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PREÀMBUL
L’objectiu principal d’aquesta ordenança és convertir-se en una eina efectiva per fer front
a les noves situacions i circumstàncies que poden afectar o alterar la convivència a la vila
del Masnou i l’ús de la via pública.
El Masnou sempre s’ha caracteritzat pel seu tarannà obert i tolerant, tant amb les
persones que hi viuen com amb la resta de persones que la visiten al llarg de l’any.
Aquest grau de tolerància no ha de ser obstacle per a la defensa dels valors de la
col·lectivitat i, en especial, els dels menors, en tots els àmbits de la vila.
L’ordenança intenta ser una resposta democràtica i equilibrada a les situacions i
circumstàncies que constitueixen conductes incíviques associades a la convivència
ciutadana, basant-se, d’una banda, en el reconeixement del dret de tothom a comportarse lliurement en els espais públics i a ésser respectats en la seva llibertat; però, d’altra
banda, també en la necessitat que tothom assumeixi determinats deures de convivència i
de respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts dels altres, així com al
manteniment de l’espai públic en condicions adequades.
L’espai públic és l’espai natural de la ciutadania, i la ciutadania és la condició de
pertinença legítima a una comunitat política de drets. Aquesta ordenança s’inspira en
l’esperit de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat que reconeix
la ciutat (poble) com l’espai col·lectiu que pertany a tots els seus habitants i que tenen
dret a trobar-hi les condicions per a la seva realització política i social, cosa que comporta
assumir també deures de solidaritat.
La convivència en comunitat implica l’acceptació i el compliment d’algunes normes
socials i legislatives que fan possible l’exercici dels drets individuals dintre d’un marc
superior de respecte als drets col·lectius.
Ningú no pot, amb el seu comportament a les vies públiques i els espais públics,
menystenir els drets de les altres persones, ni la seva llibertat d’acció, ni ofendre les
conviccions, identitats i llibertats, ni malmetre l’entorn.
Aquesta ordenança de civisme i convivència ciutadana es desenvolupa com a un nou
instrument vàlid i actualitzat que permetrà avançar en la direcció de:
-

Fer que el municipi del Masnou sigui més amable, acollidor i sostenible, per viurehi i conviure-hi, amb el diàleg, la tolerància i el respecte com a part del seu
comportament quotidià.

-

Garantir els drets i deures de la ciutadania del Masnou, respectant els principis
bàsics d’igualtat i de no-discriminació.

-

Promocionar els valors d’adhesió i de solidaritat, amb especial cura vers aquelles
persones que tenen major dificultat d’accessibilitat i d’inserció social.

-

Promoure el compromís de defensar i prestigiar socialment el patrimoni públic i
històric com un bé col·lectiu que cal protegir.

I tot això, a més, essent conscients que, per a l’assoliment d’aquests objectius, cal
combinar la potestat sancionadora de l’autoritat municipal amb les corresponents
activitats de foment i de prestació social, necessàries per promoure els valors de
convivència i el civisme al municipi i per atendre convenientment aquelles persones que
ho puguin necessitar.
En aquest sentit, doncs, l’Ajuntament haurà de ser capdavanter a donar compliment a
aquesta ordenança.
D’acord amb l’article 129.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de l’Administració pública, l’Ajuntament, en l’exercici de la seva potestat
reglamentària, ha d’actuar d’acord amb els principis de necessitat, d’eficàcia, de
proporcionalitat, de seguretat jurídica, de transparència i d’eficiència.
Concretament, l’apartat 2 de l’article 129 de la Llei del procediment administratiu comú de
l’Administració pública disposa que per al bon compliment del principi de necessitat i el
principi d’eficàcia es requereix que existeixi una raó d’interès general als efectes
d’aprovar aquesta ordenança i, a més, que l’esmentat interès s’identifiqui amb els fins que
es persegueixen i es constati que és l’instrument més adequat per garantir-ne la
consecució.
Aquest reglament respon a una raó d’interès general: la regulació de les normes de
convivència de les persones que viuen al municipi, tot respectant la seva llibertat segons
el que s’ha determinat en els paràgrafs anteriors, i es considera que la seva regulació
mitjançant l’ordenança municipal és l’instrument més adequat per regular aquesta
matèria.
El principi de proporcionalitat, d’acord amb l’article 129.3 de la Llei 39/2015, s’acompleix
amb aquesta ordenança, atès que la iniciativa solament conté la regulació imprescindible
per atendre les necessitats que es pretenen cobrir, essent la mesura menys restrictiva
dels drets ciutadans. En la creació d’aquesta norma s’ha regulat exclusivament allò
estrictament necessari.
L’article 129.4 de la Llei 39/2015 regula el principi de seguretat jurídica, que s’acompleix
quan aquesta iniciativa normativa s’exerceixi d’una manera coherent amb l’ordenament
jurídic per a la creació d’un marc jurídic estable i previsible, facilitador del seu
coneixement i la seva fàcil comprensió per part de les persones i empreses. El principi de
seguretat jurídica es compleix ja que aquesta ordenança s’ha configurat de manera que
respecta l’ordenament jurídic vigent i s’ha creat amb la intenció de ser una norma
concisa, accessible i clara per a qualsevol persona.
Per donar compliment al principi de transparència regulat en l’article 129.5 de la Llei
39/2015, l’Administració municipal ha fet possible que els ciutadans accedeixin a la
normativa vigent i als documents propis de la seva elaboració, mitjançant la seva
publicació, durant 15 dies hàbils, a l’e-Tauler i al portal de transparència de l’Ajuntament,
publicació que ha permès als destinataris de la norma la participació activa en la seva
elaboració.
Finalment, el principi d’eficiència de l’article 129.6 de la Llei 39/2015 requereix que s’eviti
donar càrregues administratives innecessàries o accessòries i que es racionalitzi la gestió
dels serveis públics. En aquest cas, cap de les càrregues administratives que poden
recaure sobre els ciutadans de la vila del Masnou es poden considerar innecessàries o
accessòries en atenció a una millor convivència.

Títol primer. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
1. Aquesta ordenança pretén reforçar un marc de relacions fonamentades en el civisme,
la convivència social i les relacions solidàries i respectuoses entre els ciutadans i
ciutadanes, i per això arbitra mecanismes per corregir i, si escau, sancionar totes
aquestes actituds incíviques, negligents i irresponsables que atemptin contra la bona
convivència i deteriorin la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes.
2. Els poders públics en general i l’Ajuntament en particular tenen el deure de garantir la
igualtat d’oportunitats en l’ús i gaudi de l’espai públic a tota la ciutadania,
independentment de la seva edat, gènere, creença o condició així com el de garantir el
dret de les persones amb mobilitat reduïda a accedir als serveis i espais públics i als
espais privats de pública concurrència sense obstacles ni barreres arquitectòniques.
Article 2. Marc legal
1. Són principis informadors d’aquest cos legal el respecte a la llei i als drets dels altres,
que són fonamentals de l’ordre polític i la pau social.
2. Aquesta ordenança s’ha elaborat d’acord amb el que prescriu la normativa de règim
local.
Article 3. Àmbit d’aplicació
1. Àmbit d’aplicació objectiu: el marc territorial i d’aplicació d’aquesta ordenança és
el terme municipal de la vila del Masnou.
2. Àmbit d’aplicació subjectiu: la present ordenança s’aplica a totes les persones
físiques i jurídiques que són, estan o viuen al Masnou, amb independència de la
seva situació administrativa.
3. Les normes d’aquesta ordenança s’han d’aplicar:
3.1 Per analogia: en els casos que no es trobin expressament regulats i que, per
la seva naturalesa, estiguin compresos en el seu contingut.
3.2 Supletòriament: pel que fa a l’establert per les normatives sectorials aplicables.
Article 4. Foment d’iniciatives
L’Ajuntament dona suport a les iniciatives destinades a promoure actituds de civisme i de
respecte pels drets dels ciutadans i ciutadanes.
Article 5. Difusió
L’Ajuntament ha de donar a conèixer el contingut d’aquesta ordenança als ciutadans i
ciutadanes del Masnou a través dels mitjans de comunicació locals, amb una distribució
el màxim estesa possible.
Títol segon. DRETS I DEURES DE LA CIUTADANIA EN RELACIÓ AMB LA
CONVIVÈNCIA PÚBLICA
La llibertat de cada individu és un dret superior que s’exercita a través de la resta de drets
reconeguts per l’ordenament jurídic i resta limitada pel principi constitucional d’igualtat, de
manera que cada individu és corresponsable del que passa al conjunt de la societat; per

tant, cada persona té el dret i el deure genèric de contribuir a la convivència pacífica de la
societat.
Article 6. Drets de la ciutadania
Aquesta ordenança, dins l’àmbit del civisme i en compliment dels objectius que recull,
reconeix els següents drets als ciutadans i ciutadanes, sense perjudici dels altres drets
que es derivin del seu desenvolupament:
1. Participar en la gestió municipal d’acord amb el que disposen les lleis, el
Reglament orgànic municipal i el Reglament de participació ciutadana i, si fa el
cas, quan la col·laboració voluntària sigui a petició de l’Ajuntament.
2. Desenvolupar qualsevol iniciativa individual o col·lectiva legal i reclamar l’exercici
de les potestats municipals reconegudes per la llei.
3. Ser auxiliats i protegits per les autoritats municipals sempre que les
circumstàncies ho aconsellin o siguin requerides.
4. Usar lliurement la via pública i els espais públics del municipi i utilitzar, d’acord
amb la seva naturalesa, els serveis públics municipals. Aquets drets s’exerceixen
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.
5. Tenir informació clara, puntual i objectiva sobre els afers i les activitats municipals.
6. Gaudir dels espais públics en condicions adients d’higiene, seguretat ambiental,
sonoritat i tranquil·litat, així com fer ús del mobiliari urbà d’acord amb el seu destí
en condicions d’ornat i seguretat idònies.
7. Ser respectats en la manifestació pública de les seves creences i ideologia
sempre que aquestes no se signifiquin com a contràries a la llei o als drets
humans i s’exerceixin amb les autoritzacions adients a cada cas.
Tots els drets recollits en aquest apartat s’han d’exercir dins dels límits legals fixats per
les normes de procediment administratiu i les condicions establertes en la present
ordenança i d’acord amb la legislació vigent en matèria de transparència i protecció de
dades.
Article 7. Deures de la ciutadania
Tots els ciutadans i ciutadanes del Masnou, dins del terme municipal, tenen els deures
següents:
1. Fer un ús responsable i adequat de la via, espais, béns i serveis públics per no
perjudicar els drets de la resta de ciutadans.
2. Seguir les indicacions dels representants municipals competents en l’exercici de
les seves funcions, així com les contingudes en els bans i les ordenances
municipals.
3. Rebutjar la violència, no atemptar contra la convivència ciutadana ni tenir
comportaments coactius o coercitius que no tinguin rellevància penal, com
baralles i discussions a la via pública que tinguin repercussions públiques. És una
circumstància agreujant que causin aldarulls o desordres públics.

4. No atemptar contra la dignitat de les persones, de fet o de paraula, mitjançant
insults, burles, molèsties intencionades, agressions o fets anàlegs, coacció moral
psicològica, física o d’altra mena, especialment si van adreçades a les dones,
infants i persones grans o discapacitades. Quan l’objecte d’aquestes conductes
siguin dones, infants i persones grans o discapacitades, constitueix una
circumstància agreujant.
5. Col·laborar amb les autoritats i amb les forces de seguretat en l’exercici de les
seves funcions, especialment davant d’actituds abusives, violentes o
discriminatòries vers altres persones.
6. Lliurar a l’Administració la documentació requerida quan no afecti la intimitat o el
secret professional, per tal de facilitar l’exercici de les seves competències o per
defensar l’interès general, sempre de conformitat amb la normativa vigent.
7. Adequar el comportament de la ciutadania en situacions d’emergència com
inundacions, incendis, riuades, nevades, fuites tòxiques o qualsevol altra situació
excepcional que comporti evacuació o confinament, a les normes de civisme i
col·laboració, així com a les instruccions puntuals que dictin les autoritats
competents.
8. En el cas de produir-se alguna desgràcia i/o catàstrofe natural, l’Alcaldia podrà
requerir l’ajut i la col·laboració personal i/o material dels habitants del terme
municipal i, de manera especial, la dels qui, pels seus coneixements o aptituds,
pugui ser de més utilitat per a la comunitat. En aquests supòsits, l’Alcaldia podrà
disposar, si ho estima necessari, dels mitjans públics o privats que puguin ser
d’utilitat a l’emergència decretada.
9. Tractar amb respecte i cortesia les autoritats i el personal municipal de forma
anàloga al deure d’aquests a tractar amb respecte i cortesia la ciutadania.
10. Altres deures que es determinin legalment o que puguin recollir la normativa
municipal en les seves ordenances i reglaments.
Article 8. Garantia dels drets i deures de la ciutadania
1. De conformitat amb aquesta ordenança, en el marc de les seves competències i
d’acord amb la legislació estatal i autonòmica, correspon a l’Ajuntament promoure
i desenvolupar les condicions i els serveis necessaris per garantir l’exercici dels
drets i el compliment de les obligacions per part dels ciutadans.
2. Les mesures sancionadores es configuren, de conformitat amb aquesta
ordenança, en l’últim recurs, sempre que les accions o omissions detectades no
resultin perjudicials per als interessos generals o de terceres persones, o que es
manifestin externament com a expressió conscient i voluntària de rebuig dels béns
i interessos protegits per la present ordenança i l’ordenament jurídic en general.
Títol tercer. ENTORN URBÀ: CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, ATMOSFÈRICA, VISUAL I
LUMÍNICA
Capítol 1. Contaminació acústica
Article 9. Veïnatge
1. Per tal d’establir una bona qualitat de vida dins de l’habitatge, s’ha de mantenir un
comportament dintre dels valors que exigeix la convivència ciutadana i el respecte
vers els altres, no sols amb relació al veïnat més proper, sinó també amb relació a
les activitats a l’exterior i als edificis adjacents; per la qual cosa, la producció de

