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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I.

Aquesta Ordenança es dicta, per una banda, en exercici de la potestat normativa
local regulada a l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i a l’article 8 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i com a plasmació de
la potestat municipal d’intervenció en l’activitat dels ciutadans, regulada als articles
84.1.a) i 220.1.a) dels esmentats textos legals, respectivament; i, per una altra
banda, en exercici de les competències atorgades per determinada legislació
sectorial, tant autonòmica com estatal, reguladora dels diferents àmbits materials
afectats per aquesta Ordenança, la qual habilita els ajuntaments per regular,
mitjançant ordenances, diferents aspectes i àmbits: Llei orgànica 2/1986, de 13 de
març, de forces i cossos de seguretat; Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, de
protecció de la seguretat ciutadana; Llei 2/1985, de 21 de gener, de protecció civil;
Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i
els establiments públics; Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de
Catalunya; Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de
patrimoni dels ens locals a Catalunya, etc.

També s’adapta totalment a les estipulacions contingudes en la Llei 30/1992, de 26
de novembre, reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment

administratiu

comú,

així

com

en

els

seus

reglaments

de

desenvolupament.

Mitjançant aquesta Ordenança es refon en un sol text tota la normativa municipal
relativa, d’una o altra manera, a les relacions, actituds i actuacions ciutadanes, tant
en la via i espais públics, com en instal•lacions públiques i altres béns de caràcter
privat com els jardins privats, els habitatges, les zones comunitàries, etc., i
s’incorporen, d’una forma actualitzada, les actuals Ordenances del civisme i la
convivència i sobre la tinença d’animals i les actuals normatives reguladores sobre
retirada de vehicles abandonats o ingressats per altres causes en els dipòsits
municipals i procediment per a la seva alienació posterior, i sobre el procediment de
custòdia i lliurament dels objectes lliurats a l’Oficina Municipal de Troballes,
harmonitzant-ne els continguts i simplificant les actuals regulacions. Tot això, amb
la finalitat de recollir en un únic text tota la complexitat del contingut, originat per la
seva amplitud i per les diverses produccions normatives nascudes amb posterioritat
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a l’entrada en vigor de les esmentades normes municipals.

Així mateix, es fa un esforç per tal d’utilitzar una redacció i un llenguatge entenedor
i assequible per a tota la ciutadania, ja que una de les condicions més rellevants de
les normes jurídiques a l’estat de dret és la comprensió per part dels destinataris,
més si es tracta d’una norma que regula aspectes tan quotidians i elementals com
els recollits en aquesta Ordenança.

II.

L’Ajuntament de la Palma de Cervelló, mitjançant aquesta Ordenança del civisme i
la convivència i tenint en compte la perspectiva del desenvolupament del projecte
de poble, que incrementarà les infraestructures, els equipaments i els espais
públics, pretén contribuir a l’enfortiment d’un marc de civisme, de convivència social
i de respecte mutu entre els ciutadans i les ciutadanes de la comunitat palmerenca,
fomentant les relacions entre les persones, la convivència i el respecte individual i
col•lectiu, tenint en compte la diversitat de costums i de cultures, de manera que
això permeti gaudir de tots aquests espais i fer-ne un ús correcte, impulsant així els
valors que ajuden a progressar dia a dia amb l’objectiu de garantir una bona
convivència ciutadana i enunciant valors de progrés i actituds cíviques que
contribueixen a consolidar el sentiment de pertinença a la comunitat, fent que cada
vegada sentim i estimem més el nostre poble

Amb la intenció de recollir al màxim l’esperit que impregna tot el poble de la Palma,
amb la recerca d’un consens social i polític, aquesta Ordenança incorpora, d’una
banda, un seguit d’aspectes pedagògics i de valors socials, adaptats a la societat
actual, que bàsicament pretenen fomentar les relacions solidàries, tolerants i
respectuoses entre la ciutadania, i de l’altra, un conjunt d’aspectes normatius que
defineixen i estableixen mecanismes per regular, corregir i sancionar, quan
escaigui, actituds incíviques, negligents i irresponsables que deteriorin la qualitat de
vida de la ciutadania.

De forma coherent amb els compromisos adquirits a la recerca del civisme i amb
les competències municipals que l’Ajuntament té com a administració més propera
als ciutadans i a les ciutadanes, aquesta Ordenança del civisme i la convivència es
desenvolupa com un nou instrument vàlid i actualitzat que permetrà avançar en la
direcció següent:
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Fer que la Palma

sigui, de manera gradual, un poble més amable, acollidor i

sostenible, per viure-hi i conviure-hi, on el diàleg, la tolerància i el respecte formin
part del nostre comportament quotidià.
Garantir els drets i deures de la ciutadania de la Palma, respectant els principis
bàsics d’igualtat i de no-discriminació.
Promoure 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 de tots com un bé col•lectiu que cal protegir.
Promoure l’acció educativa com a instrument de consciència social i cívica,
especialment en infants i joves.
Avançar cap a un projecte global d’educació cívica que incorpori la visió d’infants i
joves de la ciutat i la participació de tots els agents socials i educatius, tenint, com a
eixos d’intervenció bàsica la participació, la convivència i els drets de ciutadania.

Aquesta Ordenança dota l’Ajuntament de la Palma d’una eina que ajudarà a
construir la ciutat com al projecte col•lectiu dels homes, les dones, els infants, els
joves i la gent gran que formem la comunitat, amb la voluntat que esdevingui un
espai d’oportunitats per al desenvolupament personal i per a la convivència de tots i
totes nosaltres, sense exclusions i amb capacitat per avançar dia a dia en la millora
de la justícia i la cohesió social.

III.

En els títols II i IV de l’Ordenança es regulen respectivament les normes de
comportament i conducta ciutadans i els usos dels béns públics, tot això des del
punt de vista de la protecció de la llibertat de la ciutadania, reflectint l’esperit
tolerant que sempre ha estat una característica de la Palma, on conviuen diverses
cultures i sensibilitats socials, les quals es manifesten al carrer d’una o altra forma i
totes elles mereixedores de protecció. No obstant això, s’ha de tenir en compte
l’existència d’un límit essencial de la llibertat de la ciutadania, que és el respecte als
altres. Per tot això, aquesta Ordenança s’ha redactat pensant a afavorir la llibertat
individual i/o col·lectiva, però, alhora, per garantir el respecte per cadascú.

IV.

Per la seva part, en el títol III es regula la tinença d’animals basada en la Declaració
Universal dels Drets dels Animals, aprovada per la UNESCO el 27 d’octubre de
1978 i ratificada posteriorment per les Nacions Unides. Segons l’esmentada
Declaració, els animals són éssers vius sensibles que tenen uns drets que l’espècie
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humana ha de respectar, la qual cosa constitueix un dels fonaments de la
coexistència de les espècies en el món, reconeixent-se que el respecte als animals
està lligat al respecte entre els mateixos humans.
Aquest títol atorga una gran rellevància a la consideració dels animals com a bé
jurídic que cal protegir, ajustant-se a l’actual marc constitucional d’un medi ambient
adequat per a les persones i el deure dels poders públics a la protecció del medi
ambient, tal com defineix l’article 45 de la Constitució espanyola.

En l’esmentat títol, per una banda, s’hi compleix l’objectiu de l’Ajuntament de la
Palma d’eutanàsia zero, per la qual cosa es prohibeix el sacrifici d’animals llevat
dels casos dictaminats sota criteri veterinari, tenint en compte conductes
marcadament agressives envers les persones o altres animals, o estats patològics
que impliquin sofriment per a l’animal o que suposin risc de transmissió de malalties
contagioses greus, i per una altra banda, s’hi incrementen les actuacions
adreçades a sensibilitzar els propietaris d’animals domèstics de les seves
obligacions i responsabilitats, tant pel que fa als animals, com pel que fa a garantir
les normes de convivència entre la ciutadania.

V.

El títol V s’encarrega de regular la protecció de l’entorn urbà des de quatre grans
perspectives mediambientals, com són les contaminacions visual, atmosfèrica,
acústica i per residus i neteja.

El medi ambient és una matèria transversal que travessa els diferents sectors de
l’activitat administrativa, raó per la qual en l’incís final del primer paràgraf de l’article
130 R.2 del Tractat de la Unió Europea s’estipula que les exigències de la protecció
del medi ambient s’han d’integrar en la definició i en la realització de les altres
polítiques de la Comunitat. Aquest caràcter transversal de la política ambiental
s’explica pel fet que en el mateix article 2 del Tractat, en el qual es fixen els fins de
la Comunitat Europea, figura el del creixement sostenible i no inflacionista que
respecti el medi ambient. Aquesta concepció globalitzadora s’entén als estats
membres i, en definitiva, a tots els poders públics de l’Estat espanyol, els quals
estan subjectes al mandat constitucional de protegir i millorar la qualitat de vida i
defensar i restaurar el medi ambient.

VI.

S’ha considerat oportú aplegar les infraccions i sancions en l’últim títol de
l’Ordenança, però separant, si escau, les infraccions de les normes de l’Ordenança
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pròpiament dita, amb cobertura a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i les infraccions establertes en la corresponent legislació
sectorial, sens perjudici que aquestes siguin completades per l’Ordenança.

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS I PRINCIPIS D’ACTUACIÓ

Article 1. Esperit i objecte

1

L’esperit d’aquesta Ordenança és l’establiment d’un clima de civisme, de
convivència social i respecte mutu que fomenti les relacions solidàries, tolerants i
respectuoses entre els ciutadans i les ciutadanes, determinant mecanismes per
corregir i, si escau, sancionar les actituds incíviques, negligents i irresponsables
que deterioren la qualitat de vida.

2

L’objecte d’aquesta Ordenança —d’acord amb el que disposen les normatives de
caràcter general i, en especial, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; el Decret 336/1998, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, i el Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals de Catalunya— és regular l’activitat de les persones físiques i
jurídiques que es desenvolupen principalment a la via pública i a altres espais i
serveis de domini públic, o que transcendeixen l’àmbit estrictament privat,
mitjançant la modulació o limitació de determinats tipus de comportaments, per tal
d’aconseguir el benestar col•lectiu i possibilitar la convivència ciutadana.

Article 2. Àmbit d’aplicació

1

Aquesta Ordenança serà d’obligat compliment en tot el terme municipal de la
Palma de Cervellò.

2

Les determinacions regulades en aquesta Ordenança afecten:

a) La ciutadania en general, siguin veïns, treballadors, transeünts o visitants del
municipi, pel fet de ser usuaris de la via, espais, béns i serveis públics.
b) Les persones titulars i usuàries d’espais privats, pel que fa al comportament
necessari per tal de mantenir la neteja, salubritat, seguretat i ornat de la ciutat i, en
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general, a les qüestions que afecten la via, els espais, els béns i els serveis públics,
la ciutadania i l’interès general local, tot això amb la finalitat d’aconseguir una millor
qualitat de vida, tant individual com col·lectiva.

3.

Les normes d’aquesta Ordenança s’aplicaran:
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,
ja siguin estatals, autonòmiques o locals.

Article 3. Objectiu de les limitacions i prohibicions

Les limitacions i prohibicions contingudes en aquesta Ordenança s’estableixen amb
la finalitat que el comportament de les persones descrites en l’article anterior, per
tal de garantir la normal convivència ciutadana, tingui com a frontera, no només el
trencament de les normes jurídiques, sinó també la pertorbació o perill greu de
pertorbació de la tranquil•litat, la seguretat i la salubritat de la ciutat i el respecte als
drets i béns de la resta de ciutadans.

Article 4. Difusió

1

L’Ajuntament farà conèixer el contingut d’aquesta Ordenança a tota la ciutadania de
la Palma a través dels mitjans de comunicació establerts amb aquesta finalitat.

2

Per tal de facilitar i donar la màxima difusió d’aquesta Ordenança, la corporació
municipal dipositarà un exemplar en cada un dels edificis municipals destinats a
l’atenció ciutadana i mostrarà l’existència d’un exemplar en cada una de les
associacions veïnals i les altres entitats del poble que així ho desitgin.

Article 5. Solidaritat

1

L’Ajuntament estimularà el comportament solidari de la ciutadania a la via i espais
públics, per tal que ajudi a transitar o orientar-se les persones que ho necessiten
perquè tenen algun tipus de discapacitat motriu i/o sensorial o perquè es troben en
circumstàncies similars.

2

L’Ajuntament fomentarà el costum de cedir la preferència en el trànsit o l’ús del
mobiliari urbà a les persones que ho necessitin més, i d’estimular també altres
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actituds de civisme i cortesia.

Article 6. Foment de la conducta cívica

1

La convivència ciutadana ha d’estar presidida pels principis de respecte, tolerància i
solidaritat, i cal rebutjar la violència física o psicològica entre persones i/o
col·lectius.

2

L’Ajuntament facilitarà i incentivarà totes les iniciatives que condueixin al debat, a
l’intercanvi de parers i a la solució democràtica dels conflictes de convivència, sens
perjudici de la interposició del corresponent recurs davant de la jurisdicció
competent perquè, en darrer terme, prengui una decisió.

3

L’Ajuntament ha d’evitar, amb els mitjans al seu abast, qualsevol acte, individual o
col·lectiu, que pugui destorbar el desenvolupament de les iniciatives individuals i/o
col·lectives degudament autoritzades.

Article 7. Dignitat de les persones i actituds d’intransigència

1

Cal evitar totes les actituds, individuals i/o col•lectives que atemptin contra la
dignitat de la persona i vetllar perquè no es conculqui la dignitat de tercers, de fet o
de paraula, mitjançant insults, burles, molèsties intencionades, agressions o fets
anàlegs, coacció moral psicològica, física o d’altra mena, especialment si van
adreçades a les autoritats, dones, infants i persones grans o discapacitades.

2

L’autoritat municipal promourà la convivència i el respecte pels diferents grups
ètnics, culturals i religiosos, a fi d’evitar actituds i comportaments racistes i
xenòfobs.

3

L’autoritat municipal també evitarà qualsevol actitud o pràctica que conculqui el dret
a la intimitat, a la convivència ciutadana pacífica, a la lliure elecció i a l’ús col•lectiu
dels espais i béns públics.

Article 8. Dret a la manifestació, expressió i participació

1

L’autoritat municipal facilitarà, amb els mitjans al seu abast, el lliure exercici dels
drets de la ciutadania reconeguts a la legislació vigent i, en especial, el de
manifestació, expressió i participació en l’àmbit del municipi, sempre que es realitzi
per mitjans lícits i amb coneixement de l’autoritat governativa competent, respectant
l’organització pactada en referència a horaris, itineraris i condicions específiques.
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Article 9. Obligació de compliment i col·laboració ciutadana

1

El desconeixement d’aquesta Ordenança no eximeix del compliment de les seves
disposicions.

2

En el marc del deure general de col·laboració, la ciutadania té l’obligació de posar
immediatament en coneixement de l’autoritat municipal les presumptes infraccions
d’aquesta Ordenança que presenciïn o de les quals tinguin coneixement cert.

3

L’Ajuntament ha d’atendre les reclamacions, denúncies o suggeriments de les
persones i exercir les accions escaients en cada cas.

Article 10. Intervenció administrativa

1

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

Article 11. Taxes i preus públics

1

L’Ajuntament establirà, mitjançant les corresponents ordenances fiscals, les taxes i,
si escau, els preus públics relatius a la prestació dels serveis derivats del contingut
d’aquesta Ordenança que, per llei, en siguin objecte, i les persones obligades
hauran de procedir-ne al pagament.

TÍTOL II
COMPORTAMENT I CONDUCTA CIUTADANS

Article 12. Comportament general a la via i als espais públics

1

La ciutadania té dret a comportar-se lliurement a la via i als espais públics del
municipi de la Palma i a ser respectada en la seva llibertat. Aquests drets seran
limitats pel que disposa la legislació aplicable, concretament en les disposicions
sobre l’ús de la via, espais, béns i serveis públics, i pel deure de respectar les altres
persones i els espais i béns privats i públics.

2

La ciutadania en general té l’obligació d’usar la via, espais, béns i serveis públics
de conformitat amb la destinació per a la qual van establir-se i de respectar la
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convivència i la tranquil•litat ciutadana, observant el degut civisme i les bones
maneres, amb la intenció d’evitar perjudicar els drets i els béns de la resta de
persones.
3

Ningú no pot, amb el seu comportament, menystenir els drets de les altres
persones ni la seva llibertat d’acció, ofendre les conviccions dels altres ni violar les
pautes de respecte mutu, tolerància, llibertat i conservació de l’entorn, per la qual
cosa, cal abstenir-se particularment de realitzar pràctiques abusives, arbitràries o
discriminatòries o que comportin violència física o moral.

Article 13. Ocupacions de la via pública

1

Tota ocupació de la via pública resta sotmesa a l’obtenció prèvia de la corresponent
llicència o autorització municipal, sent requisit imprescindible assegurar que es
compleixi 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.

2

En cas extraordinari i urgent, totes les activitats cíviques i polítiques, de caràcter
puntual i no comercial, es comunicaran immediatament a l’Ajuntament, als efectes
oportuns.

Article 14. Focs i activitats pirotècniques

1

És prohibit fer foc i activitats pirotècniques a la via i als espais públics,
especialment, a les zones arbrades, sense la corresponent autorització, la qual
serà atorgada exclusivament amb motiu de manifestacions de cultura popular.

2

Les fogueres de les revetlles de Sant Joan i similars, castells de focs, festes
populars i qualsevol altra activitat relacionada amb la manipulació de productes
pirotècnics, requeriran sempre el preceptiu permís de l’Administració, i hauran de
comptar, obligatòriament, amb una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi
els riscos per danys a terceres persones i als béns públics i privats.

3

En tot cas, l’autorització municipal requerirà la prèvia acreditació del compliment de
la normativa sectorial de seguretat aplicable per raó de l’activitat que s’ha de
realitzar.

Article 15. Conductes a les festes populars i als espectacles públics

1

A les festes populars i als espectacles públics s’haurà de respectar l’horari establert
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en cada cas.
2

Respecte a l’accés als espectacles públics, la ciutadania haurà de respectar l’ordre
establert i les indicacions dels organitzadors i dels serveis de seguretat i ordre que
hi hagi o que estiguin autoritzats a l’efecte.

3

Hom haurà de vetllar per la seguretat i la protecció de totes les manifestacions
festives de la cultura popular i tradicional, així com de les persones que hi
participen i els objectes que s’hi utilitzen.

4

L’organització d’aquestes festes populars ha de vetllar per tal de controlar el
consum d’alcohol i prohibir-lo al menors d’edat.

Article 16. Jocs i juguesques

1

La pràctica de jocs de pilota, monopatí o similars no estarà permès a la via es
realitzarà en espais habilitats a tal efecte, be sigui públic o privat estarà subjecta al
principi general de respecte a les altres persones, i es procurarà, en tot cas, no
causar molèsties als vianants o al veïnat, ni deteriorament dels béns, tant públics
com privats.

2

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

Article 17. Consum de substàncies que puguin generar dependència

1

Cal evitar l’ostentació pública de l’embriaguesa o de la drogoaddicció, per la qual
cosa, l’autoritat municipal prendrà cura d’evitar-la i conduirà, si escau, les persones
que ho facin als serveis assistencials municipals, promourà iniciatives ciutadanes
destinades a la seva reorientació i les donarà suport.

2.

És prohibit el consum, la venda o la tinença de drogues, estupefaents o
substàncies psicotròpiques declarades il·legals per la legislació vigent, tot i que no
constitueixin infracció penal:
2.1 A les vies, espais, establiments o transports públics i als edificis municipals.
2.2 Als centres sanitaris, educatius, locals i centres per a nens i joves i altres
establiments similars, ja siguin públics o privats.

3

És prohibit també l’abandonament al carrer dels estris o instruments utilitzats per al
consum de substàncies descrites en el paràgraf anterior.

4

Els organitzadors d’espectacles o els titulars d’establiments que permetin, tolerin o
promoguin el consum i el tràfic de drogues, estupefaents o substàncies
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psicotròpiques declarades il·legals per la legislació vigent, seran responsables, si
escau, d’infracció administrativa.
5

És prohibida la venda, el subministrament i el consum de begudes alcohòliques:
a) A menors de 18 anys.
b) A la via i als espais públics, especialment en parcs i jardins, llevat dels espais
expressament reservats per a aquesta finalitat, com terrasses i vetlladors, o en dia
de fira, festes patronals o similars.
c) Als transports públics i edificis municipals.
d) Als centres sanitaris, educatius, locals i centres per a nens i joves, inclosos els
d’atenció social i altres establiments similars, ja siguin públics o privats.

1

En tot cas, la venda, el subministrament i el consum de begudes alcohòliques
haurà de respectar la normativa establerta per la legislació vigent, relativa a la
prevenció i assistència en matèria de substàncies que puguin generar
dependència.

2

És prohibida la venda o el subministrament als menors de 18 anys de coles i altres
substàncies i productes industrials inhalables de venda autoritzada que puguin
produir efectes nocius per a la salut, creïn dependència o produeixin efectes
euforitzants o depressius.

3.

És prohibida la venda i el subministrament de productes destinats a ser fumats,
inhalats, llepats o mastegats, constituïts totalment o parcialment per tabac, així
com els que l’imitin o indueixin a l’hàbit de fumar i siguin nocius per a la salut:
3.1 Als menors de 18 anys.
3.2 A la via i als espais públics.
3.3 Als centres sanitaris, d’ensenyament de qualsevol nivell, esportius, d’atenció
social, ja siguin casals o centres infantils i juvenils d’esbarjo, ja siguin públics o
privats.

4.

És prohibit el consum de productes destinats a ser fumats, inhalats, llepats o
mastegats, constituïts totalment o parcialment per tabac, així com els que l’imitin o
indueixin a l’hàbit de fumar i siguin nocius per a la salut:
4.1 En vehicles de transport col•lectiu, d’escolars, de menors d’edat i sanitaris, ja
siguin públics o privats.
4.2

En centres sanitaris, d’ensenyament de qualsevol nivell, esportius tancats,

d’atenció social, ja siguin casals o centres infantils i juvenils d’esbarjo, ja siguin
públics o privats.
4.3 En sales de teatre, cines i auditoris i en estudis de ràdio i televisió destinats al
públic, ja siguin públics o privats.
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4.4 En sales d’espera d’ús general i públic.
4.5 En els edificis municipals.
4.6 En les grans superfícies comercials i galeries comercials.
4.7 En els museus i sales de lectura, d’exposicions i de conferències.
4.8 En àrees laborals on treballen dones embarassades i on hi hagi risc per a la
salut dels treballadors i de les treballadores.
4.9 En els espais tancats d’ús general i públic de les estacions d’autocar.
4.10 En les zones de les piscines.
4.11 En els locals on s’elaboren, es manipulen, es transformen, es preparen i es
venen aliments.
4.12 En altres llocs que es puguin determinar reglamentàriament.
5

En general es respectarà el principi de prevalença del dret del no-fumador en
atenció a la promoció i defensa de la salut individual i col·lectiva.

6

No es permet l’expedició de tabac o begudes alcohòliques mitjançant màquines
automàtiques fora de llocs tancats, cas en què aquestes màquines s’han de trobar
controlades pels responsables dels establiments i amb la deguda senyalització
sobre la prohibició als menors, i s’ha de respectar, a tots els efectes, la normativa
establerta per la legislació vigent, relativa a la prevenció i assistència en matèria de
substàncies que puguin generar dependència.

