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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’ordenament jurídic propi de qualsevol estat social i democràtic de dret propugna,
entre els seus valors fonamentals, el respecte individual, col·lectiu i institucional dels
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drets i llibertats del ciutadans com a garantia de la convivència democràtica i de l’ordre
i la pau socials. El respecte a la convivència i al civisme, convertit en dret, ha de ser
promogut i protegit per les autoritats públiques, en general i, de manera particular, per
les que actuen en els àmbits que, com el de les corporacions locals, actuen prop dels
ciutadans.
El text de la Constitució espanyola estableix, en matèria de drets, deures i garanties,
que “correspon als poders públics promoure les condicions per tal que la llibertat i
igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguin reals i efectius, i també
remoure els obstacles que n’impedeixin o en dificultin la plenitud”.
Amb aquesta finalitat, l’Administració pública ha de desenvolupar una doble tasca
preventiva/formativa i reparadora/sancionadora per tal d’evitar o, si no és possible,
reparar i sancionar les accions que conculquen l’exercici dels drets i que atempten
contra els béns dels altres.
La realitat legal analitzada porta a concloure que, si bé avui hi ha un àmbit de la
legislació vigent regulador de les manifestacions antisocials transcendents, i que, per
tant, aquestes manifestacions són suscitadores de diligències judicials (sigui per
delicte o falta), hi ha, pel principi de mínima intervenció del dret penal, una franja de
conductes que atempten igualment contra el civisme i que, pel fet de ser menors, no
deixen de ser objecte d’alarma, queixa i rebuig per a la ciutadania.
L’objectiu de la codificació de tota la normativa municipal esdevé una fita a assolir per
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat per tal d’aplegar en un codi les lleis i els costums
que fan referència a una determinada branca jurídica, a través d’una ordenació
sistemàtica que simplifiqui i unifiqui.
La tasca de recopilar i posar en ordre el conjunt d’ordenances, reglaments i altres
disposicions generals que ha anat aprovant l’Ajuntament al llarg del temps facilitarà, a
més, la simplificació i unificació de la codificació.
Les ordenances de convivència ciutadana, que substitueixen les del tipus de policia i
bon govern que s’utilitzaven encara a principis dels anys noranta del segle passat,
abasten una amalgama de continguts que, al llarg del temps de la seva vigència, han
esdevingut obsolets en gran mesura en veure’s afectats per la producció legislativa
sectorial i per les mateixes normes municipals que s’han anat aprovant per al seu
desenvolupament en matèries com la protecció d’animals, els residus o la
contaminació acústica.
A més, ens trobem davant de realitats que demanen noves respostes i amb el
compromís municipal d’actuar en favor de la convivència i la cohesió social i, al mateix
temps, amb la necessitat de fer-ho des del consens social i polític i amb una nova
sensibilitat i voluntat de donar resposta als canvis culturals i socials.
Atès que el comportament cívic és la base de la bona convivència, la democràcia
necessita ciutadans i ciutadanes, persones que vulguin col·laborar en la construcció i
millora de la vida col·lectiva, i necessita també una acció conjunta, de cooperació,
participació i solidaritat.
Un dels objectius prioritaris que s’ha marcat l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat és el
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de desenvolupar polítiques que tot, respectant la diversitat, afavoreixin la convivència
ciutadana fent-la més fàcil i agradable. Per tal d’aconseguir aquest objectiu s’ha
començat a treballar en un Pla de civisme que preveu, entre d’altres eines de treball,
l’elaboració i aprovació de l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana d’Olesa de
Montserrat, així com la realització i foment de campanyes de sensibilització ciutadana,
l’estudi per a la posada en funcionament d’un grup d’agents cívics, etc.
Conscients que l’origen de l’incivisme i la insolidaritat es troba, generalment, en les
mancances socioeducatives de la població, l’Ajuntament prioritza, en el marc d’un Pla
de civisme, les actuacions preventives, formatives, reeducadores i reparadores,
destinades a promoure més consciència cívica i més respecte pels drets dels altres,
sense descuidar el recurs a la sanció administrativa com a solució davant del fracàs o
rebuig de les mesures reeducadores proposades.
D’acord amb el que estableix la legislació de policies locals, la Policia Local, en relació
amb aquesta ordenança, ha d’exercir de policia administrativa a fi d’assegurar que es
compleixi. L’Ajuntament ha de posar els mitjans necessaris per assegurar la
coordinació i la col·laboració entre els diferents cossos policials i la resta de personal
al servei dels ens públics. Tanmateix, poden denunciar els agents cívics (des del
moment de la seva creació en un futur) i, si escau, els Mossos d’Esquadra.
L’Ajuntament ha de fixar els criteris generals que han de seguir ambdós cossos
policials, en funció de les infraccions administratives que s’hagin de sancionar. En tot
cas, l’Ajuntament, a través dels diversos instruments i òrgans de coordinació i
col·laboració establerts a aquest efecte, ha de posar tots els mitjans que estiguin al
seu abast per tal d’assegurar que l’actuació dels dos cossos policials i dels agents
cívics en el compliment d’aquesta Ordenança es faci amb la màxima coordinació i
eficàcia possible.
Cal concebre el civisme com a cultura pública de convivència que determina una
manera de viure a la vila. La participació activa de la societat, el dinamisme social i la
implicació en un conjunt de comportaments possibilita el desenvolupament d’uns
costums, maneres, capacitats i valors de convivència cívica.
L’Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana d’Olesa de Montserrat
respon a les demandes ciutadanes exposades i neix en defensa dels drets de la
comunitat.
L’Ordenança, en aquest marc, regula, partint dels drets reconeguts als ciutadans i les
ciutadanes, els deures de respecte al seu exercici, i tipifica les accions i les omissions
que constitueixen un perjudici per a la convivència, per a la tranquil·litat i per a la
seguretat ambiental, o que conculquen els béns destinats a satisfer interessos
generals.
La diversitat d’elements que integren el dret a gaudir d’un estàndard de convivència ha
fet que en l’Ordenança hi conflueixin regulacions de qüestions diverses que, això no
obstant, tenen un denominador comú: la vocació de regular de forma positiva els drets
i els deures inherents al respecte dels drets.
Els drets dels ciutadans i les ciutadanes a gaudir dels espais públics en condicions de
seguretat, a un descans adequat, a no patir contaminació acústica i a no suportar
5
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situacions d’incomoditat, de risc o de perill injustament causades, ni accions que limitin
llur intimitat i llur benestar es consagren en aquesta Ordenança.
Amb la finalitat de garantir la protecció dels ciutadans i les ciutadanes, en definitiva,
aquesta Ordenança regula, sense perjudici de la normativa específica que sigui
aplicable, totes les conductes que, per acció o omissió, a la via pública o en espais
privats, afectin la vida en comunitat i conculquin aquests drets.
Aquesta Ordenança es dicta en virtut de les competències de policia conferides per la
Llei de bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, modificada per la Llei 57/2003, de 16
de desembre, de modernització del govern local, i pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
i de la capacitat de regulació que, amb caràcter general, atribueixen la potestat
normativa i sancionadora al municipi.
Les referències que es fan en l’Ordenança als béns públics s’han d’entendre d’acord
amb les definicions, la classificació i la regulació que fan d’aquests béns la legislació
de règim local i la normativa de patrimoni dels ens locals.
El foment de la convivència i la cohesió social entre totes les persones,
independentment de la seva nacionalitat, lloc de procedència i sistema de creences
passen pel respecte, la igualtat de condicions i l’acceptació de la diversitat i de
l’alteritat, establert en el marc legal i sota els principis i valors democràtics.
Després de les disposicions generals, aquesta Ordenança defineix, en el segon
capítol, el conjunt de drets i deures que, sense perjudici d’altres normatives, es
reconeixen legalment als ciutadans.
En el tercer capítol, es regula el comportament i la conducta ciutadans, i en el quart,
les relacions veïnals.
En el cinquè capítol s’estableix el règim sancionador, amb la introducció d’un principi
reparador o conscienciador per a qui alteri els drets dels ciutadans i les ciutadanes i
d’uns mecanismes de resolució de conflictes mitjançant la mediació. Aquest principi
dota el sistema d’un element de reforma no basat exclusivament en la sanció
econòmica, que s’ha de reservar per a les conductes més transgressores.
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CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
1. La present Ordenança té per objecte la regulació del bon ús dels espais públics, així
com la regulació de les convencions que han de presidir els comportaments de les
persones i els col·lectius per tal de garantir el millor exercici de la lliure iniciativa i de la
convivència en aquells aspectes específicament referits a la vida de la vila, sense
perjudici de la regulació continguda a la normativa sectorial.
2. Totes les persones tenen dret a comportar-se lliurement als espais públics de la vila
i a ser respectades en la seva llibertat. Aquest dret s’exerceix sobre la base del
respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts a les altres persones, així com
del manteniment de l’espai públic en condicions adequades per a la pròpia
convivència.
Article 2. Àmbit d’aplicació
L’Ordenança és d’aplicació en tot el terme municipal d’Olesa de Montserrat i, dins del
terme, queda obligada a complir-la la ciutadania en general, siguin veïns i veïnes,
treballadors i treballadores, transeünts o visitants del municipi, amb independència de
la seva qualificació juridicoadministrativa.
Article 3. Difusió
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, fent ús dels mitjans de difusió adients, ha de
donar a conèixer el contingut d’aquesta Ordenança a la ciutadania en general. També
ha d’oferir la possibilitat de fer-ne difusió i sensibilització a diferents grups, com els
centres educatius, les associacions de veïns i totes les entitats i associacions del
municipi d’Olesa de Montserrat.
CAPÍTOL II. DRETS I DEURES DELS CIUTADANS I LES CIUTADANES
Article 4. Drets dels ciutadans i les ciutadanes en relació amb la convivència a la
vila
Olesa de Montserrat promou les condicions perquè els drets dels ciutadans siguin
efectius al seu terme municipal. El Reglament orgànic municipal reconeix els drets de
la ciutadania en general en les seves relacions amb l’Administració municipal, i
aquesta Ordenança reconeix els següents drets a les persones incloses dins del seu
àmbit d’aplicació, en relació amb la convivència pública a la vila:
1. Gaudir dels espais públics en condicions adients d’higiene, seguretat ambiental,
sonoritat i tranquil·litat, així com fer ús del mobiliari urbà conforme al seu destí en
condicions idònies d'
ornament i seguretat.
2. Fer ús de les vies públiques destinades respectivament al pas i a la circulació de
7
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persones i vehicles sense més obstacles ni dificultats que les expressament
autoritzades en el marc de l’ordenació establerta.
3. Ser respectats en la manifestació pública de les seves creences i ideologia sempre
que aquestes creences no siguin contràries als drets emparats per la Constitució i
s’exerceixin amb les autoritzacions adients a cada cas.
4. Gaudir en els espais privats d’uns estàndards de salubritat sonora, d’higiene i de
respecte que assegurin la convivència i la tranquil·litat.
5. Rebre un tracte respectuós i digne de la resta de persones.
6. Fer ús dels serveis públics en les condicions de normalitat amb criteris
d’accessibilitat universal i disseny per a tothom.
Article 5. Deures dels ciutadans i les ciutadanes en relació amb la convivència a
la vila
La ciutadania en general resta subjecta als deures següents pel que fa a la
convivència pública:
1. Fer ús diligent dels espais públics i del mobiliari urbà, de forma que:
a) S’evitin accions que puguin generar situacions de risc o perill per a la salut i la
integritat física de persones i béns.
b) S’evitin accions que puguin ocasionar danys o alterar el funcionament regular i
l’estat del mobiliari urbà conforme al seu destí, o que en comportin la degradació
visual o d’ornament.
2. Respectar l’exercici lliure dels drets reconeguts als altres ciutadans i ciutadanes en
aquesta Ordenança i en la resta de normatives.
3. Respectar la convivència, la tranquil·litat ciutadana, el medi ambient i la seguretat
de les persones i evitar la comissió d’actes que puguin deteriorar-les.
4. Respectar la tranquil·litat i els estàndards ambientals de la convivència familiar o
individual de la resta de ciutadans i ciutadanes, tot i desenvolupar-se als espais
privats.
5. Evitar el desenvolupament d’accions que atemptin contra els drets reconeguts en
aquesta Ordenança i en la resta de normatives.
Article 6. Drets i deures dels ciutadans i les ciutadanes davant l’Administració
municipal
1. Tots els ciutadans i les ciutadanes del municipi d’Olesa de Montserrat tenen els
drets següents:
8
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a) Rebre una informació àmplia, puntual i objectiva sobre els assumptes municipals.
b) Obtenir còpies i certificacions acreditatives dels acords de les corporacions locals
i els seus antecedents, així com consultar els arxius i registres, si bé en relació amb
els acords municipals han de tenir la condició de persona interessada quan afectin
procediments que no tinguin la condició d’acabats i, en els altres supòsits, complir
el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú. L’obtenció de
certificacions o còpies requereix fer la petició per escrit en els termes previstos per
la legislació de règim jurídic i de procediment administratiu comú.
c) Exercitar el dret de petició.
d) Ser rebuts per les autoritats municipals.
e) Dirigir-se per escrit a l’Ajuntament, a través de l’Alcaldia, i de les regidories
delegades, per sol·licitar aclariments o actuacions municipals.
f) Accedir a la informació i documentació municipal, en els termes previstos a la
legislació vigent.
g) Sol·licitar la consulta popular en els termes establerts en el Reglament orgànic
municipal.
h) Utilitzar els serveis públics municipals, segons la seva naturalesa.
i) Contribuir, mitjançant prestacions econòmiques o personals, a l’exercici de les
competències municipals en els termes previstos a la Llei.
j) Exigir la prestació i, si s’escau, l’establiment dels serveis públics locals de
caràcter obligatori.
k) Exigir els drets que, en relació amb el procediment administratiu, estan establerts
en l’article 35 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
l) Exigir els drets i les garanties que, en la seva qualitat de contribuents, els
reconeix la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
m) Escollir la llengua oficial en què han de rebre les comunicacions en els termes
previstos en la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i el Reglament per
a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
n) Demanar la paraula i intervenir en les sessions plenàries en els termes previstos
en el Reglament Orgànic Municipal i en el Reglament de Participació Ciutadana.
o) Qualsevol altre dret reconegut per l’ordenament jurídic.
2. Tots els ciutadans i les ciutadanes d’Olesa de Montserrat tenen, també, els deures
següents:
9
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a) Complir les obligacions que determinen les ordenances municipals i els bans
dictats per l’Alcaldia.
b) Contribuir, mitjançant les prestacions econòmiques i personals legalment
previstes, a la realització de les competències municipals. Facilitar a les autoritats
municipals les dades i la informació que els sol·licitin quan, justificadament, siguin
necessàries per a la tramitació i el bon fi dels procediments administratius
municipals.
c) Comparèixer davant de l’autoritat municipal quan siguin citats per disposició legal
amb indicació del motiu de la citació.
d) Facilitar a l’Administració la realització d’informes, inspeccions, actes
d’investigació i dades veraces pròpies o de tercers quan no afectin la intimitat o el
secret professional, en els casos previstos per la llei o quan sigui necessàries per a
la prossecució dels procediments administratius que serveixen a l’Administració per
desenvolupar les seves competències i activitats legítimes o per defensar els
interessos generals.
e) Mantenir un tracte respectuós i correcte amb el personal que integra
l’Administració municipal i les seves autoritats en correspondència amb el deure del
personal de l’Administració de mantenir un tracte acurat i respectuós amb els
ciutadans i les ciutadanes.
f) Esmenar i corregir les deficiències observades en les seves activitats quan hagin
estat requerits a aquest efecte per l’Administració municipal.
Article 7. Garantia dels drets i els deures dels ciutadans i les ciutadanes
1. De conformitat amb aquesta Ordenança, en el marc de les seves competències i
d’acord amb la legislació aplicable, correspon a l’Ajuntament promoure i desenvolupar
les condicions i els serveis necessaris per garantir l’exercici dels drets i el compliment
de les obligacions per part dels ciutadans i les ciutadanes.
2. Les mesures de policia administrativa es configuren, de conformitat amb aquesta
Ordenança, com a última acció punitiva, sempre que les accions o omissions
detectades en resultin perjudicials per als interessos generals o de terceres persones,
o que es manifestin externament com a expressió conscient i voluntària de rebuig dels
béns i interessos protegits per la present Ordenança i l’ordenament jurídic en general.
Article 8. Deure de respectar els drets dels ciutadans i les ciutadanes
1. L’autoritat municipal ha d’evitar, amb els mitjans de què disposa, qualsevol acte
individual o col·lectiu que pugui destorbar o impedir per mitjans il·lícits el
desenvolupament de les iniciatives individuals o col·lectives lícites, legitimes i, si és el
cas, degudament autoritzades.
2. L’autoritat ha de promoure el principi bàsic de convivència i el respecte per les
diferents expressions socials, polítiques, ètniques, religioses, culturals, sexuals, etc.
10

