oportú, podrà fer canviar o modificar tant la
situació com les característiques dels enllumenats exteriors privats que puguin afectar la
via pública o al veïnat.
g) Les instal·lacions i els aparells d’enllumenament siguin sotmesos al manteniment adequat
per a la conservació permanent de llurs característiques.
Article 78. Sistemes d’alarma, d’emergència i de captació d'imatges a la via pública
1. Aquest article té per finalitat regular la instal·lació i l’ús dels sistemes acústics, per tal de tractar
de reduir al màxim les molèsties que puguin ocasionar, sense disminuir l’eficàcia.
2. Entre aquests sistemes hi queda comprès qualsevol tipus d’alarma i sirena, monotonals,
bitonals, freqüencials, que radiïn a l’exterior o a l’interior de zones comunes, d’equipaments o de
vehicles.
3. Per a la instal·lació d’avisadors acústics d’emplaçament fix, caldrà fer la corresponent
comunicació prèvia a la Policia Local, en la qual es farà constar el domicili i telèfon, acompanyada
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d’un certificat de l’instal·lador.
4. S’autoritzen les proves i els assaigs d’aparells següents, prèvia comunicació a la Policia Local:
4.1.Inicials: s’han de fer immediatament després d’instal·lar-los i en un horari comprès entre
les 10 hores i les 18 hores.
4.2.Rutinàries: són les de comprovació periòdica dels sistemes d’avís, les quals només es
poden fer, com a màxim, un cop al mes i en un interval màxim de 5 minuts dintre l’horari de
10 hores a les 18 hores.
5. En qualsevol cas, llevat circumstàncies excepcionals, es prohibeix fer sonar elements d’avís,
com sirenes o alarmes i similars, de les 21 a les 7 hores del dia següent.
6. És prohibit usar els sistemes acústics d’alarma o d’emergència sense causa justificada.
7. Totes les persones responsables d’empreses, comerços, domicilis o vehicles que tinguin
instal·lat un sistema d’alarma acústic, tenen l’obligació de mantenir-lo en perfecte estat de
funcionament per tal d’evitar que s’activi per causes injustificades i de desconnectar-lo
immediatament en el cas que l’activació respongui a una falsa alarma.
8. La no-formalització de la comunicació a la qual s’al·ludeix en el paràgraf primer d’aquest article,
serà entesa com a autorització tàcita a favor de la Policia Local per, davant l’activació injustificada
d’un sistema d’alarma acústic, fer ús dels mitjans necessaris per procedir a la desactivació,
desmuntatge i retirada del sistema, si escau, o, tractant-se de vehicles, al seu trasllat a un lloc
adequat, sempre que provoqui greus molèsties al veïnat. Les despeses originades per aquestes
operacions aniran a càrrec de la persona propietària titular de la instal·lació o del vehicle, o del
industrial subministrador, segons el cas, sens perjudici de la imposició de les sancions
corresponents, quan les molèsties derivin d’actes imputables a l’actuació de la persona
propietària titular o industrial subministradora, com a conseqüència d’una instal·lació deficient de
l’aparell o una falta de les operacions necessàries per mantenir-la en bon estat de conservació.
9. Sistemes de captació d'imatges a la via pública. Es prohibeix la instal·lació de sistemes de
captació i reproducció d'imatges, el camp de visió dels quals abasti la via pública, fora els supòsits
i termes de la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge.
CAPÍTOL VII
Normes sobre la conservació, neteja i tancat de parcel·les
Article 79. Aspectes generals
Als efectes d’aquesta Ordenança tindran la consideració de solars:
1. Les superfícies de sòl urbà per estar urbanitzades conforme allò preceptuat en la legislació
Urbanística.
2. Les parcel·les no utilitzables per la seva reduïda extensió en forma irregular o emplaçament, no
són susceptibles d’ús adequat.
3. Les parcel·les de sòl urbà aptes per a l’edificació situades en les diferents urbanitzacions
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consolidades d’aquest terme municipal.
4. Per tancat de solar s’ha d’entendre obra exterior de nova planta, de naturalesa no permanent,
limitada al simple tancament físic del mateix.
Article 80. Condicions de les parcel·les i solars
1. Els propietaris dels solars i parcel·les els hauran de mantenir en condicions de seguretat i ornat
públic, quedant prohibit mantenir en ells escombraries, residus urbans i runa.
De la mateixa manera, aquests propietaris queden obligats a mantenir els solars i parcel·les nets i
controlats, conforme als principis de seguretat, salubritat, higiene i ornat públic, respecte a la
vegetació, flora, fauna que en ells pugui créixer i respecte a les aigües o bassals naturals que en
ells s’hi pugui estancar.
2. També hauran de procedir a la retirada de la vegetació incontrolada que hi pugui créixer i a la
seva neteja, especialment en aquelles parcel·les en que la brossa, matolls i arbres puguin
suposar un risc d'incendi, complint en tot cas les prescripcions establertes a l'article 3r. del Decret
64/1995, de 7 de març, del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca sobre mesures de
prevenció d'incendis forestals. L'incompliment d'aquesta obligació es considerarà sempre com
una falta greu.
3. Queda prohibit llençar escombraries o residus sòlids en solars i espais lliures de propietat
pública o privada.
Article 81. Ordres d'execució
Independentment de la sanció que comporti l’incompliment de l’article anterior, l’Alcalde/ssa,
d’ofici o a instància de qualsevol interessat, previ informe dels serveis tècnics i escoltat el titular
responsable, dictarà resolució assenyalant les deficiències existents en els solars, ordenant les
mesures precises per a esmenar-les i fixant un termini per a la seva execució.
Les tasques de neteja encomanades s’han de realitzar amb la metodologia, eines i maquinària
adequades, i resta prohibit utilitzar maquinària pesada que arrabasi de forma indiscriminada tota
la vegetació o arrenqui la cobertura vegetal del sòl.
Transcorregut el termini concedit sense haver-se efectuat les mesures precises, l’Alcalde
ordenarà incoació de l’expedient d’ordre d’execució.
A la resolució es requerirà al propietari o al seu administrador perquè procedeixi a l’execució de
l’ordre efectuada, que de no complir-la es portarà a terme per l’Ajuntament amb càrrec a l’obligat,
a través del procediment d’execució subsidiària.
CAPÍTOL VIII
Contaminació acústica
Article 82. Disposicions Generals
Té la consideració de contaminació acústica l’existència, a l’ambient exterior i/o interior, de sorolls
produïts per diferents emissors que provoquin una ingerència que cas de ser continua, persistent
o reiterada, s’ha de considerar danyosa, nociva o lesiva i per tant s'ha de reputar intolerable.
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Article 83. Obligacions
1. Tots els vilatans i les vilatanes tenen l’obligació de respectar el descans dels veïns i les veïnes i
d'evitar la producció de sorolls que alterin la normal convivència, independentment de l’hora del
dia.
2. És prohibit:
2.1. Realitzar qualsevol acció que provoqui una elevació dels nivells sonors que afecti a la
pacífica convivència.
2.2. L’emissió de qualsevol soroll que alteri la tranquil·litat veïnal entre les 23 h i les 7 hores,
excepte quan provingui d'activitats populars o festives autoritzades per l’Ajuntament, tret de
rellotges o avisadors horaris d’ús públic o assimilables a públic.
Article 84. Controls
1. La persona perjudicada i el responsable del focus de soroll molest haurà de permetre l’accés a
l’habitatge o local al personal acreditat de l'Ajuntament.
2. Els agents del Cos de la Policia Local hauran d'especificar i descriure en la denúncia, o en les
actes que realitzin, si les molèsties de les que són testimonis excedeixen de les inevitables
molèsties i incomoditats que comporta la convivència ciutadana i veïnal, és a dir, que
objectivament no resultin tolerables.
En cas d'incompliment s’aplicarà el regim sancionador corresponent.
Article 85. Veïnatge
1. Per tal d'establir una bona qualitat de vida dins l'habitatge, s'haurà de mantenir un
comportament dintre dels valors que exigeix la convivència ciutadana i el respecte vers els altres,
no sols amb relació al veïnat més proper, sinó també en relació a les activitats a l'exterior i als
edificis adjacents, per la qual cosa, la producció de sorolls en cap cas hauran de ser intolerables.
2. L'acció municipal s'ha d'adreçar especialment al control dels sorolls i la ciutadania ha de
respectar el següent:
2.1. El volum de la veu humana o l'activitat directa de les persones s'ha de mantenir a
nivells que no afectin la bona convivència.
2.2. El funcionament d’electrodomèstics de qualsevol classe, aparells, aire condicionat,
ventilació, refrigeració, instruments musicals o acústics i similars a l'interior de l'habitatge
s'ha d'ajustar per tal d'evitar molèsties innecessàries a la resta.
2.3. Les persones posseïdores d’animals domèstics o de companyia estan obligades a
adoptar les mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat del veïnat sigui alterada
pel comportament dels seus animals.
3. Caldrà, per tant, evitar molestar el veïnat amb sorolls innecessaris, encara que es trobin per
sota dels nivells establerts i siguin difícilment mesurables, com els tancaments de porta bruscos,
cops, crits, salts, balls, cants, música alta i similars, especialment en hores de descans nocturn.
També caldrà evitar molestar el veïnat amb sorolls molestos, encara que es trobin per sota dels
nivells establerts i siguin difícilment mesurables, com els sorolls constants i repetitius.
4. És prohibit qualsevol activitat pertorbadora del descans aliè en l'interior dels habitatges,
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especialment entre les 23 hores i les 7 hores del dia següent.
5. Les reparacions domèstiques, els canvis de mobles i similars s'efectuaran entre les 8 hores i
les 21 hores dels dies laborables i entre les 10 hores i les 20 hores dels dies festius i vigílies de
festius, excepte en casos de força major.
Article 86. Actes a la via pública
1. Queda prohibida l’emissió de qualsevol soroll que alteri la tranquil·litat veïnal entre les 21 hores
i les 7 hores dels dies laborables i entre les 22 hores i les 9 hores dels dies festius i vigílies de
festius, excepte per a aquelles activitats que, amb la respectiva llicencia municipal, tinguin
autoritzat un horari diferent i quan provinguin d'activitats populars o festives autoritzades, les
quals hauran de disposar de l'autorització municipal corresponent.
2. L'ús de ràdios, televisors, equips i instruments musicals, megàfons de propaganda o publicitat i
similars, en la via pública només es podrà fer amb autorització municipal, i es podrà procedir a la
seva intervenció.
Article 87. Establiments i activitats
1. Tota activitat, ja sigui d’oci, comercial, industrial o de qualsevol mena, que es desenvolupi en el
terme municipal d'Anglès haurà d'adoptar les mesures oportunes per adequar la producció de
contaminació sonora als límits establerts a la normativa corresponent, especialment en zones
residencials i entre les 21 hores i les 7 hores del dia següent.
2. El funcionament de l'activitat no ha de comportar un augment dels nivells de sorolls, tant
exteriors com interiors, establerts en la legislació sectorial aplicable.
3. Les persones titulars dels establiments d'activitats de pública concurrència estan obligades a
vetllar per l'ordre públic i el descans veïnal, i són directament responsables del comportament
sorollós de la seva clientela, tant si els sorolls es produeixen dins del local, com en l’accés o en
les zones exteriors immediates. Per la qual cosa, són també directament responsables d’adoptar
les mesures adequades per tal d'evitar aquests actes incívics o molestos, i es recomana, a aquest
efecte, la instal·lació d’una placa a l'exterior dels establiments de pública concurrència,
especialment en els establiments musicals, on es demani respecte al descans veïnal.
4. Les persones titulars dels establiments públics han de complir estrictament l’horari d’obertura i
tancament establert legalment, així com les condicions que estableix el títol habilitant municipal.
En relació a això i en compliment de l'article 4 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d'horaris
comercials, els establiments comercials han d'exposar l'horari adoptat de tal manera que la
informació sigui visible al públic, fins i tot amb l' establiment tancat. En els supòsits d’establiments
subjectes a la regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives s’estarà
en allò disposat a la Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris
dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos
a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de les
activitats recreatives, i al seu Reglament. Els agents del cos de Policia Local podran actuar en la
condició de policia administrativa a raó de donar el tràmit de denúncia a l’autoritat competent
davant la comissió de les infraccions recollides al present article.
5. Els propietaris/responsables dels establiments tenen la obligació d’identificar-se i col·laborar en
atenció al disposat a l’article 93 de la present Ordenança en allò relatiu a la inspecció, control i
revisió.