7

És prohibida la promoció pública de totes les substàncies que puguin generar
dependència i siguin nocives per a la salut, la distribució gratuïta de mostres, així
com, en general, totes aquelles activitats de publicitat o promoció que incompleixen
les exigències legals.

Article 18. Armes

1.

És prohibit:
1.1

Portar armes a la via i als espais públics i camins forestals oberts a la

circulació, llevat dels casos que sigui imprescindible el seu transport des del lloc on
estan dipositades i/o guardades per realitzar activitats lícites i sempre, en aquest
darrer cas, que hom disposi de les autoritzacions corresponents i que es vagi
acompanyat de la preceptiva llicència, autorització o targeta d’armes. Durant aquest
trasllat, les armes hauran d’anar desmuntades i sempre dins el seu estoig o funda,
de forma que no quedin a la vista.
1.2 Portar a la via i als espais públics altres objectes i/o instruments especialment
perillosos per a la integritat física de les persones, susceptibles de ser utilitzats com
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a armes, sempre que siguin esgrimits amb perill o actitud amenaçadora.
1.3 Circular amb imitacions d’armes que, per les seves característiques, puguin
induir a confusió.
1.4 Exhibir objectes perillosos per a la integritat física de les persones amb la
finalitat de causar intimidació.
2

La tinença, el transport i l’ús d’armes hauran de respectar allò que s’estableix en el
paràgraf anterior i les determinacions establertes en la legislació vigent en matèria
d’armes, l’incompliment de la qual comportarà l’adopció de la mesura cautelar de
decomís, sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents, d’acord amb
la legislació sectorial aplicable.

Article 19. Protecció de menors i de persones discapacitades

1

Tota persona que trobi infants o persones discapacitades extraviades té l’obligació
de posar-ho immediatament en coneixement de la Policia Local, la qual es farà
càrrec de la seva protecció i de la restitució a les persones responsables de la seva
tutela.

2

Els i les menors i les persones discapacitades que es trobin al carrer i presentin
indicis d’abandonament o pèrdua seran portats a les dependències policíaques per
a la seva custòdia, on es faran les indagacions, la publicitat i les actuacions
pertinents en cada cas, amb la finalitat de posar-les a disposició de llurs pares,
tutors o guardadors legals o bé lliurar-les a les autoritats competents.

3

Quan un particular conegui situacions de desprotecció de menors o de persones
discapacitades, com maltractaments, negligències, abusos o similars, n’informarà
immediatament la Policia Local, la qual adoptarà les mesures legals i/o de
prevenció o protecció pertinents, posant el cas en coneixement dels Serveis Socials
o d’Educació municipals o d’altres administracions perquè estudiï i analitzi el cas i
adopti les mesures corresponents, com pot ser la seva derivació a l’Equip d’Atenció
a la Infància i a l’Adolescència(EAIA), a qualsevol altre organisme i, si escau, a la
jurisdicció competent.

4

És un dret i un deure constitucional de tot menor anar, de forma gratuïta i
obligatòria, a l’escola durant el període d’educació bàsica obligatòria, que és el
comprès entre les edats de sis i setze anys. És responsabilitat del pare, la mare,
tutor/ra o guardador/ra legal procurar l’assistència regular de l’infant al centre
escolar fins a l’esmentada edat i una obligació municipal intervenir davant el
problema de l’absentisme escolar.
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5

El pare, la mare, tutor/ra o guardador/ra legal haurà de comunicar i justificar
degudament al corresponent centre educatiu qualsevol absència del menor durant
l’esmentat període d’educació bàsica obligatòria. A aquests efectes, els serveis
municipals d’ensenyament col•laboraran amb les escoles per tal de portar un
control exhaustiu de l’absentisme escolar.

6

Els agents de la Policia Local portaran a l’escola o a casa del pare, mare, tutor/ra o
guardador/ra legal de qualsevol infant que, durant les hores escolars, es trobi al
carrer, fora del recinte escolar, sense companyia d’un adult, i s’haurà de comunicar
aquest fet als Serveis Socials o d’Educació municipals, perquè estudiï el cas i
adopti les mesures corresponents. Els casos de menors residents o escolaritzats
en poblacions limítrofes s’han de resoldre amb la sol•licitud de col·laboració de les
policies locals competents per raó del territori.

7

És responsabilitat del pare, mare, tutor/ra o guardador/ra legal evitar que els infants
menors de catorze anys transitin o romanguin al carrer en hores nocturnes sense la
companyia d’un major d’edat.

8

En cas de negligència greu del pare, mare, tutor/ra o guardador/ra legal, l’autoritat
municipal ho ha de comunicar immediatament a la Direcció General d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya i, si escau, a la jurisdicció
competent.

Article 20. Higiene, decòrum i mendicitat

1

La salubritat i la higiene personals seran exigides quan la seva absència pugui
causar molèsties o posar en perill la salut personal o col·lectiva.

2

Es vetllarà per evitar l’exercici i la propagació de la mendicitat en les vies i espais
públics, especialment amb relació a la mendicitat exercida per menors, atès que la
inducció de mendicitat a un menor és un il·lícit penal.

3

L’Ajuntament promourà iniciatives ciutadanes i d’entitats de solidaritat i els donarà
suport, amb l’objectiu de resoldre situacions personals extremes.

4

L’autoritat municipal podrà sol•licitar, si escau, la documentació a les persones que
exerceixin la mendicitat i adoptar, en cada cas, les mesures que siguin procedents
en coordinació amb els Serveis Socials municipals o, si escau, amb altres
institucions públiques, i podrà, si ho estimés convenient i fos possible, conduir les
persones que practiquin la mendicitat a l’establiment o servei municipal adient o
concertat, amb la finalitat de socórrer i/o ajudar la persona que ho necessiti en allò
que sigui possible.
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Article 21. Desallotjament de la via pública. Seguretat

1

Les persones que no respectin les normes de comportament que estableix aquesta
Ordenança a la via i espais públics seran requerides per les autoritats municipals
per tal que cessin en la seva actitud i, en cas de resistència, podran ser
desallotjades, especialment quan la conducta pugui alterar la seguretat col•lectiva i
originar desordres en les vies,o pertorbi el descans veïnal a espais o establiments
públics.

2

Així mateix, les autoritats municipals podran retirar de la via i espais públics els
béns de les persones i/o col•lectius quan raons de seguretat o de salut pública així
ho aconsellin.

3

En cas que la situació climàtica o altres circumstàncies posin en perill la integritat
física de les persones que romanen a la via pública, els serveis municipals
desallotjaran i transportaran aquests béns a instal·lacions adients.

Article 22. Ciutadania i autoritats municipals

1

La ciutadania en general està obligada a seguir les indicacions que determinin les
autoritats municipals o les contingudes en els bans i ordenances municipals.

2.

Les autoritats municipals, en l’exercici de la seva actuació professional, han
d’actuar de la manera següent:
2.1

Han d’adreçar-se a la ciutadania amb el màxim de respecte i consideració

que els obliga la seva dignitat i el seu caràcter de servei públic, proporcionant-los
un tracte de correcció i cortesia i evitant qualsevol pràctica abusiva, arbitrària o
discriminatòria que comporti violència física o psicològica.
2.2

Han d’auxiliar i protegir la ciutadania, i mitjançar per ella sempre que les

circumstàncies ho aconsellin o hi siguin requerides.
2.3 Han de proporcionar, en les seves intervencions, la informació escaient sobre
les causes i finalitats de les actuacions.
2.4 Han d’actuar amb la decisió necessària i sense demora, quan d’això depengui
evitar un dany greu, immediat i irreparable, i han de regir-se, en fer-ho, pels
principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat en la utilització dels mitjans al
seu abast.
2.5 En els casos que sigui necessari utilitzar mesures de compulsió sobre les
persones, han de portar a terme els actes de força estrictament indispensables,
amb ple respecte a la dignitat i integritat de les persones afectades.
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3

Els agents de la Policia Local podran requerir, en l’exercici de les seves funcions
d’investigació o prevenció, la identificació de les persones i dur a terme les
comprovacions adients, a la via i als espais públics o en el lloc del fet, sempre que
el coneixement de la identitat de la persona sigui necessari per a l’exercici de les
funcions de manteniment de l’ordre, de la protecció de la seguretat ciutadana o de
la convivència pacífica.

4

La ciutadania podrà adreçar-se a les autoritats municipals per denunciar actes que
considerin erronis o que atemptin contra la seva dignitat o integritat, en el termini de
15 dies hàbils, comptats des del mateix dia en què es va realitzar l’acte.

Article 23. Conductes en situacions extraordinàries o d’emergència

1

El comportament de la ciutadania en situacions extraordinàries o d’emergència,
com inundacions, incendis, riuades, nevades, fuites tòxiques o qualsevol altra
situació excepcional que comporti evacuació o confinament, s’adequarà, en cada
moment, a les normes de civisme i col·laboració ciutadanes, complint-se els plans
bàsics d’emergència municipal i els plans d’emergència específics, així com
l’establert a la vigent normativa en matèria de protecció civil.

2

En cas de produir-se alguna desgràcia i/o catàstrofe natural, l’Alcaldia podrà
requerir l’ajut i la col·laboració personal i/o material, tant dels habitants, com dels
col•lectius del terme municipal i, de manera especial, dels que, pels seus
coneixements i aptituds, puguin ser de més utilitat per a la comunitat. En aquests
casos, l’Alcaldia podrà disposar, si ho estima necessari, dels mitjans, públics i
privats, que puguin ser d’utilitat i d’aplicació a l’emergència decretada, i els titulars
quedaran obligats a la prestació ordenada.

3

La Policia Local podrà requerir la col·laboració ciutadana per tal de restablir l’ordre
o la circulació en aquells casos que sigui estrictament necessaris.

4

Les entitats públiques i privades i la ciutadania en general tenen l’obligació de
col•laborar en aquelles actuacions de simulacre necessàries per a la correcta
implantació dels plans de protecció civil.
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TÍTOL III
TINENÇA D’ANIMALS

CAPÍTOL I. Normes generals

Article 24. Objecte i finalitats

1

Aquest títol té per objecte regular la protecció i tinença d’animals, en especial, les
interrelacions entre les persones i els animals domèstics.

2

Les finalitats d’aquest títol són assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels
animals, garantir una tinença responsable i la màxima reducció de les pèrdues i els
abandonaments d’animals, fomentar la participació ciutadana en la defensa i
protecció dels animals i preservar la salut, la tranquil·litat i la seguretat de les
persones.

3

Aquest títol s’aplica en el marc de la normativa internacional, europea, estatal i
autonòmica de protecció dels animals, de tinença d’animals potencialment
perillosos i d’experimentació amb animals i el seu ús per a altres finalitats
científiques.

4

La secció quarta d’aquest títol, anomenada Animals potencialment perillosos, no
serà d’aplicació a gossos que pertanyen a les forces armades, forces i cossos de
seguretat de l’Estat, cossos de policia de les comunitats autònomes, guàrdia
urbana o policia local i empreses de seguretat amb autorització oficial.

Article 25. Definicions

Als efectes d’aquesta Ordenança, s’entén per:
1

Animals domèstics: Els animals que es crien, es reprodueixen i conviuen amb
persones i que no pertanyen a la fauna salvatge, així com els animals que es crien
per a la producció de carn, pell o algun altre producte útil per a l’ésser humà, els
animals de càrrega, els que treballen en l’agricultura i els d’acompanyament,
conducció i ajuda de persones invidents o amb deficiència greu o severa.

2

Animals de companyia: Els animals domèstics que les persones mantenen
generalment a la llar amb la finalitat d’obtenir-ne companyia. Gaudeixen sempre
d’aquesta consideració els gossos i els gats.

3

Animals salvatges en captivitat: Els animals salvatges, autòctons o no autòctons,
que, de forma individual, viuen en captivitat.
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4

Animals potencialment perillosos: Els animals salvatges, els domèstics o els de
companyia, que, amb independència de la seva agressivitat, pertanyen a races que
tenen capacitat de causar la mort o lesions a les persones o a altres animals i
danys a les coses.

5

Animals abandonats: Els animals de companyia que no van acompanyats de cap
persona, ni duen cap identificació del seu origen o de la persona que n’és
propietària.

6

Nucli zoològic: Les agrupacions zoològiques per a l’exhibició d’animals, les
instal·lacions per al manteniment dels animals, els centres d’acollida d’animals, els
establiments de venda i cria d’animals, els domicilis dels particulars on es fan
vendes o altres transaccions amb animals i aquells altres similars que es puguin
determinar reglamentàriament. Queden excloses les instal•lacions que allotgen
animals que es crien per a la producció de carn, pell o algun altre producte útil per a
l’ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen en l’agricultura.

7

Instal·lacions per al manteniment d’animals de companyia: Els establiments on es
guarda i cuida animals de companyia, com residències, escoles d’entrenament,
caneres esportives i de caça i centres d’importació d’animals.

8

Centres de cria d’animals: Les instal·lacions destinades a les cries a la venda o
cessió posterior amb independència del seu nombre, ja sigui directament al públic
en general, a establiments de venda o altres.

1

Entitats de protecció i defensa dels animals: Les organitzacions (associacions,
fundacions, etc.) sense afany de lucre legalment constituïdes, que tenen per
objectiu o finalitat emparar i protegir els animals.

2

Sacrifici eutanàsic: Acte pel qual es provoca la mort de l’animal d’una manera
plàcida, sense dolor, temor o ansietat, el qual es realitzarà per evitar-los sofriment o
sempre que concorrin motius sanitaris justificats.

3

Acolliment d’animals: Acte de lliurament d’un animal abandonat o perdut a una
persona que desitgi fer-se’n càrrec de forma permanent.

Article 26. Dret de gaudir dels animals i deure de protegir-los

1

Amb el compromís de ciutat sostenible i en l’àmbit de les seves competències,
l’Ajuntament té el deure de protegir els animals d’acord amb l’article 45.2 de la
Constitució, sens perjudici del deure de vetllar per la seguretat de les persones i
dels seus béns.
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2

Tothom té el dret a gaudir dels animals i el deure de protegir-los d’acord amb
l’article 45.1 de la Constitució, i ha de complir les normes contingudes en aquesta
Ordenança.

3.

Les persones que utilitzin gossos per a la vigilància d’obres hauran de complir les
obligacions següents:
3.1.

Inscriure aquests animals en el Cens Municipal d’Animals de Companyia.

3.2.

Instal·lar els rètols necessaris, de forma ben visible, advertint del perill de

l’existència d’aquests animals vigilant el recinte, juntament amb l’estipulat per la
legislació vigent.
3.3.

Impedir la sortida d’aquests animals fora del recinte vigilat.

3.4.

Procurar-los aliments, allotjament i cures adequats.

3.5.

Retirar aquests animals un cop acabades les obres. L’incompliment

d’aquesta obligació es considerarà com a abandonament dels animals a tots els
efectes legals.
4

Per a garantir el dret a gaudir dels animals i el deure de protegir-los, qualsevol
persona física tindrà la condició d’interessada en els procediments administratius
municipals relatius a la protecció d’animals, sempre que s’hi personi.

Article 27. Entitats de protecció i defensa dels animals

1

La participació d’aquestes entitats és subjecta a la regulació prevista en el
Reglament municipal de participació ciutadana.

2

Les entitats de protecció i defensa dels animals poden exercir la gestió cívica de
competències municipals sobre protecció i tinença d’animals i tindran la condició
d’interessades en els procediments administratius municipals relatius a la protecció
dels animals, sempre que s’hi personin.

Article 28. Accés a la informació relativa a animals

1

Totes les persones, tant físiques com jurídiques, tenen dret a accedir a la
informació relativa als animals de la qual disposi l’Ajuntament, amb relació a
l’aplicació d’aquesta Ordenança.

2

El dret d’accés a aquesta informació ambiental s’exercirà en els termes establerts
en la Llei 38/1995, de 12 de desembre, sobre el dret d’accés a la informació en
matèria de medi ambient.
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CAPÍTOL II. Règim jurídic de la tinença d’animals
SECCIÓ 1a. Normes generals

Article 29. Prohibicions

1.

És prohibit:
1.1

Maltractar o agredir els animals o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica que

pugui afectar-los físicament o psicològicament.
1.2

Abandonar i/o alliberar els animals a tot el terme municipal, així com

matar¬los o torturar-los.
1.3

Abandonar i/o abocar animals morts o restes d’animals a la via pública i als

espais oberts sense edificar, tant públics com privats. L’Ajuntament podrà retirar-los
amb càrrec a la persona responsable del seu abandonament o abocament, sens
perjudici de la imposició de les sancions corresponents.
1.4

No procedir a l’eliminació o la destrucció dels animals o restes d’animals

morts.
1.5

No evitar la fugida d’animals.

1.6

Mantenir els animals en instal·lacions indegudes des del punt de vista

higiènic, sanitari, de benestar i de seguretat de l’animal.
1.7

No facilitar als animals l’alimentació suficient i equilibrada per mantenir uns

bons nivells de nutrició i salut.
1.8

Transportar els animals sense ajustar-se a la normativa sobre protecció i

condicions de seguretat dels animals en el transport.
1.9

Utilitzar animals en espectacles, filmacions, activitats publicitàries, activitats

culturals o religioses i qualsevulla altra activitat, sempre que els pugui ocasionar
dany o sofriment, així com degradacions, paròdies, burles o tractaments
antinaturals o que poden ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen.
1.10

Filmar animals per al cinema, la televisió o altres mitjans de difusió, que

reprodueixin escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d’animals
sense disposar de l’autorització municipal prèvia per garantir que els danys siguin
simulats i els productes i els mitjans emprats no provoquin cap perjudici a l’animal.
1.11

Organitzar o participar en baralles d’animals.

1.12

Utilitzar animals en atraccions firals de cavallets.

1.13

Exhibir animals de forma ambulant com a reclam.

1.14

Permetre l’entrada de les persones menors de 14 anys a les curses de
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braus.
1.15

Organitzar o participar en curses de braus com a part o en ocasió d’un

espectacle no taurí, sempre que suposin danys, sofriments, degradacions,
paròdies, burles o tractaments antinaturals en l’animal, o que puguin ferir la
sensibilitat de les persones que els contemplin.
1.16

Fer donació d’animals com a premi, recompensa, gratificació o regal de

compensació per altres adquisicions de naturalesa distinta a la transacció onerosa
d’animals.
1.17

Tirar al colom o altres pràctiques assimilables.

1.18

Organitzar o participar en matances públiques d’animals.

1.19

Vendre animals als menors de 16 anys i a persones incapacitades sense

l’autorització dels que tenen la seva potestat o custòdia.
1.20

Subministrar als animals substàncies que puguin causar-los alteracions en la

salut o en el comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent o
per prescripció veterinària.
1.21

Practicar als animals mutilacions, extirpar-los les ungles, cordes vocals i

altres parts o òrgans, llevat de les intervencions fetes amb assistència veterinària
en cas de necessitat terapèutica, per garantir-los la salut o per limitar-los o anul·larlos la capacitat reproductora.
1.22

Comerciar amb animals o exhibir-los amb finalitats lucratives, salvant els

certàmens o altres concentracions d’animals vius i els establiments de venda i de
cria autoritzats. No obstant això, es permet la transacció d’animals entre les
persones particulars, sempre que es limiti als seus animals de companyia i es
garanteixi el benestar de l’animal.
1.23

Sotmetre els animals a treballs inadequats amb relació a les característiques

dels animals i a les condicions higièniques i sanitàries.
1.24

Mantenir-los lligats durant la major part del dia o limitar-los de forma

duradora el moviment necessari.
1.25

Mantenir-los en locals, públics o privats, en condicions de qualitat ambiental,

lluminositat,

soroll,

fums

i

similars

que

puguin

afectar-los

físicament

o

psicològicament.
2

En cas de greu o persistent incompliment, per part de les persones propietàries o
posseïdores, de les estipulacions d’aquest títol, l’Ajuntament ordenarà, com a
mesura cautelar, ja sigui amb caràcter provisional o definitiu, el trasllat dels animals
a un establiment adient, amb càrrec a aquelles, i adoptarà qualsevol altra mesura
addicional que es consideri escaient.
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Article 30. Activitats prohibides

1

Dins del terme municipal de la Palma de Cervelló es prohibeix el manteniment de
bovins i d’altra classe de bestiar destinat a la producció làctica (vaqueries) i
d’animals per al consum, el comerç de primats i la cessió entre particulars, els
centres de cria i subministradors de primats per a experimentació i els centres de
cria d’animals salvatges en captivitat.

Article 31. Responsabilitat de les persones posseïdores i propietàries dels animals

1

La persona posseïdora d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària
de la propietària, és responsable dels danys, perjudicis o molèsties que ocasioni a
les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i espais públics i al medi
natural en general.

2

Els animals salvatges, la tinença dels quals sigui permesa, s’han de mantenir en
captivitat, sense que es puguin exhibir ni passejar per les vies i espais públics.

3

Tota persona posseïdora d’animals ha d’evitar-ne la fugida, tant dels exemplars
com de les cries.

SECCIÓ 2a. Animals domèstics i de companyia

Article 32. Protecció dels animals domèstics i de companyia

1

Les persones propietàries i posseïdores d’animals domèstics han de mantenir-los
en bones condicions higièniques i sanitàries, de benestar i de seguretat, d’acord
amb les necessitats pròpies de la seva espècie.

2.

En particular, s’estableixen les següents condicions mínimes de manteniment dels
animals:
2.1 Proveir d’aigua potable i neta, degudament protegida del fred a l’hivern, per tal
d’evitar que es geli, i de l’alimentació suficient i equilibrada per mantenir uns bons
nivells de nutrició i salut.
2.2

Proporcionar les cures mínimes necessàries, les quals seran les adequades

tant pel que fa als tractaments preventius de malalties com als guariments, i
s’hauran d’aplicar les mesures sanitàries preventives que l’autoritat municipal
disposi.
2.3

Disposar d’espai, ventilació, humitat, temperatura, llum i aixopluc adequats i
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necessaris per evitar cap sofriment i per satisfer les necessitats vitals i el benestar
de l’animal.
2.4

Mantenir els allotjaments nets, desinfectats i desinsectats, tot retirant

periòdicament els excrements i les orines.
2.5

No mantenir els animals lligats, si escau, durant més de vuit hores. En els

casos d’animals de companyia que, per causes justificades, s’hagin de mantenir
subjectes en un lloc concret durant un espai de temps determinat, només es podran
utilitzar els mitjans de subjecció determinats a l’article 4 del Decret 6/1999, de 26 de
gener, sobre les condicions de manteniment dels animals de companyia.
2.6 Proporcionar als animals de més de 25 kg un espai mínim de 6 m2, amb
excepció dels centres d’acollida d’animals de companyia quan estiguin en espera
de recollida per la persona propietària, en adopció i en dipòsit per ordre judicial o
administrativa.
2.7 No poden tenir com a allotjament habitual els vehicles, celoberts o balcons,
però poden mantenir-se en aquests espais un màxim de quatre hores seguides,
sempre que les condicions climàtiques no siguin adverses. Per això, els vehicles
estacionats que alberguin en el seu interior algun animal, no podran estar més de
quatre hores estacionats i, en els mesos d’estiu, hauran d’ubicar-se en una zona
d’ombra permanent, facilitant en tot moment la ventilació.
2.8

És prohibit tancar els animals de companyia en els maleters dels vehicles.

2.9

No es poden deixar sols durant més de dotze hores, tant a l’interior de

l’habitatge, com a l’exterior, encara que es trobin en terrasses, galeries, balcons,
passadissos, escales, patis o similars.
2.10

El transport d’animals en vehicles particulars s’ha d’efectuar en un espai

suficient, protegit de la intempèrie i de les diferències climàtiques fortes.