ORDENANÇA MUNICIPAL DE
CIVISME I CONVIVÈNCIA
CIUTADANA

Igualment, ha d’evitar qualsevol actitud o pràctica que conculqui el dret a la intimitat, a
la convivència ciutadana pacífica, a l’ús dels espais i béns públics i, en definitiva, a
l’exercici lliure dels drets i les llibertats legalment reconeguts i garantits.

CAPÍTOL III. COMPORTAMENT I CONDUCTA CIUTADANA
Secció primera. Disposicions generals
Article 9. Rebuig de la violència i suport a iniciatives de resolució de conflictes
ciutadans
1. L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat declara el seu rebuig a la violència física o
psíquica entre persones o col·lectius.
2. L’Ajuntament sanciona les conductes i els comportaments que atempten contra la
convivència ciutadana i les activitats coactives o coercitives encara que no tinguin
rellevància penal, com ara baralles i discussions violentes. És una circumstància
agreujant que causin aldarulls o desordres públics.
3. L’Ajuntament facilita i dóna suport a totes les iniciatives que condueixin al debat, a
l’intercanvi d’opinions i a la resolució democràtica dels conflictes ciutadans, sense
perjudici del recurs a la jurisdicció competent perquè, en darrer terme, adopti una
resolució.
Article 10. Dignitat de les persones
1. S’han d’evitar totes les actituds individuals i col·lectives que atemptin contra la
dignitat de les persones, siguin quines siguin les condicions socials, culturals, de sexe,
d’edat o d’origen de les persones agreujades.
2. Les persones que conculquin la dignitat de tercers, de fet o de paraula, mitjançant
insults, burles, molèsties intencionades i innecessàries, coacció psíquica o física,
agressions o fets anàlegs, han de ser sancionades.
3. Constitueix una circumstància agreujant que l’objecte d’aquestes conductes siguin
menors, persones amb una discapacitat (física, psíquica, sensorial o malaltia mental)
que les faci especialment vulnerables. Igualment es considera circumstància agreujant
quan l’objecte d’aquestes conductes siguin autoritats i personal funcionari que actuïn
en l’exercici de les seves funcions.
4. L'
Ajuntament ha de vetllar per evitar l’exercici de la mendicitat i la seva propagació
dins del terme municipal, especialment amb relació a la mendicitat exercida per
menors i persones discapacitades, atès que la inducció de mendicitat a aquestes
persones és un il·lícit penal.
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5. Els agents de l’autoritat, en coordinació amb els Serveis Socials o, si escau, amb
altres institucions o serveis públics, han de facilitar la informació o l’accés de persones
en situació de mendicitat als establiments o serveis adients, amb la finalitat de
socórrer i/o ajudar la persona que ho necessiti.
Article 11. Contaminació acústica i odorífera
1. Aquesta regulació té per objecte protegir els drets fonamentals a la vida i integritat
física i a la intimitat i inviolabilitat de la llar, d'
acord amb allò que disposen els articles
15 i 18 de la Constitució, així com també els drets constitucionals a un medi ambient
adequat i a la protecció de la salut previstos als articles 43 i 45 del mateix text
constitucional.
2. Les ordenances municipals corresponents, en el si del marc de la legislació sectorial
de contaminació acústica (Ordenança municipal de vibracions i sorolls) regulen les
mesures necessàries per prevenir i corregir aquest tipus de contaminació fins i tot dins
l’àmbit de les relacions de veïnatge i als espais públics, en actes que pertorben el
descans i la tranquil·litat de veïns o veïnes i vianants.
El comportament dels ciutadans i ciutadanes a la via pública i zones de concurrència
pública i als vehicles de servei públic ha de mantenir-se dins dels límits de la bona
convivència ciutadana.
En especial, no està permès pertorbar el descans i la tranquil·litat dels veïns i veïnes i
vianants mitjançant:
a) Funcionament d'
aparells de televisió, ràdio, musicals o anàlegs.
b) Cants, crits o qualsevol altre acte molest.
Els establiments de venda de begudes i aliments o qualsevol altre establiment públic,
no poden comportar molèsties acústiques als veïns o veïnes o vianants i s’han de regir
per la normativa aplicable al soroll d'
activitats i/o d’acord amb el que estableix l’article
144.4 de l’Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’Administració municipal
en les activitats i instal·lacions.
3. La legislació sectorial de contaminació odorífera i les ordenances municipals que
incideixen en aquest àmbit regulen les mesures necessàries per prevenir i corregir
aquest tipus de contaminació fins i tot dins l’àmbit de les relacions de veïnatge i als
espais públics.
a) 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.
b) No es poden llençar a l’exterior fums, bafs i gasos, vapors o aire amb
substàncies en suspensió o temperatura diferent de la de l’ambient per les façanes
o patis de tot tipus, a excepció d’aquelles que compleixin la normativa tècnica
d’aplicació.
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4. Barbacoes:
a) Només es poden fer barbacoes dintre de les àrees recreatives i d’acampada
expressament autoritzades per a aquesta finalitat, així com en parcel·les de les
urbanitzacions, sempre que siguin d’obra i amb mesures adequades de precaució i
prevenció d’espurnes que puguin originar possibles incendis.
b) Pel que fa a la resta d’habitatges, les barbacoes han d’ajustar-se a les mesures
de seguretat adients i, si escau, amb l’autorització pertinent.
Article 12. Neteja i salubritat
1. La pertorbació de la convivència ciutadana mitjançant la realització d’actes que
incideixin negativament en el grau de neteja i salubritat mediambiental dels espais de
titularitat pública ha de regir-se per la normativa específica aplicable, i també pel que
s’estableix a la normativa mediambiental aplicable i de residus.
2. Són accions concretament prohibides, sense perjudici de les infraccions tipificades
en altres ordenaments:
a) Orinar, defecar, escopir o fer altres accions de manca d’higiene en indrets no
específicament autoritzats.
b) Llençar, abandonar o abocar residus sòlids o líquids en llocs, vies i transports
públics, als solars i a la xarxa de sanejament.
c) Deixar els envasos i embalatges de procedència comercial (caixes de cartró,
fusta i similars) i els residus municipals voluminosos fora dels horaris i llocs
establerts per l’Ajuntament.
d) Desplaçar qualsevol tipus de contenidor del lloc assignat pels serveis tècnics
corresponents i utilitzar-los per a ús privat.
Article 13. 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’ha d’adequar, en cada moment,
a les normes de civisme i col·laboració ciutadanes, i s’han de complir els plans bàsics
d’emergència municipal i els plans d’emergència específics, així com el que estableix
la normativa vigent en matèria de protecció civil.
2. En el cas de produir-se alguna desgràcia i/o catàstrofe natural, l’Alcaldia pot
requerir l’ajut i la col·laboració personal i/o material tant dels habitants com dels
col·lectius del terme municipal i, de manera especial, de les persones que, pels seus
coneixements i aptituds, puguin ser de més utilitat per a la comunitat. En aquests
casos, l’Alcaldia pot disposar, si ho estima necessari, dels mitjans, públics i privats,
que puguin ser útils i s’hagin d’aplicar a l’emergència decretada, i els titulars queden
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obligats a prestar-los.
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 implantació
correcta dels plans de protecció civil.
Article 14. Protecció dels menors
1. L’Ajuntament ha de vetllar especialment per la protecció i el benestar dels menors i
la salvaguarda dels drets de la infància. Amb aquesta finalitat ha de prendre mesures
especifiques i facilitar i donar suport a programes de prevenció i d’atenció de
situacions d’infància i adolescència en situació de vulnerabilitat, desprotecció i risc
social, sense perjudici de les actuacions que es pugui portar a terme des d’altres
administracions i/o jurisdiccions competents.
2. Qualsevol persona que conegui situacions de desprotecció de menors, com
maltractaments, negligències, abusos o similars, ho ha de fer saber a l’autoritat judicial
o a l’organisme competent. En aquest sentit pot informar-ne, immediatament, la Policia
Local, la qual ha d’adoptar les mesures legals i/o de prevenció o protecció pertinents, i
ha de posar el cas en coneixement dels Serveis Socials perquè en tinguin
coneixement i l’estudiïn i l’analitzin, i adoptin les mesures corresponents si és el cas.
3. El Pla d’actuació global per abordar l’absentisme escolar a Olesa de Montserrat,
aprovat pel Plenari del Consell Escolar Municipal en data 10 de juliol de 2001, ratificat
pel Ple de l’Ajuntament en data 25 d’octubre de 2001, i revisat i aprovades les
modificacions pel Ple de la Corporació en data 22 de febrer de 2002, recull tant la
definició com la classificació de l’absentisme escolar. Aborda també el protocol a
seguir per cada un dels serveis implicats en la seva detecció i intervenció.
4. L’absentisme escolar col·loca en una situació de risc els infants i joves que per
diferents raons i circumstàncies deixen d’assistir a l’escola, ja sigui de forma
intermitent o continuada.
5. Darrere d’un infant o adolescent absentista hi ha una gran varietat de causes que
provoquen aquesta conducta. Però aquests alumnes tenen dret a créixer i madurar en
les millors condicions possibles i, per tant, que es puguin atendre les seves
necessitats.
6. S’entén per absentista aquell menor que falta reiteradament a l’escola, ja sigui
temporalment o de forma continuada, sense causa justificada o per causa justificada
per la família però que pot afectar l’aprenentatge i la socialització del menor amb la
resta de companys de l’escola. En aquests casos, són famílies que accepten
l’absentisme dels fills ja sigui per motius concrets o per qualsevol dèficit en el si de la
família.
7. Les persones legalment responsables de l’alumne (pares o tutors legals) han de
comunicar i justificar degudament al centre educatiu corresponent qualsevol absència
del menor durant el període d’escolarització obligatòria.
8. Un infant absentista pot detectar-lo el mestre, la Policia Local, els treballadors
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socials del municipi, els familiars, els veïns o altres persones. A partir d’aquesta
detecció es posen en marxa els protocols establerts en el Pla d’actuació global amb
l’objectiu que l’alumne s’incorpori de manera continuada al centre escolar. Aquest Pla
preveu les intervencions dels centres escolars, la Policia Local, la Regidoria
d’Educació, la Regidoria de Serveis Socials i la tramitació dels casos no resolts a
Fiscalia de Menors de la Generalitat de Catalunya per tal que prengui les mesures
legals pertinents.
9. La negligència de les persones legalment responsables en el compliment del dret
d’escolarització i de l’assistència a l’escola del menor, constitueix infracció d’aquesta
Ordenança. A efectes d’aquesta Ordenança s’entén com a negligència la desatenció
dels requeriments formals adreçats als pares o tutors per part de les diferents
regidories que intervenen en el Pla d’actuació global per abordar l’absentisme escolar
a Olesa de Montserrat.
10. Els menors d’edat abandonats i extraviats han de ser acompanyats a les
dependències de la Policia Local o a l’Ajuntament per ser derivats al departament
escaient i després ser lliurats, els primers, a les autoritats competents, mentre que els
altres han de ser retinguts en custòdia a disposició dels seus pares, mares, tutors o
tutores. L’autoritat municipal ha d’informar immediatament, fent servir els mitjans
locals, del fet d’haver trobat un menor en aquestes condicions.
11. L’Ajuntament posa a disposició dels centres escolars d’Olesa de Montserrat un
programa d’educació viària. És responsabilitat de pares i/o tutors legals evitar que els
nens i les nenes menors de vuit anys transitin sols per les vies públiques. Tothom ha
d’evitar que els nens i les nenes accedeixin a la calçada si no van acompanyats.
12. L’Ajuntament posa a disposició dels centres escolars d’Olesa de Montserrat un
programa d’educació en civisme basat en l’Ordenança Municipal de Civisme i
Convivència Ciutadana. És responsabilitat de pares i/o tutors legals el compliment dels
preceptes recollits en aquesta ordenança per part dels menors d’edat.
Article 15. Indicacions i ordres de l’autoritat
1. Els ciutadans i les ciutadanes estan obligats a seguir les indicacions i les ordres
que, mitjançant els procediments establerts i en el compliment de les funcions i les
competències atribuïdes, els imparteixin les autoritats municipals i els seus agents.
2.
La desobediència de les ordres efectivament dictades i les expressions
irrespectuoses que impliquin una voluntat menyspreadora de l’autor i que pel context
en què es formulin signifiquin una alteració de la convivència, constitueixen infraccions
sancionables en via administrativa, sense perjudici que en funció de la seva gravetat
hagin de traslladar-se a la jurisdicció penal.
3. Així mateix, els agents municipals poden retirar de la via i els espais públics els
béns de les persones i/o col·lectius quan raons de seguretat o de salut pública així ho
aconsellin.
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Secció segona. Utilització d’espais, equipaments i béns públics
Article 16. Normes generals d’ús
1. Els espais, els equipaments i els béns públics s’han de fer servir de conformitat
amb l’ús al qual són destinats i conforme a les regles i la normativa que
específicament puguin regular-los.
2. En l’ús dels espais, els equipaments i els béns públics, es prohibeix:
a) Cometre accions que puguin deteriorar-los o alterar-ne les qualitats o les
condicions de funcionament, com per exemple:
1r. Llençar o col·locar sense autorització municipal fulls, cartells, banderoles,
pancartes, rètols i altres objectes destinats al suport publicitari o informació,
sobre qualsevol espai públic o sobre elements d’edificis i altres béns com
vehicles, arbrat, senyalitzacions de trànsit, fanals i altres elements del mobiliari
urbà no destinats a ser suport de mitjans de difusió. A aquest efecte
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat haurà de definir els espais públics destinats
al suport publicitari o a la informació.
2n. Manipular o modificar elements de les instal·lacions de l’enllumenat públic, el
subministrament d’aigua, la senyalització, la vigilància i el control del trànsit i de
la seguretat ciutadana o de la resta de serveis públics.
3r. Fer grafits, pintades, senyals, taques, gargots, escrits, inscripcions o
grafisme amb qualsevol matèria (tinta, pintura, matèria orgànica o similar) o bé
rallant la superfície, sobre qualsevol element de l’espai públic, així com a
l’interior i exterior d’equipaments, infraestructures o elements d’un servei públic i
instal·lacions en general, mobiliari urbà, arbres, jardins i vies públiques en
general.
Resten exclosos els murals artístics que es facin amb l’autorització municipal, als
llocs destinats a aquest efecte. Quan el grafit o pintada es faci en un bé privat
que es trobi instal·lat de manera visible o permanent a la via pública, és
necessària l’autorització expressa de l’Ajuntament.
b) Executar treballs d’ornamentació, restauració o reparació sense comunicar-ho
prèviament a l’Ajuntament.
c) Cometre accions que puguin representar un ús abusiu dels béns o que, pel seu
caràcter, suposin una limitació de l’ús general en igualtat d’altres usuaris o un risc
per a les persones o béns.
d) Adoptar comportaments que puguin representar mostres de racisme, xenofòbia
o violència en les activitats culturals o esportives i alteració de l’ordre. Els agents
municipals han de traslladar a les federacions i els comitès esportius corresponents
les actes que aixequin sobre les incidències que es produeixin per tal que es
prenguin les mesures corresponents, sense perjudici de la intervenció dels poders
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públics.
e) Utilitzar telèfons mòbils o altres enginys que emetin senyals acústics durant la
celebració d’actes que requereixin silenci o una atenció especial.
3. La concessió de l’autorització per a la col·locació o la distribució dels elements
publicitaris definits al paràgraf 2.a.1r porta implícita l’obligació, per part de qui en sigui
responsable, de netejar els espais de la via pública que es puguin haver embrutat i de
retirar, dins del termini autoritzat, tots els elements publicitaris que s’hagin utilitzat i els
accessoris corresponents. L'
Ajuntament pot exigir la constitució de fiança o aval
bancari per la quantia corresponent als costos previsibles d’aquesta neteja.
4. L’Ajuntament no es fa responsable dels danys que es puguin produir com a
conseqüència de l’entrada il·lícita als recintes municipals. En conseqüència seran
considerats responsables els autors dels danys.
5. La persona que trobi un objecte personal o de valor té l’obligació de dipositar-lo a
les dependències de la Policia Local.
Article 17. Parcs i jardins
1. És obligació de tots els ciutadans i les ciutadanes respectar la senyalització, els
horaris i les condicions d’ús que l’Ajuntament estableix en parcs, jardins i, en general,
en tots els espais d’ús públic destinats al lleure.
2. Es prohibeix i, per tant, es considera infracció:
a) Fer servir els espais verds destinats al lleure i els seus elements de forma
contrària a les condicions que en regulen l’ús.
b) Tenir un comportament o practicar exercicis o activitats que signifiquin risc de
danys per a la vegetació, el mobiliari, el reg, els paviments o qualsevol altre
element auxiliar que integra l’espai, o que representin un risc per a la integritat
física dels usuaris.
c) Fer servir els gronxadors i d’altres aparells d’esbarjo situats als parcs i places
públics persones que no compleixin les condicions i els requisits d’ús.
d) Jugar o fer activitats prohibides per l‘Ajuntament mitjançant els cartells indicadors
instal·lats amb aquesta finalitat en zones d’espais verds destinats al lleure.
e) Arrencar, maltractar o retirar arbres, fruits i plantes, o passar per sobre dels
talussos, els parterres i les plantacions, de forma que es puguin perjudicar d’alguna
manera els arbres o les plantacions.
Article 18. Fonts públiques
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Als estanys i a les fonts públiques es prohibeix i, per tant, constitueix infracció
d’aquesta Ordenança:
1. Banyar-se.
2. Permetre que hi nedin gossos o altres animals.
3. Abeurar-hi animals, sempre que el tipus de font no permeti evitar el contacte de
l’animal amb el broc.
4. Llençar-hi qualsevol mena de material susceptible de contaminar el medi.
5. Fer consum o provisió excessiva d’aigua per deixar-la perdre o bé destinar-la a ús
privat, sempre que no sigui justificat per tall de subministrament o per causes de força
major.
Article 19. Espais naturals
Als parcs forestals, a les zones de bosc d’ús comú i als espais agraris i fluvials no és
permès:
1. Caçar o tallar llenya de qualsevol mena sense autorització.
2. Extreure molsa i humus, fora dels casos que siguin degudament autoritzats.
3. Col·locar anuncis o rètols, fora dels que siguin degudament autoritzats.
4. Encendre foc fora dels llocs reservats amb aquesta finalitat i llençar llumins o
puntes de cigarretes enceses.
5. Elevar globus aerostàtics, llançar petards o disparar focs artificials fora de les zones
que s’assenyalin per a un ocasió determinada.
6. Embrutar el terra amb qualsevol material, deixar defecacions i/o escombraries de
qualsevol mena.
Article 20. Fogueres i pirotècnia
1. L’Ajuntament pot autoritzar la preparació i l’encesa de fogueres en dies de festivitat
assenyalada. Resta prohibit i, per tant, constitueix infracció d’aquesta Ordenança
encendre foc o mantenir-lo viu sense l’autorització municipal i, en qualsevol cas:
a) Preparar fogueres en llocs on obstrueixin el pas de vehicles o vianants.
b) Encendre fogueres a prop d’elements o xarxes de subministrament que puguin
resultar danyats.
c) Fer foc a menys de 20 metres de vehicles o edificis.
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d) Posar a la foguera materials la combustió dels quals pugui generar efectes tòxics
o contaminants o materials que puguin explotar.
2. Resta prohibit i, per tant, constitueix infracció:
a) Llançar o dirigir petards contra les persones, de manera que signifiqui un risc per
a la seva integritat.
b) Llançar o dirigir petards contra els béns, de manera que hi hagi risc de
deteriorar-los, i també col·locar-los sobre el mobiliari urbà i els béns privats.
c) Llançar coets des d’una distància inferior als 500 metres del bosc o zones amb
arbres que, per les seves circumstàncies, siguin susceptibles de combustió.
d) Fer servir productes pirotècnics a la vora de productes o líquids inflamables, i
també a la vora dels establiments d’expedició o emmagatzematge.
e) Posar productes pirotècnics dins d’elements l’explosió dels quals pugui provocar
la dispersió d’objectes amb risc per a les persones i béns.
f) No respectar les distàncies màximes de seguretat establertes en espectacles
pirotècnics.
3. Si les activitats prohibides en relació amb l’ús de productes pirotècnics les fan
menors d’edat, el material que portin haurà de ser decomissat.
4. L’autoritat municipal ha de carregar als infractors d’aquests preceptes el cost de
reposició dels béns públics malmesos, d’acord amb el procediment establert a la llei.
Article 21. Autorització d’activitats específiques en espais públics
1. L’Ajuntament pot autoritzar la celebració d’activitats específiques als espais públics i
fixar les normes que s’han de complir, tenint en compte les característiques de l’acte i
l’espai públic sol·licitat.
2. Els organitzadors de l’activitat són els responsables de complir les condicions
establertes per l’Administració municipal, i també d’adoptar les mesures adients per
vetllar per la seguretat de les persones i pel bon ús del recinte i dels elements i els
béns públics que hi hagi instal·lats.
3. Les persones titulars d’autoritzacions d’ús comú especial o d’ús privatiu dels béns
de domini públic resten obligats a mantenir en les condicions degudes de neteja tant
les instal·lacions pròpies com l’espai urbà sotmès a la seva influència.
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Article 22. Sistemes de captació d’imatges
Resta prohibida la captació d’imatges que no s’ajustin als termes establerts per la
legislació sobre protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, a la pròpia
imatge i a la inviolabilitat del domicili
Article 23. Sistemes d’alarma i avís acústic
1. Obligacions dels titulars d’alarmes
Són responsables del bon funcionament dels sistemes d’alarma les persones titulars
dels béns objecte de protecció i aquells altres que, en virtut d’altres relacions
jurídiques, tinguin interès en la protecció del bé.
2. El titular o responsable de l’alarma té prohibit:
a) No adoptar les mesures tècniques d’utilització i manteniment adequades dels
aparells d’alarma per evitar que provoquin falses alarmes.
b) No comunicar a l’Ajuntament o a la Policia les dades de les persones que calgui
localitzar i també les modificacions necessàries per a localitzar-les de forma
efectiva en cas de necessitat.
c) Provocar fins a dues falses alarmes o fer servir de forma incorrecta els aparells
d’alarma, pertorbant la tranquil·litat ciutadana i sense causa o motius justificats, en
un any.
d) Provocar voluntàriament la utilització incorrecta dels aparells d’alarma de manera
que pertorbin o impedeixin el seu ús o funcionament correctes.
3. Proves i assajos de sistemes d’alarma i avís acústic
1. S’autoritzen les proves i assajos d’aquests aparells, amb un avís previ a la Policia
Local. Poden ser de dos tipus:
a) Excepcionals: els que s’han de fer immediatament després de la instal·lació.
Poden efectuar-se entre les 9.00 h i les 20.00 h en el nucli urbà i entre les 9.00 h
i les 21.00 h en zona industrial.
b) Rutinaris: són els de comprovació periòdica dels sistemes d’alarma. Només
poden efectuar-se un cop al mes amb un interval de tres minuts com a màxim, i
dins l’horari anterior.
4. Actuació policial davant l’activació d’una alarma
1. Quan, de manera casual, intencionadament o per intent de robatori, es posi en
funcionament una alarma i la Policia se n’assabenti, els agents han de fer una
inspecció del lloc per comprovar si hi ha alguna anomalia, prendre les mesures que
la situació faci necessàries i intentar avisar el titular perquè es faci càrrec de la
situació i desconnecti ràpidament l’alarma. Quan l’alarma es dispari a
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conseqüència d’un intent de robatori, el titular o responsable ha de desconnectar-la
tan aviat com hagi complert la funció d’avís. Si el titular no hi és, s’haurà d’avisar
alguna altra persona perquè ho faci.
2. Si no es localitzen aquestes persones o no desconnecten l’alarma, la Policia, per
tal d’establir la tranquil·litat ciutadana, pot desconnectar-la utilitzant els mitjans que
tingui a l’abast, sense que aquesta actuació pugui ser causa de responsabilitat pels
danys causats o pels que es puguin derivar de la manca de protecció en quedar
desconnectat el sistema d’alarma.
3. En el cas que l’alarma amb funcionament irregular sigui la d’un vehicle i no se’n
pugui localitzar el titular, prèvia obertura de diligències per aquesta circumstància,
si s’escau, s’haurà de traslladar el vehicle al dipòsit municipal i aplicar la taxa de
retirada de la via que correspongui.
Secció tercera. Altres conductes als espais públics
Article 24. Juguesques
1. La regulació continguda en aquest article es fonamenta en la salvaguarda de la
seguretat pública, en la llibertat de circulació de les persones i la protecció dels
legítims drets dels usuaris o usuàries de l’espai públic, sobretot dels col·lectius
especialment vulnerables, com ara els menors.
2. És prohibit a l’espai públic l’oferiment de juguesques que comportin apostes amb
diners o béns, llevat d’autorització específica.
a) Es considera infracció greu l’oferiment de juguesques que impliquin apostes de
diners o béns.
b) Es considera infracció molt greu l’oferiment de juguesques que comportin un
risc de pèrdua més enllà del que és habitual en tot joc d’atzar i, en qualsevol cas,
l’anomenat triler.
3. Tractant-se de la infracció consistent en l’oferiment de juguesques a l’espai públic,
els agents de l’autoritat han de procedir a la intervenció cautelar dels mitjans emprats,
així com dels fruits de la conducta infractora.
Article 25. Jocs
1. La regulació continguda en aquest article es fonamenta en la llibertat de circulació
de les persones i en el dret que té tothom a no ser pertorbat i a gaudir lúdicament dels
espais públics d’acord amb la naturalesa i destinació d’aquests espais, respectant les
indicacions contingudes en els rètols informatius de l’espai afectat, si existeixen, i en
qualsevol cas els drets legítims dels altres usuaris o usuàries.
2. La pràctica de jocs de pilota, monopatí o similars a l’espai públic està sotmesa al
21