45

6. En tot allò altre s’estarà al disposat a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa
dels espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu Reglament, i/o altre normativa
vigent en el moment de cometre’s el fet.
7. Les infraccions al present precepte tindran la consideració de greus i/o molt greus a tenor del
disposat a la present Ordenança.
Article 88. Càrrega i descàrrega de mercaderies
1. L'activitat de càrrega i descàrrega de mercaderies s'ha de fer d'acord amb l'establert a
l'ordenança de circulació del municipi d'Anglès (BOP Girona 122, de 29 de juny de 2009)
2. Les persianes metàl·liques i portes d'accés a les zones de càrrega i descàrrega es conservaran
en perfecte estat de manteniment per evitar la transmissió de sorolls.
3. Les carretes i carros de transport de mercaderies a les activitats es condicionaran per evitar la
transmissió de soroll als habitatges confrontants.
Article 89. Treballs a la via pública
1. Aquest article és d'aplicació tant a treballs i obres públiques, com a treballs i obres privades
fetes a la via pública.
2. L'horari de treball ha d'estar comprès entre les 08:00 hores i les 21:00 hores, horari que es
reduirà els caps de setmana, començant a les 9 hores. Només en casos especials, que per la
seva gravetat o urgència així ho requereixin, podrà variar-se aquest horari amb prèvia sol·licitud a
l' Ajuntament, si escau, el qual determinarà els nous horaris.
3. El treball nocturn haurà de ser expressament autoritzat per l'Ajuntament, que en determinarà
els horaris.
Article 90. Treballs en habitatges
1. L’horari de treball ha d’estar comprès entre les 08:00 hores i les 21:00 hores, horari que es
reduirà els dissabtes començant a les 9 hores.
2. Es prohibeix la realització de treballs que provoquin molèsties o que afectin la pacifica
convivència els diumenges i dies festius.

TÍTOL V
Establiments comercials, d'oci, industrials i mercantils
Article 91. Establiments d’activitats recreatives
1. A cada establiment obligat a tenir aquest servei, existirà una persona responsable de l’ordre del
local i dels seus accessos i que serà l’interlocutor davant les autoritats en qualsevol moment, en
cas d’inspeccions o comprovacions.
2. La responsabilitat administrativa que es pugui derivar de les alteracions de l’ordre públic
produïdes per persones que entrin a l’establiment o surtin, recaurà sobre el titular de la llicència
municipal, sempre i quan no hagi adoptat en cada supòsit les mesures establertes en el present
article i a la regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives vigent.
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3. Serà responsabilitat dels establiments també, el manteniment de la neteja de les voreres o
espais peatonals fins a una distància de 10 metres a comptar de cadascuna de les portes d’accés
dels locals.
4. Les persones titulars dels establiments oberts al públic i les organitzadores d’espectacles i
activitats recreatives han d’adoptar mesures per prevenir aglomeracions de persones que ocupin
la via pública amb motiu de l’accés o la sortida d’aquests.
Amb aquesta finalitat:
a) Les taquilles de venda d’entrades han d’estar integrades en el recinte on es desenvolupa
l’activitat recreativa o l’espectacle públic.
c) Les persones titulars d’establiments on es realitzen activitats recreatives musicals i els
d’espectacles públics amb un aforament autoritzat superior a les 150 persones han
d’adoptar les mesures adients per prevenir l’aglomeració de persones a la via pública.
5. Amb la finalitat de contribuir a evitar que es produeixin conductes incíviques a l’exterior dels
establiments on es desenvolupen espectacles públics i activitats recreatives, les persones titulars,
organitzadores o el seu personal han de:
a) Impedir que el públic i altres persones usuàries surtin amb begudes dels establiments, de
les activitats recreatives o dels espectacles respectius.
b) Informar al cos de Policia Local o Mossos d’Esquadra de qualsevol indici de conducta
incívica a l’exterior i en la proximitat dels seus establiments i dels espais on se celebren els
espectacles públics o les activitats recreatives.
6. Limitacions generals d’accés
6.1. Les persones titulars dels establiments oberts al públic, les organitzadores dels espectacles
públics i de les activitats recreatives, o els responsables designats per aquestes, resten obligades
a impedir-hi l’accés a:
a) Les persones que vulguin accedir-hi un cop superat l’aforament màxim autoritzat establert
a la llicència.
b) Les persones que manifestin actituds violentes o que incitin públicament a l'odi, la
violència o la discriminació per motius de naixement , raça, sexe, religió, opinió,
discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o
circumstància social o personal i, en especial, a les que es comportin de manera agressiva
o provoquin aldarulls a l'exterior o a l'entrada, a les que portin armes o objectes o símbols
que incitin a la violència o suposin apologia d'activitats contràries als drets fonamentals
reconeguts a la Constitució.
c) Les persones que mostrin símptomes d'embriaguesa o que estiguin consumint drogues o
substàncies estupefaents o mostrin símptomes d'haver-ne consumit.
d) Les persones que no compleixin les condicions d'edeat mínima requerida, d'acord amb el
que preveu l'article següent.
e)
6.2. Quan les persones titulars dels establiments d’activitats de pública concurrència no puguin
evitar aquests conductes, hauran d’avisar els cossos o les forces de seguretat, per tal de mantenir
l’ordre i la convivència ciutadana i col·laborar amb els agents de l'autoritat en cada moment.
També hauran de mantenir les portes tancades.
Article 92. Manipulacions prohibides
A més de les que no corresponen a una bona pràctica comercial, queda expressament prohibit
utilitzar les vies públiques en substitució del lloc de venda, com així també els vehicles propietat
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del titular.