Article 33. Protecció de la salut pública i de la tranquil·litat i seguretat de les
persones

1

Les persones propietàries i posseïdores d’animals domèstics i de companyia han
de mantenir-los en bones condicions de seguretat per tal que no es produeixi cap
situació de perill o molèstia per al veïnat, per a les persones que hi conviuen i per
totes les persones en general, s’han d’adoptar les mesures necessàries pel que fa
al cas.

2.

En particular, s’estableixen les prohibicions següents:
2.1 L’entrada d’animals en tota mena de locals destinats a la fabricació,
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emmagatzematge, transport, manipulació o venda d’aliments i a les piscines
públiques, llevat dels gossos pigall i els de seguretat.
2.2 L’entrada d’animals als establiments de concurrència pública recreatius, llevat
dels gossos pigall i els de seguretat.
2.3 Pertorbar la vida dels veïns, amb crits, cants, sons o altres tipus de sorolls dels
animals domèstics, tant si es troben a l’interior de l’habitatge, com si estan en
terrasses, terrats, galeries, balcons, passadissos, escales, patis o similars,
especialment entre les 22 i les 8 hores .
3.

A la via i als espais públics, tot incloent-hi també les parts comunes dels immobles
col·lectius, als transports públics i als llocs i espais d’ús públic, en general, els
animals domèstics han de complir els requisits següents:
3.1 Estar proveïts de la identificació amb microxip.
3.2 Dur el document identificatiu.
3.3 Anar lligats per mitjà d’un collar i una corretja o cadena que no ocasionin
lesions a l’animal.
3.4

Portar una placa identificativa o qualsevol altre mitjà adaptat al collar de

l’animal on consti el nom de l’animal i les dades de la persona propietària o
posseïdora.
3.5

L’ús del morrió podrà ser ordenat per l’autoritat municipal quan les

circumstàncies ho aconsellin i mentre durin aquestes.
4

Les persones propietàries d’establiments públics de restauració, segons el seu
criteri, podran prohibir l’entrada i la permanència d’animals en els seus
establiments, llevat dels gossos pigall i dels de seguretat. A aquests efectes,
s’haurà de col•locar a l’entrada de l’establiment i en un lloc visible una placa
indicadora de la prohibició. En tot cas, per a l’entrada i permanència s’exigirà que
els animals estiguin degudament identificats, que vagin fermats amb una corretja o
cadena i que portin el morrió col•locat, llevat que es disposi d’un espai tancat i
específic per a aquests animals.

Article 34. Trasllat d’animals

1

Els animals han de disposar d’un espai suficient que permeti, com a mínim, que
aquests puguin aixecar-se i jaure si se’ls trasllada d’un lloc a un altre. Els mitjans de
transport o els embalatges han de ser concebuts per protegir els animals de la
intempèrie i de les diferències climàtiques fortes.

2

Durant el transport, s’ha d’abeurar els animals i donar-los una alimentació
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apropiada a intervals convenients.
3

En la càrrega i descàrrega dels animals s’ha d’utilitzar un equip adequat per a
evitar-los danys o sofriments.

Article 35. Trasllat d’animals domèstics en transport públic

1

Es podran traslladar animals domèstics per mitjà del transport públic sempre que el
seu volum permeti el trasllat a l’interior de cistelles de transport, en les condicions
d’higiene i seguretat oportunes i amb la documentació corresponent.

2

El trasllat d’animals domèstics, el volum dels quals no permeti l’ús del transport
públic, es realitzarà d’acord amb les disposicions vigents i les que dictin
l’Administració de la Generalitat de Catalunya o les autoritats competents en
cadascun dels casos.

3

Els gossos pigall i els de seguretat podran circular lliurement en els transports
públics urbans, sempre que vagin acompanyats pel seu amo o agent de seguretat i
gaudeixin de les condicions higièniques i sanitàries i de seguretat que es preveuen
legalment.

Article 36. Tinença i criança d’animals domèstics en els domicilis particulars

1

Amb caràcter general s’autoritza tant la tinença com la criança d’animals domèstics
en els domicilis particulars, ja sigui dintre de l’habitatge com en terrasses, terrats,
galeries, balcons, passadissos, escales, patis o similars, sempre que es compleixin
les condicions de manteniment higièniques i sanitàries, de benestar i de seguretat
per a l’animal i per a les persones.

2

Si la criança d’animals domèstics en domicilis particulars es realitza en més d’una
ocasió, serà considerada com a centre de cria i, per tant, sotmesa als requisits
d’aquests centres.

Article 37. Obligacions de les persones propietàries i posseïdores d’animals de
companyia

1.

Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia estan obligades
al següent:
1.1 Identificar-los electrònicament amb un microxip homologat o amb un tatuatge
indeleble i proveir-se del document sanitari, de forma prèvia a la inscripció en el
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Registre Censal Municipal.
1.2 Inscriure’ls en el Registre Censal Municipal dins del termini de trenta dies,
comptat des de la data de naixement, d’adquisició, canvi de residència de l’animal o
trasllat temporal per un període superior a tres mesos al terme municipal de la
Palma de Cervelló. La persona propietària o posseïdora haurà d’acreditar la
identificació de l’animal, presentar el document acreditatiu lliurat per l’entitat
responsable de la identificació i comunicar tant les dades de la persona propietària
o posseïdora relatives al nom i cognoms, domicili, telèfon i DNI, com les dades de
l’animal relatives a l’espècie, raça, sexe, data de naixement, codi d’identificació i
domicili habitual de l’animal, així com també altres dades que es puguin establir.
1.3 Proveir-se de la cartilla sanitària quan l’animal compleixi els tres mesos d’edat.
1.4 Comunicar al Registre Censal Municipal la cessió, el canvi de residència de
l’animal o qualsevol altra modificació de les dades que figurin en aquest cens en el
termini de 10 dies, comptats des de la data que es produeixi. En qualsevol
transacció d’animals s’haurà de lliurar a la nova persona propietària el document
acreditatiu de la seva identificació.
1.5 Comunicar al Registre Censal Municipal les baixes per defunció de l’animal en
el termini de 10 dies, comptats des de la data de la defunció, amb una certificació
del professional veterinari justificativa de la seva mort.
1.6

Comunicar al Registre Censal Municipal l d’Acolliment d’Animals de

Companyia, en el termini de 48 hores des que s’ha tingut coneixement dels fets, la
sostracció o pèrdua d’un animal de companyia, amb la documentació identificativa
pertinent a l’efecte d’afavorir-ne la recuperació.
2

La inscripció al Registre Censal Municipal es completarà amb el lliurament a la
persona propietària o posseïdora d’un document o placa identificativa que
acreditarà les dades de l’animal i de la persona propietària o posseïdora i la
inscripció registral.

3

Per facilitar el control i fomentar la funció social dels animals de companyia envers
la gent gran i les persones discapacitades, l’Ajuntament podrà atorgar subvencions
en funció de la capacitat econòmica d’aquestes persones, per tal de garantir el
compliment de les obligacions dels apartats primer i segon anteriors i de
l’esterilització d’aquests animals.

4

A petició de la persona propietària i sota el criteri i el control sanitari municipal,
l’observació veterinària de malalties transmissibles dels animals podrà fer-se en el
domicili de la persona propietària, sempre que l’animal estigui degudament
vacunat, inscrit en el cens municipal i al corrent de les taxes corresponents.
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Article 38. Centres d’acollida d’animals de companyia

1

L’Ajuntament disposarà de centres concertats d’acollida d’animals de companyia en
condicions sanitàries adequades per a l’allotjament dels animals recollits, mentre no
siguin reclamats pels seus amos o mantinguts en període d’observació.

2

L’acollida d’animals ha d’ajustar-se als requeriments següents:
2.1 Els animals han de ser identificats prèviament a l’acollida.
2.2 Han de ser desparasitats, vacunats i esterilitzats si tenen l’edat adulta.
2.3 S’ha de lliurar un document on constin les característiques i necessitats
higièniques, sanitàries, etològiques i de benestar de l’animal.
2.4 Cada centre ha de portar un llibre de registre on es facin constar les dades de
cada animal, les circumstàncies de la seva captura, trobada o lliurament i de la
persona que ha estat la propietària, si fos coneguda.

3

Aquests centres han de complir els requisits establerts per la seva normativa
específica i per la de nuclis zoològics i han de disposar de les corresponents
mesures de seguretat, amb la finalitat de garantir la integritat, física i psíquica dels
animals, evitar-ne la fugida i limitar el nombre d’animals que conviuen en grups.

4

Els mitjans emprats en la captura i transport dels animals de companyia tindran les
condicions higièniques i sanitàries adients i els animals seran adequadament
atesos per personal capacitat. El servei es realitzarà en vehicles adequats per
aquesta funció.

5

L’Ajuntament podrà concertar la recollida dels animals de companyia i la gestió del
centre d’acollida d’animals de companyia, preferentment, amb entitats de protecció
i defensa dels animals. D’acord amb allò que s’estableixi en el corresponent
contracte, l’Ajuntament facilitarà a aquestes entitats el finançament necessari per a
la realització de l’activitat concertada.

6

El personal destinat a la recollida i manteniment dels animals de companyia ha
d’haver superat el curs de cuidador o cuidadora dels animals.

7

Els centres d’acollida disposaran de programes per a la promoció de la cessió,
adopció o altres alternatives per a tots els animals allotjats al centre que hagin
superat els períodes d’estada establerts, excepte en els casos que, atès el seu
estat sanitari i/o comportamental, els serveis veterinaris considerin el contrari.
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Article 39. Animals de companyia abandonats i perduts

1

Es considerarà abandonat un animal de companyia quan no dugui la identificació
establerta legalment per localitzar la persona propietària i no vagi acompanyat per
cap persona. Es considerarà perdut un animal de companyia quan dugui
identificació per localitzar la persona propietària i no vagi acompanyat de cap
persona.

2

Els propietaris d’animals de companyia que no desitgin continuar tenint-los hauran
de lliurar-los al servei municipal encarregat de la seva recollida, o a una entitat de
protecció i defensa dels animals legalment constituïda.

3

Els animals de companyia abandonats i els que, sense ser-ho, circulin sense la
identificació establerta legalment, seran recollits pels serveis municipals mantinguts
en observació durant un període de 20 dies naturals en les instal·lacions
municipals, ja siguin pròpies o concertades.

4

Els animals de companyia perduts seran recollits pels serveis municipals si es
disposa de personal destinat, es comunicarà la seva recollida a la persona
propietària, i es mantindrà en observació durant 10 dies naturals, comptats des de
la data de notificació de la comunicació. Un cop transcorregut aquest termini, si la
persona propietària no ha recollit l’animal, se li comunicarà un nou avís i restarà en
observació durant 10 dies naturals addicionals. En el cas que l’animal sigui
recuperat per la persona propietària, l’animal es lliurarà amb la identificació
corresponent, després de realitzar el pagament de totes les despeses originades.

5

Una vegada hagin transcorregut els terminis anteriors, si els animals de companyia
no han estat retirats per la persona propietària, es procedirà a promoure’n la cessió,
a donar-los en adopció o qualsevol altra alternativa adient, la qual cosa es
formalitzarà complint-se els requisits establerts en el paràgraf segon de l’anterior
article i sempre tenint en compte que si es tracta d’un animal potencialment perillós,
aquest únicament es pot lliurar a una persona que disposi de la corresponent
llicència.

6

L’Ajuntament de la Palma de Cervelló té establert l’objectiu d’eutanàsia zero, de
manera que resta prohibit el sacrifici llevat en aquells casos que sigui dictaminat
sota criteri veterinari, ateses conductes marcadament agressives envers les
persones o altres animals, o estats patològics que impliquin sofriment per a l’animal
o que suposin un risc de transmissió de malalties contagioses greus.

7

És prohibit el sacrifici d’animals en les instal•lacions per al manteniment d’animals
de companyia i en els nuclis zoològics en general, llevat que sigui pels motius
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humanitaris i sanitaris que es puguin establir reglamentàriament.
8

El sacrifici dels animals només es podrà realitzar en les condicions previstes per la
normativa aplicable i, en tot cas, s’ha d’efectuar de manera indolora, amb
atordiment previ de l’animal i, en la mesura que sigui tècnicament possible, de
manera instantània.

9

El sacrifici i l’esterilització dels animals ha de fer-se sempre sota control veterinari.

10

En qualsevol moment, la custòdia dels animals de companyia podrà ser delegada
provisionalment a altres persones físiques o jurídiques.

11.

No obstant això, l’Ajuntament podrà realitzar l’acolliment temporal d’animals en els
casos següents:
11.1

Animals en observació per possible malaltia, en el termini establert per

l’autoritat sanitària o a criteri veterinari.
11.2 Animals que hagin causat lesions a persones o altres animals, així com els
que siguin sospitosos de patir malalties transmissibles, determinada per l’autoritat
sanitària, els quals hauran de ser sotmesos immediatament a reconeixement
sanitari per part del Servei de Sanitat municipal o equivalent. La responsabilitat per
incompliment d’aquest paràgraf recaurà tant sobre la persona propietària o
posseïdora de l’animal, com sobre qualsevol altra persona que tingui coneixement
dels fets.
11.3 Animals en dipòsit o decomís administratiu o judicial, en el termini establert en
la resolució administrativa o judicial en la qual s’acordi aquesta mesura.

Article 40. Presència d’animals a la via i espais públics

1.

Les persones propietàries o posseïdores d’animals han d’evitar, en tot moment, que
aquests causin danys o embrutin tant les vies com els espais públics, així com les
façanes dels edificis confrontats. En especial, és prohibit el següent:
1.1 Rentar animals a la via i/o espais públics, així com fer-los beure aigua amorrats
a la boca de les fonts públiques.
1.2 Donar menjar als animals a la via i/o espais públics.
1.3 L’accés d’animals a l’interior de les instal·lacions i edificis públics, especialment
a les àrees de jocs infantils i zones de plantació, excepte en els espais on
expressament se’ls autoritzi l’entrada, sense afectar, en tot cas, aquestes
prohibicions i restriccions als gossos pigalls, quan vagin acompanyant persones
invidents.
1.4

L’ensinistrament de gossos per a les activitats d’atac, defensa, guarda i
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similars.
1.5 Les deposicions i les miccions d’animals en els parcs infantils o jardins d’ús per
part dels infants. Les persones propietàries o posseïdores han de recollir les
deposicions dels animals immediatament i col•locar-les de manera higiènicament
acceptable dins les bosses adients i en els llocs que l’Administració municipal
destini expressament a aquest efecte.
1.6 Les miccions dels animals en les façanes dels edificis i en el mobiliari urbà. Les
persones propietàries o posseïdores han de procedir immediatament a la neteja
dels elements afectats.
2

En cas d’incompliment del que disposa el paràgraf anterior, els agents de l’autoritat
municipal requeriran la persona propietària o posseïdora de l’animal perquè
procedeixi a la neteja dels elements afectats, sens perjudici de la imposició de les
sancions corresponents.

Article 41. Espais reservats als animals de companyia

L’Ajuntament determinarà, per als animals de companyia, espais reservats suficients per a
l’esbarjo, la socialització i la realització de les seves necessitats fisiològiques en correctes
condicions d’higiene. Aquests espais, anomenats pipicans, hauran de garantir la seguretat
dels animals i de les persones, així com també la fugida o la pèrdua dels animals. Les
persones propietàries o posseïdores hauran de vigilar els animals i evitar molèsties a les
persones i a altres animals que comparteixin l’espai.

SECCIÓ 3a. Animals salvatges en captivitat

Article 42. Disposicions generals

1

És permesa la tinença d’animals salvatges en captivitat, la qual està sotmesa al
règim de certificació i comunicació prèvia, de conformitat amb allò previst a
l’Ordenança municipal reguladora de la intervenció integral de l’Administració
municipal en les activitats i instal·lacions i a aquesta Ordenança.

2.

La comunicació prèvia per la tinença d’animals salvatges en captivitat haurà d’anar
acompanyada de la documentació següent:
2.1

Documentació tècnica, redactada i signada per un veterinari, relativa a la

descripció dels animals, referida com a mínim a l’espècie, raça, edat i sexe si és
fàcilment determinable, domicili habitual de l’animal i condicions de manteniment.
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2.2

Certificació tècnica, redactada i signada per un veterinari, relativa al

compliment de les condicions higièniques i sanitàries, de seguretat i de benestar de
l’animal.
2.3 Autoritzacions previstes per la legislació sobre els animals salvatges.
2.4 Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.
3

La tinença permesa d’animals salvatges en captivitat requerirà que les persones
propietàries o posseïdores els tinguin en condicions de manteniment adequades
per tal de proporcionar-los l’aliment, l’aigua, l’allotjament, les condicions ambientals
i les cures necessàries per evitar que l’animal pateixi cap sofriment i per satisfer la
seva salut i benestar, d’acord amb les necessitats pròpies de la seva espècie.

4.

Així mateix, les persones propietàries o posseïdores d’aquests animals també
hauran de mantenir-los en condicions de seguretat i d’higiene, amb total absència
de molèsties i perills per a les persones, els altres animals, les coses, les vies, els
espais públics i el medi natural. En particular, és prohibit:
4.1 Exhibir i passejar animals salvatges en captivitat a la via, als espais públics i
als passadissos interiors dels establiments comercials col•lectius.
4.2 Traslladar animals salvatges en captivitat per mitjà del transport públic.

Article 43. Centres d’acollida d’animals salvatges en captivitat

L’Ajuntament promourà les actuacions necessàries per a la creació de centres d’acollida
d’animals salvatges en captivitat abandonats, perduts o decomissats en el marc de les
relacions de cooperació i coordinació amb altres administracions públiques i de la
col·laboració, preferentment, amb entitats de protecció i defensa dels animals.

SECCIÓ 4a. Animals potencialment perillosos

Article 44. Animals salvatges en captivitat potencialment perillosos

1.

És prohibida la tinença d’animals salvatges en captivitat potencialment perillosos,
els quals són aquells que compleixen alguns dels requisits següents:
1.1 Els rèptils consistents en cocodrils, caimans i ofidis verinosos i la resta de tots
els que superin els 2 kg de pes actual o adult.
1.2 Els artròpodes i peixos la inoculació de verí dels quals necessiti l’hospitalització
de la persona o animal agredit.
1.3 Els mamífers que superin els 10 kg en l’estat adult.
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1.4 Els animals que manifestin un caràcter marcadament agressiu o que hagin
agredit les persones o altres animals i que aquesta potencial perillositat hagi estat
apreciada mitjançant resolució de l’autoritat municipal competent sobre la base de
criteris objectius, bé d’ofici o després d’una notificació o denúncia, previ informe
d’un veterinari, oficial o col·legiat, designat o habilitat per l’autoritat competent
municipal.
1.5 Els animals que legalment es determinin com a animals salvatges en captivitat
potencialment perillosos.

Article 45. Gossos potencialment perillosos
1.

És permesa la tinença de gossos potencialment perillosos, els quals són aquells
que compleixin alguns dels requisits següents:
1.1 Els que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments:
1.1.1 Akita Inu
1.1.2 Terrier de Staffordshire americà
1.1.3

Bullmastiff

1.1.4

Dòberman

1.1.5

Dog argentí

1.1.6

Dog de Bordeus

1.1.7

Fila brasiler

1.1.8

Mastí napolità

1.1.9

Pit bull terrier

1.1.10 Presa canari
1.1.11 Rottweiler
1.1.12 Bull terrier de Staffordshire
1.1.13 Tosa inu o japonès
1.1.14 Qualsevol altre que es pugui determinar legalment
1.2 Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
1.3

Gossos que manifestin un caràcter marcadament agressiu, hagin agredit

persones o altres animals o les seves característiques es corresponguin amb totes
o la majoria de les esmentades a l’annex II del Reial decret 287/2002, de 22 de
març, que desenvolupa la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. Aquesta potencial
perillositat haurà d’haver estat apreciada mitjançant resolució de l’autoritat
municipal competent, sobre la base de criteris objectius, bé d’ofici o després d’una
notificació o denúncia, previ informe d’un veterinari, oficial o col•legiat, designat o
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habilitat per l’autoritat municipal competent.
2.

Als efectes del que disposa l’epígraf 1.3. del paràgraf anterior, les persones
propietàries o posseïdores de gossos que hagin causat lesions a persones o altres
animals estan obligades al següent:
2.1

Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona

agredida, a les persones propietàries de l’animal agredit i a les autoritats
competents que ho sol•licitin.
2.2 Comunicar l’agressió i presentar la documentació sanitària de l’animal, en un
termini màxim de 24 hores posteriors als fets, a les autoritats municipals i posar-se
a la seva disposició.
2.3 Sotmetre l’animal agressor, en el termini de set dies posteriors als fets, a
observació veterinària.
2.4 Presentar a les autoritats municipals el corresponent certificat veterinari en el
termini de 15 dies, comptat des del dia que s’hagi iniciat l’observació veterinària.
2.5 Comunicar a les autoritats municipals qualsevol incidència que es produeixi
durant el període d’observació veterinària, com la sostracció, pèrdua, desaparició,
trasllat, mort de l’animal, etc.
2.6

Quan les circumstàncies ho aconsellin i l’autoritat municipal ho consideri

necessari, es podrà obligar a recloure l’animal agressor en un centre autoritzat per
sotmetre’l a observació veterinària, tot essent les despeses ocasionades a càrrec
de la persona propietària o posseïdora.
3

Els centres sanitaris i veterinaris de la ciutat tenen l’obligació de notificar els casos
d’agressions de gossos a persones o a altres animals dels quals tinguin
coneixement al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, el
qual practicarà la corresponent anotació al Registre General d’Animals de
Companyia per, posteriorment, practicar la corresponent notificació a l’Ajuntament
de la Palma de Cervelló.

4

Les autoritats responsables del Registre Censal Municipal hauran de notificar
immediatament a les autoritats administratives o judicials competents qualsevol
incident que consti en l’esmentat Registre, per a la valoració i, si escau, l’adopció
de mesures cautelars o preventives.

5

En els casos concrets de gossos que presentin comportaments agressius
patològics no solucionats amb les tècniques d’ensinistrament i terapèutiques
existents, es pot considerar, sota criteri facultatiu, l’adopció de mesures consistents
en la castració o el sacrifici de l’animal.
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Article 46. Obligacions i prohibicions sobre animals potencialment perillosos

1.