ORDENANÇA MUNICIPAL DE
CIVISME I CONVIVÈNCIA
CIUTADANA

principi general de respecte als altres, i, especialment, de la seva seguretat i
tranquil·litat, així com al fet que no comportin perill per als béns, serveis o
instal·lacions, tant públics com privats.
3. Resten prohibides:
a) La pràctica de jocs a l’espai públic que causin molèsties de certa intensitat als
veïns o veïnes i vianants.
b) Especialment la pràctica de jocs amb instruments o d’altres objectes que
puguin posar en perill la integritat física dels usuaris de l’espai públic, així com la
integritat dels béns, serveis o instal·lacions, tant públics com privats.
Sens perjudici de les infraccions previstes en l’Ordenança sobre circulació i
seguretat viària, no és permesa la pràctica d’acrobàcies i jocs d’habilitat amb
patins o monopatins fora de les àrees destinades a aquest efecte.
c) La utilització d’escales per a vianants, elements per a l’accessibilitat de
persones discapacitades, baranes, bancs, passamans o qualsevol altre element
del mobiliari urbà, per a les acrobàcies amb patins i monopatins.
4. Els agents de l’autoritat en els casos previstos en l’article 25.1 s’han de limitar a
recordar a aquestes persones que les esmentades pràctiques estan prohibides per la
present Ordenança. Si la persona persisteix en la seva actitud podrà ser sancionada
d’acord amb l’apartat següent.
5. Les pràctiques prohibides en l’apartat 3 es consideren infraccions lleus, tret que el
fet constitueixi una infracció més greu.
6. Es consideren, però, infraccions greus:
a) La pràctica de jocs que comportin un risc rellevant per a la seguretat de les
persones o els béns, i, en especial, la circulació temerària amb patins o monopatins
per voreres o llocs destinats a vianants.
b) La utilització d’elements o instal·lacions arquitectònics o del mobiliari urbà per a
la pràctica del monopatí, patins o similars quan els posin en perill de deteriorament.
7. Tractant-se de la infracció consistent en la pràctica de jocs a l’espai públic, els
agents de l’autoritat han de procedir a la intervenció cautelar dels mitjans emprats
(intervenció cautelar del joc, monopatí, patí o similar amb el qual s’hagi produït la
conducta).
Article 26. Ocupació de l’espai públic amb conductes que adopten formes de
mendicitat
1. Les conductes tipificades com a infraccions en aquest article pretenen
salvaguardar, com a béns especialment protegits, el dret que tenen els ciutadans i
ciutadanes a transitar per la vila d’Olesa de Montserrat sense ser molestats o
pertorbats en la seva voluntat, la lliure circulació de les persones, la protecció de
menors, així com el correcte ús de les vies i espais públics.
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2. Especialment, aquesta secció tendeix a protegir les persones davant conductes que
adopten formes de mendicitat insistent, intrusiva o agressiva, sigui directa o encoberta
sota prestació de petits serveis no sol·licitats, o qualsevol altra fórmula equivalent, així
com davant qualsevol altra forma de mendicitat que, de manera directa o indirecta,
utilitzi menors com a reclam o acompanyin la persona que exerceix aquesta activitat.
3. Resten prohibides:
a) Aquelles conductes que, sota l'
aparença de mendicitat, representen actituds
coactives o d’assetjament, o obstaculitzen i impedeixen de manera intencionada el
trànsit lliure dels ciutadans i ciutadanes pels espais públics.
b) L’oferiment de qualsevol bé o servei no requerit a persones que es trobin en
l’interior de vehicles privats o públics.
c) La neteja no sol·licitada dels parabrises dels automòbils detinguts als semàfors o
a la via pública, així com l’oferiment no sol·licitat de mocadors, premsa o qualsevol
altre objecte.
d) La mendicitat exercida per menors o aquella que es faci, directament o
indirectament, amb menors o persones amb discapacitats, sens perjudici del que es
preveu en l’article 232 del Codi penal.
e) La realització a l’espai públic d’activitats de qualsevol tipus quan obstrueixin o
puguin obstruir el trànsit rodat per la via pública, posin en perill la seguretat de les
persones o impedeixin de manera manifesta el trànsit lliure de les persones per les
voreres, places, avingudes, passatges o bulevards o altres espais públics.
Aquestes conductes estan especialment prohibides quan es desenvolupin a la
calçada, als semàfors o envaint espais de trànsit rodat.
4. En aquells casos de mendicitat no previstos en els apartats anteriors, els agents de
l’autoritat, quan les circumstàncies així ho aconsellin, poden contactar amb els Serveis
Socials a l’efecte que siguin aquests els que condueixin aquelles persones que
l’exerceixin als Serveis Socials d’Atenció Primària, amb la finalitat d’assistir-les, si fos
necessari.
5. Quan la infracció consisteixi en l’obstaculització del trànsit lliure dels ciutadans i
ciutadanes pels espais públics, els agents de l’autoritat poden recordar, en primer lloc,
a aquestes persones que les pràctiques esmentades estan prohibides per la present
Ordenança. Si la persona persisteix en la seva actitud i no abandona el lloc, se li ha
d’imposar la sanció que correspongui.
6. La realització de les conductes descrites en els apartats 3a i 3b d’aquest article
constitueixen una infracció lleu, excepte que els fets puguin ser constitutius d’una
infracció més greu.
7. Quan es tracti de la neteja no sol·licitada dels parabrises dels automòbils detinguts
als semàfors o a la via pública (apartat 3c), la infracció es considera greu. En aquest
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supòsit, no s’ha de requerir l’ordre d’abandonament de l’activitat i s’ha de sancionar la
conducta des del mateix moment que s’hagi comès.
8. Si la mendicitat és exercida per menors (apartat 3d), les autoritats municipals han
de prestar al menor l’atenció que sigui necessària de manera immediata, sens
perjudici que s’adopti la resta de mesures que preveu, si escau, l’ordenament jurídic.
Es considera, en tot cas, infracció molt greu la mendicitat exercida amb
acompanyament de menors, sens perjudici del que es preveu en l’article 232 del Codi
penal.
9. Les conductes recollides en l’apartat 3e d’aquest article es consideren infraccions
lleus, llevat el cas de les conductes que l’esmentat apartat qualifica d’especialment
prohibides, i que poden constituir una infracció més greu.
10. L'
Ajuntament ha d’adoptar totes les mesures que tingui al seu abast per eradicar
el fenomen de la mendicitat en qualsevol de les seves formes a la vila. A aquest
efecte, ha de treballar i prestar l’ajut municipal que sigui necessari en aplicació de la
legislació sobre aquesta matèria a Catalunya. L'
Ajuntament, així mateix, ha d’adoptar
totes les mesures que tingui al seu abast per eradicar el fenomen de la mendicitat
agressiva o organitzada en qualsevol de les seves formes a la vila.
11. Els agents socials i/o els agents de l’autoritat han d’informar totes les persones
que exerceixin la mendicitat en llocs de trànsit públic sobre els serveis municipals o
supramunicipals públics o privats als quals poden acudir per rebre informació i/o
suport per abandonar aquestes pràctiques.
Els agents de l’autoritat poden recordar, en primer lloc, a aquestes persones que les
pràctiques esmentades estan prohibides per la present Ordenança. Si la persona
persisteix en la seva actitud i no abandona el lloc, se li ha d’imposar la sanció que
correspongui.
En tot cas, els agents de l’autoritat han d’intervenir cautelarment els mitjans emprats
per a desenvolupar la conducta antijurídica, així com, si és el cas, els fruits obtinguts.
Article 27. Utilització de l’espai públic per a l’oferiment i demanda de serveis
sexuals
1. Les conductes tipificades com a infracció en aquest article persegueixen preservar
els menors de l’exhibició de pràctiques d’oferiment o sol·licitud de serveis sexuals al
carrer, mantenir la convivència i evitar problemes de vialitat en llocs de trànsit públic, i
prevenir l’explotació de determinats col·lectius. Les sancions recollides en aquest
article afecten també els usuaris dels serveis sexuals a la via pública.
2. La present normativa té com a objectiu establir una regulació sobre l’ocupació de
l’espai públic com a conseqüència de les activitats d’oferiment i demanda de serveis
sexuals, i es dicta tenint en compte els títols competencials municipals i els béns
jurídics protegits previstos en el paràgraf anterior.
3. Resta prohibit:
a) Oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis
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sexuals retribuïts a l’espai públic quan aquestes pràctiques excloguin o limitin la
compatibilitat dels diferents usos de l’espai públic, i és especialment prohibit quan
aquestes conductes es duguin a terme en llocs situats a menys de dos-cents
metres de centres educatius en els quals s’imparteixi qualsevol tipus
d’ensenyament.
b) Mantenir relacions sexuals retribuïdes a l’espai públic.
c) Persistir en l’actitud prohibida i no abandonar l’espai públic.
d) Incomplir les ordres dels agents de l’autoritat.
4. Els agents de l’autoritat o els serveis municipals, en els casos previstos en l’article
27.3, s’han de limitar a recordar a aquestes persones que les pràctiques esmentades
estan prohibides per la present Ordenança. Si la persona persisteix en la seva actitud
i no abandona el lloc, pot ser sancionada per desobediència a l’autoritat.
En tot cas, en els supòsits previstos en l’esmentat punt 4, s’ha d’informar aquestes
persones que les conductes esmentades estan prohibides i que les institucions
públiques i privades els ofereixen possibilitats d’assistència social, prestant-los, a
més, l’ajut que sigui necessari.
5. Les conductes recollides en l’apartat 3a de l’article 27 es consideren lleus. Les
conductes recollides en l’apartat 3b, 3c i 3d de l’article 27 es consideren molt greus.
6. L'
Ajuntament d’Olesa de Montserrat, a través dels serveis municipals, ha de prestar
informació i ajut a totes aquelles persones que exerceixin la prostitució en espais
públics i vulguin abandonar l’exercici d’aquestes pràctiques.
7. Els serveis municipals competents, amb l’auxili dels agents de l’autoritat, si és el
cas, han d’informar totes les persones que ofereixen serveis sexuals retribuïts en
espais públics sobre els serveis municipals o supramunicipals públics o privats als
quals poden acudir per rebre la informació i/o suport per abandonar aquestes
pràctiques.
8. L'
Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha de col·laborar intensament en la persecució
i repressió de les conductes atemptatòries contra la llibertat i indemnitat sexual de les
persones que es puguin cometre en l’espai públic. En especial, les activitats de
proxenetisme o qualsevol altra forma d’explotació sexual i, molt especialment, pel que
fa als menors.
Article 28. Altres activitats i prestació de serveis no autoritzats. Demanda i
consum
1. L’ús racional, ordenat i propi de les vies i els espais públics, el dret de les persones
a no ser molestades o pertorbades en l’exercici de la seva llibertat, la salut de les
persones, la salvaguarda de la seguretat pública, a més, en el seu cas, la protecció de
les propietats industrial i intel·lectual, la competència lleial i els drets de consumidors i
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usuaris, són les fonamentacions que regulen aquest article.
2. Resta prohibit:
a) Fer activitats i prestar serveis no autoritzats a l’espai públic, com ara tarot,
vidència, massatges, tatuatges i altres activitats anàlogues.
b) Col·laborar a l’espai públic amb qui faci les activitats o presti els serveis no
autoritzats, amb accions com ara vigilar i alertar sobre la presència dels agents de
l’autoritat.
c) Fer demanda, ús o consum a l’espai públic de les activitats o els serveis no
autoritzats als quals es refereix aquest article.
3. Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, lúdica, festiva,
esportiva o de qualsevol altra índole, han de vetllar perquè no es produeixin, durant la
seva celebració, les conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de
qualsevol d’aquests actes tenen lloc les conductes descrites, els organitzadors ho
hauran de comunicar immediatament als agents de l’autoritat.
4. Sens perjudici de la legislació penal, les conductes prohibides tipificades en l’article
28.2 constitueixen infracció lleu.
5. En els supòsits recollits en els apartats anteriors, els agents de l’autoritat han de
retirar i intervenir cautelarment el gènere o elements objecte de les prohibicions, i els
materials o els mitjans emprats. Si es tracta d’aliments o béns fungibles, hom els ha
de destruir o els ha de donar la destinació que sigui adient.
6. Quan les conductes tipificades en aquest article puguin constituir infracció penal
d’estafa, tipificada en els articles 248 a 251 i 623.4 del Codi penal, els agents de
l’autoritat ho han de posar en coneixement de l’autoritat judicial competent, sens
perjudici de la continuació de l’expedient administratiu sancionador.
Article 29. Ús impropi de l’espai públic
1. La regulació continguda en aquest article es fonamenta en la garantia d’un ús
racional i ordenat de l’espai públic i els seus elements, a més, en el seu cas, de la
salvaguarda de la salubritat, la protecció de la seguretat i el patrimoni municipal.
2. Resta prohibit:
a) Fer un ús impropi dels espais públics i els seus elements, de manera que
n’impedeixi o en dificulti la utilització per la resta d’usuaris.
3. No són permesos els següents usos impropis dels espais públics i dels seus
elements:
a) Acampar a les vies i els espais públics, acció que inclou la instal·lació estable en
aquests espais públics o en els seus elements o mobiliari en tendes de campanya,
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vehicles, autocaravanes o caravanes, llevat d’autoritzacions per a llocs concrets. No
és permès tampoc dormir de dia o de nit als espais públics.
b) Utilitzar els bancs i els seients públics per a usos diferents als quals estan destinats.