TÍTOL VI
DISCIPLINA ADMINISTRATIVA
CAPÍTOL I
Inspecció, control i revisió
Article 93. Disposicions generals
1. Els serveis municipals corresponents han de vetllar pel manteniment de l’ordre públic i pel
compliment del que es disposa en aquesta Ordenança, per la qual cosa, totes les activitats
regulades en aquesta queden subjectes a l’acció inspectora de l’Ajuntament, la qual es podrà dur
a terme, en qualsevol moment, sens perjudici de les accions específiques de control de les
activitats i de revisió de les autoritzacions i de les llicències municipals.
2. És competència municipal la vigilància i inspecció així com la sanció de les infraccions
comeses contra aquesta Ordenança, sense perjudici de les competències que puguin
correspondre a altres autoritats en aplicació de la normativa vigent.
3. El personal al servei d’aquesta Corporació, en l’exercici de les funcions d’inspecció derivades
d’aquesta Ordenança, tindran, cas que hagi estat atribuïda legalment, el caràcter d’agent de
l’autoritat, prèvia acreditació de la seva identitat. Les persones assenyalades en l’article 2
d’aquesta Ordenança seran obligades a facilitar la tasca inspectora, subministrant tota la
informació requerida, tant verbalment com documentalment.
CAPÍTOL II
Règim sancionador
Article 94. Potestat administrativa
En aplicació del que estableix l’article 139 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, l’Ajuntament d'Anglès, per a l’adequada ordenació de les relacions de convivència
d’interès local i de l’ús dels serveis, equipaments, infraestructures, instal·lacions i espais públics,
estableix, en defecte de normativa sectorial específica aplicable, ja sigui estatal, autonòmica o
local, els tipus de les infraccions i d’imposició de sancions per l’incompliment dels deures,
prohibicions o limitacions continguts en aquesta Ordenança, d’acord amb els criteris establerts en
la legislació aplicable.
Article 95. Deure de col·laboració ciutadana en el compliment de l’Ordenança
1. Totes les persones que són a Anglès tenen el deure de col·laborar amb les autoritats municipals
o els seus agents per tal de preservar les relacions de convivència ciutadana i civisme a l’espai
públic.
2. A efectes de l’establert en l’apartat anterior, l’Ajuntament d'Anglès facilitarà que, en compliment
del seu deure de col·laboració, qualsevol persona pugui posar en coneixement de les autoritats
municipals els fets que hagin conegut que siguin contraris a la convivència ciutadana o al civisme.
Article 96. Conductes obstruccionistes a les tasques de control, investigació o sanció en
els àmbits de la convivència i el civisme
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1. En els àmbits de la convivència ciutadana i el civisme, i salvaguardant tots els drets previstos a
l’ordenament jurídic, no es permeten les conductes següents:
a) La negativa o la resistència a les tasques d’inspecció o control de l’Ajuntament.
b) La negativa o la resistència a subministrar dades o facilitar la informació requerida
pels
funcionaris actuants en compliment de les seves funcions.
c) Subministrar als funcionaris actuants, en compliment de les seves tasques d’inspecció,
control o sanció, informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a
error de manera explicita o implícita.
d) L’incompliment de les ordres o els requeriments específics formulats per les autoritats
municipals o els seus agents.
Sens perjudici de la legislació penal i sectorial, les conductes descrites en l’apartat anterior són
constitutives d’infracció molt greu.
Article 97. Elements probatoris de l’agent de l’autoritat
1. En els procediments sancionadors que s’instrueixin en aplicació d’aquesta Ordenança, els fets
constatats per agents de l’autoritat tenen valor probatori, d’acord amb la normativa aplicable a
l’efecte, sens perjudici d’altres proves que puguin aportar els interessats.
2. Als expedients sancionadors que s’instrueixin, i amb els requisits que corresponguin d’acord
amb la legislació vigent, s’hi podran incorporar imatges dels fets denunciats, ja sigui en fotografia,
filmació digital o altres mitjans tecnològics, que permetin acreditar els fets recollits a la denúncia
formulada d’acord amb la normativa aplicable. En tot cas, la utilització de videocàmeres requerirà,
si escau, les autoritzacions previstes en la legislació aplicable, així com el seu ús d’acord amb el
principi de proporcionalitat.
3. Als efectes de tramitació dels expedients sancionadors, la càrrega de la prova correspondrà al
denunciat.
Article 98. Mesures específiques a aplicar en el cas que les persones infractores no siguin
residents al terme municipal d'Anglès.
1. Les persones infractores no residents al terme municipal d'Anglès que assumeixin d’entrada la
seva culpabilitat podran fer efectives immediatament, amb les rebaixes establertes en aquesta
Ordenança, les sancions de multa per l’import mínim que estigués establert en aquesta
Ordenança.
2. Les persones denunciades no residents hauran de comunicar i acreditar a l’agent de l’autoritat
denunciant, als efectes de notificació, la seva identificació personal i domicili habitual, si s’escau,
el lloc i l’adreça on estan allotjats a la vila. Els agents de l’autoritat podran comprovar en tot
moment si la direcció proporcionada per la persona infractora és la correcta.
3. 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, en els
termes previstos a l’apartat 1. 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 el mínim de la sanció econòmica prevista. En el supòsit que no es procedeixi a l’ingrés
d’aquesta quantitat, se l’advertirà, si escau, que podria incórrer en responsabilitat penal.
Article 99. Rebaixa de la sanció si es paga de manera immediata
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Les persones denunciades poden assumir la seva culpabilitat i conformitat mitjançant el
pagament de les sancions de multa, amb una reducció del 50 % de l’import màxim de la sanció
només si el pagament es fa efectiu abans de l’inici del procediment sancionador, i com a màxim,
en el termini de 30 dies hàbils des de la comunicació de la infracció.
Article 100. Definició i classificació de les infraccions
1. Constitueixen infracció administrativa els fets o conductes, per acció o omissió, que impliquin
l’incompliment o la vulneració, total o parcial, de les disposicions i prohibicions que s’estableixin
en aquesta Ordenança, com també aquelles altres que estiguin tipificades a la normativa sectorial
aplicable, ja sigui estatal, autonòmica o local, sens perjudici que els preceptes d’aquesta
Ordenança puguin contribuir a una més correcta identificació de les conductes i a una
determinació més precisa de les sancions, introduint les corresponents especificacions i
graduacions.
2. No obstant això, les infraccions i les sancions que hi són tipificades, seran d’aplicació en
defecte de regulació per la legislació sectorial aplicable, ja sigui estatal, autonòmica o local.
3. Les infraccions d’aquesta Ordenança es classifiquen en lleu, greu o molt greu.
Article 101. Tipificació general de les infraccions
1. Tindran la consideració de molt greus les infraccions següents:
1.1. Les que rebin expressament aquesta qualificació en aquesta Ordenança o en la
legislació sectorial aplicable.
1.2. Les que es realitzin de forma conscient i deliberada, sempre que es produeixi un dany
greu.
1.3. Les que siguin concurrents amb altres infraccions sanitàries o ambientals greus, o
hagin servit per facilitar o encobrir la comissió.
1.4. L’incompliment reiterat dels requeriments específics formulats per l’Ajuntament.
1.5. La negativa o resistència a la tasca inspectora i de control de l’Administració i els
agents en el compliment de les funcions, així com el subministrament d’informació o
documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error de manera explícita o
implícita.
1.6. La coacció, amenaça, represàlia, desacatament o qualsevol altra pressió exercida
sobre les autoritats o els agents municipals.
1.7. Les que suposen una pertorbació rellevant de la convivència que afecti, de manera
greu, immediata i directa, la tranquil·litat o l’exercici de drets legítims d’altres persones, el
normal desenvolupament d’activitats de tota mena d’acord amb la normativa aplicable o a la
salubritat o ornat públics, sempre que es tracti de conductes no assumibles en els tipus
previstos en el capítol IV de la Llei 4/2015 de 30 de Març de Protecció de la Seguretat
Ciutadana.
1.8. Les que suposen l’impediment de l’ús d’un servei o espai públic per una altra o unes
altres persones amb dret a la seva utilització.
1.9. Les que suposen l’impediment o la greu i rellevant obstrucció al normal funcionament
d’un servei públic.
1.10. Els actes de deteriorament greu i rellevant d’equipaments, infraestructures,
instal·lacions o elements d’un servei públic.
1.11. Els actes de deteriorament greu i rellevant d’espais públics o de qualsevol de les
instal·lacions i elements, siguin mobles o immobles, no derivats d’alteracions de la
seguretat ciutadana.
1.12. La reiteració en la comissió d’infraccions greus en els darrers cinc anys.
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1.13. Les que, per raó dels criteris emprats en aquest article, mereixin la qualificació
molt greus o que no sigui procedent la seva qualificació com a infraccions lleus o greus.
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2. Tindran la consideració de greus les infraccions següents:
2.1. Les que rebin expressament aquesta qualificació en aquesta Ordenança o en la
legislació sectorial aplicable.
2.2. Les que es produeixen per manca de controls i precaucions exigibles en l’activitat,
servei o instal·lació de què es tracti.
2.3. Les que siguin concurrents amb altres infraccions sanitàries o ambientals lleus, o hagin
servit per facilitar-les o encobrir-les.
2.4. L’incompliment dels requeriments específics que formuli l’Ajuntament, sempre que es
produeixi per primera vegada.
2.5. La reiteració en la comissió d’infraccions lleus en els darrers tres mesos.
2.6. Aquelles altres que, per raó dels criteris emprats en aquest article, mereixin la
qualificació de greus o que no sigui procedent la seva qualificació com a infraccions lleus o
molt greus.
2.7. La negativa o resistència a la tasca inspectora i de control de l’Administració i els
agents en el compliment de les funcions, així com el subministrament d’informació o
documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error de manera explícita o
implícita sempre i quan aquesta acció fos incomplerta i l’Administració hagués pogut iniciar
els corresponents tràmits per detracció de la pròpia conducta de l’administrat.
3. Tindran la consideració de lleu les infraccions següents:
3.1. Les simples irregularitats en l’observació de les normes contingudes en aquesta
Ordenança i en la legislació sectorial que no tinguin transcendència directa per al medi
ambient ni per a la salut pública.
3.2. Les comeses per simple negligència, sempre que l’alteració o risc per al medi ambient o
la salut pública siguin d’escassa entitat.
3.3. Aquelles altres que, segons els criteris emprats en aquest article, mereixin la
qualificació de lleus o que no sigui procedent la seva qualificació com a infraccions greus o
molt greus.
4. La tipificació general d’infraccions dels paràgrafs anteriors s’estableix sens perjudici de les
tipificacions específiques que, amb relació a les accions o omissions contràries a aquesta
Ordenança, es regulen en la corresponent legislació sectorial aplicable i en la secció següent de
l’esmentada Ordenança.
5. Si es donés el cas que una mateixa infracció aparegués tipificada en dos o més preceptes
d’aquesta Ordenança, es tindrà en consideració aquella que s’ajusti més al cas concret.
Article 102. Graduació general de les sancions
1. Les sancions tipificades en aquesta Ordenança que no tinguin regulació de la seva graduació
en la normativa sectorial aplicable, es graduaran tenint en compte el seu caràcter de molt greu,
greu o lleu, que serà determinat en funció dels criteris següents, els quals podran ser valorats
conjuntament o separadament:
1.1. L’afectació del medi ambient o la salut de les persones.
1.2. L’alteració social a causa del fet infractor.
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1.3. La possibilitat de restabliment de la realitat fàctica.
1.4. El fet que l’objecte de la infracció sigui o no legalitzable.
1.5. El benefici derivat de l’activitat infractora.
1.6. El grau de malícia o intencionalitat de la persona infractora.
1.7. El grau de participació en el fet per títol diferent de l’anterior.
1.8. La capacitat econòmica de la persona infractora.
1.9. La reiteració en la comissió d’infraccions del mateix tipus.
1.10. La reincidència, per comissió en el termini de cinc anys de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa, quan així hagi estat declarat per resolució ferma.
2. En la fixació de les multes es tindrà en compte que, en tot cas, la comissió de la infracció no
resulti més beneficiosa per a la persona infractora que el compliment de les normes infringides.
3. La graduació general de sancions dels paràgrafs anteriors s’estableix sens perjudici de les
graduacions específiques que es regulen en la corresponent legislació sectorial aplicable.
Article 103. Sancions generals
1. D’acord amb l’article 141 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
les sancions corresponents, amb caràcter general, per les infraccions comeses a aquesta
Ordenança seran les següents:
1.1. Sanció principal
1.1.1. Per la comissió d’una infracció lleu: multa de 50 a 150 €.
1.1.2. Per la comissió d’una infracció greu: multa de 151 a 500 €.
1.1.3. Per la comissió d’una infracció molt greu: multa de 501 a 3.000 €.
1.2. Sancions accessòries
1.2.1. Infraccions molt greus:
1.2.1.1. Suspensió temporal o revocació definitiva de la llicència o
autorització municipal.
1.2.1.2. Clausura d’establiments.
1.2.1.3. Suspensió temporal de l’activitat.
1.2.1.4. Precinte de focus emissors.
1.2.2. Infraccions greus:
1.2.2.1. Suspensió temporal de l’activitat.
1.2.2.2. Precinte de focus emissors.
2. Les sancions generals descrites en els paràgrafs anteriors s’estableixen sens perjudici de les
sancions específiques que es regulen en la corresponent legislació sectorial aplicable, per la qual
cosa, en els casos que l’esmentada legislació sectorial estableixi sancions, tant principals com
accessòries, diferents, seran d’aplicació les establertes a la reiterada legislació sectorial, dins dels
límits que s’atribueixin a la competència local.
3. La declaració de responsabilitat i la imposició de la corresponent sanció administrativa són
compatibles amb el següent:
3.1. L’exigència a l’infractor de la reposició de la situació alterada per ell mateix al
seu estat originari.
3.2. La possible responsabilitat civil de la persona sancionada.
3.3. La corresponent indemnització que se’ls pugui exigir pels danys i perjudicis causats.
Article 104. Mesures cautelars
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1. Quan així estigui previst en aquesta Ordenança o en les lleis sectorials corresponents, es
podrà procedir, mitjançant acord motivat, a l’adopció de mesures de caràcter provisional que
garanteixin l’eficàcia de la resolució final que pugui recaure.
2. En la resolució del corresponent procediment sancionador s’adoptaran, si escau, les mesures
cautelars necessàries per garantir la seva eficàcia en quant no sigui executiva.
Article 105. Acumulació de sancions
1. Incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les quals hi hagi relació
de causa-efecte, s’imposarà només la sanció que resulti més elevada.
2. Quan no es doni la relació de causa-efecte a la qual es refereix el paràgraf anterior, als
responsables de dues o més infraccions se’ls imposaran les sancions corresponents a cadascuna
de les infraccions comeses.
Article 106. Responsabilitats generals
1. Les accions o omissions que contravinguin allò que regula aquesta Ordenança generaran
responsabilitat de naturalesa administrativa, sens perjudici de la que pugui ser exigible en via
penal o civil, respectant sempre el principi non bis in idem.
2. A més a més de les responsabilitats derivades de la corresponent legislació sectorial i de les ja
definides en altres preceptes d’aquesta Ordenança, seran responsables els següents:
2.1. Responsables directes:
2.1.1. Les persones autores materials de les infraccions, sigui per acció o per omissió,
tret dels supòsits que aquests siguin menors d’edat o concorri en ells alguna causa legal
d’inimputabilitat, cas en què seran responsables directes els pares, mares, tutors,
tutores, guardadors/res legals o aquelles persones que posseeixin la seva custòdia
legal.
2.1.2. Les persones titulars o propietàries de vehicles amb els quals s’ha comès la
infracció, sempre que aquestes siguin les que condueixin en el moment de la comissió
de la infracció.
2.1.3. Les persones titulars de les llicències o autoritzacions municipals.
2.1.4. Les persones titulars dels establiments i organitzadores d’espectacles, en cas de
no tenir concedida la llicència o autorització municipal corresponent.
2.1.5. Totes aquelles persones que apareguin com a responsables directes en les
disposicions d’aquesta Ordenança.
2.2. Responsables subsidiaris:
2.2.1. Les persones titulars o propietàries de vehicles amb què s’ha comès la infracció,
sempre que aquestes no siguin els conductors en el moment de la comissió de la
infracció.
2.3. Responsables solidàries: quan el compliment de les obligacions previstes en aquesta
Ordenança correspongui a diverses persones conjuntament i no sigui possible determinar el
grau de participació de cada una d’elles en la comissió de la infracció, aquestes respondran
solidàriament tant de les infraccions que en cometin com de les sancions que s’imposen.