Amb caràcter general, les persones propietàries o posseïdores dels gossos
potencialment perillosos tenen les obligacions següents:
1.1 Disposar de la corresponent llicència o certificació municipal en vigor.
1.2 Identificar, si escau, l’animal en la forma establerta en aquesta Ordenança.
1.3 Inscriure l’animal potencialment perillós en el corresponent registre municipal.
A aquest efecte, la persona titular de l’animal ha de sol•licitar, dins del termini de 15
dies, comptat des de la data d’obtenció de la corresponent llicència o certificació o
des del trasllat permanent o temporal de l’animal per un període superior a tres
mesos al terme municipal de la Palma, la inscripció de l’animal al Registre Censal
Municipal, i ha de formalitzar les corresponents comunicacions als altres registres
municipals.
1.4 Comunicar al Registre Censal Municipal els incidents produïts al llarg de la vida
de l’animal coneguts per les autoritats administratives o judicials, la baixa per mort
certificada per veterinari o autoritat competent, la venda, la cessió, el trasllat —
permanent o temporal per un període superior a tres mesos— a un altre municipi, el
canvi de codi d’identificació, la sostracció o pèrdua de l’animal, així com qualsevol
altra modificació de les dades que figurin en el Registre. Aquesta obligació s’haurà
d’acomplir dins del termini de 15 dies, comptats des de la data que es produeixi el
fet, llevat dels casos de sostracció o pèrdua de l’animal, els qual s’hauran de
comunicar en el termini de 48 hores, comptat des que es tingui coneixement dels
fets.
1.5 Prendre les mesures necessàries per evitar possibles molèsties i perjudicis a
les persones, animals i béns.
1.6 Contractar una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers, que en
el cas de gossos potencialment perillosos haurà de tenir una cobertura mínima de
150.253,00 euros per sinistre.
1.7 Mantenir els animals en adequades condicions higièniques i sanitàries i amb
les

atencions

necessàries

d’acord

amb

les

necessitats

fisiològiques

i

característiques pròpies de l’espècie o raça de l’animal.
1.8

Transportar els animals potencialment perillosos de conformitat amb la

normativa específica sobre benestar animal, i adoptar les mesures de precaució
que les circumstàncies aconsellin, per garantir la seguretat de les persones, béns i
altres animals, durant els temps de transport i espera de càrrega i descàrrega.
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1.9 Lliurar tots els anys, si escau, al Registre Censal Municipal, dins del termini
de 15 dies, comptat des de la data del seu venciment, una còpia de la corresponent
pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers, amb la finalitat de
comprovar-ne la vigència.
1.10 Complir en general amb totes les normes de seguretat ciutadana establertes
en la legislació vigent i, especialment, les previstes en la legislació vigent sobre
gossos potencialment perillosos.
2.

Amb relació als gossos potencialment perillosos, s’ha de tenir en compte el
següent:
2.1 A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col•lectius, en els
transports públics i en els llocs i espais d’ús públic en general, s’ha de complir el
següent:
2.1.1 Han d’anar lligats amb cadena o corretja, no extensible.
2.1.2 La cadena o corretja ha de tenir menys de dos metres.
2.1.3 Han d’anar proveïts del corresponent morrió homologat i adequat per a la
seva raça, sense que en cap cas puguin ser conduïts per menors de 16 anys, ni es
pugui portar més d’un gos potencialment perillós per persona. Tota persona que
porti, pels esmentats espais, un gos potencialment perillós, haurà de portar, en tot
moment, la corresponent llicència municipal, que haurà d’exhibir quan li sigui
requerida per un agent de l’autoritat.
2.2 A les finques, cases de camp, xalets, parcel·les, terrasses, patis o qualsevol
altre lloc delimitat, hauran d’estar lligats, llevat que es disposi d’habitacle amb
superfície, alçada i adequat tancament, amb la finalitat de protegir les persones o
animals que puguin accedir o s’acostin a aquests llocs.
2.3 Les condicions d’allotjament han de complir els requisits següents:
2.3.1 Les parets i les tanques han de ser suficientment altes i consistents i han
d’estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal.
2.3.2 Les portes de les instal·lacions han de ser resistents i efectives com la resta
del contorn i el seu disseny ha d’evitar que els animals puguin desencaixar o obrir
ells mateixos els mecanismes de seguretat.
2.3.3 El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha
un gos d’aquest tipus.

3.

És prohibit:
3.1 Abandonar un animal potencialment perillós de qualsevol espècie.
3.2 Vendre o transmetre, per qualsevol títol, un animal potencialment perillós a qui
no estigui en possessió de la corresponent autorització municipal.
42

3.3 Ensinistrar animals potencialment perillosos amb l’exclusiva finalitat d’acréixer
i reforçar l’agressivitat o altres finalitats prohibides (baralles, atac, etc.).
L’ensinistrament d’atac i defensa de gossos potencialment perillosos només es pot
autoritzar en les activitats de vigilància i guarda d’empreses de seguretat i dels
diferents cossos de seguretat, s’ha de realitzar en els centres o instal•lacions
legalment autoritzats i per ensinistradors que tinguin un certificat de capacitació
expedit o homologat per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.
3.4 Organitzar o celebrar concursos, exercicis, exhibicions o espectacles d’animals
potencialment perillosos, o la participació en ells, destinats a demostrar
l’agressivitat dels animals.
3.5

Deixar deslligat un animal potencialment perillós o no haver adoptat les

mesures necessàries per tal d’evitar la seva fugida o pèrdua.
3.6 Adquirir un gos potencialment perillós les persones menors d’edat o privades,
judicialment o governativament, de la seva tinença.

Article 47. Esterilització d’animals potencialment perillosos

1.

L’esterilització de l’animal podrà efectuar-se:
1.1 De forma voluntària a petició de la persona titular o posseïdora de l’animal.
1.2 Obligatòriament per manament o resolució de les autoritats administratives o
judicials.

2

En qualsevol cas s’ha d’estendre un certificat que acrediti que l’esterilització s’ha
efectuat sota supervisió veterinària, amb anestèsia prèvia i amb les adequades
garanties que no es va causar dolor o sofriment innecessari a l’animal.

3

En els casos de transmissió de la titularitat de l’animal, la persona transmissora, si
escau, haurà de subministrar a la persona receptora la certificació veterinària
acreditativa de l’esterilització.

Article 48. Requisits per a l’obtenció o renovació de la llicència municipal

Els requisits per a l’obtenció o renovació de la llicència de tinença de gossos
potencialment perillosos són els establerts per la legislació específica i, concretament, els
següents:
1

Ser major d’edat.

2

No haver estat condemnat/ada per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la
llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, d’associació
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amb banda armada o de narcotràfic, o no haver estat privat/ada, mitjançant
resolució judicial o governativa, de la tinença d’animals potencialment perillosos.
3

No haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus amb alguna de les
sancions accessòries previstes a l’article 13.3 de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el règim jurídic d’animals potencialment perillosos. No obstant
això, la persona que hagi estat sancionada amb la suspensió temporal de la
llicència podrà obtenir-la o, si escau, renovar-la, sempre que, en el moment de la
sol·licitud, la sanció de suspensió anteriorment imposada hagi estat complida
íntegrament.

4

No haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus que hagin
comportat comís de l’animal, d’acord amb els articles 10 i següents de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.

5

Tenir capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment
perillosos, de manera que pugui proporcionar-los les atencions necessàries i
garantir l’adequat maneig, manteniment i domini de l’animal.

Article 49. Procediment per a l’obtenció o renovació de la llicència municipal

1

Sol·licitud:
1.1 La persona interessada, amb caràcter previ a la possessió efectiva de l’animal,
ha de presentar, davant del Registre General de l’Ajuntament, una instància
sol·licitant la corresponent llicència, acompanyada de la documentació següent:
1.1.1 DNI o qualsevol altre document oficial acreditatiu que la persona sol•licitant
és major d’edat.
1.1.2 Certificats de capacitat física i d’aptitud psicològica en vigor, estesos per
algun centre de reconeixement, degudament autoritzat, d’acord amb el que disposa
el Reial decret 2272/1985, de 4 de desembre, pel qual es determinen les aptituds
psicofísiques que han de posseir els conductors de vehicles de motor i es regulen
els centres de reconeixement destinats a verificar-les, o per tècnics/iques
facultatius/ives titulats/ades en medicina i psicologia, respectivament que la
comunitat autònoma determini.
1.1.3 Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers en vigor,
amb les dades d’identificació de l’animal i amb una cobertura mínima de
150.253,00 euros per sinistre i justificant de pagament bancari o de la companyia
d’assegurances. En cas que la persona sol•licitant de la llicència sigui diferent de la
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persona titular de la pòlissa, caldrà acreditar que queda coberta la responsabilitat
civil d’aquesta tercera persona, amb la presentació de les condicions particulars i
generals completes de la pòlissa.
1.1.4 Certificat negatiu d’antecedents penals actualitzat, acreditatiu que la persona
sol·licitant no ha estat condemnada pels delictes referits en la normativa, expedit
pel Registre Central de Penats i Rebels del Ministeri de Justícia.
1.1.5

Declaració responsable de la persona sol•licitant de no haver estat

sancionada per infraccions greus o molt greus que hagi comportat comís de
l’animal o que hagi comportat la imposició de sancions accessòries de l’article 13.3
de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos i de no haver estat sancionada per infraccions
greus o molt greus que hagin comportat el comís de l’animal, d’acord amb els
articles 10 i següents de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, del Parlament de Catalunya,
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, model que es
facilitarà al Departament de Sanitat o a la regidoria del districte corresponent.
1.2 La persona titular del gos que no tingués la consideració de potencialment
perillós i que l’autoritat competent hagi apreciat cert potencial de perillositat, per
haver manifestat un caràcter marcadament agressiu o perquè hagi protagonitzat
agressions a persones o a altres animals, haurà de sol•licitar la llicència per a la
tinença de gossos potencialment perillosos, dintre del termini d’un mes, comptat
des de la notificació de la corresponent resolució.
2

Tramitació: El procediment se substanciarà d’acord amb el que disposa la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

3

Resolució: L’Ajuntament, en el termini de 3 mesos comptat des de la data de la
sol·licitud, dictarà resolució expressa. Transcorregut aquest temps sense que
aquesta resolució hagi estat dictada, s’entendrà estimada la sol•licitud o renovació
de llicència, per silenci administratiu, sempre que es donin els requisits legals per a
la producció d’aquest efecte jurídic.

Article 50. Condicions de la llicència municipal

1

La llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos tindrà una vigència
de 5 anys, comptats a partir de la data de notificació de la corresponent resolució
administrativa o del dia a partir del qual aquesta s’entén concedida per silenci
administratiu, i podrà ser renovada per períodes iguals successius, sempre que la
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persona titular compleixi els requisits legalment establerts.
2

La llicència perdrà la seva vigència quan la persona titular deixi de complir
qualsevol dels requisits legalment exigits.

3

Qualsevol variació de les dades que figuren en la llicència haurà de ser
comunicada per la persona titular a l’Ajuntament en el termini de quinze dies,
comptats des de la data que es produeixi.

4

La intervenció, mesura cautelar o suspensió que afecti la llicència administrativa en
vigor, acordada en via judicial o administrativa, seran causa per denegar l’expedició
d’una altra nova o la seva renovació fins que aquelles s’hagin aixecat.

5

La llicència podrà ser revocada per l’Ajuntament, prèvia audiència de la persona
titular, si es produeix qualsevol infracció a les condicions, o es produeixen fets que
puguin comportar l’adopció de qualsevol mesura cautelar o sancionadora respecte
de l’animal, per causa de la seva perillositat de fet.

Article 51. Registre Censal Municipal

1

En la base de dades del Registre Censal Municipal d’animals hi haurà dos apartats
específics, un destinat al registre d’animals salvatges en captivitat i un altre per als
gossos potencialment perillosos.

2

En l’apartat corresponent als animals salvatges en captivitat es faran constar, com
a mínim, les dades de la persona propietària o posseïdora relatives al nom i
cognoms, domicili, telèfon i DNI i les dades de l’animal relatives a l’espècie, la raça,
l’edat i el sexe si és fàcilment determinable i el domicili habitual de l’animal.

3

En l’apartat corresponent als gossos potencialment perillosos s’hauran d’especificar
inicialment les dades següents:
3.1 Dades de la persona propietària o posseïdora relatives al nom i cognoms,
domicili, telèfon i DNI.
3.2

Dades de l’animal relatives a la data de naixement, espècie, raça, sexe,

circumstàncies determinants de la potencial perillositat del gos, codi d’identificació,
domicili habitual de l’animal, especificant si està destinat a conviure amb els éssers
humans o té finalitats distintes, com la guarda, protecció, etc., certificat sanitari de
l’animal, expedit per l’autoritat competent i amb periodicitat anual, acreditatiu de la
seva situació sanitària i de la inexistència de malalties o trastorns que el facin
especialment perillós.
3.3

Referència dels corresponents certificats de capacitat física i d’aptitud

psicològica en vigor i de la corresponent pòlissa d’assegurança en vigor.
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3.4 Qualsevol altra dada que es pugui legalment establir.
4

La inscripció al Registre Censal Municipal es completarà amb el lliurament, a la
persona propietària o posseïdora, d’un document identificatiu que acreditarà les
dades de l’animal i de la persona propietària o posseïdora, la llicència municipal i la
inscripció registral.

5.

En el full registral de cada animal —que es tancarà amb la seva mort, certificada
per veterinari o autoritat competent, o amb el seu trasllat permanent a un altre
municipi— es farà constar el següent:
5.1 Qualsevol variació de les dades que consten en el Registre Censal Municipal,
com les derivades de la venda, traspàs, donació, sostracció, mort, pèrdua o trasllat
de l’animal a un altre municipi de forma permanent o per un període superior a tres
mesos, etc.
5.2 Qualsevol incident produït per l’animal al llarg de la seva vida conegut per les
autoritats administratives o judicials.
5.3 L’esterilització de l’animal, si escau.

Article 52. Mesures cautelars

1

Mitjançant l’autoritat municipal competent, l’Ajuntament pot comissar gossos
potencialment perillosos en el mateix moment que existeixin indicis racionals
d’infracció de les disposicions d’aquest títol o de la legislació sectorial aplicable.

2

Aquest comís té caràcter preventiu, fins a la resolució del corresponent expedient
sancionador, el qual, en tot cas, ha de determinar el destí final que s’ha de donar
als animals comissats.

3

Les despeses ocasionades per aquest comís i les actuacions relacionades, seran a
càrrec de la persona infractora, sens perjudici de la imposició de les sancions
corresponents.
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TÍTOL IV
ÚS DELS BÉNS PÚBLICS

CAPÍTOL I. Normes generals

Article 53. Definició

Es consideren béns públics tots aquells espais oberts destinats a l’ús i gaudiment dels
ciutadans (carrers, places, jardins, parcs, etc.), així com tots aquells elements i mobiliaris
urbans que, situats als espais o a les vies públiques, estan destinats a prestar serveis
específics als ciutadans i a les ciutadanes (papereres, lluminàries, semàfors, senyals de
trànsit o informatives, jocs infantils, bancs, fonts, parterres, jardineres, tanques, arbres,
plantes, flors, etc.).
Article 54. Obligacions i prohibicions
La ciutadania ha d’actuar cívicament i respectar els béns i els serveis públics, que ha
d’utilitzar d’acord amb la seva naturalesa, i ha de respectar sempre el dret que la resta de
ciutadans i ciutadanes posseeixen també per al seu gaudiment.
És prohibit:

1

Exercir, sense la corresponent llicència o autorització municipal, qualsevol mena
d’activitat en cap dels béns de domini públic que inclou aquest títol, així com la
utilització, amb finalitats particulars, de qualsevol porció o element d’aquests
espais. Serà requisit imprescindible per obtenir l’esmentada llicència o autorització
municipals 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.

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. La seva retirada es realitzarà
segons el que disposa l’article 66 d’aquesta Ordenança.

3

Maltractar o danyar, per acció o omissió, les instal·lacions, els objectes
o els béns d’ús comú o entrar quan estan tancades, així com maltractar els arbres i
les plantes de qualsevol tipus de les places, jardins i via pública en general.

4

Utilitzar les instal·lacions d’enllumenat públic com a suport d’instal·lacions
provisionals, així com connectar-se a l’enllumenat públic.

5

Jugar a pilota i anar amb patins, monopatí, bicicleta o similars, sempre que suposi
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perill, manca de respecte o molèsties a les altres persones, o deteriorament dels
béns, tant públics com privats.

CAPÍTOL II. Arbrat públic, parcs, jardins i fonts

Article 55. Disposicions generals

1.

És objecte d’aquest capítol la defensa del següent:
1.1

Espais oberts d’ús públic, tant els que estan plantats (parcs, jardins i

plantacions de tota mena) com els que sense estar plantats en extensions
significatives es dediquin principalment al lleure i a l’esbarjo (zones de joc,
esportives, etc.).
1.2 Tota mena de plantacions en vies i places públiques, així com també en els
espais privats, horts, jardins etc.
1.3 Elements vegetals com arbres, flors, plantes, matolls i similars, així com els
elements inerts com fonts, sorra, estàtues, jocs, papereres i similars, instal•lats en
aquests espais.
2

Les conductes contràries a les normes establertes en aquest capítol podran ser
sancionades per denúncia dels agents de la Policia Local i dels vigilants de parcs i
jardins o instal·lacions; en aquest últim cas, la denúncia haurà d’anar acompanyada
d’un informe explicatiu de l’acte que la va originar, en el qual el vigilant ratificarà la
denúncia.

Article 56. Protecció de l’arbrat públic en general

S’ha de respectar l’arbrat i les plantacions de tota mena existents en el poble i les
instal·lacions complementàries existents en els parcs i jardins públics, com jocs d’infants,
estàtues, reixats, proteccions, fanals, pilars, tanques i altres elements destinats a embellirlos o que siguin d’utilitat, evitant-se qualsevol acte que pugui perjudicar-los, enlletgir-los o
embrutar-los.

Article 57. Utilització de l’arbrat públic

1

Amb motiu de fires i festes tradicionals, es podrà autoritzar les persones
propietàries o titulars d’establiments, associacions o entitats ciutadanes donades
d’alta en el Registre Municipal d’Entitats, previ informe favorable dels serveis
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tècnics municipals i de la Policia Local, el guarniment de carrers i d’arbres, d’acord
amb la normativa municipal aplicable i amb les condicions específiques de la
llicència.
2

Per subjectar cables, pancartes i qualsevol altre element als arbres, parets o
façanes, es requereix autorització municipal, que haurà d’efectuar-se en les
condicions que s’assenyalin.

Article 58. Instal·lacions i manteniment

És competència municipal la instal·lació i el manteniment de parcs, jardins i plantacions de
tota mena a la via pública, tant pel valor mediambiental que els ecosistemes urbans
aporten al municipi, com per ornament, benefici i esbarjo dels seus habitants, sens
perjudici dels elements arboris i vegetals existents en finques particulars, quan afectin la
via pública.

Article 59. Utilització dels parcs, jardins i horts

1

La utilització dels parcs i jardins és pública i gratuïta, tret d’aquelles instal·lacions
que l’Ajuntament autoritzi o dediqui a un ús especial, mitjançant les condicions
pertinents.

2.

Les persones usuàries de parcs i jardins del municipi hauran de:
2.1 Respectar les plantes i les instal·lacions existents, evitant qualsevol mena de
desperfectes i brutícia, havent de seguir una conducta correcta que no perjudiqui
els drets i béns de la resta de persones usuàries.
2.2

Atendre les indicacions contingudes en els rètols informatius i avisos

corresponents i les que puguin formular els gestors, guardes i agents de l’autoritat.
2.3 Respectar el dret de les altres persones usuàries al descans i tranquil•litat que
es busca en aquests espais, per la qual cosa s’evitarà l’ús de aparells, sonors o de
joc, que puguin destorbar aquesta tranquil·litat i el clima de relació ciutadana.
3

Les nits de festes i revetlles, l’Administració municipal fixarà les condicions
especials per a l’ús de l’accés a aquests espais, si escau.

4

L’Ajuntament autoritzarà, si escau, l’ús dels espais públics per a festes,
celebracions i altres actes lúdics i/o esportius.

5

L’Ajuntament, mitjançant l’acte administratiu corresponent, fixarà l’horari d’obertura i
tancament dels diferents parcs i jardins de la ciutat, que haurà de ser respectat per
tota la ciutadania. La ciutadania respectarà la netedad en la que es troben.
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6

Els horts privats han d’estar nets de brutícia, lliures de ferralla i no és permès tenir
vehicles en estat d’abandonament.

Article 60. Prohibicions

1

És prohibit qualsevol acte que pugui danyar, enlletgir o embrutar la via o els espais
d’ús públic, així com els elements que contenen, per la qual cosa s’hauran de
respectar les zones verdes, l’arbrat, les plantacions de tota mena i les instal·lacions
complementàries com escultures, fonts, instal·lacions d’enllumenat i de joc,
tanques, papereres i resta de mobiliari urbà, així com altres elements destinats a
l’embelliment o utilitat dels espais públics.

2.

És especialment prohibit:
2.1 Trepitjar els talussos, els parterres i les plantacions i maltractar les plantes i
flors, llevat de les zones de gespa expressament autoritzades.
2.2 Pujar als arbres, sacsejar-los, trencar les branques i fulles i gravar o raspar
l’escorça.
2.3 Talar arbres o realitzar qualsevol actuació que condueixi a la mort de qualsevol
arbre.
2.4 Utilitzar l’arbrat per clavar-hi cartells.
2.5

Abocar tota mena de líquids, malgrat que no siguin perjudicials, en les

proximitats dels arbres i en els escocells.
2.6 Llençar escombraries, runes o residus en les proximitats dels arbres i en els
escocells.
2.7 Extreure molsa, matolls, pedres, sorra, plantes o productes anàlegs en les
proximitats dels arbres i en els escocells.
2.8 Malmenar o sostreure elements de jardineria.
2.9 Causar qualsevol mena de dany a l’arbrat, plantacions i vegetació natural.
2.10 Agafar flors, fruits o plantes.
2.11 Caçar i matar ocells o altres animals i dur a terme activitats que perjudiquin la
fauna en general.
2.12

Llençar papers o deixalles fora de les papereres i embrutar l’espai de

qualsevol altra manera.
2.13 Encendre o mantenir foc encès.
2.14 Si es tracta d’un espai tancat sotmès a regulació d’obertura i tancament,
romandre-hi fora de l’horari especialment autoritzat.
2.15

Banyar-se, rentar-se o pescar en les fonts, els estanys o altres espais
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aquàtics, no autoritzats expressament, així com rentar objectes i vehicles i llençar a
l’interior d’aquests espais aquàtics qualsevol matèria líquida o sòlida.
2.16 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.
2.17 Abandonar, sota raig, càntirs, cubells o qualsevol altre vas o recipient.
2.18 Beure directament del tub o sortidor de les fonts, excepte en el cas que
aquestes tinguin instal·lació especial per a això.
2.19

Deixar jugar els nens amb barquetes o objectes anàlegs en els espais

aquàtics, llevat dels que estiguin especialment destinats a aquesta finalitat.
2.20 Ocupar, per fer àpats, espais fora dels degudament indicats com a zones de
pícnic.
2.21 Circular a cavall i en qualsevol vehicle de motor per llocs destinats a vianants
o pels parterres, així com saltar per sobre d’arbusts o altres instal·lacions.
2.22 Acampar, sense autorització expressa, en tot el terme municipal, ja sigui amb
caravanes remolcades o autopropulsades, tendes de campanya, furgons o altres
variants.
2.23 Abandonar deixalles i/o residus de qualsevol mena, fora dels seus espais
destinats.
2.24 Qualsevol altre acte o fet que estigui directament relacionat amb els anteriors.

Article 61. Jardins particulars

1.

Els jardins i les plantacions privades, així com els espais lliures i els terrenys no
urbanitzats constitueixen un element important de l’ecosistema urbà i, com a tal, les
persones propietàries els han de mantenir en un estat correcte, atès especialment
el següent:
1.1 La neteja i les condicions higièniques i de salubritat, tant pel que fa a herbes
com a deixalles.
1.2 L’estat fitosanitari de les plantacions.
1.3 La poda i el tractament de l’arbrat.