c) Rentar-se o banyar-se a les fonts, els estanys o similars.
d) Rentar roba a les fonts, els estanys, les dutxes o similars.
4. La realització de les conductes descrites en l’apartat 3 constitueixen infracció lleu.
5. En els supòsits recollits en els apartats anteriors, els agents de l’autoritat han de
retirar i intervenir cautelarment el gènere, els materials i els mitjans emprats.
6. Els serveis municipals han d’adoptar, en cada cas, quan es tracti de persones en
situació d’exclusió social, les mesures que siguin procedents en coordinació amb els
Serveis Socials municipals o, si escau, amb altres institucions o serveis públics i, si ho
estimen necessari per raons de salut, han d’acompanyar aquestes persones a
l’establiment o servei municipal adient amb la finalitat de socórrer-la o ajudar-la en allò
que sigui possible. En aquest cas, no s’ha d’imposar la sanció prevista.
7. En els supòsits previstos en l’apartat 3a en relació amb caravanes i autocaravanes,
els serveis municipals i els agents de l’autoritat han d’informar sobre els llocs
municipals habilitats per a l’estacionament d’aquests vehicles.
8. Quan es tracti de l’acampada amb autocaravanes, caravanes o qualsevol altre tipus
de vehicle, descrita en l’apartat 3a d’aquest article, i la persona infractora no acrediti la
residència legal en territori espanyol, l’agent denunciant ha d’imposar la multa aplicant
el descompte previst a les ordenances fiscals i, si no se’n diposita l’import, ha de
procedir a la immobilització del vehicle i, si s’escau, a la seva retirada i ingrés en el
dipòsit municipal.
Article 30. Ús comú especial de l’espai públic. Actuacions musicals al carrer
1. L’ús comú especial és el que, sense excloure de forma permanent altres usos,
sotmet la via o espai públic afectat a una intensitat o perillositat especial, cosa que
afecta restrictivament els altres usos o que suposa un aprofitament més enllà dels
usos definits com a generals.
#
2. Hom considera com a ús comú especial l’ocupació transitòria d’un espai públic tot
impedint el pas o l’estada dels vianants, l’emissió de músiques o sons i sorolls per
sobre del nivell mitjà a la via pública i les activitats que suposen un ús dels espais i les
instal·lacions públiques més enllà de la seva destinació natural.#
3. Les actuacions musicals al carrer requereixen llicència, llevat que es compleixin les
condicions següents:#
a) Que les actuacions es facin sense amplificadors, altaveus de qualsevol potència
ni instruments de percussió.#
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b) Que les actuacions es facin en espais públics d’amplada superior a 7 metres, i
sempre que no produeixin dificultats al trànsit o impedeixin l’ús normal de la via
pública.
c) Que les actuacions es facin en l’horari comprès entre les 10.00 h i les 22 h i no
tinguin una durada superior als 30 minuts. A més, amb independència de qui les
dugui a terme, mai poden superar el temps total de 2 hores en un dia en una
mateixa ubicació.
d) Que no confronti amb centres educatius, hospitals, clíniques o residències
assistides ni terrasses o vetlladors.
4. Quan es donin les circumstàncies assenyalades, les actuacions es podran portar a
terme directament, llevat que l’Alcaldia resolgui limitar-les o prohibir-les en atenció a
l’interès públic.
5. La no realització de les conductes descrites en l’apartat 3 constitueixen infracció
lleu.
6. Els agents de l’autoritat s’han de limitar, en primer lloc, a recordar a aquestes
persones que les pràctiques esmentades estan prohibides si no es donen les
condicions de l’apartat 3 d’aquest article. Si la persona persisteix en la seva actitud i
no abandona el lloc, se li ha d’imposar la sanció pertinent.
7. En el supòsit que l’activitat estigui expressament prohibida i existeixi reincidència o
negativa a la finalització de l’activitat i abandonament del lloc, i al marge de la
imposició de la sanció, els agents de l’autoritat han de retirar i intervenir cautelarment
el gènere, els materials i els mitjans emprats.
Secció quarta. Tinença d’animals
Article 31. Marc normatiu
1. Aquesta Ordenança regula aquells aspectes de la tinença d’animals relacionats
amb la convivència ciutadana. En la resta, aquesta matèria es regeix per una
ordenança específica.
2. La normativa que regula l’accés de les persones invidents al seu entorn pot establir
que algunes de les limitacions establertes en aquesta Ordenança no siguin aplicables
als gossos pigall.
Article 32. Nombre d’animals de companyia
1. L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat permet la tinença d’animals de companyia
sempre que la seva presència no representi un risc, un perill o una incomoditat per a
altres persones o animals, de forma que es compleixin les condicions que es fixen en
aquesta Ordenança i en l’ordenança específica de tinença d’animals.
2. El nombre d’animals de companyia que es pot posseir en un mateix habitatge està
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determinat per la normativa vigent. Quan aquesta normativa ho autoritzi, el nombre
permès per habitatge pot ser reduït o ampliat per l’Ajuntament, tenint en compte les
característiques dels animals, l’allotjament, l’espai disponible, les condicions
higienicosanitàries, les repercussions i les molèsties que puguin generar al veïnat i a
l’entorn.
Article 33. Condicions de manteniment i allotjament
1. Les persones propietàries i posseïdores d’animals estan obligades a mantenir-los
en condicions adequades d’higiene i neteja. En aquest sentit, s’han de mantenir els
allotjaments nets, desinfectats, desinsectats i desratitzats convenientment. La retirada
dels excrements i dels orins s’ha de fer de forma quotidiana.
2. Es prohibeix mantenir els animals en un lloc sense ventilació, sense llum i en
condicions climàtiques extremes.
3. Els animals no poden tenir com a allotjament habitual els celoberts o els balcons.
Article 34. Responsabilitats pel que fa a la convivència
1. Les persones propietàries i posseïdores d’animals estan obligades a adoptar les
mesures necessàries perquè la tranquil·litat dels seus veïns no sigui alterada pel
comportament dels seus animals.
2. Es prohibeix, des de les 22.00 h fins a les 8.00 h, deixar en patis, terrasses,
galeries, balcons o altres espais oberts animals que destorbin el descans del veïnat
amb els seus sons, crits o cants. Aquesta prohibició es fa extensiva a la resta del dia,
quan l’autoritat competent evidenciï que aquests animals amb els seus sons, crits o
cants provoquen molèsties al veïnat.
3. Les persones propietàries o posseïdores han de prendre les mesures necessàries
per evitar que les deposicions i els orins dels animals, especialment gossos i gats,
puguin afectar els pisos inferiors, les façanes o la via pública.
4. S’ha de respectar, en la mesura que sigui possible, la forma de viure i els espais que
ocupen els gats que conviuen al municipi que s’han agrupat en colònies i formen part
de la fauna urbana.
Article 35. Mètodes de subjecció i mesures de seguretat
1. A les vies públiques i els espais públics, els animals de companyia han d’anar lligats
amb la corretja corresponent i han de dur collar amb una placa identificadora o
qualsevol altre mitjà adaptat al collar en què han de constar el nom de l’animal i les
dades de la persona que n’és posseïdora o propietària.
2. A les vies públiques, part comunes d’immobles col·lectius i llocs i espais d’ús públic
en general, els gossos potencialment perillosos han d’anar lligats, amb cadena o
corretja no extensible de menys de 2 metres, i proveïts de morrió. No es pot portar
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més d’un gos per persona.
3. Els menors d’edat i les persones que hagin estat privades judicialment o
governativament per a la tinença de gossos potencialment perillosos no poden
conduir, adquirir o ser propietaris d’aquest tipus de gossos.
4. Les propietats que alberguin animals han de reunir les característiques següents,
especialment les que alberguin gossos potencialment perillosos:
a) Parets, tanques i portes suficientment altes, consistents, ben fixades i amb els
mecanismes adients per tal d’evitar la sortida del recinte dels animals.
b) En el cas de gossos potencialment perillosos, el recinte ha d’estar
convenientment senyalitzat amb l’advertiment de l’existència de gossos d’aquest
tipus.
Article 36. Accés a llocs de concurrència pública
En l’accés dels animals a llocs de concurrència pública, s’ha de tenir en compte el
següent:
1. L’entrada de gossos, gats o altres animals a tota mena de locals destinats a
fabricació, emmagatzematge, transport, venda o qualsevol tipus de manipulació
d’aliments queda expressament prohibida. És obligatori que aquests establiments
senyalitzin de forma visible a l’exterior aquesta prohibició.
2. A les piscines públiques, els rius, els llacs i altres llocs públics de bany, tant en
zones d’ús general com en zones d’ús privat d’establiments turístics, queda prohibida
la circulació o permanència de gossos o altres animals durant la temporada de bany.
En tot cas, les autoritats municipals han de determinar els punts i les hores en què
poden circular i romandre els gossos i els altres animals sobre els esmentats llocs
públics de bany del terme municipal.
3. No és permès l’accés d’animals a les zones de jocs infantils dels parcs ni rentar-los
a la via pública ni a les fonts, els rius o els llacs del terme municipal, ni deixar-los
beure aigua a prop dels sortidors de les fonts públiques.
4. Es prohibeix l’accés d’animals als edificis públics, a excepció dels gossos pigall.
Article 37. Alimentació d’animals
1. Es prohibeix alimentar els animals peridomèstics o salvatges urbans (coloms,
gavines, etc.), gossos, gats i altres animals rodamons.
2. L’Ajuntament ha de determinar aquells indrets on s’han de situar els dispositius per
alimentar i abeurar els gats que formen part d’una colònia, així com la resta
d’elements necessaris per mantenir les condicions de salubritat de la colònia (sorrals,
zones d’aixopluc...).
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Article 38. Deposicions dels animals
1. Resta prohibit permetre que els animals orinin o facin les deposicions fecals sobre
voreres, zones verdes i zones terroses i elements restants de la via pública destinats a
pas o estança de ciutadans i ciutadanes, especialment a les zones de jocs infantils.
2. Resta prohibit permetre que els animals orinin o facin les deposicions fecals sobre
elements d’edificis i altres béns com vehicles, mobiliari, etc.
3. Els animals han de fer les seves necessitats fisiològiques en els embornals de la
xarxa del clavegueram, a la part inferior de la vorada de la vorera, en els escocells
dels arbres o en els llocs expressament habilitats per l’Ajuntament, amb l’obligació de
complir el que està estipulat en l’apartat 4t d’aquest article.
4. Com a mesura higiènica ineludible, qui condueix l’animal resta amb l’obligació de
recollir i retirar els excrements, dipositar-los de forma higiènicament acceptable als
contenidors de recollida de deixalles i, fins i tot, netejar la part de la via pública que
hagi estat afectada.
Article 39. Facultats dels agents de policia i dels agents cívics
En tots els casos previstos en la secció quarta els agents de Policia i els agents cívics
estan facultats per:
a) Exigir a la persona propietària o conductora de l’animal la reparació immediata
de l’afecció causada.
b) En absència de la persona propietària o responsable, retenir l’animal per lliurar-lo
al Servei de Recollida d’Animals de Companyia.
c) Demanar a la persona propietària o conductora que identifiqui l’animal i faciliti la
lectura del microxip.
Article 40. Danys
La persona posseïdora d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de
la persona propietària, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que
ocasioni a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i espais públics i al
medi natural en general, d’acord amb el que estableix la legislació civil aplicable.
Secció cinquena. Prevenció del consum de drogues i problemes i riscs
associats
Article 41. Normes generals
1. L’Ajuntament ha de vetllar per tal d’evitar els danys per a la salut que es deriven del
consum de begudes alcohòliques, estupefaents i drogues, proposant i facilitant a les
persones consumidores que s’adrecin als serveis assistencials corresponents,
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promovent mesures que en limitin o n’evitin el consum i donant suport a iniciatives
ciutadanes destinades a la reorientació d’aquestes persones.
2. És prohibida la promoció pública de totes les substàncies que puguin generar
dependència i siguin nocives per a la salut, la distribució gratuïta de mostres, així com,
en general, totes aquelles activitats de publicitat o promoció que incompleixin les
exigències legals.
3. No es permet l’expedició de begudes alcohòliques mitjançant màquines
automàtiques fora de llocs tancats i, en aquests llocs, les màquines han d’estar
controlades per responsables dels establiments i amb la deguda senyalització sobre la
prohibició a menors, i s’ha de respectar, a tots els efectes, la normativa establerta per
la legislació vigent relativa a la prevenció i l’assistència en matèria de substàncies que
puguin generar dependència.
4. L’Ajuntament ha de ser especialment rigorós en el compliment de la prohibició de
consum de begudes alcohòliques i substàncies estupefaents i/o psicotròpiques a
zones i espais públics de la vila en els supòsits següents:
a) Quan hi hagi ostentació pública de l’embriaguesa o la drogoaddicció.
b) Quan hi hagi ostentació pública de l’embriaguesa o la drogoaddicció que pugui
ser denigrant per a la resta dels usuaris dels espais públics.
c) Quan, per la morfologia i el caràcter del lloc, el consum es faci en grup o convidi
a l’aglomeració de persones.
d) Quan, com a resultat de l’acció del consum, es deteriori la convivència i la
tranquil·litat de l’entorn o es provoquin situacions d’insalubritat o perjudicis per a
l’entorn i els seus elements configuratius.
e) Quan els llocs es caracteritzin per l’afluència o presència d’infants i adolescents,
especialment els parcs infantils i els centres educatius i el seu entorn fins a doscents metres.
5. Els agents de l’autoritat poden intervenir temporalment les begudes o les
substàncies, en els supòsits del paràgraf anterior, fins que cessin les circumstàncies
concomitants al consum.
6. En el cas de sancions administratives lleus per consum o tinença de substàncies
il·legals, aquestes sancions poden ser substituïdes per altres mesures d’acord amb el
catàleg de mesures alternatives del municipi.
7. En les instal·lacions esportives de titularitat municipal queda totalment prohibit el