sorolls s’haurà de mantenir dins del límits admissibles, així com en el Mapa de
capacitat acústica del Masnou, sense poder-se ultrapassar els establerts a la
legislació vigent.
L’acció municipal s’ha d’adreçar especialment al control dels sorolls i al fet que es
respecti el següent:
1.1.El volum de la veu humana o l’activitat directa de les persones s’ha de
mantenir a nivells que no afectin la bona convivència.
1.2.El funcionament d’electrodomèstics de qualsevol classe, aparells, aire
condicionat, ventilació, refrigeració, instruments musicals o acústics i similars a
l’interior de l’habitatge s’ha d’ajustar als límits legalment establerts per tal
d’evitar molèsties innecessàries a la resta de la ciutadania.
2. Cal, per tant, evitar molestar el veïnat amb sorolls innecessaris, encara que es
trobin per sota dels nivells establerts i siguin difícilment mesurables, com els
tancaments de porta bruscos, cops, crits, salts, balls, cants, música alta i similars,
especialment en hores de descans nocturn, així com els sorolls constants i
repetitius.
3. És prohibida qualsevol activitat pertorbadora del descans aliè en l’interior dels
habitatges, especialment entre les 21 hores i les 7 hores del dia següent.
4. Les reparacions domèstiques, obres dins dels habitatges, canvis de mobles i
similars s’han d’efectuar entre les 8 hores i les 21 hores dels dies laborables i
entre les 10 hores i les 20 hores dels dies festius i vigílies de festius, excepte per a
aquelles activitats que, amb la respectiva autorització o llicència municipal, tinguin
autoritzat un horari diferent.
Article 10. Actes a la via pública
Queda prohibida l’emissió de qualsevol soroll que alteri la tranquil·litat veïnal entre les 21
hores i les 7 hores dels dies laborables i entre les 21 hores i les 10 hores dels dies festius
i vigílies de festius, excepte per a aquelles activitats que, amb la respectiva autorització o
llicència municipal, tinguin autoritzat un horari diferent i quan provinguin d’activitats
populars o festives autoritzades expressament.
S’exclou d’aquesta prohibició l’acció dels serveis de neteja viària que, per garantir la seva
prestació adequada, s’ha de realitzar en horari nocturn.
Article 11. Locals i establiments comercials
1. Qualsevol activitat, ja sigui comercial, industrial o de qualsevol mena, que es
desenvolupi en el terme municipal del Masnou ha d’adoptar les mesures
oportunes per adequar la producció de contaminació sonora als límits establerts a
la normativa de contaminació acústica local o sectorial, especialment en zones
residencials i entre les 21 hores i les 7 hores del dia següent.
2. El funcionament de l’activitat no ha de comportar un augment dels nivells de
sorolls, tant exteriors com interiors, establerts en la legislació local o sectorial
aplicable.
3. Les persones titulars dels establiments d’activitats de pública concurrència estan
obligades a vetllar per l’ordre públic i el descans veïnal, i són directament
responsables del comportament sorollós de la seva clientela, tant si els sorolls es
produeixen dins del local, com en l’accés o en les zones exteriors dels

establiments de pública concurrència, especialment en els establiments musicals,
on es demana respecte al descans veïnal.
És un deure de les persones titulars d’aquests establiments adoptar les mesures
necessàries per tal que els seus clients no destorbin el descans veïnal.
Quan les persones titulars dels establiments d’activitats de pública concurrència
no puguin evitar aquestes conductes han d’avisar els cossos o les forces de
seguretat, per tal de mantenir l’ordre i la convivència ciutadana i col·laborar amb
els agents de l’autoritat en cada moment.
4. Les persones titulars dels establiments públics han de complir estrictament l’horari
d’obertura i tancament establert legalment, així com les condicions que estableix
el títol habilitant municipal. Els establiments comercials han d’exposar l’horari
adoptat de tal manera que la informació sigui visible al públic, fins i tot amb
l’establiment tancat.
Article 12. Aparells o instruments acústics
L’ús de ràdios, televisions, equips i instruments musicals, megàfons de propaganda o
publicitat, i similars en la via pública no pot sobrepassar els límits establerts a la
normativa de contaminació acústica local o sectorial.
Article 13. Sistemes d’alarma i emergència
1. Aquest article té com a finalitat regular la instal·lació i l’ús dels sistemes acústics,
per tal de tractar de reduir al màxim les molèsties que puguin ocasionar, sense
disminuir-ne l’eficàcia.
2. Entre aquests sistemes queda comprès qualsevol tipus d’alarma i sirena,
monotonal, bitonal, freqüencial, que radiï a l’exterior o a l’interior de zones
comunes, d’equipaments o de vehicles.
3. Per a la instal·lació d’avisadors acústics d’emplaçament fix, cal fer la corresponent
comunicació prèvia a l’Ajuntament, en la qual s’ha de fer constar el domicili i
telèfon, acompanyada d’un certificat de l’instal·lador i l’autorització a favor de la
Policia Local per, davant l’activació injustificada d’un sistema d’alarma acústic, fer
ús dels mitjans necessaris per procedir a la desactivació, desmuntatge i retirada,
sense que aquesta actuació pugui ser causa de responsabilitat pels danys
causats o pels que es poguessin derivar de la manca de protecció en quedar
desconnectat el sistema d’alarma.
4. S’autoritzen les proves i els assaigs d’aparells següent, prèvia comunicació a
l’Ajuntament:
4.1 Inicials: S’han de fer immediatament després d’instal·lar-los i en un horari
comprès entre les 10 hores i les 18 hores.
4.2 Rutinàries: són les de comprovació periòdica dels sistemes d’avís, les quals
només es poden fer, com a màxim, un cop al mes i en un interval màxim de 5
minuts dintre de l’horari de les 10 hores a les 18 hores.
5. En qualsevol cas, llevat circumstàncies excepcionals, es prohibeix fer sonar
elements d’avís, com sirenes o alarmes i similars, de les 21 hores a les 7 hores
del dia següent.
6. És prohibit usar els sistemes acústics d’alarma o d’emergència sense causa
justificada.

7. Totes les persones responsables d’empreses, comerços, domicilis o vehicles que
tinguin instal·lat un sistema d’alarma acústic tenen l’obligació de mantenir-lo en
perfecte estat de funcionament per tal d’evitar que s’activi per causes no
justificades i de desconnectar-lo immediatament en el cas que l’activació
respongui a una falsa alarma.
8. La no formalització de la comunicació a la qual s’al·ludeix en el paràgraf tercer
d’aquest article ha de ser entesa com a autorització tàcita a favor de la Policia
Local per, davant l’activació injustificada d’un sistema d’alarma acústic, fer ús dels
mitjans necessaris per procedir a la desactivació, desmuntatge i retirada del
sistema, si s’escau, o, tractant-se de vehicles, al seu trasllat a un lloc adequat,
sempre que provoqui greus molèsties al veïnat. Les despeses originades per
aquestes operacions aniran a càrrec de la persona propietària titular de la
instal·lació o del vehicle, o de l’industrial subministrador, segons el cas, sens
perjudici de la imposició de les sancions corresponents, quan les molèsties derivin
d’actes imputables a l’actuació de la persona propietària titular o industrial
subministradora, com a conseqüència d’una instal·lació deficient de l’aparell o una
falta de les operacions necessàries per mantenir-la en bon estat de conservació.
Capítol 2. Contaminació atmosfèrica
Article 14. Fums
1. Qualsevol activitat, ja sigui comercial, industrial o de qualsevol mena, que es
desenvolupi al terme municipal del Masnou està sotmesa a la normativa vigent pel
que fa a les emissions i immissions de productes contaminants a l’atmosfera.
2. Els fums, bafs, vapors i altres efluvis contaminants, qualsevol que en sigui l’origen,
llevat de les barbacoes mòbils, hauran d’evacuar-se a l’exterior mitjançant
conductes, xemeneies o extractors, segons els casos.
3. No es poden llançar 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, llevat de les barbacoes mòbils.
4. L’autoritat municipal, a través dels seus agents, ha de promoure les actuacions
necessàries per prevenir la contaminació atmosfèrica, sens perjudici de les
competències atribuïdes a altres administracions públiques.
Article 15. Pudors
1. Es prohibeix qualsevol acció o omissió que generi l’emissió d’olors molestes,
nocives i/o perjudicials per a les persones i el medi ambient.
2. Les persones responsables de la producció d’aquestes olors estan obligades a
dur a terme les accions oportunes perquè cessin les causes que les han motivat,
sense perjudici de les sancions corresponents.
3. En el cas de realitzar-se operacions susceptibles de desprendre bafs o
emanacions molestes o pudents, han de fer-se en locals condicionats per tal que
no passin a l’exterior.
Article 16. Barbacoes
1. Només es poden fer barbacoes en espais públics expressament autoritzats,
sempre que disposin de mesures adequades de precaució i prevenció d’espurnes
que puguin ocasionar possibles incendis.

2. En qualsevol cas, les barbacoes que es facin en els espais privats, s’han de fer de
forma que s’eviti la producció de fums i olors que puguin alterar la normal
convivència, i sempre seguint les determinacions contingudes a la normativa
urbanística del Pla general.
3. Es prohibeix l’abocament de cendres incandescents als contenidors de recollida
de residus.
Capítol 3. Contaminació visual
Article 17. Informació i propaganda incontrolada
1. L’Ajuntament pot autoritzar, a sol·licitud d’associacions, col·lectius o entitats
registrades o inscrites en el Registre d’Entitats Municipals, la col·locació a la via
pública de pancartes, cartells o qualsevol altra forma de propaganda o publicitat
relacionada amb activitats i esdeveniments de caràcter puntual. Totes les
pancartes i els rètols s’han de col·locar de manera que no facin malbé ni embrutin
la superfície de suport i que siguin de fàcil extracció. La brigada municipal n’ha
d’assumir la col·locació i retirada, únicament en els espais habilitats a tal efecte
segons l’annex II, que pot tenir lloc quan s’hagi celebrat l’activitat prevista, quan
s’hagi assolit el motiu de la reivindicació o bé s’hagi deteriorat amb el pas del
temps. Es faculta la Junta de Govern Local per a la modificació de l’annex II, previ
informe de la comissió informativa corresponent.
2. Resta expressament prohibit l’ús d’arbres per a qualsevol de les accions descrites
en el punt anterior.
3. Quan el cartell, la pancarta o similar s’instal·li en un bé privat, però volant sobre la
via pública, serà necessària, a més a més del permís del titular de l’esmentat bé,
l’autorització expressa de l’Ajuntament.
4. L’Ajuntament pot adoptar la mesura cautelar de retirada dels elements de
propaganda o publicitat quan es realitzi sense l’autorització municipal
corresponent, si s’escau, de la persona titular, amb càrrec a la persona
responsable, directa o subsidiària, i sense perjudici de la imposició de les
sancions corresponents.
5. L’Ajuntament, de forma subsidiària, pot retirar o reparar els danys efectuats per la
col·locació d’una pancarta, cartell o qualsevol altra forma de propaganda i/o
publicitat en un bé privat, sempre que ofereixi o pugui oferir perill a la via pública o
a la seguretat de la ciutadania, amb càrrec de la persona responsable, directa o
subsidiària, i sense perjudici de les sancions corresponents.
L’Ajuntament també pot retirar o reparar els danys per la col·locació de pancartes,
cartells o altres formes de propaganda i/o publicitat en béns públics que ofereixin
o puguin oferir perill a la via pública o a la seguretat de la ciutadania si no
disposen de l’autorització municipal corresponent, i sense perjudici de les
sancions corresponents.
6. Es prohibeix col·locar publicitat sobre la part exterior dels vidres dels vehicles, així
com escampar i llançar tota classe de fullets o papers de publicitat comercial o
qualsevol material similar a la via pública i als espais. Les persones que
reparteixen publicitat domiciliària no poden deixar propaganda fora del recinte de
la porteria dels edificis.