2

La manca de conservació o neteja a les plantacions i els espais lliures privats
habilitarà l’Ajuntament per exigir a la persona propietària la realització dels treballs
necessaris per al correcte manteniment d’aquesta zona. En cas de desobediència a
l’ordre de manteniment d’aquestes plantacions i espais lliures, l’Ajuntament podrà
procedir a l’execució subsidiària dels treballs necessaris amb càrrec a les persones
propietàries i sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.
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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,
hauran de mantenir-les de manera que no causin molèsties a tercers, originin risc
en la via pública o dificulti la visibilitat de mobiliari urbà. L’Ajuntament podrà ordenar
els treballs necessaris per complir amb aquesta obligació i, en cas de
desobediència, podrà procedir a l’execució subsidiària dels treballs necessaris amb
càrrec a les persones propietaries i sens perjudici de la imposició de les sancions
corresponents.

4.

És totalment prohibida la tala de qualsevol arbre en jardins particulars sense
l’autorització expressa de l’Ajuntament, així com qualsevol actuació que condueixi a
la mort de qualsevol arbre (poda excessiva o en períodes inadequats, eliminació
d’arrels, utilització de productes químics, etc.)

CAPÍTOL III. Instal•lacions i edificis públics

Article 62. Utilització
1

Les instal·lacions i els edificis públics amb normatives d’ús pròpies es regiran per
aquestes normatives.

2

Amb caràcter general, es respectaran els horaris establerts per a l’ús de les
instal·lacions i els edificis públics.

3

A l’interior de les instal·lacions i els edificis públics es respectaran, com a mínim, les
mateixes normes de netedat i comportament que regeixen per a l’ús de la via
pública.

CAPÍTOL IV. Via pública

Article 63. Definició

Es consideren com a via pública i, per tant, de responsabilitat municipal, els passeigs, les
avingudes, els carrers, les places, les voreres, els camins, els jardins, les zones verdes,
les zones terroses, els ponts, els túnels per a vianants i altres béns de propietat municipal
destinats directament a l’ús comú general dels ciutadans i de les ciutadanes. S’exceptuen,
pel seu caràcter no públic, les urbanitzacions privades, els passatges, els patis interiors,
els solars, les galeries comercials i similars, el manteniment d’higiene, salubritat, seguretat
i ornat públic dels quals correspon a particulars, sigui la propietat única, compartida o en
règim de propietat horitzontal. No obstant això, l’Ajuntament exercirà el control de la
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neteja, la salubritat, la seguretat i l’ornat públic d’aquests elements.

Article 64. Retolació
1

Les vies públiques s’identificaran amb un nom o un número diferent per a
cadascuna d’elles, que ha de ser aprovat per l’Ajuntament. No podrà haver-hi dues
vies urbanes amb el mateix nom o número o tanmateix diferents però que per la
seva similitud gràfica o fonètica puguin induir a confusió.

2

La retolació de les vies públiques té el caràcter de servei públic i podrà efectuar-se
mitjançant una placa o similar, que es fixarà en un lloc ben visible, com a mínim a
l’entrada i a la sortida de cada via pública. A les places serà a l’edifici més
preeminent i als principals accessos.

3

El procediment administratiu per a la denominació de les vies públiques es pot
iniciar d’ofici o a petició de particulars.

Article 65. Numeració

1

El rètol del número l’ha de col·locar la persona propietària de l’edifici o solar —al
costat de la porta principal o al mig de la línia de la finca fronterera amb la via
pública, seguint les indicacions i els requisits que fixi l’Ajuntament— i s’ha de
conservar, en tot moment, en perfecte estat de visibilitat i neteja.

2

La col·locació dels rètols i la numeració dels carrers i immobles és a càrrec del
promotor de l’edifici, quan es tracta de nova construcció. A aquest efecte, quan el
promotor proposi una numeració, aquesta serà acceptada o rebutjada per
l’Ajuntament segons les normes internes de numeració. Al moment de l’atorgament
de la llicència d’obres, s’indicarà a la persona sol•licitant la numeració de l’edifici
que haurà de fer constar a l’hora d’escripturar-ne la propietat. La col•locació de la
senyalització de la numeració serà requisit necessari per a l’obtenció de la llicència
d’ocupació.

3

La inexistència, a les finques, de l’element indicador de la numeració corresponent,
o la discordança amb el que hi ha d’haver instal·lat, d’acord amb la numeració
oficial assignada pels òrgans competents, determinarà la possibilitat de requerir la
persona propietària per tal que instal·li la indicació correcta de numeració. En cas
que no procedeixi a instal·lar la numeració o a substituir la indicació errònia, es
podrà procedir a l’execució subsidiària, al seu càrrec, per part de l’Ajuntament i
sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.
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Article 66. Conservació, reparació i substitució dels béns de domini públic

1

Correspon a l’Ajuntament vetllar per l’estat de conservació dels béns de domini
públic, així com portar-ne a terme la substitució i els treballs de reparació i
conservació dels mateixos, sempre que siguin de titularitat municipal. Cap persona
no pot executar aquests o altres treballs que comportin modificacions de la via
pública o del seu mobiliari sense permís exprés o encàrrec de l’Administració.

2

Les persones, les companyies de subministrament o els promotors d’obres
d’edificació que siguin autoritzats a fer obres a la via pública, als solars o edificis
limítrofs amb la via pública o que siguin autoritzades a ocupar algun espai, han de
portar a terme les reparacions escaients i han de reposar els elements afectats,
seguint les indicacions i sota la supervisió dels serveis municipals corresponents.

3

En el cas de guals de vehicles de finques privades, locals o indústries, la persona
titular de la llicència s’ha de fer càrrec del manteniment de la superfície de vorera
destinada al pas de vehicles.

4

Quan en un solar es realitzin obres de nova edificació, la persona titular de la
llicència o promotora s’han de fer càrrec del manteniment mínim de conservació de
les voreres confrontants amb els límits de l’esmentat solar mentre durin les obres,
segons especificacions indicades pels tècnics/iques municipals.

Article 67. Retirada d’objectes de la via pública

1

Les autoritats municipals competents retiraran cautelarment els objectes de
qualsevol mena abandonats, dipositats o instal·lats a la via pública sense la
preceptiva llicència o autorització municipal, quan no sigui possible identificar o
localitzar en el mateix moment la persona propietària o responsable, o quan
aquesta es negui a retirar els esmentats objectes. A aquest efecte, s’aixecarà la
corresponent acta, en la qual quedarà constància de totes les dades de l’actuació.

2

Els objectes retirats de la via pública, llevat dels vehicles i els residus sòlids, es
mantindran en dipòsit en el magatzem corresponent de la Policia Local.

3.

Els tràmits que s’han de seguir dependran de cada situació, les quals poden ser les
següents:
3.1 Objectes legals:
3.1.1 Persona infractora identificada i que no pugui justificar la tinença o possessió
legal dels objectes en el mateix moment: Sobre la base de l’acta de retirada dels
objectes s’incoarà el corresponent expedient administratiu sancionador, el qual serà
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notificat a la presumpta persona infractora, i se li atorgarà un termini d’un mes,
comptat a partir del següent dia hàbil a la notificació de la incoació, per tal que
procedeixi a la seva retirada. La persona propietària que hagi de recollir els
objectes retirats cautelarment i dipositats en el magatzem de la Policia Local o la
persona que autoritzi a l’efecte, podran fer-ho presentant el DNI o NIF o, si escau,
l’autorització corresponent, acompanyada de la factura de compra, al seu nom, de
l’objecte i/o residu que es pretén recuperar, previ pagament de les despeses de
retirada i custòdia. Transcorregut l’esmentat termini d’un mes sense que ningú no
hagi comparegut a recuperar-los, s’entén que la persona propietària renuncia a la
seva titularitat i en fa cessió a favor de l’Ajuntament, que procedirà a la seva
alienació, destrucció, utilització o lliurament a entitats benèfiques, que tinguin signat
el corresponent conveni amb l’Ajuntament, segons escaigui. Tot això, sens perjudici
de la imposició de les sancions corresponents.
3.1.2 Persona infractora no identificada: Es consideraran objectes perduts i es
lliurarà, a l’Oficina Municipal de Troballes, una còpia de l’acta d’intervenció i els
corresponents objectes retirats de la via pública, per procedir a donar compliment
als tràmits establerts en l’article següent.
3.2 Objectes il·legals (còpies de llibres, de discos compactes i de vídeos, roba amb
marques falses, etc.):
3.2.1 Persona infractora identificada: Es posarà aquest fet i els objectes confiscats
en coneixement i a disposició de l’autoritat judicial competent.
3.2.2

Persona infractora no identificada: Tindran la consideració d’objectes

abandonats a la via pública i, en conseqüència, es procedirà a la seva destrucció o
donació, un cop transcorregut el termini de 30 dies de publicació, al tauler d’anuncis
d’aquest Ajuntament, de la relació d’objectes trobats a la via pública.

Article 68. Objectes perduts

1.

Qui trobi un objecte personal o de valor a la via pública del terme municipal de la
Palma de Cervelló o d’altre terme municipal, sempre que en aquest últim cas,
pertanyi a la ciutadania de la Palma de Cervelló, té l’obligació de dipositar-lo:
1.1

A les dependències de la Policia Local de l’Ajuntament de la Palma de

Cervelló, la qual ho remetrà immediatament al Departament de Troballes.
1.2 A l’Oficina Municipal de Troballes, es realitzaran els tràmits següents:
1.2.1 Acceptació: L’Oficina Municipal de Troballes acceptarà els objectes perduts,
sempre que es compleixin els requisits següents:
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Objectes trobats en un període inferior a 15 dies.
Objectes que vagin relacionats en un albarà en el qual consti la descripció.
Diners.
Objectes que no necessitin un tractament especial d’emmagatzematge per tal
d’evitar el deteriorament (medicaments, menjar, etc.).
Objectes que tinguin un volum adequat per guardar-los al magatzem.
Objectes que no comportin perill a l’hora de manipular-los o emmagatzemar-los
(inflamable, pirotècnica, armes, etc.).
Objectes la consigna dels quals sigui legal (no s’admetran droga, decomís, etc.).
1.2.2 Lliurament: Un cop acceptats els esmentats objectes per part de l’Oficina
Municipal de Troballes, aquesta expedirà a la persona trobadora, en el moment de
lliurar-li l’objecte perdut, un rebut on constaran les dades de la persona trobadora,
la descripció i les característiques de l’objecte o la quantitat i divisa dels diners
trobats, el dia i lloc aproximat que es va produir la troballa i la data de lliurament de
l’objecte perdut. Al mateix temps, l’Oficina anotarà en el corresponent llibre-registre
totes les dades que constin en l’esmentat rebut i les que es considerin escaients.
1.2.3 Custòdia: Tots els objectes lliurats a l’Oficina de Troballes es custodiaran
durant un període màxim d’un any, comptats des de la data de lliurament. Els
diners lliurats a l’Oficina amb valor superior a 300 euros es dipositaran al compte de
dipòsits de l’Ajuntament i quan el seu valor sigui igual o inferior a l’esmentada
quantitat, es dipositaran a la caixa forta de l’Oficina Municipal de l’Ajuntament.
1.2.4 Devolució d’objectes:
A la persona propietària:
1.2.4.1 Objectes amb persona propietària documentada:
1.2.4.1.1 Persona propietària documentada a la Palma:
-Objectes no valuosos ni voluminosos: s’enviaran per correu certificat a l’adreça on
figuri empadronada.
-Objectes no valuosos però voluminosos i objectes valuosos: es notificarà la
troballa per correu certificat a l’adreça on figuri empadronada.
1.2.4.1.2 Persona propietària documentada a Espanya:
-Objectes no valuosos ni voluminosos: s’enviaran per correu certificat a
l’Ajuntament corresponent.
-Objectes no valuosos però voluminosos i objectes valuosos: es notificarà la
troballa per correu certificat a l’Ajuntament corresponent.
1.2.4.1.3 Persona propietària documentada a l’estranger:
-Objectes no valuosos ni voluminosos: es lliuraran al consolat corresponent, prèvia
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signatura d’un albarà de lliurament.
-Objectes no valuosos però voluminosos i objectes valuosos: es notificarà la
troballa per correu certificat al consolat corresponent.
La persona propietària documentada que hagi de recollir els objectes a l’Oficina de
Troballes, o la persona que autoritzi a aquest efecte, podrà fer-ho dintre del termini
de tres mesos, comptats a partir del dia hàbil següent a la data de la corresponent
notificació i haurà de presentar el DNI o NIF o, si escau, l’autorització corresponent.
Si l’objecte no és recollit o la persona propietària no avisa dintre de l’esmentat
termini, s’entendrà que renuncia a la titularitat i en fa cessió a favor de l’Ajuntament,
que procedirà a la seva alienació, destrucció, utilització o lliurament a entitats
benèfiques que tinguin signat el corresponent conveni amb l’Ajuntament, segons
escaigui.
1.2.4.2 Objectes sense persona propietària documentada: La devolució d’objectes
perduts sense persona propietària documentada, valuosos o no, voluminosos o no,
i que siguin reclamats per qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada,
requerirà que aquesta presenti, davant del Registre General de l’Ajuntament,
instància on es consigni la descripció i les característiques de l’objecte i el dia i lloc
de la pèrdua, acompanyada de còpia compulsada del seu DNI, NIF, passaport o
CIF, i de qualsevol altra documentació que es vulgui aportar (factura de compra,
fotografia, contracte, duplicats en cas de claus, etc.). A aquest efecte, s’incoarà el
corresponent expedient administratiu, el qual, si existeix absoluta coincidència entre
el contingut de la instància i les dades consignats al llibre-registre, es resoldrà
acordant la seva devolució, lliurant-se l’objecte personalment a la persona
propietària i quedant a l’Oficina un justificant de lliurament, en el qual constin les
dades de l’esmentat propietari i la fotocòpia dels documents aportats.
A la persona trobadora: Una vegada transcorregut el termini de custòdia d’un any,
la persona trobadora, mitjançant instància presentada davant del Registre General
de l’Ajuntament, acompanyada de còpia compulsada del seu DNI, NIF o passaport i
del rebut de la troballa, podrà reclamar la devolució de l’objecte corresponent dintre
del termini de trenta dies naturals, comptats a partir del dia següent a la fi del
termini de custòdia. A aquest efecte s’incoarà el corresponent expedient
administratiu, en el qual constarà la publicació d’un anunci de la reclamació de
devolució en el diari municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament per termini de
trenta dies naturals, transcorreguts els quals sense que ningú no presenti cap
reclamació o al•legació es resoldrà l’expedient i es lliurarà personalment a la
persona trobadora l’objecte perdut, prèvia presentació del DNI, NIF o passaport i
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del rebut de troballa, i quedarà a l’Oficina un justificant d’aquest lliurament.
1.2.5 Devolució de diners:
A la persona propietària:
-Diners amb valor fins a 300 euros: Qualsevol persona, física o jurídica, pública o
privada, mitjançant instància presentada davant del Registre General de
l’Ajuntament, on es consigni la quantitat i la divisa dels diners perduts i el lloc i el
dia de la pèrdua, acompanyada de còpia compulsada del seu DNI, NIF, passaport o
CIF, podrà reclamar la devolució dintre del termini de trenta dies naturals, comptats
a partir del dia hàbil següent a la data de lliurament i registre de la troballa. A
aquest efecte s’incoarà el corresponent expedient administratiu, el qual, si existeix
absoluta coincidència entre el contingut de la instància i les dades consignats al
llibre-registre, es resoldrà acordant la seva devolució, es lliuraran els diners
personalment a la persona propietària i es quedarà a l’Oficina un justificant d’aquest
lliurament. Transcorregut aquest termini de trenta dies, la devolució es realitzarà bé
personalment a la persona propietària o mitjançant la corresponent transferència
bancària, cas en el qual, a la documentació complementària de la instància, s’haurà
d’afegir un escrit del banc o caixa on s’indiqui el número de compte on es farà la
transferència i que aquest número de compte està al seu nom.
-Diners amb valor superior a 300 euros: Qualsevol persona, física o jurídica, pública
o privada, mitjançant instància presentada davant del Registre General de
l’Ajuntament, en el qual es consigni la quantitat i divisa dels diners perduts, així com
el lloc i dia de la pèrdua, acompanyada de còpia compulsada del DNI, NIF,
passaport o CIF, podrà reclamar la seva devolució dintre del termini de trenta dies
naturals, comptats a partir del dia hàbil següent a la data de lliurament i registre de
la troballa. A aquest efecte s’incoarà el corresponent expedient administratiu, el
qual, si existeix absoluta coincidència entre el contingut de la instància i les dades
consignades al llibre-registre, es resoldrà acordant la seva devolució mitjançant la
corresponent transferència bancària, per la qual cosa, a la documentació
complementària de la instància, s’haurà d’afegir un escrit del banc o caixa en el
qual s’indiqui el número de compte on es farà la transferència i que aquest número
de compte està al seu nom.
A la persona trobadora: Un cop transcorregut el termini de custòdia d’un any, el
trobador, mitjançant instància presentada davant del Registre General de
l’Ajuntament, acompanyada de còpia compulsada del DNI, NIF, passaport i del
rebut de la troballa, podrà reclamar la devolució dels diners que va trobar, dintre del
termini de trenta dies naturals, comptats a partir del dia hàbil següent a la fi del
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termini de custòdia. A aquest efecte s’incoarà el corresponent expedient
administratiu, en el qual constarà la publicació d’un anunci de la reclamació de
devolució en el diari municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament per termini de
trenta dies naturals, transcorreguts els quals sense que ningú no presenti cap
reclamació o al•legació, es resoldrà l’expedient i es lliurarà a la persona trobadora,
prèvia presentació del DNI, NIF o passaport i del rebut de troballa, i quedarà a
l’Oficina un justificant d’aquest lliurament. Transcorregut aquest termini de trenta
dies, la devolució es realitzarà mitjançant la corresponent transferència bancària,
per la qual cosa, a la documentació complementària de la instància, s’haurà d’afegir
un escrit del banc o caixa on s’indiqui el número de compte on es farà la
transferència i que aquest número de compte està al seu nom.
1.2.6 Declaració de caducitat del dret a reclamar: Aquesta es produirà un cop
transcorregut el termini de trenta dies naturals, comptats a partir del dia hàbil
següent a la fi del termini de custòdia d’un any fixat com a màxim en aquest article,
sense que no hagi estat possible localitzar la persona propietària, sense que ningú
no hagi reclamat l’objecte o diners perduts, sense que la persona trobadora hagi
reclamat la devolució, o qual el trobador formi part del personal al servei de
l’Ajuntament de la Palma de Cervelló.
La caducitat es declararà mitjançant la corresponent resolució administrativa, en la
qual es fixaran els efectes, que podran ser els següents:
a) Objectes valuosos i diners: s’integraran en el patrimoni de l’Ajuntament.
b) Objectes no valuosos: es donaran a entitats benèfiques del poble que tinguin
signat conveni amb l’Ajuntament o, quan aquest no sigui possible, es procedirà a la
seva destrucció.
c)

Documents personals: es retornaran als organismes, institucions o entitats

emissores o, quan aquest no sigui possible, es procedirà a la seva destrucció.
2

Quan l’objecte trobat no pugui conservar-se sense deteriorament, o sense fer
despeses que disminueixin notablement el seu valor, es procedirà a la venda en
subhasta, i quedarà en dipòsit el preu. Si la devolució d’aquest objecte a la persona
propietària no és possible per ser desconegut o d’impossible localització, es
procedirà a la devolució del preu de la subhasta a la persona trobadora, sempre
que aquesta ho reclami, dintre del termini de trenta dies naturals, comptat des del
dia següent a l’acabament del termini d’un any de custòdia, mitjançant la
presentació, davant del Registre de l’Ajuntament, de la corresponent instància,
acompanyada de còpia compulsada del DNI, NIF o passaport i del rebut de la
troballa, i s’haurà d’incoar el corresponent expedient administratiu en els termes
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assenyalats en paràgrafs anteriors d’aquest article.
3

En qualsevol moment del procediment, la persona que demostri fefaentment ser-ne
propietària podrà recuperar l’objecte perdut o, en el seu cas, l’import del preu de la
seva subhasta.

4

En tot cas, tant la persona propietària com la trobadora resten obligades a abonar,
en el moment de la devolució, les despeses originades pel dipòsit de l’objecte
perdut.

Article 69. Instal·lacions d’elements de mobiliari urbà

1

Les persones titulars de les finques limítrofes amb la via pública tenen l’obligació
d’admetre, a la façana, el reixat i el tancament, la instal·lació de fanals, senyals de
circulació, papereres o altres elements de mobiliari urbà de forma gratuïta. El servei
es podrà establir d’ofici mitjançant notificació a la persona propietària afectada,
sense cap més indemnització que la de reparació o compensació dels desperfectes
que la instal·lació produeixi.

2

Les persones titulars de finques limítrofes amb la via pública que tinguin a la
façana, el reixat o el tancament, fanals, senyals de circulació, papereres o altres
elements de mobiliari urbà han de garantir la seva reposició després d’una obra de
manteniment de façana i obra nova, per la qual cosa han d’avisar l’Ajuntament per
a la seva retirada o nova ubicació si així es requereix, fent-se càrrec de les
despeses que origini l’esmentada retirada o nova ubicació.

3

És prohibit agafar, retitrar o trencar senyals de trànsit vertical, així com la
comercialització del material d’actes vandàlics, com pilons, baranes, senyals, parts
de semàfors, etc.

Article 70. Façanes, finestres i balcons

1.

És prohibit:
1.1.

Espolsar tapissos, catifes, estores, llençols i qualsevol roba o altra mena

d’objecte d’ús domèstic en portes, balcons i finestres que donin a la via pública.
1.2.

Penjar vestits, roba bruta o rentada o altres objectes que agredeixin l’estètica

urbana, a llocs visibles des de la via pública, en les obertures de les cases i
baranes de terrats i balcons.
1.3.

Regar les plantes col·locades a l’exterior dels edificis (finestres, balcons,

etc.) fora de l’horari comprès entre les 23 hores i les 7 hores del dia següent, i en
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tot moment quan aquesta operació produeixi abocaments i esquitxades sobre la via
pública o sobre els seus elements.
1.4.

Instal·lar antenes parabòliques que quedin a la vista a les façanes dels

edificis, per tal d’evitar l’agressió al paisatge urbà.
1.5.

Instal·lar, en edificis de nova construcció, aparells d’aire condicionat que

quedin a la vista a les façanes dels edificis, per tal d’evitar l’agressió al paisatge
urbà.
2

Els testos i les jardineres dels balcons i finestres s’hauran de col•locar de manera
que la seva vertical caigui sempre dins del balcó o reposi sobre l’amplada de la
finestra i seran fermats o protegits per tal d’evitar que puguin caure, en especial en
casos de pluja o vents forts.

TÍTOL V
ENTORN URBÀ

CAPÍTOL I. Normes generals

Article 71. Disposicions generals

1

Amb caràcter general, es prohibeix qualsevol activitat que ocasioni un
deteriorament o perjudici al medi ambient del poble. Totes les persones
relacionades en l’article 2 d’aquesta Ordenança són obligades a observar una
conducta encaminada a evitar i prevenir el deteriorament del poble.

2

Les persones propietàries de béns immobles i, subsidiàriament, les persones
usuàries, seran responsables del seu manteniment en condicions adequades
d’higiene, salubritat, seguretat i ornat públic, especialment aquelles parts visibles
des de la via pública susceptibles de poder molestar el veïnat.