consum i subministrament de begudes alcohòliques. En aquests supòsits es podrà
sancionar a l’entitat o col·lectiu que sigui responsable de l’ús de la instal·lació.
Article 42. Drogues, estupefaents i/o substàncies psicòtropes
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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, als llocs següents:
a) A les vies, els espais, els establiments o els transports públics i els edificis
municipals.
b) Als centres sanitaris, educatius, locals i als centres per a infants i joves i en altres
establiments similars, ja siguin públics o privats.
2. És prohibit també l’abandonament al carrer dels estris o instruments utilitzats per al
consum de substàncies descrites en el paràgraf anterior.
3. Les persones organitzadores 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 han de ser considerats responsables
d’una infracció administrativa o penal, d’acord amb el que estableix la legislació de
seguretat ciutadana.
4. És prohibida la venda o el subministrament als menors de 18 anys de coles i altres
substàncies i productes industrials presumiblement inhalables de venda autoritzada
que puguin produir efectes nocius per a la salut, creïn dependència o produeixin
efectes euforitzants o depressius.
Article 43. Begudes alcohòliques
1. Es prohibeix la venda, la dispensació i el consum de begudes alcohòliques:
a) A menors de 18 anys.
b) A la via i als espais públics, especialment en parcs i jardins, llevat d’autorització
municipal expressa:
1r. Per a espais com terrasses i vetlladors, o
2n. En dates i festes assenyalades.
c) Als centres sanitaris, educatius, locals i centres per a infants i joves, inclosos els
d’atenció social i altres establiments similars, ja siguin públics o privats.
2. En tot cas, la venda, el subministrament i el consum de begudes alcohòliques ha
de respectar la normativa establerta per la legislació vigent relativa a la prevenció i
l’assistència en matèria de substàncies que puguin generar dependència.
3. Els establiments públics on es venguin begudes alcohòliques han de complir les
normes relatives a la venda, segons la persona destinatària o compradora i el tipus de
beguda. Les persones que regentin aquests establiments han de tenir cura d’evitar, en
la mesura de les seves possibilitats, l’embriaguesa de la seva clientela i han de ser
especialment curosos en relació amb el compliment escrupolós de les normes
referents a menors.
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Article 44. Tabac
1. És prohibida la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes
del tabac en els llocs i en el termes establerts en la normativa sectorial que ho regula.
2. En general s’ha de respectar el principi de prevalença del dret de les persones no
fumadores en atenció a la promoció i defensa de la salut individual i col·lectiva.
CAPÍTOL IV. RELACIONS VEÏNALS
Article 45. Sobre el comportament en general
1. La qualitat de vida dins dels habitatges exigeix, per part de les persones ocupants
dels immobles que formen les comunitats de propietaris i de tot el veïnat, un
comportament cívic i respectuós, a fi d’evitar, en l’activitat quotidiana que es genera a
l’interior dels immobles, la producció de sorolls i altres molèsties que pertorbin la bona
convivència i la salut ambiental privada o familiar.
2. D’altra banda, la qualitat de vida s’obté, també, per la limitació de les activitats que,
tot i dur-se a terme a la via pública, i per tant fora del marc de la comunitat de veïns i
propietaris, afecten l’interior dels immobles.
Article 46. Activitats als immobles destinats a usos residencials, d’habitatge i
comunitats de veïns i veïnes
1. El desenvolupament d’activitats domèstiques, com regar plantes, estendre roba,
netejar catifes i estovalles, evacuar fums, aigua o brossa als immobles destinats a
usos residencials, d’habitatge i comunitats de veïns i veïnes, cal que es mantingui dins
dels límits que exigeixen la convivència ciutadana i el respecte als altres.
2. Així, són prohibides les activitats que causin molèsties efectives o perjudicis a altres
veïns o als seus immobles o a parts privades d’aquests immobles. Les activitats i els
usos de les persones i també els elements i les instal·lacions sota la seva
responsabilitat susceptibles de produir problemes de contaminació acústica o altres
molèsties que puguin pertorbar la salut, la intimitat o el benestar dels ciutadans i les
ciutadanes, han d’observar les prescripcions establertes en aquesta Ordenança i el
que disposen la legislació i la resta de disposicions generals sobre contaminació
acústica així com la resta de normativa específica que els sigui aplicable.
3. A títol d’enumeració no exhaustiva, es consideren activitats, usos i elements sota la
responsabilitat de les persones titulars:
a) El funcionament d’instal·lacions, aparells electrodomèstics i d’altres elements
destinats a l’esbarjo i al lleure en el propi domicili.
b) Les activitats ocasionals, com traslladar, adequar o moure mobles, o accionar
sistemes de tancament d’espais interiors o exteriors.
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c) El volum de la veu humana o de les activitats de les persones, com el cant o
l’emissió de música amb instruments musicals.
d) Les feines domèstiques com regar plantes, estendre roba, espolsar catifes i
estovalles, o evacuar fums, aigua o brossa a l’interior dels immobles i les
comunitats de veïns i veïnes.
e) L’ús i la conservació de l’habitatge d’acord amb la seva destinació: vetllar per la
conservació i les condicions dels elements de seguretat, salubritat i ornament
públic. Cal assegurar l’habitatge, d’acord amb el que estableix la legislació,
garantint com a mínim els riscs que derivin de causes fortuïtes, de força major i de
danys contra tercers.
f) El manteniment de l’habitatge lliure d’insectes i rosegadors i en condicions
adients d’higiene i salubritat.
g) Les obres necessàries per al manteniment adequat i la conservació de l’immoble
i els seus serveis, per tal que reuneixi les degudes condicions estructurals,
d’estanquitat, d’habitabilitat i de seguretat. Les persones propietàries i usuàries dels
habitatges han de respondre de les sancions que l’Ajuntament els imposi per no
complir els requeriments, llevat dels casos en què, un cop aprovades pels òrgans
de la comunitat les obres o les mesures necessàries, una o més persones s’oposin
o demorin injustificadament l’execució d’aquestes ordres, cas en què aquestes
persones hauran de respondre individualment de les sancions que s’imposin per via
administrativa.
4. Les persones propietàries i usuàries dels habitatges han de complir, a càrrec seu,
els requeriments que l’Ajuntament faci per impedir o corregir els defectes nocius,
molestos, insalubres o perillosos que perjudiquin els altres habitatges.
Article 47. Prohibicions
1. Resta prohibit i, per tant, constitueix infracció d’aquesta Ordenança:
a) Executar feines de reforma, conservació o millora dels immobles (construcció,
fusteria o altres de semblants) dins la franja horària compresa entre les 20.00 h i
les 8.00 h els dies laborals, i els dies festius i vigílies dins la franja horària compresa
entre les 20.00 h i les 9.00 h.
b) Dur a terme feines de reparació o instal·lació d’electrodomèstics, aparells
elèctrics o instal·lacions auxiliars dins la franja horària compresa entre les 20.00 h i
les 8.00 h els dies laborals, i els dies festius i vigílies dins la franja horària compresa
entre les 20.00 h i les 9.00 h, que impliquin l’exercici d’accions incloses en el
paràgraf anterior o que superin els límits sonors que la legislació de contaminació
acústica i les disposicions municipals estableixen.
c) Desenvolupar accions o ometre el deure de diligència en l’execució d’activitats de
forma reiterada en l’àmbit veïnal, causant molèsties i/o perjudicis o danys.
d) Desenvolupar accions o omissions contràries als estatuts de la comunitat de
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propietaris que provoquin un perjudici o una molèstia reiterada i que siguin un
element de pertorbació greu de la convivència veïnal, posada de manifest per mitjà
de les actes de la junta de propietaris.
e) Distribuir correspondència comercial als immobles on la comunitat de propietaris
n’hagi acordat i senyalitzat degudament la prohibició. En aquests casos és
considerarà responsable l’empresa anunciant.
2. S’exceptuen del que estableixen els paràgrafs anteriors les feines de reparació
urgent i necessària que afectin la seguretat de persones i béns o que condicionin el
subministrament dels serveis bàsics d’aigua, llum, combustible o d’altres relacionats
amb la salut.
Article 48. Solució extrajudicial de conflictes. Altres incompliments de
l’Ordenança i reiteració d’infraccions
Els òrgans i serveis municipals resten facultats per a la implantació, dins l’àmbit de les
seves competències, de mecanismes públics de solució de conflictes mitjançant la
conciliació, la transacció, la mediació o l’arbitratge, que en cap cas no poden donar
lloc a solucions contràries a l’ordenament jurídic.
1. Altres incompliments no recollits en aquesta Ordenança, encara que susceptibles
de ser-hi, han de ser tipificats com a infracció lleu, excepte si poden tenir
responsabilitats en una altra via jurídica.
2. Les reiteracions de les infraccions en franges temporals determinades en aquesta
Ordenança, comporten l’elevació de la sanció en el seu grau immediatament superior.
CAPÍTOL V: RÈGIM SANCIONADOR
Article 49. Tipificació d’infraccions
1. Són infraccions administratives els fets o conductes que impliquin l’incompliment
total o parcial de les obligacions o prohibicions establertes en aquesta Ordenança
municipal.
2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, tal com es detalla a la
taula de l’annex I. L’incompliment de qualsevol precepte d’aquesta Ordenança no
expressament qualificat com a infracció greu o molt greu es considera infracció lleu.
3. En casos de reiteració en la comissió de les infraccions a efectes de graduació de la
sanció es considera el següent:
a) Són qualificades com a molt greus la segona i successives infraccions greus
comeses pel mateix subjecte dins d’un termini de dos anys.
b) Són qualificades com a greus la segona i successives infraccions lleus comeses
pel mateix subjecte dins d’un termini de sis mesos.
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Article 50. Sancions
1. Les infraccions lleus poden ser sancionades per part de l’òrgan competent amb
multes de fins a 600 euros; les greus amb multes de fins a 1.500 euros i les molt greus
amb multes de fins a 3.000 euros, d’acord amb el que es detalla a la taula de l’annex I.
També es poden sancionar amb la revocació de l’autorització municipal amb la qual
tingui alguna relació o bé amb la suspensió temporal de la seva vigència o del dret a
obtenir-la o renovar-la.
2. L’import de la sanció s’ha d’incrementar amb el cost de la reposició dels béns
públics que puguin haver resultat malmesos, és a dir, l’Ajuntament, subsidiàriament,
podrà netejar o reparar els danys causats per la infracció fins a reposar el bé en el seu
estat natural i original amb càrrec a la persona responsable, sens perjudici de les
sancions corresponents. L’Ajuntament s’ha de rescabalar de les despeses que
comporti la neteja o reparació, sens perjudici també de la imposició de les sancions
escaients.
3. Les sancions per infraccions lleus poden ser commutades d’acord amb les
condicions que s’estableixen a l’article 57 d’aquesta Ordenança.
4. La modificació de la taula d’infraccions i sancions de l’annex I s’ha de tramitar amb
les formalitats de l’aprovació de les ordenances municipals.
Article 51. Gradació de les sancions
1. Les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte:
a) La gravetat de la infracció.
b) El benefici obtingut.
c) El perjudici causat als interessos generals, i el valor dels danys causats.
d) La intencionalitat.
e) La reiteració.
2. Si no s’hi aprecien circumstàncies atenuants o agreujants, les sancions s’han
d’aplicar en el terme mitjà que s’indica en la taula de l’annex I.
Article 52. Persones responsables
1. Les accions o omissions que contravinguin allò que regula aquesta Ordenança han
de generar responsabilitat de naturalesa administrativa, sens perjudici de la que pugui
ser exigible en via penal o civil.
2. A més de les responsabilitats derivades de la legislació sectorial corresponent i de
les ja definides en altres preceptes d’aquesta Ordenança, en són responsables les
persones següents:
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a) Responsables directes:
1r. Les persones autores materials de les infraccions, sigui per acció o per
omissió, tret dels supòsits que aquestes siguin menors d’edat o hi concorri
alguna causa legal d’inimputabilitat, cas en què en són responsables directes els
pares, mares, tutors, guardadors legals o aquelles persones que en posseeixin
la custòdia legal.
2n. 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.
3r. La persona propietària o posseïdora de l’animal i la que, per acció o omissió,
hagi participat en la comissió de la infracció, d’acord amb la normativa
reguladora dels animals domèstics o de companyia i dels animals considerats
potencialment perillosos.
4t. Les persones titulars de les llicències o autoritzacions municipals.
5è. Les persones titulars dels establiments i organitzadores d’espectacles, en
cas de no tenir concedida la llicència o autorització municipal corresponent.
6è. Totes aquelles persones que apareguin com a responsables directes en les
disposicions d’aquesta Ordenança.
b) Responsables subsidiaris:
1r. Les persones titulars o propietàries de vehicles amb què s’ha comès la
infracció, sempre que aquestes no siguin les conductores en el moment de la
comissió de la infracció.
2n. Les persones propietàries dels animals, sempre que no estiguin presents
en el moment de la comissió de la infracció.
c) Responsables solidaris: 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 en la comissió de la
infracció, totes han de respondre solidàriament tant de les infraccions comeses com
de les sancions que s’imposin.
3. Les responsabilitats derivades de l’incompliment de les obligacions assenyalades en
aquesta Ordenança són exigibles, no sols pels actes propis, sinó també pels actes
d’aquelles persones de qui s’hagi de respondre en aplicació del que s’especifica a
aquest efecte en la legislació vigent i en aquesta Ordenança.
Article 53. Òrgan competent
L’òrgan competent per a la incoació del procediment sancionador, per nomenar la
persona que l’instrueix i per resoldre’l és l’Alcaldia o l’òrgan en el qual hagi delegat
aquesta competència.
38