7. Es considera responsable directe de la infracció la persona física o jurídica que
promogui la contractació o la difusió del missatge (entitat anunciant) i responsable
subsidiària la persona autora material dels fets.
8. L’Ajuntament ha de garantir que el contingut de qualsevol forma publicitària
instal·lada a la via pública no expressi missatges racistes, sexistes, homòfobs o
xenòfobs que indueixin a la violència o que siguin lesius o vexatoris per a
qualsevol col·lectiu, sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.
9. En els supòsits recollits en el punt anterior, els agents de l’autoritat poden retirar o
intervenir els materials o mitjans emprats, sens perjudici de la imposició de les
sancions corresponents.
Article 18. Plafons publicitaris municipals
1. La col·locació de cartells, rètols, o qualsevol altra forma de publicitat, anunci o
propaganda, ha d'efectuar-se únicament en els plafons expressament habilitats a
l'efecte per l'autoritat municipal, i de forma que la seva retirada sigui senzilla. En
cap cas es poden utilitzar adhesius.
2. És prohibida la col·locació de cartells, rètols o qualsevol altra forma de publicitat,
anunci o propaganda en edificis i instal·lacions municipals, en qualsevol espai
públic o element del paisatge i el mobiliari urbà o natural, sense autorització
expressa de l'Ajuntament.
3. Es prohibeix esquinçar, arrencar i llançar a l'espai públic els cartells i els rètols
col·locats en els plafons.
4. Les mateixes persones que hagin col·locat els cartells, rètols o qualsevol altra
forma de publicitat als plafons són les responsables de la seva retirada quan hagi
transcorregut l’acte o activitat de la qual es feia difusió. Sens perjudici de l’anterior,
l’Ajuntament també els podrà retirar quan s’hagi celebrat l’activitat prevista, quan
s’hagi assolit el motiu de la reivindicació o bé s’hagi deteriorat amb el pas del
temps.
Article 19. Grafits i altres pintades, marques o similars
1. a) És totalment prohibit realitzar qualsevol tipus de grafit, pintada o qualsevol altra
expressió gràfica, com ara dibuixos, escrits i/o gargots, fets amb qualsevol matèria
(tinta, pintura, etc.), o marques i similars, com per exemple posar adhesius en
façanes, portes o vidres dels immobles, parets, tanques de parcs, jardins, solars
i/o obres, rètols dels carrers, senyals de trànsit, monuments, edificis públics,
contenidors, bancs, arbres i, en general, sobre elements del paisatge urbà i les
instal·lacions, equipaments, mobiliari urbà i vies públiques en general, sense
autorització expressa de l’Ajuntament. A tal efecte, cal que la persona o persones
interessades presentin una sol·licitud davant l’Ajuntament, la qual ha d’anar
acompanyada d’una descripció on, com a mínim, s’indiquin les mides, gammes de
colors, la data i el lloc on pretenguin portar a terme l’acció. L’Ajuntament pot
denegar l’autorització si l’expressió gràfica que es pretén realitzar no s’adequa a la
gamma de colors autoritzats en aquell emplaçament o si és contrari a la resta
d’elements que defineixen el paisatge d’aquell emplaçament.
b) La infracció a aquest precepte té caràcter de molt greu si es realitza sobre
monuments, edificis públics, especialment els catalogats.
2. En tots els casos es prohibeix qualsevol pintada que pugui incloure elements
ofensius cap a persones o col·lectius.

3. Quan el grafit o pintada s’efectuï sobre un bé privat de la via pública serà
necessària l’autorització expressa de l’Ajuntament, a més del permís de la
persona propietària del bé en qüestió. La sol·licitud ha d’anar acompanyada d’un
esbós en el qual s’indiquin les mides, el dia i el lloc de la realització.
4. Si amb motiu d’una activitat autoritzada, de qualsevol mena, es produeix un
deslluïment, per qualsevol tipus d’expressió gràfica, a qualsevol lloc de la via
pública, les persones organitzadores dels actes en són responsables i estan
obligades a restablir l’estat original del bé concret.
5. Si, per les característiques de l'expressió gràfica, el material emprat o el bé afectat
fos possible netejar-lo i restituir-lo immediatament al seu estat anterior, els agents
de l’autoritat han de comminar personalment la persona infractora a netejar-lo o
restituir-lo, sens perjudici de les sancions que corresponguin per la infracció
comesa.
6. Els agents de la Policia Local, en els casos recollits en els apartats anteriors
poden retirar o intervenir cautelarment els materials o mitjans emprats, quan es
realitzin sense l’autorització municipal corresponent, i si s’escau, de la persona
titular del bé privat, sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.
Transcorregut el termini d’un any sense que els materials s’hagin retirat per part
dels seus titulars, l’Ajuntament pot destruir-los.
7. L’Ajuntament, de forma subsidiària, pot netejar o reparar els danys efectuats per
qualsevol tipus d’expressió gràfica, amb càrrec a la persona denunciada i sens
perjudici de la imposició de les sancions corresponents. Si es tracta de béns de
titularitat municipal, l’Ajuntament pot rescabalar-se de les despeses que suposa la
neteja o la reparació, sens perjudici també de la imposició de les sancions
corresponents.
Article 20. Façanes, portes, finestres i balcons
És prohibit:
1. Espolsar tapissos, catifes, llençols i qualsevol roba o altra mena d’objecte d’ús
domèstic en balcons i finestres que donin a la via pública.
2. Regar les plantes col·locades a les finestres i balcons fora de l’horari comprès
entre les 22 hores i les 7 hores del dia següent sempre que el reg esquitxi o vessi
sobre la via pública.
3. Els testos i les jardineres dels balcons i finestres s’han de col·locar de manera que
la seva vertical caigui sempre dins del balcó o reposi sobre l’ampit de la finestra i
s’han de lligar o protegir per tal d’evitar que puguin caure sobre la via pública, en
especial en casos de pluja o vent fort.
Article 21. Col·locació d’aparells d’aire condicionat
1. Es prohibeix instal·lar als edificis aparells d’aire condicionat que quedin a la vista a
les façanes dels edificis, per tal d’evitar l’agressió al paisatge urbà i per evitar
volada d’elements sobre la via pública.
2. Se suggereix com a adients per a la col·locació dels esmentats aparells els terrats
dels edificis. De forma excepcional, en les terrasses, sempre que es preservin les
condicions estètiques i ornamentals de l’edifici en concret i de l’entorn en general.

3. La petició de col·locació s’ha de dur a terme mitjançant sol·licitud escrita i
fotografies indicatives del lloc on es pretén ubicar l’element o el conjunt
d’elements.
4. En supòsits especials, com per exemple els edificis protegits, s’ha d’acompanyar
tota la documentació que sigui requerida pels serveis tècnics municipals.
Article 22. Rètols, plafons publicitaris i elements tècnics
1. La col·locació de rètols en la façana indicadors dels establiments ha de romandre
subjecta a llicència municipal d’obres menors. Els plafons publicitaris, sigui quin
sigui l’emplaçament, i els situats en la coberta dels edificis han de tenir la
consideració d’obra major.
2. En tots els casos, a la corresponent instància s’hi ha d’acompanyar un croquis, en
aquesta consideració d’obres menors, del projecte, assumint la direcció de l’obra
en els restants, així com també una fotografia de la façana.
3. En les zones qualificades pel vigent Pla general com a clau 10 (nucli antic), clau
12 (eixample) i clau 16 (front marítim) els rètols, a part de complir tot l’indicat
anteriorment, no poden sobrepassar el pla de façana.
4. En casos excepcionals es poden autoritzar rètols indicadors de serveis públics
assistencials i farmàcies.
5. Cal que tots aquests elements harmonitzin amb l’estil de les façanes i amb les
característiques estètiques i ambientals del sector, a l’objecte que no distorsionin
la composició del conjunt. Se’n pot denegar la col·locació en el cas que no s’hi
ajustin.
6. La il·luminació dels rètols ha d’estar incorporada als plafons publicitaris. Es
prohibeix la instal·lació de focus amb braços o altres elements per il·luminar el
rètol.
Article 23. Tanques publicitàries
1. Per a la ubicació de tanques publicitàries, sigui tant en edificis públics com privats,
és necessària l’autorització de l’Ajuntament.
2. En el supòsit que l’edifici sigui de propietat privada, el particular té l’obligació de
posar-ho en coneixement de la corporació abans de col·locar-ho.
3. S’estableix 5 anys com a termini màxim de presència física d’una tanca
publicitària. Aquest termini es pot prorrogar per a anys successius si, un cop
realitzat un estudi pels serveis tècnics, l’entorn no es veu distorsionat per la
presència física de les tanques.
Capítol 4. Contaminació lumínica
Article 24. Definició
S’entén per contaminació lumínica l’emissió de flux lluminós de fonts artificials nocturnes
en intensitats, direccions o rangs espectrals innecessaris per a la realització de les
activitats previstes en la zona que s’han instal·lat els llums.

Article 25. Disposicions generals
1. L’Ajuntament ha de fomentar el diàleg amb les empreses i els particulars perquè
en la il·luminació de recintes privats exteriors, façanes i rètols publicitaris
s’atenguin, en la mesura que sigui possible, les normes de reducció de la
contaminació lumínica nocturna, els criteris d’eficiència del consum energètic i
l’estètica urbana d’integració a les façanes i als seus elements arquitectònics.
2. L’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, ha de vetllar perquè:
a) Els enllumenats distribueixin la llum de la manera més efectiva i eficient i
utilitzin la quantitat mínima de llum per satisfer el criteris d’enllumenament.
b) Els llums utilitzats siguin tancats o apantallats.
c) Els enllumenats exteriors que s’instal·lin tinguin, preferentment, acreditada
llur qualitat per evitar la contaminació lumínica i estalviar energia.
d) Els components dels enllumenats s’ajustin adequadament a les
característiques dels usos i de la zona enllumenada i emetin preferentment
en la zona de l’espectre visible de longitud d’ona llarga.
e) Els enllumenats estiguin connectats només quan calgui, mitjançant
cèl·lules fotoelèctriques o temporitzadors, si s’escau.
f)

Els enllumenats es mantinguin apagats, quan no siguin necessaris.

g) Les instal·lacions i els aparells d’enllumenament siguin sotmesos al
manteniment adequat per a la conservació permanent de llurs
característiques.
Títol quart. MENORS I PERSONES DISCAPACITADES
Article 26. Protecció dels menors i persones discapacitades
1. Qualsevol persona que trobi infants o persones discapacitades extraviades té
l’obligació de posar-ho immediatament en coneixement de la Policia Local, la qual
s’ha de fer càrrec de la seva protecció i de la restitució a les persones
responsables de la seva tutela.
2. Les persones menors i les persones discapacitades que es trobin al carrer i
presentin indicis d’abandonament o pèrdua han de ser portades a les
dependències policials per a la seva custòdia, on es faran les indagacions, la
publicitat i les actuacions pertinents en cada cas, amb la finalitat de posar-les a
disposició dels seus pares, mares, tutors/es o guardadors/es legals o bé lliurar-les
a les autoritats competents.
3. Quan un particular conegui situacions de desprotecció de menors o de persones
discapacitades, com maltractaments, negligències, abusos o similars, n’ha
d’informar immediatament la Policia Local, la qual ha d’adoptar les mesures legals
i/o de prevenció o protecció pertinents, posar el cas en coneixement dels Serveis
Socials o d’Educació municipals perquè s’estudiï i analitzi, i perquè s’adoptin les
mesures corresponents, sens perjudici de les competències de la Generalitat de
Catalunya en aquesta matèria.

Article 27. Dret dels infants d’anar a l’escola
Tots els infants tenen el dret d’anar a l’escola i, entre els sis i els setze anys, el deure
d’anar-hi. És responsabilitat dels pares, mares, tutors/es o guardadors/es garantir-los
l’exercici normal d’aquest dret i deure. Els agents de l’autoritat han de protegir i conduir al
seu centre escolar o al seu domicili qualsevol infant d’aquestes edats que, durant l’horari
escolar, transiti o romangui a l’espai públic (carrer, places, parcs, etc.) i, en tot cas, han
de posar en coneixement dels seus pares i mares, tutors/es o guardadors/es i del centre
educatiu en el qual estigui escolaritzat, que el menor ha estat trobat fora del centre
educatiu en horari escolar.
Els casos de persones menors residents o escolaritzats en poblacions limítrofs s’han de
resoldre amb la sol·licitud de col·laboració de les policies locals competents per raó del
territori.
Sens perjudici que, d'acord amb el que es preveu en aquesta ordenança, es pugui acudir
a fórmules de mediació per resoldre aquestes conductes, els pares i mares, tutors/es o
guardadors/es són responsables de la permanència dels menors a la via pública i de la
no assistència als centres educatius. En aquests casos, quan concorri culpa o
negligència, els pares i mares, tutors/es o guardadors/es incorreran en una infracció lleu
o, en el seu cas, hauran d’acceptar les mesures previstes a l'apartat 6 de l’article 51.
Títol cinquè. RELACIONS VEÏNALS I CONVIVÈNCIA ENTRE VEÏNS
Article 28. Actuació davant de conductes o activitats pertorbadores a l’interior dels
edificis
1. Totes les persones propietàries i les persones ocupants d’immobles, edificis,
construccions, instal·lacions o altres béns de titularitat privada estan obligades a
evitar que, des d’aquests, puguin produir-se conductes o activitats que alterin
innecessàriament el descans i el benestar a altres persones.
2. Dins de l’àmbit veïnal, es prohibeixen accions i omissions contràries als estatuts
de la comunitat de propietaris o als acords presos en la junta de propietaris o
persones veïnes residents, reflectides en una acta que provoquin un perjudici o
una molèstia reiterada per a la convivència.
3. Les persones propietàries tenen el deure de conservació en bon estat de l’edifici
mitjançant un ús adequat d’acord amb la seva destinació i el seu manteniment i
han de vetllar per la conservació de les condicions de seguretat, salubritat i
ornament públic. Les persones usuàries tenen l’obligació, siguin o no propietàries,
de la utilització adequada dels edificis.
4. Les persones propietàries i les usuàries tenen l’obligació de fer un ús correcte de
les instal·lacions de llum, gas i aigua.
5. Les persones propietàries i les usuàries tenen l’obligació del manteniment de
l’habitatge lliure d’insectes i rosegadors i evitar l’acumulació d’objectes i
andròmines que puguin perjudicar la seva salut i la d’altres persones.
6. Les persones propietàries i les 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 les altres persones i a
ells mateixos.
7. Les persones propietàries tenen l’obligació de realitzar 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’estanqueïtat, d’habitabilitat i de