3

Les persones propietàries de solars i terrenys i, subsidiàriament, les persones
usuàries, tenen l’obligació de conservar-los en condicions adequades d’higiene,
salubritat, seguretat i ornat públic, per la qual cosa hauran de mantenir-los lliures de
deixalles, residus, herbes, etc., i hauran de realitzar les corresponents operacions
de desratització, desinsectació i desinfectació tant en els immobles, com en els
solars i terrenys.

4

L’Ajuntament podrà ordenar les mesures necessàries per al manteniment dels
immobles en condicions que impedeixin ocasionar perjudicis en la via pública,
molèsties a tercers o l’agressió a l’entorn urbà. En cas que aquesta ordre no sigui
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executada voluntàriament, podrà procedir a la seva execució subsidiària, amb
càrrec de la persona titular de l’immoble o, si escau, de la persona usuària i sens
perjudici de la imposició de les sancions corresponents.

CAPÍTOL II. Contaminació visual

Article 72. Grafits, pintades i altres expressions gràfiques

1

És prohibit realitzar qualsevol tipus de grafits, pintades o qualsevol altra expressió
gràfica, ja es tracti de dibuixos, escrits i/o gargots, fetes amb qualsevol matèria
(tinta, pintura, etc.), en façanes dels immobles, tanques de parcs, jardins, solars i/o
obres, rètols dels carrers, senyals de trànsit, monuments, edificis públics i, en
general, sobre elements del paisatge urbà i de les instal•lacions, equipaments,
mobiliari urbà i vies públiques en general. La infracció a aquest precepte tindrà el
caràcter de molt greu si es realitza sobre monuments, edificis públics, especialment
els catalogats, o mobiliari urbà.

2

No obstant això, l’Ajuntament podrà autoritzar la realització de qualsevol expressió
gràfica, prèvia presentació de la corresponent sol•licitud,

la qual anirà

acompanyada d’un esbós en el qual s’indiquin les mesures, dia i lloc de la
realització.
3

Quan la concreta expressió gràfica es realitzi en un bé privat que es trobi instal•lat
de manera visible o permanent en la via pública, serà necessària, a més a més del
permís de la persona titular de l’esmentat bé, l’autorització expressa de
l’Ajuntament.

4

Si amb motiu d’una activitat autoritzada, de qualsevol mena, es produeix un
deslluïment, per qualsevol tipus d’expressió gràfica, a qualsevol lloc de la via
pública, les persones organitzadores dels actes en seran responsables i restaran
obligades a restablir l’estat original del bé en concret.

5

Els agents de la Policia Local, en els casos recollits en els apartats anteriors,
podran retirar o intervenir cautelarment els materials o mitjans emprats, quan es
realitzin sense l’autorització municipal corresponent i, si s’escau, de la persona
titular del bé privat, sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.

6

L’Ajuntament, de forma subsidiària, podrà, amb el consentiment previ de les
persones titulars dels béns privats afectats, netejar o reparar els danys efectuats
per qualsevol tipus d’expressió gràfica, amb càrrec a la persona denunciada i sens
perjudici de la imposició de les sancions corresponents. Si es tracta de béns de
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titularitat municipal, l’Ajuntament podrà rescabalar-se de les despeses que suposa
la neteja o la reparació, sens perjudici també de la imposició de les sancions
corresponents.

Article 73. Pancartes, cartells i qualsevol altra forma de propaganda i publicitat

1

Les condicions a les quals s’hauran de sotmetre les activitats publicitàries i de
propaganda emplaçades dins del terme municipal de la Palma de Cervelló, queden
regulades a la legislació sectorial i normatives municipals aplicables.

2

La col·locació de cartells, pancartes, banderoles, adhesius o qualsevol altra forma
de propaganda, amb fins publicitaris o no, haurà d’efectuar-se únicament en els
llocs expressament autoritzats o habilitats amb aquest efecte per l’Ajuntament,
sense que en cap cas s’ocultin els elements arquitectònics amb interès significatiu.
Les actuacions o intervencions sobre béns culturals d’interès nacional o béns
catalogats seran sancionades de conformitat amb la Llei de patrimoni cultural.

3

Es permet la col•locació de publicitat sobre la part interior dels vidres dels vehicles,
sempre que aquesta s’efectuï per la persona titular. Quan aquesta publicitat es faci
amb la finalitat de vendre el vehicle on es troba l’element publicitari, no pot, per la
seva ubicació, forma, color, disseny o inscripcions, impedir la visibilitat del
conductor o del vianant, ni perjudicar, en general, la seguretat viària.

4.

És prohibit expressament:
4.1

Col·locar publicitat sobre la part exterior dels vidres dels vehicles, quan

l’esmentada publicitat sigui aliena a la persona propietària.
4.2 Esquinçar, arrancar, escampar o llençar a la via pública tota classe de cartells,
anuncis, pancartes, volants o similars.
4.3

Col·locar, sense autorització expressa de l’Ajuntament, cartells, pancartes,

adhesius o qualsevol altra forma de propaganda o publicitat, en edificis i
instal·lacions municipals, en els elements del paisatge, en el mobiliari urbà i, en
general, en tots aquells elements que, situats a la via i/o espais públics, estiguin
destinats a prestar serveis específics a la ciutadania. Quan aquests actes s’efectuïn
sobre monuments, edificis públics, especialment els catalogats, o mobiliari urbà, o
quan l’objecte de la propaganda tingui contingut comercial, la infracció serà
considerada com a molt greu.
5

L’Ajuntament podrà autoritzar, a sol•licitud d’associacions o entitats reconegudes
en el Registre d’Entitats Municipal, la col•locació de pancartes, cartells o qualsevol
altra forma de propaganda o publicitat, relacionades amb activitats i esdeveniments
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de caràcter puntual. En aquests casos, les pancartes, cartells o similars seran de
fàcil retirada i, en cap cas, embrutaran o faran malbé la superfície o espai que
ocupin, i s’haurà de tenir especial cura de retirar les cordes lligades a arbres i altres
elements. Les entitats autoritzades s’han de comprometre a retirar aquests
elements en un termini de tres dies, comptats des de l’acabament de l’activitat o
esdeveniment puntual, excepte quan es renovi, motivadament i per raons
justificades, el termini abans de la seva caducitat, el qual únicament es podrà
produir una sola vegada.
6

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.

7

L’Ajuntament, en els casos recollits en els apartats anteriors, podrà adoptar la
mesura cautelar de retirada dels elements de propaganda o publicitat quan es
realitzi sense l’autorització municipal corresponent, si s’escau, de la persona titular,
amb càrrec a la persona responsable, directa o subsidiària, i sens perjudici de la
imposició de les sancions corresponents.

8

L’Ajuntament, de forma subsidiària, podrà retirar o reparar els danys efectuats per
la col·locació d’una pancarta, cartell i/o qualsevol altra forma de propaganda i/o
publicitat en un bé privat, sempre que ofereixi o pugui oferir perill a la via pública o
a la seguretat de la ciutadania, amb càrrec de la persona responsable, directa o
subsidiària, i sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.

9

Es considerarà responsable directa de la infracció la persona, física o jurídica, que
promogui la contractació o la difusió del missatge (entitat anunciant), considerantse responsable subsidiària la persona autora material dels fets.

CAPÍTOL III. Contaminació atmosfèrica

Article 74. Concepte

Té la consideració de contaminació atmosfèrica la presència d’algunes substàncies o
formes d’energia a l’atmosfera a nivells més elevats dels normals, suficients per produir
una acció nociva a la salut de les persones, als recursos biològics o als ecosistemes o
béns materials.
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SECCIÓ 1a. Fums

Article 75. Emissions contaminants

1

Tota activitat, ja sigui comercial, industrial o de qualsevol mena, que es desenvolupi
en el terme municipal de la Palma de Cervelló és sotmesa a la normativa vigent, pel
que fa a les emissions i immissions de productes contaminants a l’atmosfera.

2

És prohibit de realitzar qualsevol emissió a l’atmosfera que sobrepassi els límits
contaminants establerts per la normativa vigent o que sigui susceptible de produir
efectes nocius a la salut de les persones.

3

L’autoritat municipal, a través dels seus agents, promourà les actuacions
necessàries per prevenir la contaminació atmosfèrica, sens perjudici de les
competències atribuïdes a altres administracions públiques.

Article 76. Vehicles

1

Els vehicles de motor de combustió que circulin dins dels límits del terme municipal
hauran de complir les condicions establertes a la normativa d’emissions gasoses i
soroll.

2

Les persones propietàries o conductores de vehicles de motor seran responsables
de mantenir les seves emissions contaminants dins dels límits que indiquen les
normes establertes a aquest efecte, i queda totalment prohibit ultrapassar aquests
límits.

3

Amb la finalitat de garantir que els vehicles de motor que circulen dins dels límits
del terme municipal reuneixin, a priori, les condicions tècniques necessàries per
mantenir les seves emissions de substàncies contaminants i de soroll dins dels
límits legalment establerts, i per minimitzar els riscos d’accidents, les persones
propietàries han de complir, en el seu moment, el tràmit de la Inspecció Tècnica de
Vehicles (ITV).

SECCIÓ 2a. Pudors

Article 77. Disposicions generals

1

Es prohibeix, d’una manera general, qualsevol acció o omissió que generi l’emissió
d’olors molestes, nocives i/o perjudicials per a les persones i el medi ambient.
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2

La persona responsable de la producció d’aquestes olors és obligada a dur a terme
les accions oportunes perquè cessin les causes que les van motivar, sens perjudici
de la imposició de les sancions corresponents.

3

En el cas de realitzar-se operacions susceptibles de desprendre bafs o emanacions
molestes o pudents, hauran de fer-se en locals condicionats per tal que no passin a
l’exterior.

4

Els fums, bafs, vapors i altres efluvis contaminants, qualsevol que en sigui l’origen,
hauran d’evacuar-se a l’exterior mitjançant conductes, xemeneies o extractors,
segons els casos.

5

No es podrà llençar 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.

Article 78. Barbacoes

1

Només es podran fer barbacoes dintre de les àrees recreatives i d’acampada
expressament autoritzades per a això, així com en parcel·les de les urbanitzacions,
o nucli urbà, sempre que siguin d’obra i disposin de mesures adequades de
precaució i prevenció d’espurnes que puguin originar possibles incendis.

2

En qualsevol cas, les barbacoes que es facin en els espais privats, es faran de
forma que s’eviti la producció de fums i olors que puguin alterar la normal
convivència.

3

Es prohibeix l’abocament de cendres incandescents als contenidors de recollida de
residus.

CAPÍTOL IV. Contaminació acústica i vibracions
SECCIÓ 1a. Normes generals

Article 79. Disposicions generals
1

Té la consideració de contaminació acústica l’existència, a l’ambient exterior i/o
interior, de sorolls i/o vibracions produïts per diferents emissors que ultrapassin els
límits establerts pel que fa al cas a l’Ordenança municipal reguladora de sorolls i
vibracions o a l’equivalent que en el futur la pogués substituir, produint molèsties o
risc per a les persones, els béns, el desenvolupament de les activitats o el medi
ambient.

2

Els criteris de qualitat ambiental acústica en el municipi, les mesures per prevenir i
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corregir la contaminació acústica que afecta la població i el medi urbà i les
actuacions municipals específiques en matèria de sorolls i vibracions, s’hauran
d’ajustar a les prescripcions que estableix l’esmentada Ordenança municipal
reguladora de sorolls i vibracions o l’equivalent que en el futur la pogués substituir
per normativa superior.

Article 80. Obligacions

1

Tots els ciutadans i les ciutadanes tenen l’obligació de respectar el descans dels
veïns i les veïnes i d’evitar la producció de sorolls que alterin la normal convivència,
independentment de l’hora del dia.

2.

És prohibit:
2.1.

Realitzar qualsevol acció que provoqui una elevació dels nivells sonors per

sobre dels límits establerts, de manera específica, per a cada cas concret.
2.2.

L’emissió de qualsevol soroll que alteri la tranquil•litat veïnal entre les 21

hores i les 8 hores, excepte quan provingui d’activitats populars o festives
autoritzades per l’Ajuntament.
3

En els casos de difícil o impossible amidament instrumental, se seguirà el criteri de
les autoritats municipals i els usos de la correcta convivència social.

Article 81. Controls
1

La persona responsable del focus de soroll molest haurà de permetre l’accés a
l’habitatge o local al personal acreditat de l’Ajuntament.

2

Les mesures de soroll s’efectuaran en els termes establerts a la normativa sectorial
vigent. En cas d’incompliment s’aplicarà el règim sancionador corresponent.

SECCIÓ 2a. Sorolls molestos

Article 82. Veïnatge

1

Per tal d’establir una bona qualitat de vida dins l’habitatge, s’haurà de mantenir un
comportament dintre dels valors que exigeix la convivència ciutadana i el respecte
vers els altres, no sols amb relació al veïnat més proper, sinó també 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 els límits admissibles, sense poder-se ultrapassar
els establerts a la legislació vigent.
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2.

L’acció municipal s’ha d’adreçar especialment al control dels sorolls i la ciutadania
ha de respectar el següent:
2.1.

El volum de la veu humana o l’activitat directa de les persones s’ha de

mantenir a nivells que no afectin la bona convivència.
2.2.

Les persones posseïdores d’animals domèstics o de companyia estan

obligades a adoptar les mesures necessàries per impedir que la tranquil•litat del
veïnat sigui alterada pel comportament dels seus animals.
2.3.

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.
3

Caldrà, per tant, evitar molestar el veïnat amb sorolls innecessaris, encara que es
trobin per sota dels nivells establerts i siguin difícilment mesurables, com els
tancaments de porta bruscos, cops, crits, salts, balls, cants, música alta i similars,
especialment en hores de descans nocturn. També caldrà evitar molestar el veïnat
amb sorolls molestos, encara que es trobin per sota dels nivells establerts i siguin
difícilment mesurables, com els sorolls constants i repetitius.

4

És prohibida qualsevol activitat pertorbadora del descans aliè en l’interior dels
habitatges, especialment entre les 21 hores i les 8 hores del dia següent.

5

Les reparacions domèstiques, els canvis de mobles i similars s’efectuaran entre les
8 hores i les 21 hores dels dies laborables i entre les 10 hores i les 20 hores dels
dies festius i vigílies de festius, excepte en casos de força major.

Article 83. Actes a la via pública

1

Queda prohibida l’emissió de qualsevol soroll que alteri la tranquil•litat veïnal entre
les 21 hores i les 8 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, en la
respectiva llicència municipal, tinguin autoritzat un horari diferent i quan provinguin
d’activitats populars o festives autoritzades, les quals hauran de disposar de
l’autorització municipal corresponent.

2

L’ús de ràdios, televisions, equips i instruments musicals, megàfons de propaganda
o publicitat i similars en la via pública només es podrà fer amb autorització
municipal.
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Article 84. Establiments i activitats

1

Tota activitat, ja sigui comercial, industrial o de qualsevol mena, que es desenvolupi
en el terme municipal de la Palma, haurà d’adoptar les mesures oportunes per
adequar la producció de contaminació sonora als límits establerts a la normativa
corresponent, especialment en zones residencials i entre les 21 hores i les 8 hores
del dia següent.

2

El funcionament de l’activitat no ha de comportar un augment dels nivells de sorolls,
tant exteriors com interiors, establerts en la legislació sectorial aplicable.

3

Les persones titulars dels establiments d’activitats de pública concurrència estan
obligades a vetllar per l’ordre públic i el descans veïnal, i són directament
responsables del comportament sorollós de la seva clientela, tant si els sorolls es
produeixen dins del local, com en l’accés o en les zones exteriors immediates. Per
la qual cosa, són també directament responsables d’adoptar les mesures
adequades per tal d’evitar aquests actes incívics o molestos, i es recomana, a
aquest efecte, la instal•lació d’una placa a l’exterior dels establiments de pública
concurrència, especialment en els establiments musicals, on es demani respecte al
descans veïnal.
Quan les persones titulars dels establiments d’activitats de pública concurrència no
puguin evitar aquests conductes, hauran d’avisar els cossos o les forces de
seguretat, per tal de mantenir l’ordre i la convivència ciutadana i col•laborar amb els
agents de l’autoritat en cada moment.

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. Amb relació a això i en compliment de l’article 4 de la Llei
8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials, els establiments comercials han
d’exposar l’horari adoptat de tal manera que la informació sigui visible al públic, fins
i tot amb l’establiment tancat.

Article 85. Càrrega i descàrrega de mercaderies

1

L’activitat de càrrega i descàrrega de mercaderies s’ha de fer en les zones
reservades per això, d’acord amb les indicacions de la senyalització existent, no
seran d’ús exclusiu, i podran fer-ne ús tots els vehicles de professionals que ho
requereixin per a la realització d’aquestes operacions de càrrega i descàrrega de
mercaderies, i utilitzaran per això un màxim de 30 minuts, llevat d’indicació distinta
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de la senyalització corresponent.
2

Es prohibeixen, al nucli urbà, les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies,
manipulació de caixes, contenidors, materials de construcció i objectes similars a la
via pública o espai obert entre les 21 hores i les 8 hores del dia següent, llevat de
casos

excepcionals

amb

sol•licitud

prèvia

a

l’Ajuntament.

L’Ajuntament

senyalitzarà, si escau, aquelles zones on es podran fer activitats de càrrega i
descàrrega nocturna sense sorolls, amb mesures i controls adients.
3

Les persianes metàl·liques i portes d’accés a les zones de càrrega i descàrrega es
conservaran en perfecte estat de manteniment per evitar la transmissió de sorolls.

4

Les carretes i carros de transport de mercaderies a les activitats es condicionaran
per evitar la transmissió de soroll als habitatges confrontants.

Article 86. Treballs a la via pública

1

Aquest article és d’aplicació tant a treballs i obres públiques, com a treballs i obres
privades fetes a la via pública.

2

L’horari de treball ha d’estar comprès entre les 8 i les 21 hores, horari que es
reduirà els caps de setmana, començant a les 9 hores. Només en casos especials,
que per la seva gravetat o urgència així ho requereixin, podrà variar-se aquest
horari amb prèvia sol•licitud a l’Ajuntament, si escau, el qual determinarà els nous
horaris.

3

El treball nocturn haurà de ser expressament autoritzat per l’Ajuntament, que en
determinarà els horaris.

Article 87. Vehicles

1

Els vehicles que circulin pel terme municipal de la Palma de Cervelló hauran d’estar
equipats amb un silenciador homologat, permanentment en funcionament i en bon
estat.

2.

És prohibit:
2.1

Utilitzar dispositius que puguin anul·lar l’acció del silenciador homologat

esmentat en el paràgraf anterior, així com circular amb vehicles amb silenciador
incomplet.
2.2

Circular amb motocicletes i ciclomotors amb tubs d’escapament no

homologats.
2.3 Utilitzar els clàxons o senyals acústics, tret dels casos previstos a la normativa
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de seguretat vial.
2.4 Forçar les marxes dels vehicles de motor produint sorolls molestos.
2.5 Mantenir els motors en funcionament durant un temps superior a dos minuts,
excepte per raons de congestió de trànsit, quan els vehicles estiguin aturats a la via
pública o altres espais.
2.6 Produir sorolls originats per les acceleracions brusques i estridents, forçar el
motor a circular en pendents, així com els sorolls originats per l’excessiu volum dels
equips musicals, tant en la via pública com en els pàrquings del poble, ja siguin
públics o privats, especialment quan es tinguin obertes les finestretes.
2.7 Donar voltes innecessàries amb els vehicles per les illes d’habitatges i molestar
el veïnat.
2.8 Circular amb vehicles que, a causa de l’excés de càrrega que transporten,
emetin sorolls molestos.

Article 88. Sistemes d’alarma i d’emergència

1

Aquest article té per finalitat regular la instal·lació i l’ús dels sistemes acústics, per
tal de tractar de reduir al màxim les molèsties que puguin ocasionar, sense
disminuir l’eficàcia.

2

Entre aquests sistemes hi queda comprès qualsevol tipus d’alarma i sirena,
monotonals, bitonals, freqüencials, que radiïn a l’exterior o a l’interior de zones
comunes, d’equipaments o de vehicles.

3

Per a la instal·lació d’avisadors acústics d’emplaçament fix, caldrà fer la
corresponent comunicació prèvia a la Policia Local, en la qual es farà constar el
domicili i telèfon, acompanyada d’un certificat de l’instal·lador.

4.

S’autoritzen les proves i els assaigs d’aparells següents, prèvia comunicació a la
Policia Local:
4.1

Inicials: s’han de fer immediatament després d’instal·lar-los i en un horari

comprès entre les 10 hores i les 18 hores.
4.2 Rutinàries: són les de comprovació periòdica dels sistemes d’avís, les quals
només es poden fer, com a màxim, un cop al mes i en un interval màxim de 5
minuts dintre l’horari de 10 hores a les 18 hores.
5

En qualsevol cas, llevat circumstàncies excepcionals, es prohibeix fer sonar
elements d’avís, com sirenes o alarmes i similars, de les 21 a les 8 hores del dia
següent.

6

És prohibit usar els sistemes acústics d’alarma o d’emergència sense causa
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justificada.
7

Totes les persones responsables d’empreses, comerços, domicilis o vehicles que
tinguin instal·lat un sistema d’alarma acústic, tenen l’obligació de mantenir-lo en
perfecte estat de funcionament per tal d’evitar que s’activi per causes injustificades i
de desconnectar-lo immediatament en el cas que l’activació respongui a una falsa
alarma.

8

La no-formalització de la comunicació a la qual s’al·ludeix en el paràgraf primer
d’aquest article, serà entesa com a autorització tàcita a favor de la Policia Local
per, davant l’activació injustificada d’un sistema d’alarma acústic, fer ús dels mitjans
necessaris per procedir a la desactivació, desmuntatge i retirada del sistema, si
escau, o, tractant-se de vehicles, al seu trasllat a un lloc adequat, sempre que
provoqui greus molèsties al veïnat. Les despeses originades per aquestes
operacions aniran a càrrec de la persona propietària titular de la instal•lació o del
vehicle, o 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. L’activació
d’una falsa alarma es podrà sancionar.

CAPÍTOL V. Contaminació per residus i neteja
SECCIÓ 1a. Normes generals

Article 89. Definicions

Als efectes d’aquesta Ordenança, s’entén per:
1

Residu: Qualsevol substància o objecte de què la persona posseïdora es
desprengui o tingui la intenció o l’obligació de desprendre’s.

2.

Residus municipals: En aquest tipus de residus no es poden incorporar matèries o
substàncies perilloses, les quals s’han de posar, en tot cas, en contenidors
específics o s’han de dipositar a la deixalleria. Es classifiquen de la manera
següent:
2.1

Residus ordinaris: Els generats als domicilis particulars, els comerços, les

oficines i els serveis, així com tots aquells que no tinguin la consideració de residus
especials o la qualificació de perillosos i que, per la seva naturalesa o composició,
puguin assimilar-s’hi, incloses les fraccions recollides selectivament, les quals són
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les següents:
2.1.1.1 Matèria orgànica: Els residus orgànics propis de la llar i els que tenen la
consideració de residus comercials.
2.1.1.2 De rebuig: Els residus o fraccions no valoritzables.
2.1.1.3 Paper i cartró.
2.1.1.4 Vidre.
2.1.1.5 Envasos lleugers.
2.2 Residus sectorials: Són els següents:
2.2.1.1

Residus voluminosos: Els que no poden ser evacuats per mitjans

convencionals de recollida, atesa la seva envergadura, com mobles, estris
domèstics, matalassos, somiers, portes, trastos vells i altres elements residuals
llençats per la ciutadania en les seves activitats de reparació i/o substitució de
l’equipament domèstic, amb exclusió de qualsevol mena de residus comercials.
2.2.1.2 Vehicles fora d’ús o abandonats, si escau.
2.2.1.3 Cadàvers d’animals domèstics.
2.2.1.4 Residus i enderrocs procedents de reparació domiciliària.
2.3 Els que sense tenir la consideració de residus especials, per la seva naturalesa
o composició es poden assimilar als residus comercials.
2.4

Els procedents de la neteja de vies públiques, zones verdes i àrees

recreatives.
3

Residus comercials: Els residus municipals generats per l’activitat pròpia del
comerç al detall i a l’engròs, hostaleria, bars, mercats, oficines i serveis. Als efectes
de la gestió, són equiparables a aquesta categoria els residus originats a la
indústria que tenen la consideració d’assimilables als municipals.