ORDENANÇA MUNICIPAL DE
CIVISME I CONVIVÈNCIA
CIUTADANA

Article 54. Procediment sancionador
1. El procediment s’ha de regir pel que estableix la reglamentació de l’Estat sobre
l’exercici de la potestat sancionadora.
2. Els terminis i les normes sobre la prescripció de les infraccions i les sancions es
regeixen pel que estableix la legislació de procediment administratiu comú.
Article 55. Relació dels fets denunciats amb altres ordenaments
1. Quan les infraccions d’aquesta ordenança signifiquin infraccions de normes de rang
superior s’ha de procedir d’acord amb el que estableixen aquestes normes.
2. En qualsevol moment del procediment sancionador en què els òrgans competents
estimin que els fets també poden ser constitutius d’il·lícit penal, ho han de comunicar a
l’autoritat judicial corresponent, i s’ha de suspendre el procediment fins que no hi hagi
resolució judicial.
Article 56. Finalització del procediment
1. Un cop començat un procediment sancionador, si l’infractor reconeix la seva
responsabilitat, s’ha de resoldre immediatament amb la imposició de la sanció
procedent.
2. El pagament voluntari en qualsevol moment anterior a la resolució implica la
terminació del procediment, sense perjudici de poder interposar els recursos
corresponents. A l’inici dels procediments que s’incoïn per raó de la present
Ordenança, l’autoritat competent pot fixar bonificacions (d’acord amb les ordenances
fiscals) de la proposta de sanció econòmica de l’instructor. En cas que s’aboni aquest
import, s’ha de posar fi al procediment sense cap més tràmit.
Article 57. Prestacions substitutòries
1. Les infraccions lleus d’aquesta Ordenança poden tenir com a mesura alternativa o
substitutòria de la multa la participació en activitats formatives i de reeducació en els
valors cívics o, quan els autors o les autores tinguin edat laboral, la realització de
treballs de reparació o de prestacions socials a favor de la comunitat. Atès el seu valor
educatiu, les prestacions substitutòries s’han de promoure quan els autors de les
infraccions siguin menors d’edat.
2. Resten excloses de la possibilitat establerta al paràgraf anterior:
a) Les persones que hagin reincidit en la comissió d’una mateixa infracció.
b) Les que s’hagin acollit a aquesta fórmula substitutòria durant els dos anys
anteriors.
c) Les persones que hagin obstruït o obstaculitzat l’actuació municipal durant la
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instrucció del procediment sancionador.
3. Per tal que la mesura alternativa tingui un caràcter plenament educatiu, ha
d’ajustar-se als principis següents:
a) Ser acceptada voluntàriament i formal per la persona infractora.
b) Ser adequada a les característiques i aptituds de la persona infractora.
c) Ser significativa i coherent amb la infracció comesa.
d) Anar dirigida a adquirir consciència o a la reparació dels danys causats.
e) Facilitar a la persona infractora la comprensió que l’activitat duta a terme és útil i
necessària per a la comunitat o per si mateixa.
f) Aplicar la mesura correctora al més aviat possible.
g) Concretar prèviament l’abast de l’activitat (nombre d’hores o extensió).
4. La durada màxima de l’activitat alternativa a la sanció econòmica és de trenta
hores.
5. En incoar l’expedient s’ha de fer constar la possibilitat d’acollir-se a aquesta
alternativa.
6. Si la persona infractora no duu a terme positivament les activitats alternatives
establertes, haurà de fer efectiu el pagament de la multa.
7. L’organització del sistema de prestació alternativa s’ha de regular mitjançant un
reglament que desenvolupi l’ordenança. Aquest reglament ha d’incloure un catàleg de
les mesures substitutòries de les sancions per les infraccions a aquesta Ordenança,
que haurà d’aprovar el Ple.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
Les mesures de foment de la convivència que han estat proposades al si del procés
de participació ciutadana i al tràmit d’informació pública posterior a l’aprovació inicial
d’aquesta Ordenança formen part de l’objecte material del Pla de civisme que
s’esmenta en l’exposició de motius, que haurà de detallar el calendari d’implantació de
cadascuna de les mesures i actuacions en general.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA
En qualsevol precepte de la present Ordenança que reguli aspectes idèntics d’una
altra ordenança específica, s’han d’aplicar els preceptes de l’ordenança específica per
sobre dels preceptes de l’ordenança més genèrica. Si l’ordenança específica, dins el
seu àmbit d’aplicació, no regula aspectes que recull l’ordenança genèrica, els
preceptes de l’ordenança genèrica s’han d’aplicar amb la resta dels preceptes de
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l’ordenança específica, sempre que no siguin similars.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Resten derogades les ordenances de policia i bon govern i qualsevol relativa a la
convivència ciutadana vigents fins ara, amb les excepcions establertes a les
disposicions transitòries d’aquesta Ordenança. També resta derogada qualsevol altra
disposició en matèria de civisme i convivència ciutadana que s’oposi a aquesta
Ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL. EFICÀCIA TEMPORAL
Aquesta Ordenança entra en vigor trenta dies després d’haver estat publicada al BOP
i ha de regir de forma indefinida fins a la seva derogació o modificació.
Olesa de Montserrat, 25 de març de 2010
El Secretari

Òscar González i Ballesteros

ANNEX I
ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA
CATÀLEG D’INFRACCIONS I SANCIONS DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA
Articles
OM
Op
Ap
Inf
PRECEPTE - Infracció
Grau
Grau
Grau
mínim
mitjà
màxim
5
5

1

a

5

1

b

5

2

Deures dels ciutadans i les ciutadanes en relació
amb la convivència a la vila
MG Fer accions que puguin generar situacions de risc o
perill per a la salut i la integritat física de persones i
béns.
G Fer accions que puguin ocasionar danys o alterar el
funcionament regular i l’estat del mobiliari urbà
conforme al seu destí, o que en comportin la
degradació visual o d’ornament.
G No respectar l’exercici lliure dels drets reconeguts als
altres ciutadans i ciutadanes en aquesta Ordenança i
en la resta de normatives.