seguretat. Les persones propietàries i les 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 per la junta de
propietaris les obres o mesures necessàries, un o més propietaris/propietàries
s’oposin o demorin injustificadament l’execució d’aquestes ordres, cas en què
aquests respondran individualment de les sancions que s’imposin per via
administrativa.
8. La junta de la comunitat de propietaris, les persones i les empreses
promotores/constructores immobiliàries, les persones administradores de finques i
les persones arrendadores respecte a les inquilines han d’informar les ocupants
dels habitatges sobre el conjunt d’aquesta ordenança.
9. Sens perjudici de les accions legals que puguin emprendre les persones
interessades, la junta de la comunitat de propietaris, les persones administradores
de finques i/o les arrendadores respecte a les inquilines han de verificar, per mitjà
d’un acta o informe, l’existència de comportaments conflictius dins la comunitat
que alterin innecessàriament la convivència entre veïns i veïnes per part dels
ocupants dels habitatges, sempre que, segons els informes emesos per la Policia
Local, es puguin constatar els fets.
Article 29. Prevenció i resolució alternativa de conflictes
1. L’Ajuntament ha de donar prioritat a totes aquelles mesures municipals
encaminades a la prevenció per a la convivència ciutadana i el civisme en l’espai
públic i comunitats de veïns i veïnes.
2. L’Ajuntament del Masnou ha de promoure especialment la mediació i la resolució
de conflictes entre la ciutadania com a eina bàsica per a una societat més
dialogant i més cohesionada.
Títol sisè. UTILITZACIÓ D’ESPAIS, BÉNS I EQUIPAMENTS PÚBLICS
Article 30. Definició
Es consideren béns públics tots aquells espais oberts destinats a l’ús i gaudiment de la
ciutadania (carrers, places, jardins, parcs, etc.) així com tots aquells elements i mobiliari
urbà que, situat a l’espai o a la via pública, està destinat a prestar serveis específics a la
ciutadania (papereres, lluminàries, semàfors, senyals de trànsit i informatives, jocs
infantils, bancs, fonts, parterres, jardineres, tanques, arbres, plantes, flors, etc.).
Article 31. Utilització
1. La ciutadania ha d’actuar cívicament i respectar els béns i els serveis públics, que
ha d’utilitzar d’acord amb la seva naturalesa i amb la diligència, prudència i
precaució necessàries per poder preveure les eventuals circumstàncies o
desperfectes causats pel desgast o el seu ús ordinari. Així mateix, s’ha de
respectar sempre el dret que la resta de ciutadania posseeix també per al seu
gaudiment.
2. La ciutadania té l’obligació de suportar els riscs inherents a la utilització dels béns
i serveis públics i els danys derivats de la utilització del concret servei públic,
sempre que aquest s’hagi prestat dins dels estàndards establerts o,
subsidiàriament, dins dels que siguin raonablement exigibles.
3. És prohibit:

3.1 Exercir, sense la corresponent llicència o autorització municipal, qualsevol mena
d’activitat amb ànim de lucre o que sigui un obstacle pel lliure trànsit de la
ciutadania, en cas dels béns de domini públic, així com la utilització, amb finalitats
particulars, de qualsevol porció o element d’aquests espais. És requisit
imprescindible per obtenir l’esmentada llicència o autorització municipal
assegurar que es compleix la normativa legal a la qual es trobi subjecta i garantir
l’observança de les previsions regulades a la normativa de protecció civil i als
plans corresponents.
3.2 Situar o deixar a la via pública objectes particulars, encara que es trobin adossats
a establiments que pertanyin a les persones propietàries dels esmentats objectes,
sense llicència o autorització municipal corresponent.
3.3 Abandonar o llençar a la via pública qualsevol tipus d’escombraries o residus que,
quan siguin de petita entitat, s’han de dipositar a les papereres.
3.4 Maltractar o danyar, per acció o omissió, les instal·lacions, els objectes o els béns
d’ús comú, així com els arbres i les plantes de qualsevol tipus de les places,
jardins i via pública en general.
3.5 Utilitzar les instal·lacions d’enllumenament públic com a suport d’instal·lacions
provisionals, així com connectar-se a l’enllumenament públic sense la preceptiva
autorització municipal.
3.6 Jugar a pilota i anar amb patins, monopatí, bicicleta o similars fora dels espais
previstos, sempre que suposi perill, manca de respecte o molèsties a les altres
persones, o deteriorament dels béns, tant públics com privats, o s’incompleixin
els requisits previstos als articles 12 i 16 de l’Ordenança municipal de circulació i
la normativa reguladora de trànsit, en especial la previsió per als menors de 16
anys de l’obligatorietat de portar casc quan circulin amb bicicleta per la població.
Aquest element és obligatori en el trànsit per carretera per a totes les edats.
Article 32. Celebració d’activitats específiques als espais públics
L’Ajuntament pot autoritzar la celebració d’activitats específiques als espais públics i fixar
les normes que les regiran com a condició, tenint en compte les característiques de l’acte
i l’espai públic sol·licitat.
Els organitzadors de l’activitat són responsables del compliment de les condicions
establertes per l’Ajuntament i també d’adoptar les mesures adients per vetllar pel bon ús
del recinte i dels elements i béns públics que hi hagi instal·lats.
Article 33. Jardins particulars
1. Els jardins privats, les plantacions, els espais lliures i els terrenys no urbanitzats
constitueixen un element important de l’ecosistema urbà i, com a tal, les persones
que en són propietàries els han de mantenir en bon estat a fi de facilitar,
especialment, la mobilitat de les persones a la via pública.
2. La manca de conservació o neteja a les plantacions i els espais lliures privats
habilita l’Ajuntament per exigir a la persona propietària la realització dels treballs
necessaris per al correcte manteniment d’aquesta zona. S’ha de tenir una atenció
especial pel que fa al desbrossament i la poda de l’arbrat. En cas de
desobediència a l’ordre de manteniment d’aquestes plantacions i espais lliures,
l’Ajuntament pot procedir a l’execució subsidiària dels treballs necessaris amb
càrrec a les persones propietàries i sens perjudici de la imposició de les sancions
corresponents.

3. Les persones propietàries d’habitatges amb jardí, les plantacions del qual tinguin
branques, arbustos, tanques vegetals o anàlogues, que surtin de la seva propietat,
han de mantenir-les de manera que no causin molèsties a tercers o originin risc a
la via pública. L’Ajuntament pot ordenar els treballs necessaris per complir amb
aquesta obligació i, en cas de desobediència, pot procedir a l’execució subsidiària
dels treballs necessaris amb càrrec a les persones propietàries i sens perjudici de
la imposició de les sancions corresponents.
4. La tala d’arbres resta subjecta al règim de concessió de llicència, previ informe del
Departament de Paisatge de l’Ajuntament.
Article 34. Parcs i jardins públics
1. És competència municipal la instal·lació i el manteniment de parcs, jardins i
plantacions de tota mena a la via pública, tant pel valor mediambiental que els
ecosistemes urbans aporten al municipi, com per l’ornament, benefici i esbarjo
dels seus habitants, sens perjudici dels elements arboris i vegetals existents en
finques particulars, quan afectin la via pública.
2. La utilització dels parcs i jardins és pública i gratuïta, tret d’aquelles instal·lacions
que l’Ajuntament autoritzi o dediqui a un ús especial, mitjançant les condicions
pertinents.
3. És obligació de tota la ciutadania respectar la senyalització, els horaris i les
condicions d’ús que l’Ajuntament determini en parcs, jardins i, en general, en tots
els espais d’ús públic destinats al lleure.
4. Queda prohibida l’emissió de qualsevol soroll que alteri la tranquil·litat veïnal entre
les 21 hores i les 7 hores dels dies laborables i entre les 23 hores i les 10 hores
dels dies festius i vigílies de festius, excepte per a aquelles activitats que, en la
respectiva autorització o llicència municipal tinguin autoritzat un horari diferent i
quan provinguin d’activitats populars o festives autoritzades expressament.
S’exclou d’aquesta prohibició l’acció dels serveis de neteja o manteniment que per
garantir la seva prestació adequada s’han de realitzar en horari nocturn.
5. En una ordenança específica es regularà l’ús dels espais reservats per a gossos.
6. Es prohibeix:
6.1 Fer servir els espais verds destinats al lleure i els seus elements de forma
contrària a les condicions que en regulen l’ús.
6.2 La pràctica d’exercici o activitats que signifiquin risc de danys per a la vegetació o
qualsevol altre element auxiliar que integra l’espai o que representin un risc per a
la integritat física dels usuaris.
7. En concret es considera infracció:
7.1 L’ús dels gronxadors i d’altres aparells d’esbarjo situats als parcs i places
públiques per persones que no compleixen les condicions i requisits d’ús.
7.2 Jugar o fer activitats, en zones d’espais verds destinats a lleure, prohibides per
l’Ajuntament mitjançant els cartells indicadors que s’instal·len amb aquesta
finalitat.

7.3 Arrencar, maltractar o retirar arbres, fruits i plantes, o passar per sobre els
talussos, parterres i plantacions de forma que pugui perjudicar de qualsevol
manera els arbres o les plantacions.
Article 35. Fonts públiques
Es prohibeix:
1. Banyar-se, rentar-se o pescar en les fonts, els estanys o altres espais aquàtics, no
autoritzats expressament, així com rentar objectes i vehicles i llançar-hi qualsevol
matèria liquida o sòlida.
2. Arreplegar una quantitat excessiva d’aigua dels espais aquàtics per dirigir-la a un
ús privat, sempre que no estigui justificat per tall de subministrament o similar.
3. Beure directament del tub o sortidor de les fonts, excepte en el cas que tinguin
instal·lació especial per a això.
4. Abeurar-hi animals, sempre que el tipus de font no permeti evitar el contacte de
l’animal amb el broc.
5. Llançar-hi o permetre que hi nedin gossos o d’altres animals.
6. Deixar jugar els nens amb barquetes o objectes anàlegs en els espais aquàtics,
llevat dels que estiguin especialment destinats a aquesta finalitat.
Article 36. Focs i activitats pirotècniques
1. Les fogueres de les revetlles de Sant Joan i Sant Pere i similars, castells de focs,
festes populars i qualsevol altra activitat relacionada amb la manipulació de
productes pirotècnics requereixen sempre el preceptiu permís de l’Ajuntament i
han de disposar, obligatòriament, d’una assegurança de responsabilitat civil que
cobreixi els riscos per danys a terceres persones i als béns públics i privats.
2. En tot cas, l’autorització municipal requereix la prèvia acreditació del compliment
de la normativa sectorial de seguretat aplicable per raó de l’activitat que s’ha de
realitzar.
Article 37. Pirotècnia
És prohibit:
1. Fer activitats pirotècniques a la via i als espais públics, especialment a les zones
arbrades, sense la corresponent autorització, la qual ha de ser atorgada
exclusivament amb motiu de manifestacions de cultura popular.
2. La venda i l’ús de productes pirotècnics a menors d’edat, tal com es regula a la
normativa sectorial.
3. Llançar o dirigir petards contra persones o béns, de manera que signifiqui un risc
per a la seva integritat, i també col·locar-los sobre el mobiliari urbà i béns privats.
4. Llançar coets a menys d’una distància de 500 metres del bosc o zones amb
arbres que, per les seves circumstàncies, siguin susceptibles de combustió.
5. Fer servir productes pirotècnics a la vora de productes o líquids inflamables i
també a la vora dels establiments d’expedició o emmagatzematge.