53

3. Les responsabilitats derivades de l’incompliment de les obligacions assenyalades en aquesta
Ordenança seran exigibles no sols pels actes propis, sinó també pels actes d’aquelles persones
de qui s’hagi de respondre en aplicació de l’especificat a l’efecte en la legislació vigent i en
aquesta Ordenança.
Article 107. Procediment administratiu i competències generals
1. En l’exercici de la seva potestat sancionadora l’Ajuntament, dintre de les seves competències,
sancionarà les accions i conductes contràries a aquesta Ordenança i a la respectiva legislació
sectorial, mitjançant el corresponent procediment sancionador, amb la finalitat de prevenir
l’incompliment o anormal compliment de les activitats que regula.
2. Aquest procediment administratiu sancionador s’ajustarà a les regles i als principis generals
establerts al Títol 5, Capítol II de la Llei 39/2015 de 1 d’Octubre, sobre el Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, serà d’aplicació el procediment
sancionador establert en la corresponent legislació sectorial, i en virtut al Decret 278/1993, de 9
de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació en els àmbits de competència de la
Generalitat de Catalunya.
3. Quan l’autoritat municipal pressuposi, en qualsevol moment del procediment administratiu
sancionador, que els fets o conductes originadors d’infraccions administratives puguin derivar en
il·lícits penals, ho posarà immediatament en coneixement de l’òrgan competent de l’Administració
de Justícia, als efectes d’exigència de responsabilitats penals en què hagin pogut incórrer les
persones infractores, sol·licitarà testimoni de totes les actuacions practicades pel que fa al cas i
suspendrà l’esmentat procediment fins que es resolgui la via penal.
4. Les infraccions de les normes d’aquesta Ordenança seran sancionades per l’alcalde-president
per altres òrgans municipals, o pel regidor delegat en virtut de les competències que
específicament els atribueixi la corresponent legislació sectorial o una altra normativa municipal,
les quals tinguin atribuïdes per desconcentració, o l’exercici de les quals els hagin estat confiades
per delegació.
Article 108. Obligacions de reposició i restauració
1. Sens perjudici de les sancions corresponents que es puguin imposar a les persones
responsables de les infraccions a aquesta Ordenança, aquestes estan obligades a la reposició i
restauració de la realitat física alterada a l’estat en el qual trobava amb anterioritat a la comissió
de la infracció.
2. L’exigència de les mesures reparadores o restauradores es podrà fer en el mateix procediment
sancionador o, si resulta necessari, en un altre de complementari.
Article 109. Reparació dels danys i execució subsidiària
1. Amb independència de les sancions corresponents que es puguin imposar a les persones
responsables de les infraccions a aquesta Ordenança, l’autoritat municipal exigirà a aquestes la
reparació dels danys causats.
2. L’Ajuntament podrà realitzar subsidiàriament els treballs que, segons aquesta Ordenança,
hagin d’efectuar les persones responsables, amb càrrec a aquestes de les despeses originades
pels esmentats treballs, degudament justificats, sens perjudici de la imposició de les sancions
corresponents.
Article 110. Via de constrenyiment
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Les quantitats, en concepte de multes, que s’endeuten a l’Ajuntament, tant per les sancions
imposades com per qualsevol altre concepte, podran exigir-se per la via de constrenyiment.
Article 111. Prescripció general d’infraccions i sancions
1. Les infraccions i sancions tipificades en aquesta Ordenança que no tinguin un termini específic
de prescripció en la normativa sectorial aplicable, prescriuran en els terminis establerts en la Llei
39/2015 de 1 d’Octubre, sobre el Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, és a dir:
a) Infraccions: comptades des de la data de la comissió de la infracció:
1.1.1. Molt greus: als 3 anys
1.1.2. Greus: als 2 anys
1.1.3. Lleus: als 6 mesos
b) Sancions: comptats des del dia següent a aquell en què adquireix fermesa la resolució
sancionadora:
1.1.4. Per infraccions molt greus: als 3 anys
1.1.5. Per infraccions greus: als 2 anys
1.1.6. Per infraccions lleus: a l’any
2. Interromp la prescripció de les infraccions la iniciació, amb coneixement de la persona
interessada, del procediment sancionador; reprèn el termini de prescripció si l’expedient
sancionador estigués paralitzat durant més d’un mes per causa no imputable a la presumpta
persona responsable.
3. Interromp la prescripció de les sancions la iniciació, amb coneixement de la persona
interessada, del procediment d’execució; reprèn el termini de prescripció si aquell esta paralitzat
durant més d’un mes per causa no imputable a la persona infractora.
Article 112. Normes específiques relatives a les infraccions
1. Als efectes d’aquesta Ordenança, es considerarà infracció molt greu tota acció o omissió que
suposi l’incompliment o la vulneració dels articles catalogats com a tal dintre del quadre
sancionador de la mateixa ordenança.
2. Als efectes d’aquesta Ordenança, es considerarà infracció greu tota acció o omissió que suposi
l’incompliment o vulneració dels articles catalogats com a tal dintre del quadre sancionador de la
mateixa ordenança.
3. Als efectes d’aquesta Ordenança, es considerarà infracció lleu tota acció o omissió que suposi
l’incompliment o vulneració dels articles catalogats com a tal dintre del quadre sancionador de la
mateixa ordenança.
Article 113. Reconeixement voluntari de responsabilitat
Les persones responsables de les infraccions regulades en aquesta Ordenança podran
reconèixer la seva responsabilitat en qualsevol moment de la tramitació de l’expedient
administratiu sancionador.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
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L’establert per aquesta Ordenança s’entén sens perjudici de les intervencions que corresponguin
fer a altres organismes de les administracions en l’àmbit de les seves respectives competències.
Les previsions d’aquesta ordenança en relació a la neteja de residus municipals i qualitat urbana,
així com les relatives a urbanisme, seran substituïdes per ordenances específiques concretes i
detallades que s’han de redactar i aprovar.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Aquesta Ordenança no serà d’aplicació als procediments administratius iniciats abans de la seva
entrada en vigor, els quals es regeixen aquests, en allò que no perjudiqui la persona interessada,
per les normatives anteriors.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Amb l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança resten derogades aquelles normatives municipals
que siguin o resultin contràries, contradictòries, incompatibles o oposades a aquesta Ordenança. I
concretament es deroguen:
1. L'ordenança municipal de convivència ciutadana i via pública d'Anglès, aprovada inicialment pel
Ple de la corporació en la sessió de 31 de maig de 2005 i publicada una vegada esdevinguda
definitiva al BOP de Girona 205, de 26 d'octubre de 2005, i la seva modificació al BOP de Girona
131, de 3 de juliol de 2007.
2. L'ordenança municipal del paisatge urbà d'Anglès, aprovada definitivament pel Ple de la
corporació en la sessió de 20 d'abril de 2005, publicada al BOP de Girona núm.89, de 10 de maig
de 2005.
3. L'ordenança municipal d'obres a la via pública d'Anglès, aprovada inicialment pel Ple de la
corporació en la sessió de 31 de març de 2009, i publicada una vegada esdevinguda definitiva al
BOP de Girona 122, de 29 de juny de 2009.
DISPOSICIÓ FINAL
1. Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop transcorregut el termini fixat en l’article 70.2 de la
Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local.
2. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o derogació
expresses.

QUADRE SANCIONADOR
Nº

ARTICLE
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CLASSE MULTA

DTE.

Ref.