1500

2250

3000

600

1000

1500

600

1000

1500
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5
5

3

G

4

G

6
6

2

a

L

6

2

b

L

6
6

2
2

c
d

L
L

6

2

e

L

6

2

f

L

9
9

2

G

10
10

2

G

10

3

G

No respectar la convivència, la tranquil·litat ciutadana,
el medi ambient urbà i la seguretat de les persones no
evitant la comissió d’actes que puguin deteriorar-les.
No respectar la tranquil·litat i els estàndards
ambientals de la convivència familiar o individual de la
resta de ciutadans i ciutadanes, tot i desenvolupar-se
en els espais privats.
Drets i deures del ciutadans i les ciutadanes
davant l’Administració municipal
No complir les obligacions que determinen els bans
dictats per l’Alcaldia.
No facilitar a les autoritats municipals les dades i la
informació que els sol·licitin quan, justificadament,
siguin necessàries per a la tramitació i el bon fi dels
procediments administratius municipals.
No comparèixer davant de l’autoritat municipal quan
se sigui citat per disposició legal amb indicació del
motiu de la citació.
No facilitar a l’Administració la realització d’informes,
inspeccions, actes d’investigació i dades veraces
pròpies o de tercers quan no afectin la intimitat o el
secret professional, en els casos previstos per la llei o
quan siguin necessàries per a la prossecució dels
procediments administratius que serveixen a
l’Administració
per
desenvolupar
les
seves
competències i activitats legítimes o per defensar els
interessos generals.
No mantenir un tracte respectuós i correcte amb el
personal que integra l’Administració municipal i les
seves autoritats en correspondència amb el deure del
personal de l’Administració de mantenir un tracte
acurat i respectuós amb els ciutadans i les
ciutadanes.
No esmenar i corregir les deficiències observades en
les seves activitats quan hagin estat requerits a
aquest efecte per l’Administració municipal.
Rebuig de la violència i suport a iniciatives de
resolució de conflictes ciutadans
Adoptar i/o mantenir conductes i comportaments que
atempten contra la convivència ciutadana i les
activitats coactives o coercitives encara que no tinguin
rellevància penal, com ara baralles i discussions
violentes. És una circumstància agreujant que causin
aldarulls o desordres públics.
Dignitat de les persones
Conculcar la dignitat de tercers, de fet o de paraula,
mitjançant insults, burles, molèsties intencionades i
innecessàries, coacció psíquica o física, agressions o
fets anàlegs.
Conculcar la dignitat de tercers, de fet o de paraula,
mitjançant insults, burles, molèsties intencionades i
innecessàries, coacció psíquica o física, agressions o
fets anàlegs, quan l’objecte d’aquestes conductes
siguin menors, persones amb una discapacitat (física,

600

1000

1500

600

1000

1500

100

300

600

100

300

600

100

300

600

100

300

600

100

300

600

100

300

600

600

1000

1500

600

1000

1500

600

1000

1500
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11
11
11

2
2

a

L

11

2

b

L

11
11

3

a

L

11

3

b

L

11

4

a

L

11

4

b

L

12
12

2

a

L

12

2

b

L

12

2

c

L

12

2

d

L

14
14

9

G

14

11

L

15
15

1

G

psíquica, sensorial o malaltia mental) que les faci
especialment vulnerables o autoritats i personal
funcionari que actuïn en l’exercici de les seves
funcions.
Contaminació acústica
APLICACIÓ DE LA NORMATIVA SECTORIAL
Pertorbar el descans i la tranquil·litat dels veïns i
veïnes i vianants mitjançant el funcionament d'
aparells
de televisió, ràdio, musicals o anàlegs.
Pertorbar el descans i la tranquil·litat dels veïns i
veïnes i vianants mitjançant cants, crits o qualsevol
altre acte molest.
Contaminació odorífera
Dur a terme qualsevol acció o omissió que generi
l’emissió d’olors molestes, nocives i/o perjudicials per
a les persones i el medi ambient.
Llençar a l’exterior fums, bafs i gasos, vapors o aire
amb substàncies en suspensió o temperatura diferent
de la de l’ambient per les façanes o patis de tot tipus,
a excepció dels que compleixin normativa tècnica.
Fer barbacoes fora de les àrees recreatives i
d’acampada expressament autoritzades per a això,
així com en parcel·les de les urbanitzacions, sempre
que no siguin en receptacles d’obra i amb mesures
adequades de precaució i prevenció d’espurnes que
puguin originar possibles incendis.
A la resta d’habitatges, fer barbacoes sense ajustar-se
a les mesures de seguretat adients i, si escau, sense
l’autorització pertinent.
Neteja i salubritat
Orinar, defecar, escopir o fer altres accions de manca
d’higiene en indrets no específicament autoritzats.
Llençar, abandonar o abocar residus sòlids o líquids
en llocs, vies i transports públics, als solars i a la
xarxa de sanejament.
Deixar els envasos i embalatges de procedència
comercial (caixes de cartró, fusta i similars) i els
residus municipals voluminosos fora dels horaris i
llocs establerts per l’Ajuntament.
Desplaçar qualsevol tipus de contenidor del lloc
assignat pels serveis tècnics corresponents i utilitzarlos per a ús privat.
Protecció dels menors
Negligir, les persones legalment responsables, el
compliment del dret d’escolarització i de l’assistència
a l’escola del menor.
No evitar, els pares o tutors legals, que els infants
menors de vuit anys transitin sols per les vies
públiques i/o que accedeixin a la calçada si no van
acompanyats.
Indicacions i ordres de l’autoritat
No seguir les indicacions i les ordres que, mitjançant
els procediments establerts i en el compliment de les

OVS
100

300

600

100

300

600

100

300

600

100

300

600

100

300

600

100

300

600

100

300

600

100

300

600

100

300

600

100

300

600

600

1000

1500

100

300

600

600

1000

1500
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15

2

G

16
16

2

a

L

16

2

a) 1r

L

16

2

a) 2n

G

16

2

a) 3r

L

funcions i les competències atribuïdes, els imparteixin
les autoritats municipals i els seus agents.
Desobeir les ordres efectivament dictades per les
autoritats municipals o els seus agents i les
expressions irrespectuoses que impliquin una voluntat
menyspreadora de l’autor/a i pel context en què es
formulen signifiquin una alteració de la convivència.
Normes generals d’ús d’espais, equipaments i
béns públics
Cometre accions que puguin deteriorar o alterar les
qualitats o condicions de funcionament dels espais,
equipaments i béns públics.
Llençar o col·locar sense autorització municipal fulls,
cartells, banderoles, pancartes, rètols i altres objectes
destinats al suport publicitari o informació, sobre
qualsevol espai públic o sobre elements d’edificis i
altres béns com vehicles, arbrat, senyalitzacions de
trànsit, fanals i altres elements del mobiliari urbà no
destinats a ser suport de mitjans de difusió. (No entra en
vigor fins que es defineixin els espais destinats a la informació)

16

b

L

16

c

L

16

d

L

16

e

L

16

17
17

3

1

L

Manipular o modificar elements de les instal·lacions de
l’enllumenat públic, el subministrament d’aigua, la
senyalització, la vigilància i el control del trànsit i de la
seguretat ciutadana, o de la resta de serveis públics.
Fer grafits, pintades, senyals, taques, gargots, escrits,
inscripcions o grafisme amb qualsevol matèria (tinta,
pintura, matèria orgànica o similar) o bé rallant la
superfície, sobre qualsevol element de l’espai públic,
així com a l’interior i exterior d’equipaments,
infraestructures o elements d’un servei públic i
instal·lacions en general, mobiliari urbà, arbres, jardins
i vies públiques en general.
Executar treballs d’ornamentació, restauració o
reparació sense comunicar-ho prèviament a
l’Ajuntament.
Cometre accions que puguin representar un ús abusiu
dels béns o que, pel seu caràcter, suposin una
limitació de l’ús general en igualtat d’altres usuaris o
un risc per a les persones o els béns.
Adoptar comportaments que puguin representar
mostres de racisme, xenofòbia o violència a les
activitats culturals o esportives i l’alteració de l’ordre.
Utilitzar telèfons mòbils o altres enginys que emetin
senyals acústics durant la celebració d’actes que
requereixin silenci o una atenció especial.
No efectuar, la persona responsable de la concessió
de l’autorització per a la col·locació o la distribució
dels elements publicitaris, la neteja dels espais de la
via pública que es puguin haver embrutat i/o no retirar,
dins del termini autoritzat, tots els elements publicitaris
que s’hagin utilitzat i els accessoris corresponents.
Parcs i jardins
No respectar la senyalització, els horaris i les
condicions d’ús que l’Ajuntament estableix en parcs,
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17

2

a

17

2

b

17

2

c

17

2

d

17

2

e

18
18
18

1
2
3

100
18

4

18

5

19
19

1

19

2

19

3

19

4

19

5

19

6

20

jardins i, en general, en tots els espais d’ús públic
destinats al lleure.
L Fer servir els espais verds destinats al lleure i els seus
elements de forma contrària a les condicions que en
regulen l’ús.
G Tenir un comportament o practicar exercicis o
activitats que signifiquin risc de danys per a la
vegetació, el mobiliari, el reg, els paviments o
qualsevol altre element auxiliar que integra l’espai, o
que representin un risc per a la integritat física dels
usuaris.
L Fer servir els gronxadors i d’altres aparells d’esbarjo
situats als parcs i places públics persones que no
compleixin les condicions i els requisits d’ús.
L Jugar o fer activitats prohibides per l‘Ajuntament
mitjançant els cartells indicadors instal·lats amb
aquesta finalitat en zones d’espais verds destinats al
lleure.
L Arrencar, maltractar o retirar arbres, fruits i plantes, o
passar per sobre de talussos, parterres i plantacions,
de forma que pugui perjudicar d’alguna manera els
arbres o les plantacions.
Fonts públiques
G Banyar-se als estanys i a les fonts públiques.
G Permetre que nedin gossos o altres animals als
estanys i a les fonts públiques.
L Abeurar animals, als estanys i a les fonts públiques,
sempre que el tipus de font no permeti evitar el
contacte de l’animal amb el broc.
G Llençar qualsevol mena de material susceptible de
contaminar el medi als estanys i a les fonts públiques.
L Fer consum o provisió excessiva d’aigua als estanys i
a les fonts públiques per deixar-la perdre o bé
destinar-la a ús privat, sempre que no sigui justificat
per tall de subministrament o per causes de força
major.
Espais naturals
G Caçar o tallar llenya de qualsevol mena sense
autorització.
G Extreure molsa i humus, fora dels casos que siguin
degudament autoritzats.
G Col·locar anuncis o rètols en parcs forestals o zones
de bosc d’ús comú sense autorització.
MG Encendre foc fora dels llocs reservats a aquest efecte
i llençar llumins o puntes de cigarretes enceses en
parcs forestals o zones de bosc d’ús comú.
MG Elevar globus aerostàtics, llançar petards o disparar
focs artificials en parcs forestals o zones de bosc d’ús
comú, fora de les zones que s’assenyalin per a una
ocasió determinada.
L Embrutar el terra amb qualsevol material, deixar
defecacions i/o escombraries de qualsevol mena.
Fogueres i pirotècnia
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Encendre fogueres o mantenir un foc viu a la via
pública sense l’autorització municipal.
Preparar fogueres en llocs on obstrueixin el pas de
vehicles o vianants.
Encendre fogueres a prop d’elements o xarxes de
subministrament que puguin resultar danyats.
Fer foc a menys de 20 metres de vehicles o edificis.
Posar a la foguera materials la combustió dels quals
pugui generar efectes tòxics o contaminants o
materials que puguin explotar.
Llançar o dirigir petards contra les persones de
manera que signifiqui un risc per a la seva integritat.
Llançar o dirigir petards contra els béns de manera
que hi hagi risc de deteriorar-los, i també col·locar-los
sobre el mobiliari urbà i els béns privats.
Llançar coets des d’una distància inferior als 500
metres del bosc o zones amb arbres que, per les
seves circumstàncies, siguin susceptibles de
combustió.
Fer servir productes pirotècnics a la vora de productes
o líquids inflamables, i també a la vora dels
establiments d’expedició o emmagatzematge.
Posar productes pirotècnics dins d’elements l’explosió
dels quals pugui provocar la dispersió d’objectes amb
risc per a les persones i els béns.
No respectar les distancies màximes de seguretat
establertes en espectacles pirotècnics.
Autorització d’activitats específiques en espais
públics
Celebrar activitats específiques als espais públics
sense autorització municipal.
No complir, les persones organitzadores de les
celebracions, les condicions establertes per
l’Administració municipal, i/o no adoptar les mesures
adients per vetllar per la seguretat de les persones i
pel bon ús del recinte i dels elements i béns públics
que hi hagi instal·lats.
No mantenir, les persones titulars d’autoritzacions
d’ús comú especial o d’ús privatiu dels béns de domini
públic, en les condicions degudes de neteja tant les
instal·lacions pròpies com l’espai urbà sotmès a la
seva influència.
Sistemes de captació d’imatges
Captar imatges de forma que no s’ajustin als termes
establerts per la legislació sobre protecció del dret a
l’honor, a la intimitat personal i familiar, a la pròpia
imatge i a la inviolabilitat del domicili.
Sistemes d’alarma i avís acústic
No adoptar les mesures tècniques d’utilització i
manteniment de les alarmes per evitar que provoquin
falses alarmes.
No comunicar les dades, o les seves modificacions,
per a localitzar el titular de l’alarma o altres persones
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de forma que no puguin ser localitzats en cas de ser
necessari.
G Provocar fins a dues falses alarmes o fer servir
incorrectament els aparells d’alarma, pertorbant la
tranquil·litat ciutadana i sense causa o motiu
justificats, en un any.
MG Provocar voluntàriament la utilització incorrecta dels
aparells d’alarma, de manera que pertorbin o
impedeixin el seu ús o funcionament correctes.
Juguesques
G Oferir juguesques que impliquin apostes de diners o
béns a l’espai públic. (Especifiqueu-les.)
MG Oferir juguesques que comportin apostes de diners o
béns amb un risc de pèrdua considerable a l’espai
públic (triler). (Especifiqueu l’aposta en joc.)
Jocs
L Practicar jocs i/o competicions esportives massives i
espontànies a l’espai públic que causin molèsties als
veïns o altres usuaris de l’espai públic. (Especifiqueulos.)
G Practicar jocs a l’espai públic que comportin un risc
rellevant per a les persones o integritat dels béns
(circulació temerària amb patins o monopatins per
voreres o llocs destinats a vianants). (Especifiqueulos.)
G Utilitzar elements o instal·lacions arquitectònics o del
mobiliari urbà per a la pràctica del monopatí, patins o
similars, quan es posin en perill de deteriorament
(Especifiqueu-ho.)
Ocupació de l’espai públic amb conductes que
adopten formes de mendicitat
L Tenir una conducta aparent de mendicitat organitzada
i/o coactiva que impedeixi el trànsit lliure dels
ciutadans. (Especifiqueu-la.)
L Persistir en actituds que impedeixen el trànsit lliure
dels ciutadans pels espais públics. (Especifiqueu-ho.)
L Persistir en l’oferiment de qualsevol bé o servei no
requerit a persones que es troben en l’interior de
vehicles (oferiment de mocadors, premsa, etc.).
G Oferir la neteja no sol·licitada dels parabrises dels
automòbils a la via pública.
MG Exercir la mendicitat amb acompanyament de menors
i/o amb persones amb discapacitats. (Especifiqueuho.)
G Persistir en la realització d’activitats de qualsevol tipus
que obstrueixen el trànsit rodat, posen en perill la
seguretat de les persones o impedeixen de manera
manifesta el trànsit lliure de les persones per les
voreres, places o espais públics. (Especifiqueu-ho.)
G Persistir en la realització d’activitats que es
desenvolupen a les calçades, als semàfors o envaint
espais de trànsit rodat. (Especifiqueu-ho.)
Utilització de l’espai públic per a l’oferiment i