6. Ficar productes pirotècnics dins d’elements l’explosió dels quals pugui provocar la
dispersió d’objectes amb risc per a les persones i béns.
7. Si les activitats prohibides fins ara, sobre l’ús de productes pirotècnics, les fessin
menors d’edat, el material que portin serà dipositat a la Prefectura de la Policia
Local, a l’espera de fer-ne lliurament als pares, mares o persones tutores.
8. No respectar les distàncies màximes de seguretat establertes en espectacles
pirotècnics.
Article 38. Fogueres
És prohibit:
1. Fer foc a la via i als espais públics, especialment a les zones arbrades, o amb
vegetació així com als seus voltants més immediats, sense la corresponent
autorització, la qual ha de ser atorgada exclusivament amb motiu de
manifestacions de cultura popular.
2. Preparar fogueres en llocs on s’obstrueixi el pas de vehicles i vianants.
3. Fer fogueres de grans dimensions. La foguera o el foc ha de ser petit i si sobren
materials s’hi han d’afegir poc a poc.
4. Encendre fogueres sobre el paviment o superfície, a prop d’elements o xarxes de
subministrament i comunicació penjats enlaire.
5. Fer foc sense disposar d’un perímetre de seguretat al voltant, el suficientment
ampli que no permeti l’apropament de cap persona aliena al personal responsable
del foc.
6. Fer foc a menys de 500 metres de terrenys forestals. Les fogueres no es poden
preparar a menys de 20 metres dels cotxes aparcats i de les façanes de les
cases. En el cas que es faci menjar en el foc dins d’un bidó o similar, no es poden
preparar a menys de 10 metres dels cotxes aparcats i de les façanes de les
cases.
7. Fer foc sense disposar d’una mànega connectada a un punt de subministrament
d’aigua o d’una altra font de subministrament d’aigua igualment eficaç, per fer-la
servir en cas de necessitat. Una vegada la foguera o el foc no sigui necessari o en
el cas que ocasionés molèsties als veïns pel fum, s’ha d’extingir el foc totalment.
Aquesta comprovació també s’ha de fer abans de marxar del lloc i finalitzar
l’activitat, ja que d’aquesta manera s’evita que es pugui revifar per qualsevol
circumstància.
8. Emprar com a elements de combustió de la foguera materials la combustió dels
quals pugui generar efectes tòxics o contaminants o materials que siguin
susceptibles d’explotar. També s’ha d’evitar utilitzar papers i teixits que poden ser
fàcilment enlairats pel vent. Els materials per cremar han de ser dels que deixen
brasa, preferentment fusta o carbó.
9. Encendre fogueres amb productes inflamables o en condicions meteorològiques
que puguin significar risc.

Article 39. Activitats lúdiques al litoral del terme municipal
Totes les activitats lúdiques i d’esbarjo (pesca marítima, pesca esportiva, moto aquàtica,
etc.) que es facin al litoral del terme municipal han de dur-se a terme d’acord amb les
normatives específiques que les regulen.
Article 40. Platja i passeig marítim
La utilització i ús de les platges i el passeig marítim ha de fer-se en la forma i en les
condicions que anualment assenyali el Pla d’usos municipal i la normativa específica
reguladora.
És prohibit:
1. Dur a terme activitats esportives o lúdiques de manera que causin perjudicis als
béns i a la integritat física de les persones.
2. Fer servir el sabó i altres productes de neteja a les dutxes públiques.
3. Portar animals a les zones i llocs públics de bany, a la sorra i a l’aigua, en
èpoques d’afluència de banyistes, a excepció d’aquelles zones en què
expressament s’autoritzin aquests usos.
4. Banyar-se quan les banderes que informen de l’estat de la mar són de color
vermell.
5. Desobeir les ordres del personal socorrista per prohibir banyar-se o perquè cessi
l’exercici d’activitats que puguin generar un perill indegut per a la mateixa persona
a qui s’adreça l’ordre o per a d’altres. Posar en perill la pròpia vida i la del
personal socorrista malgrat haver estat advertit del perill o de la prohibició de
banyar-se.
6. L’estacionament i la circulació de vehicles a les platges no destinats a prestar
serveis de caràcter públic o al muntatge i desmuntatge de les guinguetes
autoritzades, així com el seu proveïment.
7. Els campaments i acampades a les platges i a la resta del litoral. S’entén per
acampada la instal·lació de tendes de campanya i similar, vehicles o remolcs
habitables i, per campament, l’acampada organitzada.
8. Realitzar activitats organitzades a la platja o al passeig marítim sense
l’autorització corresponent.
9. Llançar-se a l’aigua en zones de roques o d’espigons.
10. Desenvolupar activitats o accions que puguin causar perjudicis o molèsties a la
resta d’usuaris.
11. Embrutar la sorra o l’aigua amb qualsevol material, en especial papers, bosses de
plàstic, envasos i puntes de cigarrets.
12. Pescar fora dels horaris i les zones autoritzades.
13. Encendre fogueres, llevat d’autorització específica.

Article 41. Necessitats fisiològiques
1. La regulació d’aquest article es fonamenta en la protecció de la salut pública i la
salubritat, el dret a gaudir d’un espai públic net i no degradat i el respecte a les
pautes de convivència ciutadana i civisme.
2. És prohibit escopir o fer necessitats fisiològiques fora dels indrets destinats a
aquesta funció dins de la via pública, els espais públics o els transports públics.
3. És especialment prohibit la conducta descrita a l’apartat anterior quan es realitzi
en espais amb afluència de persones o freqüentats per menors, o quan es faci en
mercat d’aliments, monuments o edificis catalogats o protegits, o en les seves
proximitats.
Article 42. Mendicitat
1. S’ha de vetllar per evitar l’exercici i la propagació de la mendicitat en les vies i
espais públics, especialment amb relació a la mendicitat exercida per menors,
atès que la inducció de mendicitat és un il·lícit penal.
2. L’Ajuntament ha de promoure iniciatives ciutadanes i d’entitats de solidaritat i els
ha de donar suport, amb l’objectiu de resoldre situacions personals extremes.
3. Es prohibeixen les conductes que, sota l’aparença de mendicitat, representin
actituds coactives o d’assetjament, o siguin un obstacle per al lliure trànsit dels
ciutadans i ciutadanes als espais públics.
4. És prohibit l’oferiment de qualsevol bé o servei a persones que es trobin a l’interior
de vehicles privats o públics. Es consideren inclosos en aquest supòsit, entre
d’altres, la neteja dels parabrises dels automòbils detinguts en els semàfors o en
la via pública, així com l’oferiment de qualsevol objecte.
5. L’autoritat municipal pot sol·licitar, si s’escau, la documentació a les persones que
exerceixin la mendicitat i adoptar, en cada cas, les mesures que siguin procedents
en coordinació amb el Serveis Socials municipals o, si s’escau, amb altres
institucions públiques, i també pot, si ho creu convenient i és possible, conduir les
persones que practiquin la mendicitat a l’establiment o servei municipal adient,
amb la finalitat de socórrer i/o ajudar la persona que ho necessiti en allò que sigui
possible.
Article 43. Serveis sexuals
És prohibit oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis
sexuals retribuïts a l’espai públic. L’Ajuntament, si s’escau, a través dels serveis socials
competents, ha de donar informació i ajut a totes aquelles persones que exerceixin la
prostitució en espais públics i vulguin abandonar l’exercici d’aquestes pràctiques. Així
mateix, ha d’adoptar les mesures oportunes de caràcter legal i, si és procedent, exercir
d’acusació particular quan hi hagi indicis que l’exercici de la prostitució no és lliure i formi
part d’una xarxa d’explotació de persones.
Article 44. Venda ambulant
Queda prohibida a tot el municipi la venda ambulant i la compra en l’espai públic de
qualsevol tipus d’aliment, begudes i articles protegits per la propietat intel·lectual o
industrial (falsificats o reproduïts il·legalment), llevat de les autoritzacions específiques.
Així mateix, està prohibit col·laborar en l’espai públic amb les persones venedores
ambulants no autoritzades amb accions com ara facilitar el gènere o vigilar i alertar sobre

la presència d’agents de l’autoritat. També es prohibeix col·laborar en la realització o
prestació de serveis no autoritzats en l’espai públic, així com el seu ús o consum.
Article 45. Sistemes de captació d’imatges a la via pública
Es prohibeix la instal·lació de sistemes de captació i reproducció d’imatges, el camp de
visió dels quals abasti la via pública, fora dels supòsits i en els termes de la legislació de
protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, a la pròpia imatge, i de
protecció de dades.
Article 46. Regulació d’aigües estancades per evitar la presència i proliferació de
mosquits
Totes les persones físiques o jurídiques que siguin propietàries, titulars o posseïdores
d’espais, béns o objectes susceptibles de crear les condicions de proliferació del mosquit
tigre o d’altres mosquits, resten obligades a portar-ne una gestió correcta per evitar-ne la
presència i l’abandó, definitiu o temporal, tant a l’espai públic com al privat, de
contenidors i objectes, sigui quina sigui la seva naturalesa i dimensions (per exemple:
pneumàtics, ampolles, llaunes bosses o lones de plàstic, fonts ornamentals, ornaments
de jardí, etc.) les quals puguin acumular aigua i, com a conseqüència, pugui reproduir-s’hi
el mosquit tigre.
Els propietaris o titulars de solars estan obligats a mantenir al seu càrrec nets de brossa
recipients o qualsevol altra mena d’objecte abandonat, així com de mantenir la vegetació
herbàcia sota control periòdic. Les actuacions correctores que hagi d’emprendre
legalment l’Ajuntament en cas d’incompliment, s’han de facturar íntegrament als titulars
de les finques.
Títol setè. PROCEDIMENT SANCIONADOR, INFRACCIONS I SANCIONS
Capítol 1. Inspecció, control i responsabilitats generals
Article 47. Disposicions generals
1. Els serveis municipals corresponents han de vetllar pel manteniment de l’ordre
públic i pel compliment del que disposa aquesta ordenança, per la qual cosa, totes
les activitats que s’hi regulen queden subjectes a l’acció inspectora de
l’Ajuntament, la qual es podrà dur a terme, en qualsevol moment, sens perjudici
de les accions específiques de control de les activitats i de revisió de les
autoritzacions i de les llicències municipals.
2. És competència municipal la vigilància i la inspecció, així com la sanció de les
infraccions comeses contra aquesta ordenança, sense perjudici de les
competències que puguin correspondre a d’altres autoritats en aplicació de la
normativa vigent.
3. Les accions o omissions que vulnerin allò que regula aquesta ordenança generen
responsabilitat de naturalesa administrativa, sens perjudici de la que pugui ser
exigible per via penal o civil.
Article 48. Persones responsables
4. Els autors de les accions i omissions que es tipifiquen en aquesta ordenança són
responsables de les infraccions.
5. Els propietaris dels animals són responsables dels danys que aquests produeixin.

6. El pare i mare, les persones tutores, les acollidores o les guardadores són els
responsables subsidiaris de les sancions pecuniàries imposades als menors, en
cas d’impagament de la sanció.
7. El titular de l’autorització, llicència o comunicació o, en cas de no posseir-ne,
l’explotador de l’activitat és el responsable solidari, pel que fa a la instrucció, de
les accions i omissions l’autor de les quals actuï en el marc d’una activitat subjecte
a autorització, llicència o comunicació.
Article 49. Responsabilitat subsidiària
Són responsables subsidiàries les persones físiques o jurídiques afectades pel deure de
prevenir les infraccions administratives comeses per altres, quan així ho determini una llei
reguladora.
Article 50. Responsabilitat solidària
En aquells casos en què el compliment de les obligacions previstes en aquesta
ordenança correspongui a diverses persones conjuntament i no sigui possible determinarne el grau de participació de cadascuna en la comissió de la infracció, respondran
solidàriament tant de les infraccions comeses com de les sancions que se’ls imposin.
Article 51. Infraccions comeses per persones menors d’edat
1. D’acord amb el que estableix la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets
dels infants, totes les mesures de caràcter sancionador adoptades per les
autoritats municipals que puguin afectar els menors han d’atendre principalment
l’interès superior d’aquests.
2. Quan les persones infractores siguin menors, i amb la finalitat de protegir els drets
de l’infant o adolescent, el seu desenvolupament i formació, es poden substituir
les sancions pecuniàries per mesures correctores, com ara l’assistència a
sessions formatives, treballs per a la comunitat o qualsevol altre tipus d’activitat de
caràcter cívic, sempre que la normativa legal vigent així ho permeti. Aquestes
mesures s’han d’adoptar de manera motivada en funció del tipus d’infracció i han
de ser proporcionades a la sanció que rebi la conducta infractora. A aquest efecte,
s’ha de sol·licitar l’autorització dels pares i mares, tutors/es o guardadors/es.
3. En tot cas, qualsevol denúncia, incoació d’un expedient a un menor ha de ser
també notificada als seus pares i mares, tutors/es o guardadors/es.
4. Els pares i mares, tutors/es o guardadors/es han de ser responsables civils
subsidiaris dels danys produïts per les infraccions comeses pels menors d'edat
que en depenguin.
5. Així mateix, en aquells casos en què es prevegi expressament en aquesta
ordenança, els pares i mares, tutors/es o guardadors/es han de ser també
responsables directes i solidaris de les infraccions comeses pels menors d’edat,
sempre, en aquest cas, que concorri culpa o negligència per part seva.
6. Els pares i mares, tutors/es o guardadors/es han d'assistir a les sessions d'atenció
individualitzada o cursos de formació que, en el seu cas, s'imposin com a
alternativa a la sanció pecuniària de les infraccions comeses pels menors que en
depenguin, sempre que la normativa legal vigent permeti aquesta substitució.