50%
Article 4) Dignitat de les persones i actituds
intransigents

4001

Actitud o pràctica que atempti contra la dignitat 4
d'altres persones

G

300

150

4002

Actitud o pràctica que atempti contra la dignitat 4
de les dones, infants i persones grans o
discapacitades

G

300

150

4003

Actitud o pràctica que atempti contra la dignitat 4
dels agents de l'autoritat i treballadors
municipals

G

300

150

4004

Actitud o pràctica que atempti el dret de les 4
persones a la seva intimitat o lliure expressió

MG

1.500

750

Article 5) Dret a la manifestació, expressió i
participació
5001

No respectar l'organització pactada de la 5
manifestació en referència als horaris, itineraris
i condicions

L

100

50

5002

No respectar l'organització pactada de la 5
manifestació en referència a horaris, itineraris i
condicions específiques afectant directament a
la pacífica convivència

G

300

150

Article 9) Comportament general a la via i als
espais públics
9001

Activitat a la via pública que comporta un ús 9.1
intensiu de l'espai públic

L

100

50

9002

Activitat a la via pública que afecta altres usos 9.1
de l'espai

L

100

50

9003

Menysprear els drets d'altres persones o 9.3
ofendre les seves conviccions

L

100

50

9004

Trobar-se implicat en una baralla a la via 9.4
pública

L

100

50

9005

Iniciar una baralla a la via pública

9.4

G

300

150

9006

Provocar alteracions que afectin a la pacífica 9.4
convivència

L

100

50

10001 Realitzar ocupació de la via pública sense 10
obtenir llicència o autorització municipal

G

300

150

10002 Realitzar ocupació de la via pública sense 10
obtenir llicència o autorització municipal, i que

MG

1.000

500

Article 10) Ocupacions a la via pública
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ocasioni o pugui ocasionar qualsevol tipus de
perill
Article 11) Focs i activitats pirotècniques
11001 Fer foc a la via i als espais públics sense la 11.1
corresponent autorització

G

200

100

11002 Preparar fogueres en llocs on s'obstrueixi el pas 11.1.1
per vehicles o vianants

G

300

150

11003 Encendre fogueres sobre la via, prop 11.1.2
d'elements o xarxes de subministrament i
comunicació penjats a l'aire

G

300

150

11004 Fer foc a menys de 500 metres de terrenys 11.1.3
forestals o menys de 20 metres de vehicles
estacionats o façanes

G

300

150

11005 Emprar com elements de combustió de la 11.1.4
foguera materials la combustió dels quals pugui
generar efectes tòxics o contaminants o
materials susceptibles d'explotar

G

300

150

11006 Encendre la foguera amb productes inflamables 11.1.5
o condicions meteorològiques que puguin
significar risc

MG

3.000

1.500

11007 Encendre focs a les zones boscoses sense 11.2
autorització i fora dels terminis de l'autorització

MG

1.000

500

11008 Encendre foc a les zones boscoses sense 11.2
autorització dins del terminis d'autorització

G

100

50

11009 La compra de productes pirotècnics per menors 11.3.1
de 14 anys sense acompanyament d'un adult

L

100

50

11010 Llençar petards contra les persones o béns, de 11.3.2
manera que signifiqui un risc per a la seva
integritat, així com també col·locar-los sobre
mobiliari urbà i béns privats

MG

1.000

500

11011 Llençar coets a menys d'una distància de 500 11.3.3
metres de bosc o zones amb arbres que, per
les seves circumstàncies, siguin susceptibles de
combustió

G

300

150

11012 Fer servir productes pirotècnics a la vora de 11.3.4
productes o líquids inflamables, i també a la
vora
d'establiments
d'expedició
o
emmagatzematge.

MG

2.000

1000

11013 Ficar productes pirotècnics dins d'elements 11.3.5
d'explosió dels quals pugui provocar la dispersió
d'objectes amb risc per les persones i béns

G

300

150

11014 No respectar les distàncies màximes de 11.3.7
seguretat establertes en espectacles pirotècnics

L

150

75

11015 No

G

500

250

tenir

contractada

l'assegurança
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de 11.3.8

responsabilitat
civil
amb
activitats
manipulació de productes pirotècnics

de

Article 12) Conductes a les festes populars i
als espectacles públics
12001 No respectar l'activitat l'horari establert

12.1

L

150

75

12002 No respectar l'ordre establert i les indicacions 12.2
dels organitzadors i dels serveis de seguretat i
ordre respecte a l'accés als espectacles públics

L

150

75

12003 No fer-se responsable els organitzadors dels 12.2
actes públics de reparar i/o reparació dels
danys provocats

L

150

75

13001 Practicar jocs de pilota, monopatí o similars a la 13.1
via pública i espais públics no respectant o
molestant altres persones

L

50

25

13002 Practicar jocs de pilota, monopatí o similars a la 13.1
via pública i espais públics causant
deteriorament dels béns, tant públics com
privats

L

150

75

13003 Practicar jocs de pilota, monopatí o similars a la 13.1
via pública i espais públics en zones no
autoritzades

L

50

25

13004 Fer juguesques que impliquin apostes amb 13.3
diners o béns a la via o espais públics

G

200

100

14001 El consum o la tinença de drogues, 14.1.1
estupefaents o substàncies psicotròpiques
declarades il·legals a les vies, espais,
establiments o transport públics i als edificis
municipals

G

200

100

14002 El consum o la tinença de drogues, 14.1.2
estupefaents o substàncies psicotròpiques
declarades il·legals als centres sanitaris,
educatius, locals i centres per a nens i joves i
altres establiments similars, ja siguin públics o
privats

G

300

150

14003 L'abandonament al carrer d'estris o instruments 14.1.3
utilitzats per al consum de substàncies drogues,
estupefaents o substàncies psicotròpiques
declarades il·legals.

G

300

150

14004 El fet de tolerar o promoure el consum de 14.2

G

300

150

Article 13) Jocs i juguesques

Article 14) Consum de substàncies que
puguin generar dependència
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drogues,
estupefaents
o
substàncies
psicotròpiques
declarades
il·legals
els
organitzadors d'espectacles o els seus titulars
14005 Trobar-se en situació d'embriaguesa i/o 14.3
drogoaddicció o qualsevol altra intoxicació que
afecti a la pacifica convivència

G

300

150

14006 No procurar evitar el responsable de l'activitat, 14.4
dins del possible, l'embriaguesa dels clients

L

150

75

14007 No evitar que els clients d'una activitat treguin a 14.5
la via pública begudes de l'establiment

L

150

75

14008 No recollir els envasos de la via pública 14.5.1
originats per la pròpia activitat

L

150

75

14009 La venda i/o subministrament de begudes 14.6
alcohòliques a menors d'edat

G

300

150

14010 Consumir begudes alcohòliques a la via i als 14.6
espais públics, en jardins, parcs i espais privats
que tingui accés el públic, causant molèsties a
les persones que utilitzen l'espai públic i/o als
veïns.

L

150

75

14011 Consumir begudes alcohòliques als transports 14.6
públics i edificis municipals causant molèsties a
les persones que utilitzen els serveis

L

150

75

14012 Consumir begudes alcohòliques als ce sanitaris, 14.6
educatius, locals i centres per infants i joves,
inclosos els d'atenció social i altres establiments
similars, ja siguin públics o privats causant
molèsties a les persones que utilitzen els espais
o serveis.

L

150

75

14013 Consumir begudes alcohòliques a la via i als 14.6
espais públics en jardins, parcs i espais privats
que tinguin accés el públic i alterant greument la
convivència ciutadana (especifiqueu)

G

300

150

14014 Consumir begudes alcohòliques als transports 14.6
públics i edificis municipals i alterant greument
la convivència ciutadana

G

300

150
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14015 Consumir begudes alcohòliques als centres 14.6
sanitaris, educatius, locals i centres per a
infants i joves, inclosos els d'atenció social i
altres establiments similars, ja siguin públics o
privats i alterant greument la convivència
ciutadana (Especifiqueu)

G

300

150

14016 No sol·licitar documents que acreditin la majoria 14.6
d'edat del comprador als subministrar producte
que pugui produir efectes nocius per a la salud,
creïn dependència o produeixin efectes
euforitzants o depressius

L

100

50

15001 Portar armes a la via i espais públics llevat dels 15.1.1
casos permesos

L

150

75

15002 Portar a la via i espais públics altres objectes i/o 15.1.2
instruments especialment perillosos per a la
integritat física de les persones, susceptibles de
ser utilitzats com armes, sempre que siguin
esgrimits amb perill o actitud amenaçadora

L

150

75

15003 Circular amb imitacions d'armes que, per les 15.1.3
seves característiques, puguin induir a confusió.

G

300

150

15004 Exhibir objectes perillosos per a l integritat física 15.1.4
de les persones amb la finalitat de causar
intimidació.

L

150

75

15005 La tinença d'armes d'aire comprimit sense 15.1.5
autorització corresponent

L

150

75

Article 15) Armes

Article 16) Protecció de menors i persones
discapacitades
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16001 No procurar l'assistència regular a l'infant al 16.3
centre escolar, el responsable d'un menor
durant el període de educació bàsica obligatòria

L

150

75

16002 No trobar-se present en el lloc de 16.6
parada/recollida la persona responsable del
menor

L

50

25

17001 Absència de condicions de salubritat i al higiene 17.1
personal que causa molèsties o posa en perill la
salut col·lectiva. Anar sense part superior o
inferior per la via pública o locals de pública
concurrència, especialment els de restauració i
venda d'aliments

L

150

75

17002 Exercir la mendicitat a les vies i espais públics.

17.2

L

50

25

17003 Exercir la mendicitat amb pressió o coacció

17.2

G

300

150

sexuals 18.1

MG

600

300

18002 Sol·licitar, negociar, demanar serveis sexuals 18.1
retribuïts a l'espai públic.

MG

1.000

500

18003 Mantenir relacions sexuals a l'espai públic de 18.1
caire retribuït.

MG

600

300

18004 Mantenir relacions sexuals a l'espai públic no 18.2
retribuïdes.

G

300

150

MG

600

300

Article 17) Higiene, decòrum i mendicitat

Article 18) Utilització de l'espai públic per
l'oferiment i demanda de serveis sexuals.
18001 Oferir, negociar, acceptar
retribuïts a l'espai públic

serveis

Article 19) Desallotjament de la via pública,
seguretat
19001 No obeir els requeriments de l'autoritat o els 19.1
seus agents de desallotjament de la via pública
per motius de seguretat

62

19002 Originar desordres en espais i establiments 19.1
públics

L

150

75

19003 Originar desordres en espais i establiments 19.1
públics que puguin ocasionar un perill per a les
persones

MG

2.000

1000

19004 No obeir els requeriments de l'autoritat o els 19.2
seus agents per retirar de la via i espais públics
els béns per raó de seguretat, de salut pública o
ornat.