4

Residus especials: Els que tenen el mateix origen que els residus municipals
ordinaris però que, a causa de la seva composició, han de ser gestionats de
manera diferenciada, perquè poden comprometre el tractament biològic o la
recuperació d’altres fraccions, a més de comportar un risc per al medi o per a la
salut de les persones, com pintures, llums fluorescents, piles, frigorífics, olis,
bateries de cotxe i qualsevol altre residu qualificat com a tal en el Catàleg de
Residus de Catalunya.

5

Deixalleria: Centre de recepció i emmagatzematge, selectius, de residus que no
són objecte de recollida domiciliària.

6

Contenidor de runes: Recipient metàl·lic, reutilitzable, de forma prismàtica
trapezoïdal o rectangular, equipat amb tapa i dispositius que permeten la càrrega i
descàrrega mecanitzada des de vehicles adaptats exclusivament al seu transport
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amb la intervenció d’un sol operari.
7

Sac de runes: Recipient de teixits de materials tèxtils o plàstics, de forma cúbica o
prismàtica rectangular, equipat amb tapa, dotat de dispositius de suspensió que
permeten la càrrega i descàrrega des de vehicles amb caixa de càrrega dotats dels
elements d’elevació adients, amb la intervenció d’un sol operari.

8

Titular del contenidor o del sac: La persona, física o jurídica, promotora de l’obra o,
si escau, la persona titular de la llicència d’obres.

9

Transportista del contenidor o del sac: La persona, física o jurídica, coincident o no
amb la persona responsable del contenidor o sac, degudament inscrita en el
Registre de Transportistes de la Junta de Residus i responsable de la recollida i
disposició un cop ple.

Article 90. Obligació i propietat municipals

1

Els serveis municipals són responsables de mantenir els espais públics del terme
municipal en condicions de neteja i salubritat. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament
prestarà el servei públic corresponent amb la intensitat necessària i exercirà les
facultats de vigilància i policia que s’esmenten en aquesta Ordenança i en la
legislació aplicable.

2

A partir del moment que s’hagin dipositat les deixalles i els residus al carrer, dins
dels elements de contenció autoritzats, tot esperant de ser recollits pels serveis
municipals, aquells adquiriran el caràcter de propietat municipal, d’acord amb el
que disposa per la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.

Article 91. Obligacions generals dels ciutadans i de les ciutadanes

1

Totes les persones que romanen al terme municipal de la Palma de Cervelló tenen
l’obligació d’evitar i prevenir l’embrutiment del municipi en general i els espais
públics en particular.

2

Es prohibeixen totes les actuacions que puguin embrutar o deslluir, per qualsevol
mètode, la via o espais públics o que siguin contràries a la neteja, a l’estètica, a la
integritat física i al valor econòmic dels elements de propietat pública instal•lats a la
via o als espais públics, sigui quin sigui el lloc on es duguin a terme i sens perjudici
de les llicències o les autoritzacions que en cada cas siguin procedents, les quals
exigeixen de les persones titulars l’obligació d’adoptar les mesures necessàries per
evitar al màxim possible que s’embruti la via pública, com també netejar-ne les
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parts i els elements urbans que hagin estat afectats i retirar els materials residuals
resultants.
3

Els serveis municipals i els agents han d’exigir, en tot moment, el compliment de les
obligacions dels particulars en matèria de neteja, tot requerint la immediata
reparació, sens perjudici de cursar la corresponent denúncia i de la imposició de les
sancions corresponents.

4

Correspon a les persones propietàries i/o llogateres, si escau, netejar els passatges
particulars, els patis interiors privats d’illes de cases, els solars i/o immobles, els
espais lliures particulars, les galeries comercials i similars, així com els espais
comunitaris de titularitat privada i ús públic. En cas de copropietat dels esmentats
elements, la responsabilitat de netejar correspon solidàriament a totes les persones
titulars.

5

Les persones propietàries dels edificis o els solars, titulars de comerços situats a
les plantes baixes i contractistes de les obres són responsables directes de la
neteja de les voreres corresponents a les respectives façanes i de la retirada de la
brossa corresponent i a tenir-lo net de brossa.

6

Les persones responsables de qualsevol activitat feta a la via pública o que afecti la
via pública, també són responsables de la seva neteja, especialment els
establiments comercials ,bars i mercats..

7

L’Ajuntament pot fer, subsidiàriament, els treballs de neteja que, segons aquesta
Ordenança, ha d’efectuar la ciutadania, després de requerir-ho als respectius
responsables, amb càrrec de les despeses del servei i sens perjudici de la
imposició de les sancions corresponents.

Article 92. Prohibicions

1

En general, es prohibeix llençar o abandonar a la via pública tota mena de
productes, sigui quin sigui l’estat físic, o portar a terme actuacions que tinguin
l’efecte d’embrutar, deslluir, degradar o contaminar els béns i/o els espais públics.

2.

En particular, es prohibeix, en la via pública, els actes següents:
2.1 Escopir o fer necessitats fisiològiques.
2.2 Llençar xiclets sobre el paviment o el terra, deixar-los al mobiliari o altres
elements de la via pública, llevat de les papereres.
2.3 Recollir o aprofitar les deixalles de qualsevol mena i els residus sòlids urbans
dipositats a la via pública, tant dins del contenidor, com al seu voltant, sense
autorització municipal.
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2.4 Seleccionar, classificar i separar qualsevol material residual dipositat a la via
pública, tant dins del contenidor, com al seu voltant, sense autorització municipal.
2.5 Llençar burilles de cigars, cigarretes o similars.
2.6 Llençar qualsevol deixalla, tant des de terra, com des de vehicles, aturats o en
marxa.
2.7 Utilitzar trituradors domèstics que evacuïn els productes a la xarxa pública de
sanejament.
2.8

Dipositar a l’interior de les papereres o contenidors residus de naturalesa

líquida.
2.9 Abandonar mobles, estris i similars a la via pública i als espais oberts sense
edificar, tant públics com privats sense prèvia comunicació per la seva retirada.
2.10 Netejar i reparar vehicles i maquinària a la via pública, així com efectuar
canvis d’oli o altres líquids, llevat d’actuacions puntuals d’emergència degudament
acreditades, i, en tot cas, s’haurà de procedir a la neteja de la zona afectada.
2.11

Netejar aparadors i altres elements exteriors d’establiments comercials i

edificis fora de l’horari comprès entre les 8 i les 10 hores i entre les 20 i les 22
hores, tenint cura de no embrutar la via pública.
2.12 Buidar, abocar o dipositar qualsevol mena de residu a la via pública (calçada,
voreres, escocells, xarxa pública de clavegueram, etc.) i als espais oberts sense
edificar, tant públics com privats, excepte en els casos que existeix autorització
municipal prèvia o quan, per causa d’emergència, ho ordeni l’autoritat.
2.13

Abocar qualsevol matèria o residu líquid (aigua bruta, olis, greixos o

productes similars) a la via pública i als espais oberts sense edificar, tant públics
com privats. No obstant això, s’autoritza l’abocament d’aigua bruta procedent de la
neteja dels elements comuns dels immobles (accessos, escales, etc.) directament
als desguassos de la xarxa pública de clavegueram.
2.14 Abocar qualsevol mena de residu industrial líquid, sòlid o solidificable, que,
per la seva naturalesa, sigui susceptible de produir danys als paviments o afectar la
integritat i la seguretat de les persones i de les instal•lacions municipals de
sanejament.
2.15 Abocar en contenidors o sacs col·locats a la via pública residus que siguin
caracteritzables com especials, d’acord amb allò que disposa el Catàleg de
Residus de Catalunya.
2.16

Dipositar els residus municipals, tant domiciliaris com comercials, en

contenidors diferents dels expressament designats en cada cas, especialment els
objectes metàl·lics com estufes, termos o similars que puguin produir avaries en el
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sistema mecànic dels vehicles utilitzats per la seva recollida.
2.17 Dipositar en els contenidors més de 80 litres de residus per usuari i dia.
2.18 Pintar o manipular incorrectament les papereres, mobiliari urbà o qualsevol
tipus de contenidor, així com qualsevol altra acció que hi ocasioni danys.
2.19 Cremar papereres o qualsevol tipus de contenidor.
2.20 Desplaçar qualsevol tipus de contenidor del lloc designat pels serveis tècnics
corresponents i utilitzar els esmentats contenidors per a ús privat.

Article 93. Càrrega i descàrrega

1

El transport i la càrrega i descàrrega de qualsevol material que sigui susceptible de
produir brutícia a la via pública, s’ha de subjectar a allò que s’estableix a la
legislació sectorial aplicable, especialment a la normativa d’edificació, circulació i
transport de mercaderies per carretera.

2

Diàriament, durant les operacions de càrrega, descàrrega, sortida o entrada a
obres o magatzems, etc., de qualsevol vehicle que sigui susceptible de produir
brutícia a la via pública, el personal responsable d’aquestes operacions i,
subsidiàriament, les persones titulars dels establiments i de les obres on s’hagin
efectuat i, en últim cas, el propietari o conductor del vehicle, hauran de netejar la
via pública i els elements i retirar els materials abocats.

3

És prohibit transportar qualsevol mena de material amb un vehicle que no dugui
tancada la bocana de descàrrega, com a dispositiu que impedeixi l’abocament dels
esmentats materials a la via pública, considerant-se solidàriament responsables les
persones propietàries del vehicle i conductores, tenint ambdós l’obligació de retirar
el material abocat, netejar tota la part de la via pública afectada i reparar els danys
causats, sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.

SECCIÓ 2a. Residus municipals ordinaris

Article 94. Contenidors i recollida

1

Els ciutadans i les ciutadanes de la Palma de Cervelló tenen l’obligació de dipositar
els residus que generin dintre de les papereres i els contenidors corresponents més
propers als seus domicilis i en l’horari establert. Si l’esmentat contenidor es trobés
totalment saturat, la ciutadania té l’obligació de dipositar els seus residus dins del
corresponent contenidor buit més proper.
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2

A les papereres només es podran dipositar deixalles sòlides de format petit com
papers, embolcalls i similars.

3

Com a regla general, el dipòsit de residus municipals ordinaris haurà de fer-se als
contenidors instal·lats en la via pública, en llocs especialment reservats per a això,
específicament destinats a aquest efecte.

4

Al municipi de la Palma es realitza la recollida selectiva i en cada contenidor s’han
de dipositar les restes especifiques. Aquestes fraccions orgàniques i de rebuig
s’introduiran en bosses de plàstic que tinguin característiques d’impermeabilitat i
que siguin difícilment esquinçables, les quals, un cop tancades correctament,
hauran de ser col•locades dins els contenidors estàtics que correspongui, de tal
manera que no es produeixin abocaments de residus durant l’operació. Si com a
conseqüència d’un deficient dipòsit, es produeixen aquests abocaments, la persona
usuària causant serà responsable directa de la brutícia ocasionada a la via pública.

5

És prohibit el lliurament de residus en paquets, caixes i similars o sense envasar i
l’abandonament dels residus als voltants de les zones habilitades per als
contenidors.

6

El dipòsit d’aquests residus es realitzarà en horari de 20 hores a 8 hores.

SECCIÓ 3a. Residus sectorials

Article 95. Recollida de residus voluminosos

1

L’Ajuntament, prèvia sol•licitud de la persona interessada, posa a disposició de les
persones usuàries un servei de recollida de mobles, estris, trastos i similars,
sempre que el seu origen sigui domèstic. Aquests residus hauran de ser dipositats
als punts de recollida establerts per l’Ajuntament, que poden ser consultats a través
de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, els quals seran traslladats, per al seu dipòsit o
eliminació, segons els casos, als llocs o equipaments previstos per l’Ajuntament pel
que fa al cas.

2

És potestat dels serveis municipals retirar els mobles i estris abandonats a la via
pública sense haver-se fet l’avís previ als serveis municipals, especialment quan
dificultin el pas o la lliure circulació, o quan afectin la neteja o l’estètica de la via
pública.
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Article 96. Recollida de vehicles abandonats i fora d’ús

1

És prohibit l’abandonament de vehicles en la via pública, estiguin o no fora d’ús,
sent responsabilitat dels seus propietaris la recollida i el tractament de les seves
restes.

2

En aplicació de l’article 71.1.a) del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març,
pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de
motor i seguretat vial, es presumirà racionalment l’abandonament dels vehicles en
els casos següents:
2.1 Quan el vehicle estigui estacionat per un període superior a un mes, o tingui
l’assegurança caducada i es trobi estacionat

en el mateix lloc o presenti

desperfectes que facin impossible el seu desplaçament pels propis mitjans o li
manquen les plaques de matriculació. En aquest cas tindrà el tractament de residu
sòlid urbà d’acord amb la normativa ambiental corresponent.
2.2 Quan transcorren més de dos mesos des que el vehicle hagi estat dipositat
després de la retirada de la via pública per l’autoritat competent.
3.

L’assumpció del caràcter residual implica que l’Ajuntament pot adquirir facultats de
disposició sobre els vehicles objecte d’abandonament en els casos següents:
3.1 Quan el vehicle, per la seva aparença, faci presumir que es troba en situació
d’abandonament segons el parer dels serveis municipals competents i es
compleixin els terminis i les disposicions legals establerts.
3.2 Quan la persona propietària del vehicle fora d’ús el declari residual, fet que
implica la renúncia a favor de l’Ajuntament.

4

Els tràmits que s’han de seguir davant la presència d’aquests vehicles depenen de
les característiques:
4.1

Vehicles abandonats amb placa de matriculació o amb signes o marques

visibles d’identificació de la persona propietària o titular
a) Localitzar la persona titular o propietària, mitjançant comunicat de la Prefectura
Provincial de Trànsit, en cas que aquesta sigui desconeguda.
b) Comunicar a les persones titulars o propietàries registrals --mitjançant els
procediments previstos en els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú--l’existència del vehicle i els càrrecs que sobre ell pesin, i
atorgar-los un termini de un mes, comptats des del dia següent a la notificació de
l’esmentada comunicació perquè procedeixin a la retirada, amb l’advertiment que,
en cas contrari, aquest serà qualificat com a vehicle abandonat.
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c) Un cop transcorregut l’esmentat termini d’un mes sense que el vehicle hagi estat
retirat, es comunicarà la qualificació del vehicle com a abandonat a les persones
titulars o propietàries registrals, i se’ls atorgarà un termini de quinze dies hàbils,
comptats des del dia següent a la notificació de l’esmentada comunicació, perquè
procedeixin a la retirada del vehicle, amb l’advertiment que, en cas contrari, es
procedirà al tractament com a residu sòlid urbà.
d) Un cop transcorregut l’esmentat termini de quinze dies sense que el vehicle hagi
estat retirat, se’l tractarà com a residu sòlid urbà, d’acord amb la normativa
ambiental corresponent, i se’l traslladarà a una gestora de residus per a la seva
baixa als efectes oportuns.
4.2 Vehicles abandonats sense signes d’identificació de la persona propietària
o titular
a)

Comunicar a les persones titulars o propietàries registrals --mitjançant els

procediments previstos en els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú--l’existència del vehicle i els càrrecs que sobre ell pesin, i
atorgar-los un termini de quinze dies hàbils, comptats des del dia hàbil següent a la
notificació de l’esmentada comunicació perquè procedeixin a la retirada, amb
l’advertiment que, en cas contrari, es procedirà al seu tractament com a residu sòlid
urbà.
b) Un cop transcorregut l’esmentat termini de quinze dies sense que el vehicle hagi
estat retirat, se’l tractarà com a residu sòlid urbà, d’acord amb la normativa
ambiental corresponent, i se’l traslladarà a una gestora de residus per a la seva
baixa als efectes oportuns.
4.3 Vehicles declarats fora d’ús per les persones titulars
Les

persones

titulars

dels

vehicles,

degudament

acreditades,

mitjançant

l’acompliment de la corresponent declaració de vehicle fora d’ús, podran sol•licitar a
l’Ajuntament la retirada del vehicle de la via pública, si escau, el desballestament i
la baixa, que tramitarà posteriorment davant un gestor de residus.
5.

L’alienació d’aquests vehicles, excepte els que es trobin implicats en accidents de
trànsit, sotmesos a procediment judicial, i aquells altres la custòdia dels quals hagi
estat ordenada per l’autoritat judicial o per la Prefectura Provincial de Trànsit, per
respondre de procediments civils o sancionadors, es regula per la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el
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text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques:
5.1.

Vehicles no aptes per circular: la seva alienació es realitzarà mitjançant

concurs o subhasta, adjudicant a una empresa determinada el corresponent
contracte administratiu de retirada de vehicles, desballestats, que es trobin
emmagatzemats en els dipòsits municipals o que destorbin amb expedient obert
per abandonament.
5.2.

Vehicles aptes per circular: la seva alienació es realitzarà mitjançant

subhasta, la qual es convocarà per licitacions simples, mitjançant licitació al més
adient.

Article 97. Recollida de cadàvers d’animals domèstics

L’Ajuntament, prèvia sol•licitud de la persona interessada, posa a disposició de les
persones usuàries un servei de recollida d’animals domèstics morts, sempre que el seu
pes màxim sigui de 50 kg. Aquests residus hauran de ser dipositats als punts de recollida
establerts per l’Ajuntament, que poden ser consultats a través del departament
corresponent, els quals seran traslladats, per a la seva eliminació, als llocs o equipaments
previstos per l’Ajuntament pel que fa al cas.

Article 98.

Recollida de residus i enderrocs procedents de reparacions

domiciliàries

1

El dipòsit i la recollida de terres, runes, enderrocs i altres residus de la construcció
procedents de reparacions domiciliàries s’ha d’efectuar per mitjà de contenidors
metàl·lics o de sacs degudament autoritzats. No obstant això, el dipòsit i la recollida
de runes, enderrocs i altres residus de la construcció, procedents de demolicions
de teulades de fibrociment o d’altres elements constructius de plaques ondulades
de fibrociment que continguin amiant, es realitzarà de conformitat amb la
corresponent normativa sectorial de tractament d’aquest tipus de residus, i no
podran tractar-se, per tant, com la resta de runes.

2

La col•locació de contenidors i sacs de runes a la via pública ha de ser autoritzada
per l’Administració municipal, mitjançant la corresponent llicència, en la qual
s’indicarà el termini per al qual s’atorga. Per això, la persona interessada haurà de
presentar, davant del Registre General de l’Ajuntament, una instància sol•licitant la
concessió de la corresponent llicència, en la qual s’haurà de fer constar el nom o
raó social i telèfon de la persona responsable de la retirada.
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3

L’activitat de les persones, físiques o jurídiques, responsables de la recollida,
transport i disposició dels contenidors i sacs de runes procedents de reparacions
domiciliàries, està subjecta a la prèvia homologació per l’Ajuntament, la qual resta
condicionada a la prestació d’una fiança afecta a garantir el compliment de les
obligacions establertes per aquesta Ordenança, l’import de la qual serà fixat en la
normativa municipal corresponent.

4

Els contenidors i sacs de runes s’han d’identificar mitjançant la presentació, a la
seva part exterior, de les dades següents:
a) Nom o raó social i telèfon del responsable de la retirada, ja sigui la persona
propietària, transportista o titular de la llicència.
b) Nom o raó social i telèfon de la persona titular de la llicència, si no és aquesta
responsable de la seva retirada.
c) Número d’identificació del contenidor o sac i codi de l’empresa responsable
homologada, facilitats per l’Ajuntament.
d) Indicatiu del pagament de la corresponent exacció municipal.
e) Data de caducitat de la llicència.

1

L’omissió de qualsevol de les dades descrites en el paràgraf anterior originarà que
el contenidor o sac de runes procedents de reparacions domiciliàries tingui la
consideració de residu urbà, l’Ajuntament adquirirà la seva propietat i habilitarà que
el contenidor o sac sigui retirat pels Serveis Municipals, sense que el responsable
pugui reclamar les pèrdues ocasionades i amb el cost del transport, buidat i dipòsit
del seu contingut a càrrec, solidàriament, del titular de la llicència, del responsable,
del transportista i del constructor, tot això amb independència de la imposició de les
corresponents sancions.

2

Amb caràcter general, els contenidors o sacs de runes procedents de reparacions
domiciliàries s’han de pintar amb colors que els destaquin i facilitin la seva
visibilitat, i senyalitzar a la nit si s’escau, s’ha d’instal·lar preferentment davant del
domicili que s’ha de reparar o tant a prop com sigui possible de manera que no
impedeixin la visibilitat dels vehicles, especialment en les cruïlles, respectant les
distàncies establertes, a efectes d’estacionament, per a l’ordenament general i
municipal aplicables, de manera que el cantó més llarg estigui situat en paral·lel a
la vorera i en els llocs següents:

6.1.

A les calçades de la via pública, sempre que estigui permès l’aparcament: en

aquest cas s’instal·laran a 20 centímetres de la vorera, de forma que no impedeixin
que les aigües superficials aconsegueixin el regueró i circulin fins a l’embornal més
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proper, ni impedeixin o dificultin les tasques de neteja de la via pública i sense que
en cap cas puguin dificultar la lliure circulació del trànsit rodat.
6.2.

A la vorera, quan l’aparcament no estigui permès, situant-se en el punt més

pròxim possible a la calçada, deixant una distància mínima d’un metre de la façana,
sense que cap de les seves parts no sobresurti de la línia d’encintat i sense que en
cap cas puguin dificultar la lliure circulació de vianants.
6.3.

En tots els casos, s’haurà de sol•licitar a l’Ajuntament l’aprovació de la zona

proposada.
7.

Els contenidors i els sacs de runes procedents de reparacions domiciliàries no es
poden col·locar:
7.1 Damunt les voreres l’amplada de les quals no permeti una zona de lliure pas
per a vianants d’un metre com a mínim, un cop posat el contenidor
o sac.
7.2 A les calçades, quan l’espai que resti lliure per a la circulació sigui inferior a
2,75 metres en vies d’un sol sentit de la marxa o de 6 metres en les vies de doble
sentit.
7.3 En els passos de vianants, ni davant d’aquests.
7.4 En els guals.
7.5

En les zones en les quals estigui prohibit estacionar, ni en les reserves

d’estacionament i parada, llevat que aquestes reserves hagin estat concedides amb
relació al concret contenidor o sac.
7.6 Sobre les tapes d’accés de serveis públics i sobre les boques d’incendis.
7.7 En els clots dels arbres.
7.8 On dificultin la visibilitat del trànsit en les cruïlles i passos de vianants.
7.9

En general, sobre cap element urbanístic la utilització del qual pugui ser

dificultada en circumstàncies normals o en cas d’emergència.
2

Quan els contenidors i els sacs de runes procedents de reparacions domiciliàries
hagin de romandre al carrer durant la nit i es trobin ubicats en llocs que puguin
representar dificultat per a la circulació de vianants o rodada, han d’incorporar, a la
seva part exterior, els senyals reflectors o lluminosos suficients per fer-los
identificables.