Capítol 2. Procediment sancionador
Article 52. Regulació del procediment sancionador aplicable
1. En l’exercici de la seva potestat sancionadora, l’Ajuntament del Masnou, dins de
les seves competències i per a una adequada ordenació de les relacions de
convivència i d’ús dels serveis, equipaments, béns i espais públics de la ciutat, ha
de sancionar les accions i conductes contràries a aquesta ordenança i a la
respectiva legislació sectorial mitjançant el corresponent procediment
sancionador.
2. El procediment administratiu sancionador s’ha d’ajustar a les regles i als principis
generals establerts a la normativa vigent de procediment administratiu comú de
les administracions públiques i del règim jurídic del sector públic; al procediment
sancionador establert en la corresponent legislació sectorial i, supletòriament, al
procediment sancionador d’aplicació en els àmbits de competència de la
Generalitat de Catalunya.
Article 53. Òrgan competent
L’òrgan competent és l’alcalde president de la corporació o l’òrgan que, per raó de la
matèria, tingui delegada la competència.
Article 54. Reconeixement de la responsabilitat
Un cop iniciat un procediment sancionador, si l’infractor reconeix la seva responsabilitat,
es pot resoldre el procediment amb la imposició de la sanció corresponent.
Quan la sanció tingui només caràcter pecuniari o bé calgui imposar un sanció pecuniària i
una altra de caràcter no pecuniari, però s’ha justificat la improcedència de la segona, el
pagament voluntari per part de la presumpta persona responsable, en qualsevol moment
anterior a la resolució, implica la terminació del procediment, excepte pel que fa a la
reposició de la situació alterada o a la determinació dels danys i perjudicis causats per la
comissió de la infracció.
En tots dos casos, quan la sanció tingui únicament caràcter pecuniari i l’infractor
reconegui la seva responsabilitat, l’òrgan competent per resoldre el procediment ha
d’aplicar una reducció del 20 % sobre l’import de la sanció proposada. Les reduccions
han d’estar determinades a la notificació i la seva efectivitat està condicionada al
desistiment o la renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la
sanció.
Article 55. Relacions dels fets denunciats amb altres ordenaments
Quan els incompliments de les disposicions d’aquesta ordenança signifiquin infraccions
de normes de rang superior, s’ha d’incoar el corresponent expedient sancionador i s’han
d’aplicar la tipificació de les infraccions i la graduació de les sancions d’acord amb la
legislació sectorial vigent que resulti aplicable en cada matèria.
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 es dicti la corresponent
resolució judicial.

Article 56. Procediment abreujat
Les infraccions que s’hagin de qualificar com a lleus es poden tramitar amb aplicació del
procediment abreujat previst a la normativa reguladora sobre el procediment sancionador
d’aplicació als àmbits de la Generalitat quan concorrin els requisits previstos.
Article 57. Mesures provisionals
Un cop iniciat l’expedient sancionador mitjançant un acord motivat, es poden acordar les
mesures provisionals imprescindibles per al normal desenvolupament del procediment,
per evitar la comissió de noves infraccions o per assegurar el compliment de la sanció
que calgui imposar. Aquestes mesures poden consistir en qualsevol de les previstes en la
normativa general i sectorial aplicable a cada cas, i han de respectar els principis de
proporcionalitat, efectivitat i onerositat menor. En cas que la mesura cautelar consisteixi
en la confiscació de material que si no s’adaptés de manera immediata perdés la seva
finalitat, s’actuarà de manera preventiva per part dels agents de l’autoritat, que hauran de
fer constar en l’acta que s’aixequi a l’efecte la referida circumstància.
Les mesures provisionals poden ser alçades o modificades durant la tramitació del
procediment, d’ofici o a instància de part, en virtut de circumstàncies sobrevingudes o que
no es van poder tenir en compte en el moment d’adoptar-les.
En tot cas, s’extingeixen quan tingui efecte la resolució administrativa que posi fi al
procediment.
Article 58. Tipificació d’infraccions
1. Són infracció administrativa els fets o conductes que impliquin l’incompliment total o
parcial de les obligacions o prohibicions establertes en aquesta ordenança municipal,
d’acord amb el quadre de sancions que acompanya el present text com a annex I.
2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
3. En casos de reincidència de les infraccions:
a) La reincidència en una infracció lleu es tipifica com a infracció greu.
b) La reincidència en una infracció greu es tipifica com a infracció molt greu.
Article 59. Règim de les sancions
1. Les infraccions lleus poden ser sancionades per l’òrgan competent amb multes
mínimes de 100 euros i fins a un màxim de 750 euros.
2. Les infraccions greus poden ser sancionades per l’òrgan competent amb multes de
750,01 euros i fins a un màxim de 1.500 euros.
3. Les infraccions molt greus poden ser sancionades per l’òrgan competent amb multes
de 1.500,01 euros i fins a un màxim de 3.000 euros.
4. Les sancions lleus poden ser commutades, d’acord amb les condicions que
s’estableixen en l’article 65 d’aquesta ordenança.
5. L’incompliment de qualsevol precepte d’aquesta ordenança no expressament qualificat
com a greu o molt greu es considera lleu.
6. En la fixació de les sancions administratives de multa s’ha de tenir en compte que
l’import de la sanció no resulti més beneficiós per a la persona infractora que el
compliment de les normes infringides.

Article 60. Gradació de les sancions
La imposició de les sancions previstes en aquesta ordenança s’han de guiar per
l’aplicació del principi de proporcionalitat i, en tot cas, s’han de tenir en compte els criteris
de graduació següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

El perjudici causat als interessos generals
La seva repercussió social i ambiental
La transcendència de la degradació que hagués sofert el medi
La irreversibilitat del dany o deteriorament produït
La gravetat de la infracció
El cost de la restitució
El benefici derivat de l’activitat infractora
El valor dels danys causats
La intencionalitat
La reiteració
Les circumstancies individuals de la persona infractora en relació amb els fets

Article 61. Infraccions continuades
No es poden iniciar nous procediments sancionadors per fets o conductes tipificats en
aquesta ordenança com a infraccions quan l’infractor persisteixi de manera continuada,
mentre no hi hagi recaigut una primera resolució sancionadora, amb caràcter executiu.
Així mateix, ha de ser sancionada, com a infracció continuada, la realització d’una
pluralitat d’accions i omissions que infringeixin el mateix o similar precepte administratiu,
en execució d’un pla preconcebut o aprofitant la mateixa ocasió.
Article 62. Concurrència d’infraccions
Quan s’hagi incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les
quals hi hagi relació de causa efecte s’ha d’imposar només la sanció que resulti més
elevada.
Quan no es doni la relació de causa efecte a la qual es refereix l’apartat anterior, als
responsables de dues o més infraccions se’ls han d’imposar les sancions corresponents a
cadascuna de les infraccions comeses llevat que s’apreciï identitat de subjecte, fets i
fonaments. En aquest darrer supòsit s’ha d’aplicar el règim que sancioni amb major
intensitat, gravetat o severitat la conducta requerida.
Article 63. Caducitat del procediment i prescripció de les infraccions i les sancions
La caducitat del procediment i la prescripció de les infraccions i les sancions tipificades en
aquesta ordenança que no tinguin un període de prescripció en la normativa sectorial
aplicable s’han de regir pels terminis establerts en la normativa de procediment
administratiu comú de les administracions públiques i del règim jurídic del sector públic.
Article 64. Destinació de l’import de les sancions
L’import dels ingressos de l’Ajuntament provinents de les sancions imposades es podrà
destinar, en tot o en part, a afrontar part de les despeses corresponents a l’organització
dels cursos i programes previstos en aquesta ordenança, així com per la millora de les
eines i materials de control i supervisió utilitzats pels funcionaris encarregats de garantirne el compliment.

Article 65. Activitats alternatives a la sanció econòmica
1. Les infraccions lleus poden tenir com a mesura alternativa/commutadora de la
sanció econòmica la realització de treballs de reparació o de prestacions socials
en benefici de la comunitat, i/o la participació en activitats formatives i de
reeducació en els valors cívics, especialment aquesta segona quan els implicats
siguin menors de setze anys, sempre que la normativa legal vigent així ho
permeti.
2. Queden excloses de la possibilitat de commutar la sanció:
a) Les persones que hagin reincidit en la comissió d’una mateixa infracció.
b) Les que s’hagin acollit al procediment de commutació durant el termini de dos
anys a comptar des de la data de desenvolupament de les activitats pròpies
d’aquest sistema.
c) Les persones que hagin obstruït o obstaculitzat l’actuació municipal durant la
instrucció del procediment sancionador.
3. Per tal que la mesura alternativa tingui un caràcter plenament educatiu, ha
d’ajustar-se als principis següents:
Ser acceptada voluntàriament i formalment per l’infractor.
Ser adequada a les característiques i actituds de l’infractor.
Ser significativa i coherent amb la infracció comesa.
Anar dirigida a la reparació dels danys, de danys similars o a adquirir
consciència dels danys causats.
e) Facilitar a l’infractor la comprensió que l’activitat realitzada és útil i necessària
per a la comunitat o per a ell mateix.
f) El temps transcorregut des de la comissió de la infracció i fins a l’aplicació de
la mesura correctora ha de ser el més curt possible.
g) Cal concretar l’abast de l’activitat en un calendari (nombre d’hores i extensió).
a)
b)
c)
d)

4. La durada màxima de l’activitat alternativa a la sanció econòmica és de trenta
hores.
5. En incoar l’expedient s’ha d’informar a la persona interessada de la possibilitat
d’acollir-se a la commutació de la sanció. La sol·licitud d’acolliment al procediment
de commutació, un cop ferma i acceptada en els termes que es fixin, suspèn la
tramitació de l’expedient sancionador. Si l’infractor no realitza positivament les
activitats alternatives/commutadores establertes, recaurà sobre ell la sanció
econòmica íntegra imposada inicialment.
Capítol 3. Reparació del dany i execució subsidiària
Article 66. Reparació del dany
Amb independència de les sancions econòmiques corresponents que es puguin imposar
a les persones responsables de les infraccions d’aquesta ordenança (o de la seva
substitució per mesures alternatives, sempre que la normativa legal vigent així ho
permeti), l’autoritat municipal els podrà exigir també la reparació dels danys causats i/o la
reposició de la realitat física alterada. En el cas de la substitució de la sanció econòmica
per mesures alternatives, el programa de millora pot incloure la reparació dels danys
causats i/o la reposició de la realitat física alterada.

Article 67. Execució subsidiària
L’Ajuntament pot realitzar subsidiàriament els treballs que, segons aquesta ordenança,
hagin d’efectuar les persones responsables i carregar-los les despeses, degudament
justificades, originades pels esmentats treballs, sens perjudici de la imposició de les
sancions corresponents.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Els expedients incoats per infraccions comeses abans de l’entrada en vigor d’aquesta
ordenança s’han de regir, en allò que no perjudiqui la persona imputada, pel règim
sancionador vigent en el moment de cometre’s la infracció.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Amb l’entrada en vigor d’aquesta ordenança resten derogades:




L’Ordenança municipal sobre la convivència ciutadana aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en data 15/09/1994, restant vigents els articles 42 al 53 relatius a
l’ocupació de la via pública mentre no es faci una ordenança específica reguladora
d’aquesta matèria. Veure annex III.
Totes aquelles normes municipals que s’oposin al text de la present ordenança.

DISPOSICIÓ FINAL
Primera
En allò no previst en aquesta ordenança s’aplica el que disposi la normativa estatal i
autonòmica sobre la matèria.
Segona
En atenció al fet que l’article 165.2 del TRLRHL indica que els recursos de l’Entitat local
es poden destinar a satisfer el conjunt de les seves respectives obligacions, excepte en el
cas d’ingressos específics afectats a finalitats determinades, l’entrada en vigor de l’article
64 de la present ordenança queda suspesa fins que sigui tramitada la corresponent
modificació de les Bases d’execució del pressupost municipal que permeti donar
compliment al contingut d’allò previst a l’exposat article 64.
Tercera
De conformitat amb el que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la
publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, que tindrà
lloc un cop finalitzat el termini de 15 dies hàbils previst a l’article 65.2 de l’esmentat text
legal.
Quarta
El seu període de vigència es mantindrà fins que se n’esdevingui la modificació o
derogació expresses.
Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa, els interessats poden interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà
de la data de la seva publicació. No obstant això, s’hi pot interposar qualsevol altre recurs
si es considera procedent.