MG

1.000

500

20001 No obeir de forma lleu les indicacions dels 20.1
Bans, ordenances municipals o les ordres dels
agents

L

50

25

20002 Insultar, calumniar, injuriar, maltractar, etc, de 20.1
forma lleu, als ciutadans en general

L

100

50

20003 Insultar, calumniar, injuriar, maltractar, etc, de 20.1
forma lleu al personal municipal

L

150

75

20004 Insultar, calumniar, injuriar, maltractar, etc, de 20.1
forma lleu a l'autoritat o als seus agents

G

300

150

21001 No obeir el requeriment d'alcaldia en situacions 21.2
extraordinàries o d'emergència

MG

3.000

1500

21002 No col·laborar en actuacions de simulacre per la 21.3
implantació dels plans de protecció civil

L

150

75

23001 Realitzar ocupació de la via pública sense 23
llicència o concessió expressa (Especificar)

MG

600

300

23002 Utilitzar de forma directa o indirecta elements 23
del servei públic o mobiliari urbà existent
(Especificar)

L

150

75

Article 20) Ciutadania i autoritats municipals

Article 21) Conductes en
extraordinàries o de emergència

situacions

Article 23) Activitats i ocupacions de la via
pública
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Article 24 i següents) Tipus d'ocupació de la via
pública
24001 Ocupació de via pública sense autorització

24

G

300

150

24002 Col·locar mobiliari i altres elements que no 24
s'adeqüin a les directrius dels serveis tècnics
municipals.

L

100

50

24003 Col·locar
sense
autorització
davant 24.3.d
establiments, cavallets publicitaris, jardineres i
elements similars o instal·lacions que no
compleixin normativa d'accessibilitat

L

100

50

25001 No lligar en el moment del tancament de 25.1
l'establiment els elements mòbils dins del espai
concedit de la llicència municipal

L

100

50

26001 Apilar o instal·lar mobiliari i altres elements fora 26.1
de l'espai concedit per la llicència

L

100

50

27001 Danyar el paviment de la via o dificultar el pas 27.3
de vianants amb para-sols o tendals

L

150

75

30001 Sobre
passar
l'activitat
comercial
(no 30.2
restauració o hostaleria) la franja horària de
l'espai concedit

L

150

75

30002 No mantenir neta la terrassa l'activitat comercial 30.3

L

100

50

31001 No respectar els espais i béns públics i realitzar 31.1
un ús inapropiat o deteriorar-lo

L

150

75

31002 Exercir sense la corresponent llicència o 31.2.1
autorització d'activitat en béns de domini públic

G

300

150

31003 Situar o deixar a la via pública objectes de 31.2.2
particulars

L

50

25

31004 Maltractar o danyar, deslluir per acció o omissió 31.2.3
les instal·lacions, objectes o béns d'ús comú,
així com arbres i plantes

G

300

150

31005 Utilitzar les instal·lacions d'enllumenat públic 31.2.4
com a suport de instal·lacions provisionals

L

100

50

31006 Connectar-se
a
l'enllumenat
públic
o 31.2.4
subministrament de d'aigua potable, que no
suposi infracció penal

L

150

75
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Article 33) Protecció de l'arbrat públic en
general
33001 No respectar l'arbrat i plantacions de tota mena 33
existents
a
la
via
i
instal·lacions
complementaries existents en els parcs i jardins
públics

L

150

75

34.1

L

100

50

34002 Subjectar cables, pancartes i qualsevol altre 34.2
element als arbres sense autorització

L

100

50

36001 No respectar les plantes i les instal·lacions 36.2.1
existents, sense evitar qualsevol mena de
desperfectes i brutícia

L

150

75

36002 No respectar les indicacions contingudes en els 36.2.2
rètols informatius i avisos corresponents

L

50

25

36003 No respectar l'horari d'obertura i tancament d'un 36.5
part o jardí

L

100

50

37.2.1

L

50

25

37002 Maltractar les plantes i flors existents en parcs i 37.2.1
jardins

L

150

75

37003 Pujar als arbres i sacsejar-los i/o trencar les 37.2.2
branques i fulles i gravar o raspar l'escorça

L

150

75

Article 34) Utilització de l'arbrat públic
34001 Guarnir carrers i arbres sense autorització

Article 36) Utilització dels parcs i jardins

Article 37) Prohibicions
37001 Trepitjar talussos, parterres i les plantacions
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37004 Talar arbres, branques o realitzar qualsevol 37.2.3
actuació que condueixi a la mor de qualsevol
arbre

MG

600

300

37005 Utilitzar l'arbrat per clavar-hi cartells

37.2.4

G

300

150

37006 Avocar tota mena de líquids, malgrat que no 37.2.5
siguin perjudicials en les proximitats dels arbres
i escocells.

L

100

50

37007 Avocar tota mena de líquids perjudicials a les 37.2.5
proximitats dels arbres i escocells.

G

300

150

37008 Llençar escombraries, runes o residus a les 37.2.6
proximitats dels arbres, escocells o qualsevol
lloc de naturalesa pública

L

150

75

37009 Extreure qualsevol vegetal com molsa, matolls i 37.2.7
altres, així com pedres, sorra, plantes o
productes anàlegs a tots els jardins, terres,
escocells, etc.

L

100

50

37010 Malmenar o sostreure elements de la jardineria

37.2.8

L

150

75

37011 Causar qualsevol mena de danys a l'arbrat, 37.2.9
plantacions o vegetació natural

L

150

75

37012 Agafar flors, fruits o plantes sense autorització 37.2.10
del seu propietari

L

100

50

37013 Agafar flors, fruits o plantes sense autorització 37.2.10
del seu propietari amb finalitat lucrativa

L

150

75

37014 Matar o caçar en espais urbans ocells o altres 37.2.11
animals o dur a terme activitats que perjudiquin
la fauna en general

MG

600

300

37015 Llençar papers o deixalles fora de les papereres 37.2.12
o embrutar l'espai de manera lleu

L

50

25

37016 Romandre-hi
fora
d'horari
especialment 37.2.13
autoritzat en un espai tancat sotmès a regulació
d'obertura i tancament

L

100

50

37017 Banyar animals o pescar a qualsevol aquàtic no 37.2.14
autoritzat expressament així com rentar
objectes i vehicles i llançar al interior d'aquests
espais qualsevol matèria líquida o sòlida

L

100

50

37018 Obtenir i recollir, sense autorització, una 37.2.15
quantitat excessiva dels espais aquàtics per
dirigir-la un ús privat

L

150

75

37019 Circular en qualsevol vehicle amb rodes per 37.2.16
llocs destinats a vianants o pels parterres així
com saltar per sobre d'un arbust o d'altres

L

150

75
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instal·lacions
37020 Acampar, sense autorització expressa, en tot el 37.2.17
terme municipal, ja sigui amb caravanes
remolcades o autopropulsades, tendes de
campanya, furgons o altres variants.

G

300

150

37021 Abandonar deixalles i/o residus de qualsevol 37.2.18
mena en espais de titularitat pública o privada

G

300

150

38001 No mantenir la neteja i condicions higièniques 38.1.1
de salubritat tant pel que fa a herbes com a les
deixalles, del jardí particular

L

150

75

38002 No mantenir en estat correcte fitosanitari les 38.1.2
plantacions en jardí particular

L

50

25

38003 No mantenir les plantacions en bon estat de 38.1.3
tractament de llaurat en jardí particular

L

50

25

38004 No mantenir en correcte estat de conservació o 38.2
neteja, les plantacions, solars i/o els espais
lliures privats de naturalesa urbana

L

100

50

38005 Crear molèsties a tercers o originar risc en al 38.3
via pública, les plantacions que tinguin
branques, arbustos, tanques vegetals o
anàlogues que surtin de la propietat

L

100

50

43001 Realitzar treballs que comportin modificacions 43.1
de la via o del seu mobiliari sense permís
exprés o encàrrec de l'administració

G

300

150

43002 No respectar les indicacions dels serveis 43.2
municipals corresponents, les persones,
companyies de subministrament o promotors
d'obres d'edificació autoritzats a fer obres
públiques als solars o edificis limítrofs o
autoritzats a ocupar algun espai

G

300

150

43003 No fer-se responsable, el titular de la llicència o 43.3
promotora del manteniment, ni de la
conservació ni de la vorera, confrontants amb
els límits del esmentat solar mentre durin les

G

Article 38) Jardins particulars, parcel·les

Article 43) Conservació, reparació
substitució dels béns de domini públic
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i

300

150

obres

Article 44) Ocupació i retirada d'objectes de
la via pública
Situar o deixar abandonat a la via pública 44
44001 objectes particulars de qualsevol tipus, ni
mobles ni béns domèstics, encara que estiguin
arramblats a establiments dels seus propietàris.

L

150

75

G

300

150

47001 Espolsar o estendre tapissos, catifes, estores, 47.1.1
llençols i qualsevol roba o altre mena d'objecte
d'ús domèstic a portes, balcons i finestres que
donin a la via pública

L

100

50

47002 Penjar objectes que agredeixin a l'estètica 47.1.2
urbana, a llocs visibles de la via pública,
obertures de les cases i baranes de terrasses i
balcons

L

50

25

47003 Regar les plantes de l'exterior dels edificis 47.1.3
(finestres, balcons, etc) fora de l'horari comprès
entre les 22:00 i les 08:00 hores del dia
següent.