600

1000

1500

1500

2250

3000

600

1000

1500

1500

2250

3000

100

300

600

600

1000

1500

600

1000

1500

100

300

600

100

300

600

100

300

600

600

1000

1500

1500

2250

3000

600

1000

1500

600

1000

1500

47

ORDENANÇA MUNICIPAL DE
CIVISME I CONVIVÈNCIA
CIUTADANA

27

3

a

27
27

3
3

b
c

27

3

d

2

a

28
28
28
28

2
2

b
c

29
29

2

a

29

3

a

29

3

a

29
29

3
3

a
b

29

3

c

29

3

d

30
30

3

30

3

a

30

3

b

30

3

b

30

3

c

30

3

c

demanda de serveis sexuals
Oferir, sol·licitar, negociar o acceptar serveis sexuals
retribuïts a l’espai públic o en espais situats a menys
de 200 metres de centres educatius en els quals
s’imparteix qualsevol tipus d’ensenyament.
MG Mantenir relacions sexuals retribuïdes a l’espai públic.
MG Persistir en l’actitud d’oferir, sol·licitar, negociar o
acceptar serveis sexuals retribuïts a l’espai públic.
(Especifiqueu-ho)
MG Incomplir les ordres o els requeriments específics
formulats pels agents.
Altres activitats i prestació de serveis no
autoritzats. Demanda i consum
L Fer activitats i prestar serveis no autoritzats a l’espai
públic (tarot, vidència, massatges, tatuatges).
(Especifiqueu-ho.)
L Col·laborar a l’espai públic amb qui faci activitats o
presti serveis no autoritzats a l’espai públic (vigilar,
alertar presència dels agents de l’autoritat).
L Fer demanda, ús o consum a l’espai públic d’activitats
o serveis no autoritzats (tarot, vidència, massatges,
tatuatges). (Especifiqueu-ho.)
Ús impropi de l’espai públic
L Fer ús impropi dels espais públics i els seus elements
de manera que n’impedeixi la utilització o el gaudi a la
resta d’usuaris. (Especifiqueu-ho.)
L Acampar a les vies i als espais públics (instal·lació
estable o en tendes de campanya). (Especifiqueu-ho.)
L Acampar a les vies i als espais públics en vehicles
estacionats (autocaravanes, caravanes o qualsevol
altre tipus de vehicle).
L Dormir als espais públics.
L Utilitzar els bancs i els seients públics per a usos
diferents als quals estan destinats. (Especifiqueu-ho.)
L Rentar-se o banyar-se a les fonts, els estanys o
similars.
L Rentar roba a les fonts, els estanys, les dutxes o
similars.
Ús comú especial de l’espai públic. Actuacions
musicals al carrer
L Fer una actuació musical que no s’ajusti als termes
establerts a la llicència.
L Utilitzar amplificadors, altaveus i/o instruments de
percussió en una actuació musical.
L Fer una actuació musical sense llicència en espais
públics d’amplada inferior a 7 metres.
L Fer una actuació musical que dificulti el trànsit o
impedeixi l’ús normal de la via pública.
L Fer una actuació musical fora de l’horari autoritzat (de
10.00 a 22.00 h).
L Fer una actuació musical amb durada superior a
l’autoritzada (màxim 30 minuts).
L
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L

Fer una actuació musical que superi el temps total de
2 hores en un dia, en un mateix lloc. (Especifiqueu-ho)
L Fer una actuació musical davant de centres educatius,
hospitals, ambulatoris, clíniques o residències
assistides, terrasses o vetlladors. (Especifiqueu-ho.)
Tinença d’animals. Responsabilitats pel que fa a la
convivència
L No adoptar, les persones propietàries i posseïdores
d’animals, les mesures necessàries perquè la
tranquil·litat dels veïns no sigui alterada pel
comportament dels seus animals.
G Deixar en patis, terrasses, galeries, balcons o altres
espais oberts, des de les 22.00 h fins a les 8.00 h,
animals que destorbin el descans del veïnat amb els
seus sons, crits o cants.
L Deixar en patis, terrasses, galeries, balcons o altres
espais oberts, a qualsevol moment del dia, animals
que provoquin molèsties al veïnat, amb els seus sons,
crits o cants, si l’autoritat competent ho evidencia.
L No prendre les mesures necessàries, les persones
propietàries o posseïdores d’animals, per evitar que
les deposicions i els orins dels animals, especialment
gossos i gats, puguin afectar els pisos inferiors, les
façanes o la via pública.
L No respectar, en la mesura que sigui possible, la
forma de viure i els espais que ocupen els gats que
conviuen al municipi que s’han agrupat en colònies i
formen part de la fauna urbana.
Mètodes de subjecció
L No portar lligats els animals de companyia, a les vies i
espais públics, amb la corretja corresponent i amb el
collar amb una placa identificadora de l’animal o
qualsevol altre mitjà adaptat al collar en què constin el
nom de l’animal i les dades de la persona que n’és
posseïdora o propietària.
MG No portar lligats els gossos potencialment perillosos
amb una cadena o corretja no extensible de menys de
2 metres, i proveïts de morrió a les vies públiques, part
comunes d’immobles col·lectius i llocs i espais d’ús
públic en general.
L Portar una persona més d’un gos potencialment
perillós.
G Conduir, adquirir o ser propietària d’un gos
potencialment perillós una persona menor d’edat o
privada judicialment o governativament per a la
tinença d’aquest tipus de gossos.
G No tenir les propietats que alberguin animals les
parets, tanques i portes suficientment altes,
consistents, ben fixades i amb els mecanismes adients
per tal d’evitar la sortida del recinte dels animals.
L No senyalitzar convenientment una instal·lació que
albergui un gos potencialment perillós.
Accés a llocs de concurrència pública
L Accedir amb gossos, gats o altres animals a tota mena
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de locals destinats a fabricació, emmagatzematge,
transport, venda o qualsevol tipus de manipulació
d’aliments.
Circular o romandre a les piscines públiques, rius,
llacs i altres llocs públics de bany, tant en zones d’ús
general com en zones d’ús privat d’establiments
turístics, amb gossos o altres animals durant la
temporada de bany, fora dels punts i les hores
autoritzats.
Accedir amb animals a les zones de jocs infantils dels
parcs o rentar-los a la via pública, a les fonts, els rius o
els llacs del terme municipal, o deixar-los beure aigua
a prop dels sortidors de les fonts públiques.
Accedir amb animals als edificis públics, a excepció
dels gossos pigall.
Alimentació d’animals
Alimentar els animals peridomèstics o salvatges
urbans (coloms, gavines, etc.), gossos, gats i altres
animals rodamóns.
No respectar els indrets determinats per l’Ajuntament
on se situen els dispositius per alimentar i abeurar els
gats que formen part d’una colònia.
Deposicions dels animals
Permetre que els animals orinin o facin les deposicions
fecals sobre voreres, zones verdes i zones terroses i
elements restants de la via pública destinats a pas o
estança dels ciutadans i les ciutadanes, especialment
a les zones de jocs infantils.
Permetre que els animals orinin o facin les deposicions
fecals sobre elements d’edificis i altres béns com
vehicles, mobiliari, etc.
No recollir i retirar els excrements, la persona
conductora de l’animal, ni dipositar-los de forma
higiènicament acceptable als contenidors de recollida
de deixalles, ni, fins i tot, netejar la part de la via
pública que hagi estat afectada.
Prevenció del consum de drogues i problemes i
riscs associats. Normes generals
Fer promoció pública de totes les substàncies que
puguin generar dependència i siguin nocives per a la
salut, la distribució gratuïta de mostres, així com, en
general, totes aquelles activitats de publicitat o
promoció que incompleixin les exigències legals.
Expedir begudes alcohòliques mitjançant màquines
automàtiques fora de llocs tancats i/o sense control de
les persones responsables.
Consumir begudes i substàncies que provoquin
drogoaddicció en zones i espais públics.
Consumir begudes i substàncies que provoquin
drogoaddicció en zones i espais públics i fer
ostentació
pública
de
l’embriaguesa
o
la
drogoaddicció.
Consumir begudes i substàncies que provoquin
drogoaddicció en zones i espais públics quan, per la
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morfologia i el caràcter del lloc, el consum es faci en
grup o convidi a l’aglomeració de persones.
Consumir begudes i substàncies que provoquin
drogoaddicció en zones i espais públics quan, com a
resultat de l’acció del consum, es deteriori la
convivència i la tranquil·litat de l’entorn o es provoquin
situacions d’insalubritat o perjudicis per a l’entorn i els
seus elements configuratius.
Consumir begudes i substàncies que provoquin
drogoaddicció en zones i espais públics quan el
consum s’exterioritzi en forma denigrant per als
vianants o per a la resta de persones usuàries dels
espais públics.
Consumir begudes i substàncies que provoquin
drogoaddicció en zones i espais públics quan els llocs
es caracteritzin per l’afluència o presència d’infants i
adolescents, especialment els parcs infantils i els
centres escolars i el seu entorn fins a 200 metres.
Consumir o subministrar begudes alcohòliques en les
instal·lacions esportives de titularitat municipal.
Drogues, estupefaents o substàncies psicòtropes
Consumir, vendre o portar drogues, estupefaents o
substàncies psicòtropes declarades il·legals per la
legislació vigent, a les vies, els espais, els
establiments o els transports públics i els edificis
municipals.
Consumir, vendre o portar drogues, estupefaents o
substàncies psicòtropes declarades il·legals per la
legislació vigent, en centres sanitaris, educatius, locals
i centres per a infants i joves i altres establiments
similars, ja siguin públics o privats.
Abandonar al carrer estris o instruments utilitzats per
al consum de drogues, estupefaents o substàncies
psicòtropes declarades il·legals per la legislació vigent.
Permetre, tolerar o promoure el consum i el tràfic de
drogues, estupefaents o substàncies psicòtropes
declarades il·legals per part de les persones
organitzadores d’espectacles o titulars d’establiments.
Vendre o subministrar a menors de 18 anys coles i
altres substàncies i productes industrials inhalables de
venda autoritzada que puguin produir efectes nocius
per a la salut, creïn dependència o produeixin efectes
euforitzants o depressius.
Begudes alcohòliques
Vendre, dispensar o consumir begudes alcohòliques a
menors de 18 anys.
Vendre, dispensar o consumir begudes alcohòliques a
la via i als espais públics, especialment en parcs i
jardins, llevat d’autorització municipal expressa.
Vendre, dispensar o consumir begudes alcohòliques
als centres sanitaris, educatius, locals i centres per a
infants i joves, inclosos els d’atenció social i altres
establiments similars, ja siguin públics o privats.
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No complir, els establiments públics on es venguin
begudes alcohòliques, les normes relatives a la venda,
segons la persona destinatària o compradora i el tipus
de beguda.
No tenir cura d’evitar, les persones que regentin els
establiments públics on es venguin begudes
alcohòliques, en la mesura de les seves possibilitats,
l’embriaguesa de la seva clientela o el compliment
escrupolós de les normes referents a menors.
APLICACIÓ DE LA NORMATIVA SECTORIAL
Activitats als immobles destinats a usos
residencials, d’habitatge i comunitats de veïns i
veïnes
Fer activitats que causin molèsties efectives o
perjudicis a altres veïns o als seus immobles o en
parts privades d’aquests immobles sense observar les
prescripcions establertes en aquesta Ordenança i el
que disposen la legislació i la resta de disposicions
generals sobre contaminació acústica així com la resta
de normativa específica que els sigui aplicable.
Fer activitats que causin molèsties efectives o
perjudicis a altres veïns o als seus immobles o parts
privades d’aquests immobles com fer funcionar
instal·lacions, aparells electrodomèstics i altres
elements destinats a l’esbarjo i al lleure en el propi
domicili.
Fer activitats que causin molèsties efectives o
perjudicis a altres veïns o als seus immobles o parts
privades d’aquests immobles per activitats ocasionals,
com traslladar, adequar o moure mobles, o accionar
sistemes de tancament d’espais interiors o exteriors.
Fer activitats que causin molèsties efectives o
perjudicis a altres veïns o als seus immobles o parts
privades d’aquests immobles pel volum de la veu
humana o de les activitats de les persones, com el
cant o l’emissió de música amb instruments musicals.
Fer activitats que causin molèsties efectives o
perjudicis a altres veïns o als seus immobles o parts
privades d’aquests immobles per desenvolupar
activitats domèstiques com regar plantes, estendre
roba, espolsar catifes i estovalles, o evacuar fums,
aigua o brossa a l’interior dels immobles i les
comunitats de veïns.
No tenir l’habitatge una assegurança contractada que
garanteixi, com a mínim, els riscs que derivin de
causes fortuïtes, de força major i de danys contra
tercers.
No tenir cura en l’ús i la conservació de l’habitatge
d’acord amb la seva destinació, o no vetllar per la
conservació de les condicions de seguretat, salubritat i
ornament públic.
No mantenir l’habitatge lliure d’insectes i rosegadors i
en condicions adients d’higiene i salubritat.
No fer les obres necessàries per al manteniment
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adequat i la conservació de l’immoble i els seus
serveis, per tal que reuneixi les degudes condicions
estructurals, d’estanquitat, d’habitabilitat i de
seguretat.
Prohibicions
L Executar feines de reforma, conservació o millora dels
immobles (construcció, fusteria o altres de semblants)
dins la franja horària compresa entre les 20.00 h i les
8.00 h els dies laborables, i els festius i vigílies entre
les 20.00 h i les 9.00 h.
L Executar feines de reparació o instal·lació
d’electrodomèstics, aparells elèctrics o instal·lacions
auxiliars dins la franja horària compresa entre les
20.00 h i les 8.00 h els dies laborables, i els festius i
vigílies entre les 20.00 h i les 9.00 h o que superin els
límits sonors que la legislació de contaminació
acústica i les disposicions municipals estableixen.
L Desenvolupar accions o ometre el deure de diligència
en l’execució d’activitats de forma reiterada en l’àmbit
veïnal, causant molèsties i/o perjudicis o danys.
L Desenvolupar accions o omissions contraris als
estatuts de la comunitat de propietaris que provoquin
un perjudici o una molèstia reiterada i que siguin un
element de pertorbació greu de la convivència veïnal,
posada de manifest per mitjà de les actes de la junta
de propietaris.
L Distribuir correspondència comercial als immobles on
la comunitat de propietaris n’hagi acordat i senyalitzat
degudament la prohibició.
Solució extrajudicial de conflictes. Altres
incompliments de l’Ordenança i reiteració
d’infraccions
L Altres incompliments de l’Ordenança.
G La segona i successives infraccions lleus comeses pel
mateix subjecte dins d’un termini de sis mesos.
MG La segona i successives infraccions greus comeses
pel mateix subjecte dins d’un termini de dos anys.
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