ANNEX I. TAULA D’INFRACCIONS I SANCIONS
INFRACCIONS LLEUS AMB SANCIÓ DE 100,00 € A 750,00 €
Article
7.1
7.2

7.5

7.6

7.7

7.8
7.9
9.1
9.2

9.3

9.4

10

12
13.3
13.4

13.5

13.6

13.7

17.1

17.2
17.3

Descripció
Fer un ús no responsable i adequat de la via, espais, béns i serveis públics per no
perjudicar els drets de la resta de ciutadans.
Desobeir de manera lleu les indicacions dels representants municipals competents en
l’exercici de les seves funcions, així com les contingudes en els bans i les ordenances
municipals.
No col·laborar amb les autoritats i amb les forces de seguretat en l’exercici de les
seves funcions, especialment davant d’actituds abusives, violentes o discriminatòries
vers altres persones.
No lliurar a l’Administració la documentació requerida quan no afecti la intimitat o el
secret professional, per tal de facilitar l’exercici de les seves competències o per
defensar l’interès general.
No adequar el comportament a les normes de civisme i col·laboració en situacions
d’emergència com inundacions, incendis, riuades, nevades, fuites tòxiques o qualsevol
altra situació excepcional que comporti evacuació o confinament.
No col·laborar ni prestar l’ajut a requeriment de l’alcaldia en el cas de produir-se
alguna desgracia i/o catàstrofe natural.
No tractar amb respecte i cortesia les autoritats i el personal municipal, proferint
expressions lleument irrespectuoses amb ànim menyspreant.
Dins de l’habitatge, produir sorolls que ultrapassin els límits admissibles establerts a la
legislació local o sectorial aplicable.
Molestar el veïnat amb sorolls innecessaris, encara que es trobin per sota dels nivells
establerts a la legislació local o sectorial aplicable, com els sorolls constants i
repetitius.
Realitzar qualsevol activitat pertorbadora del descans aliè en l’interior dels habitatges
establerta a la legislació local o sectorial aplicable, especialment entre les 21 hores i
les 7 hores del dia següent.
Fer reparacions domèstiques, canvis de mobles i similars fora de l’horari establert o,
en el seu cas, sense la corresponent autorització o llicència d’acord amb la legislació
local o sectorial aplicable.
Emetre qualsevol soroll a la via publica que alteri la tranquil·litat del veïnat dins l’horari
establert, excepte els casos en què estigui autoritzat per la legislació local o sectorial
aplicable.
Sobrepassar a la via pública els límits establerts per la legislació local o sectorial
aplicable a la normativa de contaminació acústica local o sectorial.
No comunicar prèviament a la Policia Local la instal·lació d’avisadors acústics
d’emplaçament fix d’acord amb la normativa de contaminació acústica local o sectorial.
Incomplir els horaris establerts per fer les proves i els assaigs d’aparells d’avisadors
acústics, prèvia comunicació d’acord amb la normativa de contaminació acústica local
o sectorial.
Fer sonar elements d’avís com sirenes, alarmes o similars, en l’horari prohibit, i llevat
circumstàncies excepcionals amb conseqüències lleus d’acord amb allò establert en la
normativa de contaminació acústica local o sectorial.
Usar els sistemes acústics d’alarma o d’emergència sense causa justificada amb
conseqüències lleus, d’acord amb allò establert en la normativa de contaminació
acústica local o sectorial.
No mantenir els sistemes d’alarma acústic en perfecte estat de funcionament per tal
d’evitar que s’activi per causes no justificades i desconnectar-lo immediatament en el
cas que l’activació respongui a una falsa alarma d’acord amb allò establert en la
normativa de contaminació acústica local o sectorial.
Col·locar a la via publica pancartes, cartells o qualsevol altre forma de propaganda o
publicitat relacionada amb activitats i esdeveniments puntuals sense autorització
municipal o, en el seu cas, fent malbé o embrutant la superfície de suport o, una
vegada celebrada l’activitat, no retirar el material de propaganda emprat.
Instal·lar pancartes, cartells o qualsevol altra forma de propaganda o publicitat als
arbres.
Instal·lar cartells, pancartes o similars en un bé privat, però volant sobre la via pública

17.6

18.2

18.3
20.1

sense el permís del titular de l’esmentat bé ni la preceptiva autorització municipal.
Col·locar publicitat sobre la part exterior dels vidres dels vehicles, així com escampar i
llançar tota classe de fullets, papers de publicitat comercial o qualsevol material similar
en la via pública i en els espais.
Col·locar cartells, rètols, o qualsevol altra forma de publicitat, anunci o propaganda en
edificis i instal·lacions municipals, en qualsevol espai públic o element del paisatge i el
mobiliari urbà o natural, sense autorització expressa de l'Ajuntament
Esquinçar, arrencar o llançar a l'espai públic els cartells o rètols col·locats en els
plafons.
Espolsar tapissos, catifes, llençols i qualsevol roba o altra mena d’objecte d’ús
domèstic en balcons i finestres que donin a la via pública.

20.2

Regar les plantes col·locades a les finestres i balcons fora de l’horari comprès entre
les 22 hores i les 7 hores del dia següent, sempre que el reg esquitxi o vessi sobre la
via pública.

26.1

No posar en coneixement de la Policia Local de manera immediata els infants o
persones discapacitades extraviades que es trobin.
Negligir les persones legalment responsables el compliment del dret d’escolarització i
de l’assistència a l’escola del menor.
Produir conductes o activitats que alterin innecessàriament i lleu el descans i el
benestar a les altres persones.
No actuar cívicament o no respectar els béns i serveis públics d’acord amb la seva
naturalesa i emprant diligència, prudència i precaució.
No mantenir els jardins privats, les plantacions, els espais lliures i els terrenys no
urbanitzats en bon estat a fi de facilitar, especialment, la mobilitat de les persones a la
via pública.
No conservar ni netejar les plantacions i els espais lliures privats.
Fer servir els espais verds destinats al lleure i els seus elements de forma contrària a
les condicions que en regulen l’ús.
La pràctica d’exercici o activitats que signifiquin risc de danys per a la vegetació o
qualsevol altre element auxiliar que integra l’espai o que representin un risc per a la
integritat física dels usuaris.
L’ús dels gronxadors i d’altres aparells d’esbarjo situats als parcs i places públiques
per persones que no compleixen les condicions i requisits d’ús.
Arrencar, maltractar o retirar arbres, fruits i plantes, o passar per sobre els talussos,
parterres i plantacions de forma que pugui perjudicar de qualsevol manera lleu els
arbres o les plantacions.
Banyar-se, rentar-se o pescar en les fonts, els estanys o altres espais aquàtics, no
autoritzats expressament, així com rentar objectes i vehicles i llançar a l’interior
d’aquests espais aquàtics qualsevol matèria liquida o sòlida.
Arreplegar una quantitat excessiva d’aigua dels espais aquàtics per dirigir-la a un ús
privat, sempre que no estigui justificat per tall de subministrament o similar.
Beure directament del tub o sortidor de les fonts, excepte en el cas que aquestes
tinguin instal·lació especial per a això.
Abeurar-hi animals, sempre que el tipus de font no permeti evitar el contacte de
l’animal amb el broc.
Llançar a les fonts gossos o d’altres animals, o permetre que hi nedin,.
Deixar jugar els nens amb barquetes o objectes anàlegs en els espais aquàtics, llevat
dels que estiguin especialment destinats a aquesta finalitat.
La compra de productes pirotècnics per part de menors de dotze anys (si són artificis
pirotècnics classificats com a F1), de menors de setze anys (si són artificis pirotècnics
classificats com a F2) o de menors de divuit anys (si són artificis pirotècnics
classificats com a F3) d’acord amb la normativa vigent.
Dur a terme activitats esportives o lúdiques de manera que causin perjudicis lleus als
béns i a la integritat física de les persones.
Fer servir el sabó i altres productes de neteja a les dutxes públiques.
Portar animals de companyia a les zones i llocs públics de bany, a la sorra i a l’aigua,
en èpoques d’afluència de banyistes, a excepció d’aquelles zones en què
expressament s’autoritzin aquests usos.
Desenvolupar activitats o accions que puguin causar greus perjudicis o molèsties a la
resta d’usuaris.
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34.7.3

35.1

35.2
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35.4
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35.6
37.2

40.1
40.2
40.3

40.10

41.2
42.3

42.5

Escopir o fer necessitats fisiològiques fora dels indrets destinats a aquesta funció dins
de la via pública, els espais públics o els transports públics.
Qualsevol conducta que, sota l’experiència de mendicitat, representi actituds coactives
o d’assetjament, o sigui un obstacle per al lliure trànsit dels ciutadans i ciutadanes als
espais públics.
L’oferiment de qualsevol bé o servei a persones que es trobin a l’interior de vehicles
privats o públics.

INFRACCIONS GREUS AMB SANCIÓ DE 750,01 € A 1.500,00 €
Article
7.2

7.3

7.4

7.9

11.1

11.2
11.3

11.4

13.5

13.6
14.2
14.3
15.1
15.2
15.3
16.2
19.1.a
19.3
19.4
21.1
22.1
23.1

Descripció
Desobeir greument les indicacions dels representants municipals competents en
l’exercici de les seves funcions, així com les contingudes en els bans i les
ordenances municipals, i mantenir l’incompliment.
Atemptar contra la convivència ciutadana o tenir comportaments coactius o
coercitius que no tinguin rellevància penal, com baralles i discussions a la via pública
que tinguin repercussions públiques. És una circumstància agreujant que causin
aldarulls o desordre públic.
Atemptar contra la dignitat de les persones, de fet o de paraula, mitjançant insults,
burles, molèsties intencionades, agressions o fets anàlegs, coacció moral
psicològica, física o d’altra mena, especialment si van adreçades a les dones, infants
i persones grans o discapacitades. Que l’objecte d’aquestes conductes siguin dones,
infants i persones grans o discapacitades constitueix una circumstància agreujant.
No tractar amb respecte i cortesia les autoritats i el personal municipal, proferint
expressions irrespectuoses amb ànim menyspreant. Que tinguin caràcter greu en el
concepte i accepció social.
Desenvolupar una activitat, ja sigui comercial, industrial o de qualsevol mena, sense
adoptar les mesures oportunes per adequar la producció de contaminació sonora als
límits establerts a la normativa corresponent, especialment en zones residencials i
dins dels horaris establerts.
Augmentar els nivells de sorolls, tant exteriors com interiors, establerts en la
legislació sectorial aplicable, a causa del funcionament de l’activitat.
No evitar, per part de les persones titulars dels establiments d’activitats de pública
concurrència, conductes sorolloses de la seva clientela que no respectin el descans
veïnal.
No complir estrictament, per part de les persones titulars dels establiments públics,
els horaris d’obertura i tancament legals i les condicions establertes en el títol
habilitant municipal i no exposar l’horari adoptat de manera que sigui visible al
públic.
Fer sonar, de forma greu, conscient i deliberada, pertorbant la tranquil·litat d’altres
persones, elements d’avís com sirenes, alarmes o similars en l’horari prohibit, llevat
circumstàncies excepcionals.
Usar, de forma greu, conscient i deliberada, pertorbant la tranquil·litat d’altres
persones, els sistemes acústics d’alarma o d’emergència sense causa justificada.
No evacuar a l’exterior fums, bafs, gasos i d’altres efluvis mitjançant conductes,
xemeneies o extractors.
Llançar a l’exterior fums, bafs i gasos, vapors o aire amb substàncies en suspensió o
temperatura diferent de l’ambient, per les façanes o patis de tot tipus.
Generar l’emissió d’olors molestes, nocives i/o perjudicials per a les persones i el
medi ambient.
No dur a terme les accions oportunes per fer cessar les causes que han causat les
olors molestes, nocives i/o perjudicials.
Realitzar operacions susceptibles de desprendre bafs o emanacions molestes o
pudents en locals no condicionats i no evitar que passin a l’exterior.
Fer barbacoes en espais privats produint fums i olors que alterin la normal
convivència.
Realitzar qualsevol tipus de grafit o pintada en elements públics sense la preceptiva
autorització municipal.
Realitzar qualsevol tipus de grafit o pintada en elements privats sense la preceptiva
autorització municipal i el permís de la persona propietària del bé.
Deslluir amb qualsevol tipus d’expressió gràfica, a qualsevol lloc de la via pública, en
motiu d’una activitat autoritzada.
Instal·lar als edificis de nova construcció aparells d’aire condicionat que quedin a la
vista a les façanes dels edificis.
Col·locar rètols a la façana indicadors dels establiments i de plafons publicitaris, en
qualsevol emplaçament, sense la corresponent autorització o llicència.
Col·locar tanques publicitàries sense les autoritzacions i comunicacions
corresponents.
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No informar immediatament a la Policia Local de situacions de desprotecció de
menors o de persones discapacitades, com ara maltractaments, negligències,
abusos o similars.
Produir, de forma greu, conscient i deliberada, conductes o activitats que alterin
innecessàriament el descans i el benestar a les altres persones.
Dins de l’àmbit veïnal, fer accions o omissions contràries als estatuts de la comunitat
de propietaris o als acords presos en la junta de propietaris o persones veïnes
residents, reflectides en un acta que provoquin un perjudici o una molèstia reiterada
a la convivència.
No conservar en bon estat l’edifici mitjançant un ús adequat, d’acord amb la seva
destinació i el seu manteniment, i no vetllar per la conservació de les condicions de
seguretat, salubritat i ornament públic. No utilitzar de manera adequada els edificis
per part dels usuaris.
No mantenir l’habitatge lliure d’insectes i rosegadors i acumular objectes i
andròmines que perjudiquin la salut de la persona ocupant de l’habitatge i la d’altres
persones veïnes.
No actuar cívicament o no respectar els béns i serveis públics d’acord amb la seva
naturalesa i emprant diligència, prudència i precaució de manera greu.
Exercir, sense la corresponent llicència o autorització municipal, qualsevol mena
d’activitat amb ànim de lucre o que sigui un obstacle per al lliure trànsit de la
ciutadania, en cap dels béns de domini públic, així com la utilització, amb finalitats
particulars, de qualsevol porció o element d’aquests espais.
Situar o deixar a la via publica objectes particulars, encara que es trobin adossats a
establiments que pertanyin a les persones propietàries dels esmentats objectes
sense llicència o autorització municipal corresponent.
Abandonar o llençar a la via publica qualsevol tipus d’escombraries o residus que,
quan siguin de petita entitat, s’han de dipositar a les papereres.
Jugar a pilota i anar amb patins, monopatí, bicicleta o similars, sempre que suposi
perill, manca de respecte o molèsties a les altres persones o deteriorament dels
béns, tant públics com privats.
Causar molèsties a tercers o originar risc en la via pública amb les branques,
arbustos, tanques vegetals o d’altres que provinguin de jardins o plantacions
privades.
Emetre sorolls que alterin la tranquil·litat veïnal entre les 21 hores i les 7 hores dels
dies laborables i entre les 23 hores i les 10 hores dels dies festius i vigílies de festius
sense autorització o llicència municipal o provinguin d’activitats populars o festives
autoritzades.
Jugar o fer activitats prohibides per l’Ajuntament mitjançant els cartells indicadors
que s’instal·len amb aquesta finalitat, en zones d’espais verds destinades a lleure.
Dur a terme activitats esportives o lúdiques de manera que causin greus perjudicis
als béns i a la integritat física de les persones.
L’estacionament i la circulació de vehicles a les platges no destinats a prestar
serveis de caràcter públic, sense autorització prèvia.
Els campaments i acampades a les platges i a la resta del litoral.
Realitzar activitats musicals o festives sense l’autorització corresponent.
Desenvolupar activitats o accions que puguin causar perjudicis o molèsties a la resta
d’usuaris.
Embrutar la sorra o l’aigua amb qualsevol material, en especial papers, bosses de
plàstic, envasos i puntes de cigarrets.
Escopir o fer necessitats fisiològiques, fora dels indrets destinats a aquesta funció
dins de la via pública, en espais amb afluència de persones o freqüentats per
menors, o quan es faci en mercat d’aliments, monuments o edificis catalogats o
protegits, o en les seves proximitats.
Instal·lació de sistemes de captació i reproducció d’imatges, el camp de visió dels
quals abasti la via publica, fora dels supòsits i en els termes de la legislació de
protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge.
No gestionar correctament els espais, béns o objectes susceptibles de crear
condicions de proliferació del mosquit tigre o altres mosquits o abandonar
contenidors o objectes on es pugui acumular aigua i reproduir-se el mosquit tigre.