L

50

25

47004 Regar les plantes de l'exterior dels edificis 47.1.3
(finestres, balcons, etc) que produeixi
abocaments i esquitxades sobre la via pública o
els seus elements que molestin a activitats
autoritzades

L

100

50

47005 Col·locar testos i jardineres o qualsevol altre 47.1.4
objecte d'ornamentació dels balcons i finestres
de manera que la seva verticalitat no caigui dins
del balcó, sense estar ben fermat o protegit

L

50

25

Article 46) Servitud urbana de instal·lacions
d'elements de mobiliari urbà
46001 Realitzar actes vandàlics a senyals de trànsit, 46
papereres, fenals, tancaments o altres elements
del mobiliari urbà

Article 47) Façanes,
terrats i teulats

finestres,

balcons,
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47006 Col·locar testos i jardineres o qualsevol altre 47.1.4
objecte d'ornamentació que reposi sobre
l'amplada de la finestra sense estar ben fermat
o protegit per tal d'evitar la caiguda

L

100

50

47007 No respectar la corresponent ordenança 47
municipal de millora de la qualitat del paisatge
urbà

L

150

75

48001 Col·locar objectes a la calçada que pugi 48
dificultar la circulació rodada

L

150

75

48002 Tancar un carrer sense autorització

48

L

150

75

48003 No complir les directrius de la Policia Local en 48
vers el tancament del carrer

L

150

75

48004 Instal·lar rètols
municipal

llicència 48

L

100

50

48005 Instal·lar rètols i cartells que dificultin la lliure 48
circulació de vehicles i vianants

L

150

75

49001 Realitzar festes o activitats als espais públics 49
sense autorització

L

150

75

49002 No deixar el lloc on s'ha realitzat activitat esta 49
en espai public en les mateixes condicions
abans d'iniciar els actes

L

150

75

L

150

75

Article 48) Objectes a la calçada

i

cartells

sense

Article 49) Festes a la via pública

Article 50) Venda ambulant
50001 Realitzar venta ambulant fora de les condicions 50
establertes en el reglament de mercats
municipals
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Article 51) Voreres i guals
51001 Modificació de l'estructura i/o senyalització de 51.4
voreres o guals sense la corresponent
autorització

L

100

50

L

100

50

53001 Abocar aigua, olis o altres productes a la via 53.1
pública, escocells o embornals.

L

100

50

53002 Realitzar activitat o treball a la via pública sense 53.4
autorització.

L

150

75

54001 Realitzar una activitat o accions que deteriorin o 54.1
perjudiquin al medi ambient

G

500

250

54002 No
mantenir
en
condicions
d'higiene 54.2
adequades, seguretat, salubritat i ornat els béns
immobles, els seus propietaris

L

150

75

54003 No conservar solars i terrenys en condicions 54.3
adequades de higiene, salubritat, seguretat i
ornat públic els seus propietaris

L

150

75

G

300

150

Article 52) Deteriorament de voreres i guals
52001 No construir vorera o reparar gual malmès per 52
l'ús del seu titular en el termini establert

Article 53) Abocaments i activitats a la via
pública

Article 54) Disposicions generals

Article 55) Grafits,
expressions gràfiques

pintades

i

altres

55001 Realitzar pintades o qualsevol tipus de grafits o 55.1
qualsevol altre expressió gràfica en lloc no
autoritzat
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55002 Realitzar pintades o qualsevol tipus de grafits o 55.1
qualsevol altre expressió gràfica sobre
monuments, edificis públics, especialment
catalogats

MG

1.000

500

55003 Realitzar pintades o qualsevol tipus de grafits o 55.1
expressió gràfica en mobiliari urbà

G

500

250

56001 Col·locar cartells, pancartes, banderoles, 56.2
adhesius o qualsevol altre forma de propaganda
amb fins publicitaris o no, en llocs no autoritzats

L

100

50

56002 Fixar, arrencar, escampar o llançar a la via 56.4.1
pública tota classe de cartells, anuncis,
pancartes, volants o similars

L

100

50

56003 Col·locar, sense autorització expressa de 56.2
l'Ajuntament, cartells, pancartes, adhesius o
qualsevol altre forma de propaganda o publicitat

L

100

50

56004 Col·locar, sense autorització expressa de 56.2
l'Ajuntament, cartells, pancartes, adhesius o
qualsevol altre forma de propaganda o publicitat
sobre
monuments
o
edificis
públics,
especialment catalogats, mobiliari urbà o quan
el contingut sigui comercial

MG

600

300

56005 Col·locar o fer murals o publicitat que atemptin 56.5
contra l'esperit de l'ordenança o fomentin
conductes
incíviques,
xenòfobes
o
discriminatoris de qualsevol tipus

MG

600

300

56006 No retirar en el termini establert cartells, 56.6
pancartes, etc

L

50

25

56007 Col·locar cartells, pancartes o similars en bé 56.7
privat sobre la via pública sense autorització
municipal

L

100

50

56008 Haver creat un perill per a la seguretat de la 56.9
ciutadania, la col·locació d'un cartell, pancarta o
similar.

L

150

75

L

100

50

Article 56) Pancartes, cartells i qualsevol
altre propaganda

Article 57) 58) i 59) Instal·lacions d'antenes
parabòliques i aparells d'aire condicionat
57001 No tenir llicència municipal de instal·lació 57
d’antenes parabòliques i aparells d’aire
acondicionat
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58001 Instal·lació visible a la barana o façana 58.a
d’antenes parabòliques

L

150

75

58002 Instal·lació no integrada a la coronació de 58.b
l'edifici d’antenes parabòliques

L

150

75

59001 Instal·lació d'aire condicionat que dóna a la via 59.a
pública.

L

100

50

Article 60) Emissions contaminants
60001 Realitzar qualsevol emissió a l'atmosfera que 60.2
sobre passi els límits contaminants establerts
que sigui susceptible de produir efectes nocius
a la salut de les persones

MG

3.000

1500

60002 Fer fogueres en horts, patis, i obres al interior 60.3.
del nucli urbà o zones extra-urbanes sense
autorització

L

100

50

61001 Generar emissions d'olors molestes, nocives i/o 61.1
perjudicials per a les persones i el medi ambient

L

150

75

61002 No realitzar les accions necessàries perquè 61.2
cessi les causes de les emissions d'olor
molestes, nocives i/o perjudicials per les
persones i el medi ambient

L

150

75

61003 No tenir conductes, xemeneies o extractors per 61.4
evacuar els fums, bafs, vapors i altres fluids

L

150

75

62001 Realitzar barbacoa en lloc autoritzat sense 62.2
disposar de mesures de precaució i prevenció
d'espurnes que puguin originar possibles
incendis

L

150

75

62002 Provocar mitjançant barbacoa fums i olors que 62.3
alterin la normal convivència entre veïns

L

150

75

Article 61) Pudors

Article 62) Barbacoes
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62003 Avocar cendres incandescents als contenidors 62.4
de recollida de residus

G

300

150

62004 No tenir dotació de mesures de seguretat 62.5
consistents en punt d'aigua, extintor, etc, durant
la realització d'una barbacoa

L

100

50

63001 Embrutar o deslluir, per qualsevol mètode la via 65.2
o espais públics

L

50

25

63002 No obeir el requeriment dels agents de 65.3
l'autoritat per la immediata reparació en matèria
de neteja

G

500

250

63003 No exercir la neteja i retirada de la brossa en 63.4
àmbit de l'obra, com en tot l'àmbit que resulti
afectat per l'activitat

G

500

250

63004 No prendre les mesures necessàries a fi d'evitar 65.5.1+
vessament o abocament de terres o altres
materials d'obra fora de la zona estrictament
d'obres

L

150

75

63005 No complir les condicions d'utilització de 65.5.4
contenidor per obres

L

150

75

66001 Llençar, abandonar a la via pública tota mena 66.1
de productes sigui quin sigui el seu estat

L

150

75

66002 Escopir a la via pública

66.2.1

L

50

25

66003 Defecar a la via pública

66.2.1

L

150

75

66004 Orinar a la via pública

66.2.1

L

150

75

66005 Fer necessitats fisiològiques concorreguts, 62.2.1
espai freqüentat per menors, monuments,
edificis catalogat o protegits

L

150

75

66006 Llençar xiclets sobre el paviment o terra, deixar- 66.2.2
los al mobiliari o altres elements o via pública

L

50

25

Article 63) Residus. Obligacions generals
dels vilatans i vilatanes

Article 66) Prohibicions, neteja i embrutir via
pública.
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llevat de les papereres
66007 Seleccionar, classificar i separar residus sòlids 66.2.3
urbans, de qualsevol mena, dipositats a la via
pública tant dins de contenidor com al seu
voltant sense autorització municipal.

L

50

25

66008 Llençar burilles de cigars, cigarretes o similars 66.2.4
tant des del terra com de vehicles aturats o en
marxa

L

100

50

66009 Llençar qualsevol deixalla, tant des de terra 66.2.5
com des de vehicle en marxa.

L

100

50

66010 Utilitzar trituradors domèstics que evacuïn a la 66.2.6
xarxa pública de sanejament

L

50

25

66011 Dipositar al interior de les papereres
contenidors residus de naturalesa liquida

o 66.2.7

L

50

25

66012 Abandonar mobles, estris i similars a la via 66.2.8
pública i espais oberts sense edificar tant
públics com privats

L

150

75

66013 Reparar vehicles i maquinària a la via pública, 66.2.9
així com efectuar canvis d'oli o altres líquids

L

150

75

66014 Netejar vehicles i maquinària a la via pública

66.2.9

L

100

50

66015 No netejar la zona afectada on s'han reparat 66.2.9
vehicles i maquinària

L

100

50

66017 Buidar, abocar o dipositar qualsevol mena de 66.2.11
residu a la via pública (calçada, vorera,
escocells, xarxa pública de clavegueram)

L

150

75

66018 Buidar, abocar o dipositar qualsevol mena de 66.2.11
residu a espais oberts, públics i privats

L

150

75

66019 Abocar qualsevol matèria o residu líquid, ( aigua 66.2.12
bruta, olis, greixos o productes similars) a la via
pública

L

150

75

66020 Abocar qualsevol matèria o residu líquid (aigua 66.2.12
bruta, olis, greixos o productes similars) als
espais oberts tant públics com privats

L

150

75

66021 Abocar aigua bruta procedent de la neteja dels 66.2.12
elements comuns dels immobles (accessos,

L

100

50

66016 Netejar aparadors i altres elements exteriors
d’establiments comercials i edificis, amb
bastides o elements mecànics que envaeixin la
via pública fora de l’horari comprès entre les
20h i les 8h.
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escales, etc) fora dels desguassos de la xarxa
pública de clavegueram
66022 Abocar qualsevol mena de residu industrial 66.2.13
líquid, sòlid o solidificable, que per la seva
naturalesa, sigui susceptible d'ocasionar danys
al paviment o afectar la integritat i seguretat de
les persones i instal·lacions municipals de
sanejament

G

500

250

66023 Abocar en contenidors o sacs col·locats a la via 66.2.14
pública residus que siguin caracteritzables com
a especials, d'acord amb allò que disposa el
catàleg de residus de Catalunya

G

500

250

66024 Dipositar residus municipals tant domiciliaris 66.2.15
com comercials en contenidors diferents dels
expressament designats en cada cas,
especialment els objectes metàl·lics com
estufes, termos o similars que puguin produir
avaries en el sistema mecànic dels vehicles
utilitzats per la seva recollida

L

150

75

66025 Pintar o manipular incorrectament les papereres 66.2.16
o qualsevol tipus de contenidor, així com
qualsevol altre acció que hi ocasioni danys.