INFRACCIONS MOLT GREUS AMB SANCIÓ DE 1.500,01 € A 3.000,00 €
Article
16.1
16.3
17.5

17.8

19.1.b
19.2
20.3

31.3.4
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37.1

37.3
37.4
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38.2
38.3
38.4
38.5

38.6
38.7

38.8

Descripció
Fer barbacoes en espais públics sense l’autorització corresponent.
Abocar cendres incandescents als contenidors de recollida de residus.
Instal·lar cartells o pancartes o similars en un bé privat o un bé públic sense
l’autorització corresponent, de manera que sigui un perill a la via pública o per a la
seguretat ciutadana.
Col·locar a la via publica pancartes, cartells o qualsevol altra forma de propaganda o
publicitat que expressin missatges racistes, sexistes, homòfobs o xenòfobs que
indueixin a la violència o que siguin lesius o vexatoris per a qualsevol col·lectiu.
Realitzar qualsevol tipus de grafit o pintada en elements públics com monuments,
edificis públics, especialment els catalogats o mobiliari urbà.
Realitzar qualsevol tipus de grafit o pintada que pugui incloure elements ofensius
cap a persones o col·lectius.
Col·locar els testos i les jardineres dels balcons i finestres de manera que la seva
vertical no caigui dins del balcó o no reposi sobre l’ampit de la finestra ni siguin
lligats o protegits per tal d’evitar que puguin caure sobre la via pública, en especial
en casos de pluja o vent fort.
Maltractar o danyar, per acció o omissió, les instal·lacions, els objectes o els béns
d’ús comú, així com els arbres i les plantes de qualsevol tipus de les places, jardins i
via pública en general.
Utilitzar les instal·lacions d’enllumenament públic com a suport d’instal·lacions
provisionals, així com connectar-se a l’enllumenament públic.
Talar arbres sense la preceptiva autorització municipal.
No disposar del preceptiu permís de l’Ajuntament i de l’assegurança de
responsabilitat civil que cobreixi els riscos per danys a terceres persones i als béns
públics i privats.
Fer activitats pirotècniques a la via i als espais públics, especialment a les zones
arbrades sense la corresponent autorització, la qual ha de ser atorgada
exclusivament amb motiu de manifestacions de cultura popular.
Llançar o dirigir petards contra persones o béns, de manera que signifiqui un risc per
a la seva integritat, i també col·locar-los sobre el mobiliari urbà i béns privats.
Llançar coets a menys d’una distancia de 500 metres del bosc o zones amb arbres
que, per les seves circumstàncies, siguin susceptibles de combustió.
Fer servir productes pirotècnics a la vora de productes o líquids inflamables i també
a la vora dels establiments d’expedició o emmagatzematge.
Ficar productes pirotècnics dins d’elements l’explosió dels quals pugui provocar la
dispersió d’objectes amb risc per a les persones i béns.
No respectar les distàncies màximes de seguretat establertes en espectacles
pirotècnics.
Fer foc a la via i als espais públics, especialment a les zones arbrades, sense la
corresponent autorització, la qual ha de ser atorgada exclusivament amb motiu de
manifestacions de cultura popular.
Preparar fogueres en llocs on s’obstrueixi el pas de vehicles i persones vianants.
Fer fogueres de grans dimensions.
Encendre fogueres sobre la via, a prop d’elements o xarxes de subministrament i
comunicació penjats enlaire.
Fer foc sense disposar d’un perímetre de seguretat al voltant, el suficientment ampli
que no permeti l’apropament de cap persona aliena al personal responsable del foc.
Fer foc a menys de 500 metres de terrenys forestals. Les fogueres no es poden
preparar a menys de 20 metres dels cotxes aparcats i de les façanes de les cases.
Fer foc sense disposar d’una mànega connectada a un punt de subministrament
d’aigua o d’una altra font de subministrament d’aigua igualment eficaç, per fer-la
servir en cas de necessitat.
Emprar com a elements de combustió de la foguera materials la combustió dels
quals pugui generar efectes tòxics o contaminants o materials que siguin
susceptibles d’explotar.
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Encendre fogueres amb productes inflamables o en condicions meteorològiques que
puguin significar risc.
Banyar-se quan les banderoles que informen de l’estat de la mar són de color
vermell.
Desobeir les ordres del personal socorrista per prohibir banyar-se o perquè cessi
l’exercici d’activitats que puguin generar un perill indegut per a la mateixa persona a
qui s’adreça l’ordre o per a d’altres. Posar en perill la pròpia vida i la del personal
socorrista malgrat haver estat advertit del perill o de la prohibició de banyar-se.
Llançar-se a l’aigua en zones de roques o d’espigons.
Encendre fogueres, llevat d’autorització específica
Oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis sexuals
retribuïts a l’espai públic.
La venda ambulant i la compra en l’espai públic de qualsevol tipus d’aliment,
begudes i articles protegits per la propietat intel·lectual o industrial (falsificats o
reproduïts il·legalment), llevat de les autoritzacions específiques.
Col·laborar en l’espai públic amb les persones venedores ambulants no autoritzades
amb accions, com ara facilitar el gènere o vigilar i alertar sobre la presència d’agents
de l’autoritat.
Col·laborar en la realització o prestació de serveis no autoritzats en l’espai públic,
així com el seu ús o consum.

ANNEX II. ESPAIS HABILITATS PER A LA COL·LOCACIÓ DE PANCARTES (ART.
17.1)
FILAT DE LA BAIXADA DEL PORT PER LA CTRA. D’ALELLA
S’hi poden col·locar dues pancartes.
FAÇANA DE CAN MALET
S’hi poden col·locar dues pancartes:



una al c/ Sant Felip
una al c/ Tomàs Vives

FILAT JOAN XXIII
Costat dipòsits Sorea
POLIESPORTIU
 tres pancartes pel c/ Fra. Juníper Serra
 una pancarta pel c/ Ciutat St. Sebastià
CASINO
S’hi poden col·locar dues pancartes:



una pel c/ Barcelona, 1 (prèvia autorització de particulars)
una pel c/ Tomàs Vives (prèvia autorització de particulars)

COL·LEGI PÚBLIC OCATA
Costat c/ Frederic Bosch
GLORIETA RAMÓN Y CAJAL
Una pancarta

Annex III
Ordenança municipal sobre convivència ciutadana (Aprovada pel Ple de l’Ajuntament de
data 15 de setembre de 1994).
D’acord amb la disposició derogatòria de l’ordenança municipal de civisme i convivència
ciutadana, aprovada pel Ple de l’Ajuntament de data 15 de juny de 2017, resten vigents
els articles 42 al 53 relatius a l’ocupació de la via pública mentre no es faci una
ordenança específica reguladora d’aquesta matèria, els quals es transcriuen literalment:
TÍTOL II De la via pública.
SECCIÓ 3a.
Ocupació
Article 42.És prohibit d'exercir cap mena d'ofici, treball o activitat a la via pública, sense haver
obtingut prèviament la llicència municipal i les autoritzacions o concessions corresponents
en raó del seu caràcter de domini públic.
Article 43.No es poden situar o deixar abandonats a la via pública objectes particulars, encara que
siguin arrambats a establiments dels seus propietaris, sense cap més excepció que les
derivades de les normes vigents sobre obres particulars o fires i mostres al carrer.
Article 44.L'autoritat municipal podrà, en qualsevol moment i sense previ avís, retirar runes,
materials de construcció i qualsevol altre objecte que impedeixi o dificulti greument el pas
o la lliure circulació per la via pública. Els objectes o materials retirats es portaran al
dipòsit municipal, éssent les despeses de trasllat i custòdia a càrrec dels seus propietaris
o posseïdors d'acord amb el dictamen pericial que emeti el servei municipal corresponent.
Els materials que no fossin reclamats pels seus propietaris en el termini de vint-i-quatre
hores (si són queviures) o de set dies (si són materials no fungibles) seràn subhastats i
l'import que se n'obtingui es lliurarà als seus propietaris, un cop deduïdes les despeses
originades.
SECCIÓ 4a.
Contenidors
Article 45.S'entén per contenidor el recipient metàl·lic normalitzat, especialment dissenyat per a la
càrrega i descàrrega mecànica sobre vehicles de transport especial que es destina al
dipòsit de materials o a la recollida de terres o runa procedents d'obres de construcció i
en l'enderroc d'edificacions.
Article 46.La col·locació de contenidors a la via pública és subjecte a llicència municipal.
Article 47.Les llicències es concediran amb expressa fixació del termini de vigència, i pagament del
preu públic que fixa l'ordenança fiscal corresponent.
Article 48.La sol·licitud de llicència haurà d'expressar els següents aspectes:

a) El nom i els cognoms de la persona responsable de les obres, el seu domicili i telèfon
de servei permanents.
b) L'obra al servei de la qual es col·loca el contenidor, el número d'expedient i la data de
concessió de la llicència d'obres, si s'escau.
c) Els dies concrets d'utilització del contenidor.
d) Metres quadrats de superfície a ocupar.
e) El lloc on es pretén instal·lar el contenidor.
f) Croquis de situació.
Article 49.És prohibit d'abocar als contenidors, runa que contingui matèries inflamables, explosives,
insalubres, nocives, perilloses o susceptibles de produir molèsties o incomoditats per
qualsevol motiu als veïns o vianants del sector.
Article 50.En cap cas el contingut dels contenidors ha d'afectar la via pública o l'entorn en que
siguin situats. En conseqüència, caldrà que la persona titular de la llicència adopti les
mesures oportunes per tal d'evitar que aquest contingut pugui caure a la via pública o
pugui ser aixecat o escampat pel vent. El contingut dels contenidors no podrà mai excedir
del nivell més baix del seu límit superior.
Article 51.Els contenidors hauran de ser retirats de la via pública:
a) En expirar el termini pel qual es concedeix la llicència.
b) En qualsevol moment, per raons d'interès públic a requeriment de l'Administració
municipal.
c) Per buidar-los, tan bon punt hagin quedat plens o com a màxim dins del mateix dia.
d) En tots els casos els divendres vespre o dissabte matí i fins al dilluns.
Article 52.Les operacions de col·locació i retirada dels contenidors hauran de fer-se en les hores en
què es dificulti menys el trànsit rodat, preferentment de nit.
En retirar-los, el titular de la llicència haurà de deixar la superfície de la via pública en
perfecte estat i completament neta.
En el cas d'haver-se produït algun desperfecte del paviment caldrà comunicar-ho
immediatament a la Policia Local amb expressió de les dades del lloc del titular de la
llicència.
Article 53.El titular de la llicència serà responsable dels danys que els contenidors causin a
qualsevol element de la via pública o a tercers.
Si l'abocament es produeix des de nivell superior a la via pública, es realitzarà amb els
mitjans adequats sense produir pols i evitant pèrdues de materials, garantint en tot cas,
l'absència de perills per a persones i béns.