L

150

75

66026 Cremar papereres, qualsevol tipus
contenidor i tot tipus de mobiliari urbà.

de 66.2.17

G

500

250

66027 Desplaçar, encara que sigui temporalment, 66.2.18
qualsevol tipus de contenidor del lloc designat
per els serves tècnics corresponents

L

100

50

67001 Transportar, carregar i descarregar qualsevol 67.1
matèria que produeixi brutícia a la via pública

L

150

75

67002 No netejar de la via pública els elements i 67.2
materials abocats originats per les operacions
de càrrega i descàrrega

L

150

75

67003 No portar tancada la bocana de descàrrega 67.3
com a dispositiu que impedeixi l'abocament de
materials a la via pública

L

150

75

Article 67) Càrrega i descàrrega

75

Article 68) Contenidors i recollida
68001 No dipositar residus a l'interior de les papereres 68.3
i contenidors

L

50

25

68002 No introduir els residus en els contenidors en 68.4
bosses de plàstic que tinguin característiques
de impermeabilitat i difícilment esquinçables

L

100

50

68003 Dipositar residus en paquets, caixes o sense 68.5
envasar als voltants de les zones habilitades
per als contenidors

L

100

50

L

150

75

71001 No fer-se càrrec de la gestió dels seus residus, 71.1
els titulars d'indústries o comerços

G

500

250

71002 Dipositar residus comercials fora del horari 71.3
establert

L

100

50

G

300

150

G

500

250

Article 69) Recollida d'articles voluminosos
69001 Dipositar residus voluminosos fora del punt de 69
recollida establert

Article 71) Recollida de residus comercials

Article 72) Residus especials de recollida
72001 No dipositar residus especials als punts de 72
recollida establerts per l'Ajuntament

Article 74) Abocaments limitats
74001 Abocar aigües residuals a la xarxa municipal de 74
clavegueram que tinguin característiques o
concentracions de contaminants iguals o
superiors a les expressades a la normativa
sectorial

Article 75) Abocaments prohibits
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75001 Abocar a la xarxa municipal de clavegueram, a 75.1
la
xarxa supramunicipal
d'evacuació i
sanejament d'aigües residuals i a la llera pública
tota classe de matèries o productes procedents
d'usos
domèstics,
industrials,
sanitaris,
comercials, de la construcció o de qualsevol
altre ús

G

500

250

75002 Abocar pintures, vernissos, dissolvents, olis 75.2
minerals i de cuina cremats, així com barreges
aquoses de materials de construcció com
ciment, guix, borada, etc.

G

500

250

L

150

75

78001 No realitzar la comunicació prèvia a la Policia 78.3
Local d'instal·lació d'avisador acústic o alarma

L

50

25

78002 No trobar-se localitzable el responsable d'una 78.3
instal·lació d'avisador acústic o alarma

L

100

50

78003 Realitzar proves d'assaig d'avisador acústic o 78.4
alarma sense prèvia comunicació a la Policia
Local i fora de les condicions establertes

L

100

50

78004 Fer sonar elements d'avís com sirenes o 78.6
alarmes o d'emergència sense causa justificada

L

150

75

78005 Avisador acústic o alarma que no es troba en 78.7
perfecte estat de funcionament (s'activa per
causes injustificades)

L

150

75

78006 Instal·lar un sistema de captació d'imatges, el 78.10
camp de visió del qual, abasti la via pública,
fora del supòsits autoritzats per la L.O. 1/1982

G

300

150

G

500

250

Article 76) Contaminació lumínica
76001 Emetre flux lluminosos de fons artificials 76
nocturnes amb intensitat, direcció o rang
espectrals innecessaris

Article 78) Sistemes d'alarma i captació de
imatges

Article 80) Condicions de parcel·les i solars
80001 No mantenir el propietari en condicions de 80.1
seguretat, salubritat i ornat públic el solar o
parcel·la. No mantenir el propietari el solars i
parcel·les nets i controlats respecte la
vegetació, flora i fauna i les aigües o bassals
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naturals que en ells es puguin estancar,
especialment per evitar el risc d'incendi i també
per tal de donar compliment a la normativa
vigent en matèria de prevenció d'incendis
forestals. No mantenir el propietari les seves
instal·lacions d'electricitat, gas i aigua en les
degudes condicions i complint la normativa
sectorial.
80002 Llençar escombraries o residus sòlids en solars 80.3
i espais lliures de propietat pública o privada

L

150

75

83001 Realitzar qualsevol acció que provoqui una 83.2.1
elevació dels nivells sonors que afecti a la
pacifica convivència

L

150

75

83002 Portar equip de música a un volum elevat en un 83.2.1
vehicle amb les finestres obertes.

L

100

50

83003 Portar un equip de música a un volum elevat en 83.2.1
un espai públic

L

150

75

83004 Pertorbar el descans i tranquil·litat dels veïns o 83.2.1
vianants (produïts a la via pública, zona de
pública concurrència o vehicles de servei públic,
cants, crits o qualsevol altre molest).

L

150

75

83005 Emetre qualsevol soroll que alteri la tranquil·litat 83.2.2
veïnal entre les 23:00 i les 07:00 del matí

L

150

75

MG

501

250,50

Article 83) Contaminació acústica

Article 84) Control de sorolls

84001 No col·laborar o no permetre les funcions de 84.1
control realitzades per els agents de l'autoritat
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Article 85) Veïnatge

85001 Mantenir un volum de veu humana a nivells que 85.2.1
afectin la bona convivència

L

150

75

85002 No adoptar les mesures necessàries per evitar 85.2.2
que el funcionament d'aparells electrodomèstics
causin molèsties innecessàries al veïnatge

L

150

75

85003 Molestar amb sorolls innecessaris al veïnatge

85.3

L

150

75

85004 Molestar amb sorolls innecessaris en hores de 85.3
descans nocturn

L

150

75

85005 Emetre sorolls constants i repetitius amb 85.3
molèsties innecessàries per el veïnat

L

150

75

85006 Realitzar una activitat pertorbadora a l'interior 85.4
de l'habitatge entre les 23:00 i les 07:00 hores

L

150

75

85007 Realitzar reparacions domèstiques, canvis de 85.5
mobles i similars fora de l'horari establert (8 a
21 hores els dies laborables i de 10 a 20 hores
els dies festius i vigílies de festius).

L

150

75

85008 Realitzar activitats de prostitució en habitatges 85.5
que no es trobin regulats pel decret 217/2002
de 01 d'agost

MG

600

300

79

Article 86) Actes a la via pública

86001 Emetre soroll a la via pública que alteri la 86.1
tranquil·litat dels veïns fora de les condicions i
horari establert

L

150

75

86002 Realitzar activitat festiva sense autorització a la 86.1
via pública

L

150

75

86003 Ús de ràdios, televisions, equips i instruments 86.2
musicals, megàfons de propaganda o publicitat i
similars en la via pública sense autorització

L

150

75

87001 No adoptar les mesures necessàries l'activitat 87.3
per adequar la producció de contaminació
sonora als límits establerts

G

300

150

87002 No adoptar les mesures necessàries el titular de 87.3
l'establiment públic de pública concurrència per
evitar comportaments sorollosos que afectin al
descans veïnal tant al interior del local com en
l'accés o zones exteriors immediates

L

150

75

87003 No mantenir tancades les portes d'accés a 87.3
l'establiment públic de pública concurrència

L

100

50

87004 No tenir exposat
l'establiment

L

100

50

Article 87) Establiments i activitats

l'horari

comercial

80

de 87.4

87005 No identificar-se o col·laborar davant la 87.5
inspecció, control i revisió de l'activitat dels
agents de l'autoritat en l'exercici de els seves
funcions

Article 88)
mercaderies

Càrrega

i

descàrrega

MG

1.000

500

de

88001 Realitzar activitats de descàrrega i càrrega de 88.2
mercaderies,
manipulació
de
caixes,
contenidors, materials de construcció i objectes
similars a la via pública o espai obert entre les
21 i les 7 hores (excepte mercat)

L

150

75

88002 No tenir en perfecte estat de manteniment les 88.3
persianes metàl·liques i portes d'accés a les
zones de càrrega i descàrrega per evitar la
transmissió de sorolls

L

100

50

88003 No tenir condiciones les carretes i carros de 88.4
transport per evitar la transmissió de sorolls

L

50

25

89001 Realitzar treballs a la via pública entre les 21 i 89.2
les 8 hores

L

150

75

89002 Realitzar treballs a la via pública en cap de 89.2
setmana entre les 21 i les 9 hores.

L0

150

75

Article 89) Treballs a la via pública
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Article 90) Treballs en habitatges

90001 Realitzar treballs en habitatges en contra de les 90
condicions establertes a l'OOMM

L

150

75

91001 No respectar les condicions de funcionament 91
d'establiments destinats a activitats recreatives.

G

500

250

91002 No
adoptar
mesures
per
prevenir 91.4
aglomeracions de persones que ocupin la via
pública amb motiu de l'accés o sortida de
l'establiment

L

150

75

G

500

250

Article
91)
recreatives

Establiments

d'activitats

Article 93) Inspecció, control i revisió.

93001 L'incompliment dels requeriments específics 93
dels tècnics municipals

82

93002 L'incompliment dels requeriments específics 93
que formulin els tècnics municipals quan hi ha
perill per a la salut o el benestar social

MG

1.000

500

93003 L'incompliment dels requeriments específics 93
que formulin les autoritats sanitàries municipals

MG

1.000

500

93004 Dificultat o impedir les tasques de inspecció 93
dels tècnics municipals

G

500

250

93005 Proporcionar informació o documentació falsa

93

G

500

250

93006 La reincidència en la comissió d'infraccions 93
lleus

G

500

250

93007 La reincidència en la comissió de infraccions 93
greus

MG

3000

1500

97001 Negar-se a les tasques d'inspecció o control de 96.1 a
l'Ajuntament

MG

.2000

1000

97002 Resistència a les tasques d'inspecció o control 96.1 a
de l'Ajuntament

MG

3.000

1500

Article 96) Conductes obstruccionistes a les
tasques de control, investigació o sanció en
els àmbits de convivència

83

97003 Negar-se o resistir-se a subministrar dades o 96.1.b
facilitar la informació requeria per els
funcionaris actuants

MG

3.000

1500

97004 Subministrar als funcionaris actuants, en 96.1.c
compliment de les seves tasques de inspecció,
control o sanció, informació o documentació
falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a
error de manera explicita o implícita

MG

3.000

1500

97005 Incomplir les ordres o requeriments específics 96.1.d
formulats per les autoritats municipals o els
seus agents

MG

3.000

1500

84