3

Les operacions d’instal·lació i de retirada dels contenidors i sacs de runes s’han de
realitzar de forma que no causin molèsties a la ciutadania i s’han de manipular de
manera que el seu contingut no caigui a la via pública, o no pugui ser aixecat o
escampat pel vent, raó per la qual els contenidors i sacs de runes, un cop plens,
han de ser immediatament tapats amb materials adequats, així com en acabar
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l’horari de treball, amb la finalitat d’impedir que es produeixin abocaments de
materials residuals a l’exterior.
4

En cap cas el contingut de materials residuals no excedirà el nivell més baix del
límit superior del contenidor o sac. L’incompliment d’aquest requisit ocasionarà la
retirada del contenidor o sac afectat amb càrrec a la persona titular de la llicència
del cost de transport, buidat i dipòsit, i sens perjudici de la imposició de les
sancions corresponents.

5

En tot cas, està prohibida la permanència al carrer de contenidors i sacs de runes
de les 14 hores del dissabte a les 7 hores del dilluns següent.
12. Els contenidors i els sacs d’obres han de ser retirats de la via pública:
12.1. Quan finalitzi el termini atorgat en la corresponent llicència municipal
d’ocupació de la via pública.
12.2. Quan els contenidors i sacs estiguin ubicats a l’interior del tancament de
l’obra, hauran de ser retirats quan finalitzi el termini atorgat en la corresponent
llicència municipal d’obres.
12.3. En el termini de les 96 hores següents a la ubicació a la via pública, en cas
de no trobar-se dins de la zona tancada de l’obra.
12.4. Quan quedin plens en arribar al nivell més baix del límit superior del
contenidor o sac, i sempre el mateix dia que s’hagin omplert.
12.5. Quan coincideix amb el canvi quinzenal d’estacionament, si escau.
12.6. En qualsevol moment, a requeriment dels agents de l’autoritat municipal,
especialment quan no tinguin atorgada la corresponent llicència municipal.
12.7. En tot cas, a partir de les 14 hores del dissabte.

6

En cas d’incompliment de l’obligació de retirar els contenidors i sacs de la via
pública, l’Ajuntament procedirà, subsidiàriament, a la retirada, amb càrrec de la
persona responsable de la retirada del contenidor o sac, del cost de la retirada,
transport, buidat i dipòsit de la imposició de les corresponents sancions.

7

Quan els contenidors i els sacs de runes siguin retirats de la via pública, la zona on
eren situats haurà de quedar neta i lliure de tot tipus de runa o residu.

8

Les persones promotores de l’obra, titulars de la llicència d’obres i transportistes,
solidàriament, estan obligades a procedir a la neteja immediata del tram de la via
pública que s’hagi embrutat com a conseqüència de les operacions de càrrega,
transport i descàrrega, o dels possibles abocaments accidentals.

9

Els i les transportistes també estan obligats a retirar les terres i runes que hagin
abocat en llocs no autoritzats, sens perjudici de la imposició de les sancions
corresponents.
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10

Les persones responsables assenyalades en el paràgraf novè d’aquest article
hauran d’informar immediatament al servei municipal corresponent dels danys
causats al paviment de la via pública, en cas que es produeixin.

11

Els serveis municipals procediran, subsidiàriament, a la neteja de la via pública
afectada i a la retirada dels materials abocats, en els casos als quals es fa
referència en els paràgrafs anteriors, amb càrrec dels esmentats responsables.

Article 99.

Responsables amb relació als residus i enderrocs procedents de

reparacions domiciliàries

1.

Responsabilitat general: De la infracció del precepte anterior seran responsables,
llevat de l’especificat en els dos paràgrafs següents:
1.1.

Responsable directe: La persona propietària del contenidor o sac que el

comercialitza buit, personalment o amb la intermediació de tercers, percebent
directament o indirectament de la persona usuària un preu per al subministrament,
recollida, transport i disposició un cop ple.
1.2.

Responsables subsidiaris: per l’ordre següent:

1.2.1. La persona que realitza el transport.
1.2.2. La persona titular de la llicència o autorització municipal.
1.2.3. Les empreses constructores o contractistes.
1.2.4. Les persones promotores.
1.2.5. Les persones propietàries de les obres.
2

Responsabilitat amb relació a la neteja de la part de la via pública afectada per la
instal·lació de contenidors i sacs de runes: les persones promotores de l’obra,
titulars de la llicència d’obres i transportistes, solidàriament.

3

Responsabilitat amb relació als abocaments no autoritzats: els i les transportistes.

4

Responsabilitat amb relació als danys causats al paviment de la via pública com a

conseqüència de la instal·lació de contenidors i sacs de runes: les persones promotores
de l’obra, titulars de la llicència d’obres i transportistes, solidàriament.

SECCIÓ 4a. Residus comercials

Article 100. Recollida

1

Les persones titulars de les indústries i comerços tenen l’obligació de fer-se càrrec
de la gestió dels residus, d’acord amb la normativa sectorial vigent, i han de
86

comunicar a l’Ajuntament el sistema de gestió.
2

En cas que les persones titulars de les indústries i els comerços no es facin càrrec
de la gestió dels seus residus, l’Ajuntament podrà actuar de forma subsidiària, amb
càrrec a aquelles de totes les despeses causades, sens perjudici de la imposició de
les sancions corresponents.

3

Els locals o centres comercials, tant públics com privats, hauran de dipositar els
residus en l’hora de tancament.

SECCIÓ 5a. Residus especials

Article 101. Recollida

Els residus especials hauran de ser dipositats als punts de recollida establerts per
l’Ajuntament, els quals poden ser consultats mitjançant l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

CAPÍTOL VI. Contaminació de les aigües

Article 102. Disposicions generals

1

L’objectiu és protegir la qualitat ambiental i sanitària de les aigües superficials i
subterrànies, com també la xarxa de clavegueram, les estacions depuradores i
altres instal·lacions del sistema de sanejament, tant en la seva integritat estructural
com en el seu funcionament.

2

Totes les edificacions i els establiments de nova construcció o que resultin obligats
per la normativa sectorial aplicable, han d’abocar les aigües residuals a la xarxa de
clavegueram, mitjançant l’adequada connexió i autorització.

Article 103. Abocaments limitats

No es poden fer a la xarxa municipal de clavegueram, a la xarxa metropolitana
d’evacuació i sanejament d’aigües residuals, ni directament a la llera pública, abocaments
que, en qualsevol moment, tinguin característiques o concentracions de contaminants
iguals o superiors a les expressades en la normativa sectorial vigent.

Article 104. Abocaments prohibits
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1

És prohibit abocar a la xarxa municipal de clavegueram, a la xarxa metropolitana
d’evacuació i sanejament d’aigües residuals i a la llera pública tota classe de
matèries

o

productes

procedents

d’usos

domèstics,

industrials,

sanitaris,

comercials, de la construcció o de qualsevol altre ús.
2

És prohibit, en particular, l’abocament tant de pintures, vernissos, dissolvents, olis
minerals, sintètics i de cuina cremats, així com de barreges aquoses de materials
de construcció, com ciment, guix, vorada, etc.

3

Les relacions esmentades en els dos paràgrafs precedents, les quals han de ser
objecte de revisió periòdica, no són exhaustives, sinó simplement enumeratives.

4

Les matèries i els productes abans esmentats seran dipositats als punts de
recollida establerts per l’Ajuntament, els quals poden ser consultats a través de
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

CAPÍTOL VII. Contaminació lumínica

Article 105. Definició

S’entén per contaminació lluminosa 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 106. Disposicions generals
1

L’Ajuntament fomentarà el diàleg amb les empreses i els particulars perquè en la
il·luminació de recintes privats exteriors, façanes i rètols publicitaris s’atenguin, en
la mesura que sigui possible, les normes de reducció de la contaminació lluminosa
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 els 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 a evitar la contaminació lluminosa 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
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fotoelèctriques o temporitzadors, si 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 VI
DISCIPLINA ADMINISTRATIVA

CAPÍTOL I. Inspecció, control i revisió

Article 107. Disposicions generals

1

Els serveis municipals corresponents han de vetllar pel manteniment de l’ordre
públic i pel compliment del que disposa en aquesta Ordenança, per la qual cosa,
totes les activitats regulades en aquesta queden subjectes a l’acció inspectora de
l’Ajuntament, la qual es podrà dur a terme, en qualsevol moment, sens perjudici de
les accions específiques de control de les activitats i de revisió de les autoritzacions
i de les llicències municipals.

2

És competència municipal la vigilància i inspecció, així com la sanció de les
infraccions

comeses

contra

aquesta

Ordenança,

sense

perjudici

de

les

competències que puguin correspondre a altres autoritats en aplicació de la
normativa vigent.
3

El personal al servei d’aquesta Corporació, en l’exercici de les funcions d’inspecció
derivades d’aquesta Ordenança, tindran, en cas que hagi estat atribuïda legalment,
el caràcter d’agent de l’autoritat, prèvia acreditació de la seva identitat, les persones
assenyalades en l’article 2 d’aquesta Ordenança, seran obligades a facilitar la tasca
inspectora, subministrant tota la informació requerida, tant verbalment, com
documentalment.

CAPÍTOL II. Règim sancionador
SECCIÓ 1a. Normes generals

Article 108. Potestat administrativa
En aplicació del que estableix l’article 139 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, per a l’adequada ordenació
de les relacions de convivència d’interès local i de l’ús dels serveis, equipaments,
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infraestructures, instal·lacions i espais públics, estableix, en defecte de normativa sectorial
específica aplicable, ja sigui estatal, autonòmica o local, els tipus de les infraccions i
d’imposició de sancions per l’incompliment dels deures, prohibicions o limitacions
continguts en aquesta Ordenança, d’acord amb els criteris establerts en la legislació
aplicable.

Article 109. Definició i classificació de les infraccions

1

Constitueixen infracció administrativa els fets o conductes, per acció o omissió, que
impliquin l’incompliment o la vulneració, total o parcial, de les disposicions i
prohibicions que s’estableixin en aquesta Ordenança, com també aquelles altres
que estiguin tipificades a la normativa sectorial aplicable, ja sigui estatal,
autonòmica o local, sens perjudici que els preceptes d’aquesta Ordenança puguin
contribuir a una més correcta identificació de les conductes i a una determinació
més precisa de les sancions, introduint les corresponents especificacions i
graduacions.

2

No obstant això, les infraccions i les sancions que hi són tipificades, seran
d’aplicació en defecte de regulació per la legislació sectorial aplicable, ja sigui
estatal, autonòmica o local.

3

Les infraccions d’aquesta Ordenança es classifiquen en lleu, greu o molt greu.

Article 110. Tipificació general de les infraccions

1.

Tindran la consideració de molt greus les infraccions següents:
1.1 Les que rebin expressament aquesta qualificació en aquesta Ordenança o en
la legislació sectorial aplicable.
1.2. Les que es realitzin de forma conscient i deliberada, sempre que es produeixi
un dany greu.
1.3 Les que siguin concurrents amb altres infraccions sanitàries o ambientals,
greus, o hagin servit per facilitar o encobrir la comissió.
1.4 L’incompliment reiterat dels requeriments específics formulats per l’Ajuntament.
1.5 La negativa o resistència a la tasca inspectora i de control de l’Administració i
els agents en el compliment de les funcions, així com el subministrament
d’informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error de
manera explícita o implícita.
1.6 La coacció, amenaça, represàlia, desacatament o qualsevol altra pressió
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exercida sobre les autoritats o els agents de la Policia Local o funcionaris
municipals.
1.7 Les que suposen una pertorbació rellevant de la convivència que afecti, de
manera greu, immediata i directa, la tranquil·litat o l’exercici de drets legítims
d’altres persones, el normal desenvolupament d’activitats de tota mena d’acord
amb la normativa aplicable o a la salubritat o ornat públics, sempre que es tracti de
conductes no subsumibles en els tipus previstos en el capítol IV de la Llei 1/1992,
de 21 de febrer, de protecció de la seguretat ciutadana.
1.8 Les que suposen l’impediment de l’ús d’un servei o espai públic per una altra o
unes altres persones amb dret a la seva utilització.
1.9

Les que suposen l’impediment o la greu i rellevant obstrucció al normal

funcionament d’un servei públic, modificació o eliminació de senyalització viària.
1.10 Els actes de deteriorament greu i rellevant d’equipaments, infraestructures,
instal·lacions o elements d’un servei públic.
1.11 Els actes de deteriorament greu i rellevant d’espais públics o de qualsevol de
les instal·lacions i elements, siguin mobles o immobles, no derivats d’alteracions de
la seguretat ciutadana.
1.12 La reincidència en la comissió d’infraccions greus.
1.13 La reiteració en la comissió d’infraccions greus en els darrers cinc anys.
1.14

Les que, per raó dels criteris emprats en aquest article, mereixin la

qualificació de molt greus o que no sigui procedent la seva qualificació com a
infraccions lleus o greus.
2.

Tindran la consideració de greus les infraccions següents:
2.1 Les que rebin expressament aquesta qualificació en aquesta Ordenança o en
la legislació sectorial aplicable.
2.2

Les que es produeixen per manca de controls i precaucions exigibles en

l’activitat, servei o instal·lació de què es tracti.
2.3 Les que siguin concurrents amb altres infraccions sanitàries o ambientals,
lleus, o hagin servit per facilitar-les o encobrir-les.
2.4 L’incompliment dels requeriments específics que formuli l’Ajuntament, sempre
que es produeixi per primera vegada.
2.5 La reincidència en la comissió d’infraccions lleus.
2.6 La reiteració en la comissió d’infraccions lleus en els darrers tres mesos.
2.7 Aquelles altres que, per raó dels criteris emprats en aquest article, mereixin la
qualificació de greus o que no sigui procedent la seva qualificació com a infraccions
lleus o molt greus.
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3.

Tindran la consideració de lleu les infraccions següents:
3.1

Les simples irregularitats en l’observació de les normes contingudes en

aquesta Ordenança i en la legislació sectorial que no tinguin transcendència directa
per al medi ambient ni per a la salut pública.
3.2 Les comeses per simple negligència, sempre que l’alteració o risc per al medi
ambient o la salut pública siguin d’escassa entitat.
3.3 Aquelles altres que, segons els criteris emprats en aquest article, mereixin la
qualificació de lleus o que no sigui procedent la seva qualificació com a infraccions
greus o molt greus.
4

La tipificació general d’infraccions dels paràgrafs anteriors s’estableix sens perjudici
de les tipificacions específiques que, amb relació a les accions o omissions
contràries a aquesta Ordenança, es regulen en la corresponent legislació sectorial
aplicable i en la secció següent de l’esmentada Ordenança.

5

Si es donés el cas que una mateixa infracció aparegués tipificada en dos o més
preceptes d’aquesta Ordenança, es tindrà en consideració aquella que s’ajusti més
al cas concret.

Article 111. Graduació general de les sancions

1.

Les sancions tipificades en aquesta Ordenança que no tinguin regulació de la seva
graduació en la normativa sectorial aplicable, es graduaran tenint en compte el seu
caràcter de molt greu, greu o lleu, que serà determinat en funció dels criteris
següents, els quals podran ser valorats conjuntament o separadament:
1.1.

L’afectació del medi ambient o la salut de les persones.

1.2.

L’alteració social a causa del fet infractor.

1.3.

La possibilitat de restabliment de la realitat fàctica.

1.4.

El fet que l’objecte de la infracció sigui o no legalitzable.

1.5.

El benefici derivat de l’activitat infractora.

1.6.

El grau de malícia o intencionalitat de la persona infractora.

1.7.

El grau de participació en el fet per títol diferent de l’anterior.

1.8.

La capacitat econòmica de la persona infractora.

1.9.

La reiteració en la comissió d’infraccions del mateix tipus.

1.10. La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció
de la mateixa naturalesa, quan així hagi estat declarat per resolució ferma.
2

En la fixació de les multes, es tindrà en compte que, en tot cas, la comissió de la
infracció no resulti més beneficiosa per a la persona infractora que el compliment
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de les normes infringides.
3

La graduació general de sancions dels paràgrafs anteriors s’estableix sens perjudici
de les graduacions específiques que es regulen en la corresponent legislació
sectorial aplicable.

Article 112. Sancions generals

1.

D’acord amb l’article 141 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, les sancions corresponents, amb caràcter general, per les infraccions
comeses a aquesta Ordenança seran les següents:
1.1 Sanció principal
1.1.1 Per la comissió d’una infracció lleu: multa de 30 a 600 euros.
1.1.2 Per la comissió d’una infracció greu: multa de 600,01 a 1.500 euros.
1.1.3 Per la comissió d’una infracció molt greu: multa de 1.500,01 a 3.000 euros.
1.2 Sancions accessòries
1.2.1 Infraccions molt greus:
1.2.1.1

Suspensió temporal o revocació definitiva de la llicència o autorització

municipal.
1.2.1.2

Confiscació, comís, esterilització o sacrifici d’animals potencialment

perillosos.
1.2.1.3 Clausura d’establiments.
1.2.1.4 Suspensió temporal de l’activitat.
1.2.1.5 Precinte de focus emissors.
1.2.2 Infraccions greus:
1.2.2.1 Suspensió temporal de l’activitat.
1.2.2.2 Precinte de focus emissors.
2

Les sancions generals descrites en els paràgrafs anteriors s’estableixen sens
perjudici de les sancions específiques que es regulen en la corresponent legislació
sectorial aplicable, per la qual cosa, en els casos que l’esmentada legislació
sectorial estableixi sancions, tant principals com accessòries, diferents, seran
d’aplicació les establertes a la reiterada legislació sectorial, dins dels límits que
s’atribueixin a la competència local.

3.

La declaració de responsabilitat i la imposició de la corresponent sanció
administrativa són compatibles amb el següent:
3.1 L’exigència a l’infractor de la reposició de la situació alterada per ell mateix al
seu estat originari.
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3.2 La possible responsabilitat civil de la persona sancionada.
3.3 La corresponent indemnització que se’ls pugui exigir pels danys i perjudicis
causats.

Article 113. Mesures cautelars

1

Quan així estigui previst en aquesta Ordenança o en les lleis sectorials
corresponents, es podrà procedir, mitjançant acord motivat, a l’adopció de mesures
de caràcter provisional que garanteixin l’eficàcia de la resolució final que pugui
recaure.

2

En la resolució del corresponent procediment sancionador s’adoptaran, si escau,
les mesures cautelars necessàries per garantir la seva eficàcia sempre que no sigui
executiva.

Article 114. Acumulació de sancions

1

Incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les quals hi
hagi relació de causa-efecte, s’imposarà només la sanció que resulti més elevada.

2

Quan no es doni la relació de causa-efecte a la qual es refereix el paràgraf anterior,
als responsables de dues o més infraccions se’ls imposaran les sancions
corresponents a cadascuna de les infraccions comeses.

Article 115. Responsabilitats generals

1

Les accions o omissions que contravinguin allò que regula aquesta Ordenança
generaran responsabilitat de naturalesa administrativa, sens perjudici de la que
pugui ser exigible en via penal o civil, respectant sempre el principi non bis in idem.

2.

A més a més de les responsabilitats derivades de la corresponent legislació
sectorial i de les ja definides en altres preceptes d’aquesta Ordenança, seran
responsables els següents:
2.1 Responsables directes:
2.1.1 Les persones autores materials de les infraccions, sigui per acció o per
omissió, tret dels supòsits que aquests siguin menors d’edat o concorri en ells
alguna causa legal d’inimputabilitat, cas en què seran responsables directes els
pares, mares, tutors, tutores, guardadors/res legals o aquelles persones que
posseeixin la seva custòdia legal.
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2.1.2 Les persones titulars o propietàries de vehicles amb els quals s’ha comès la
infracció, sempre que aquestes siguin les que condueixin en el moment de la
comissió de la infracció.
2.1.3 La persona propietària o posseïdora de l’animal i la que, per acció o omissió,
haguessin participat en la comissió de la infracció, d’acord amb la normativa del
Codi civil dels animals domèstics o de companyia i dels animals considerats
potencialment perillosos.
2.1.4 Les persones titulars de les llicències o autoritzacions municipals.
2.1.5 Les persones titulars dels establiments i organitzadores d’espectacles, en
cas de no tenir concedida la llicència o autorització municipal corresponent.
2.1.6 Totes aquelles persones que apareguin com a responsables directes en les
disposicions d’aquesta Ordenança.
2.2 Responsables subsidiaris:
2.2.1

Les persones titulars o propietàries de vehicles amb què s’ha comès la

infracció, sempre que aquestes no siguin els conductors en el moment de la
comissió de la infracció.
2.2.2 Les persones propietàries dels animals, sempre que no estiguin presents en
el moment de la comissió de la infracció.
2.3 Responsables solidàries: quan el compliment de les obligacions previstes en
aquesta Ordenança correspongui a diverses persones conjuntament i no sigui
possible determinar el grau de participació de cada una d’elles en la comissió de la
infracció, aquestes respondran solidàriament tant de les infraccions que es cometin
com de les sancions que s’imposin.
3

Les responsabilitats derivades de l’incompliment de les obligacions assenyalades
en aquesta Ordenança seran exigibles, no sols pels actes propis, sinó també pels
actes d’aquelles persones de qui s’hagi de respondre en aplicació de l’especificat a
l’efecte en la legislació vigent i en aquesta Ordenança.

Article 116. Procediment administratiu i competències generals

1

En l’exercici de la seva potestat sancionadora, l’Ajuntament, dintre de les seves
competències, sancionarà les accions i conductes contràries a aquesta Ordenança
i a la respectiva legislació sectorial, mitjançant el corresponent procediment
sancionador, amb la finalitat de prevenir l’incompliment o anormal compliment de
les activitats que regula.

2

Aquest procediment administratiu sancionador s’ajustarà a les regles i als principis
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generals establerts al Títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, serà
d’aplicació el procediment sancionador establert en la corresponent legislació
sectorial i, supletòriament, el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador d’aplicació en els àmbits de competència de la
Generalitat de Catalunya i el Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual
s’aprova el Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora.
3

Quan l’autoritat municipal pressuposi, en qualsevol moment del procediment
administratiu sancionador, que els fets o conductes originadors d’infraccions
administratives puguin derivar en il•lícits penals, ho posarà immediatament en
coneixement de l’òrgan competent de l’Administració de Justícia, als efectes
d’exigència de responsabilitats penals en què hagin pogut incórrer les persones
infractores, sol•licitarà testimoni de totes les actuacions practicades pel que fa al
cas i suspendrà l’esmentat procediment fins que es resolgui la via penal.

4

No obstant això, aquest Ajuntament, en compliment de l’establert a la Llei orgànica
5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors i al
vigent Reial decret 690/1996, de 26 d’abril, o normes que els substitueixen,
intentarà formalitzar un conveni amb l’Administració de Justícia amb la finalitat
d’establir les circumstàncies d’execució de les penes de treballs en benefici de la
comunitat.

5

Les infraccions de les normes d’aquesta Ordenança seran sancionades per
l’alcalde-president o per altres òrgans municipals, en virtut de les competències que
específicament els atribueixi la corresponent legislació sectorial o una altra
normativa municipal, les quals tinguin atribuïdes per desconcentració, o l’exercici de
les quals els hagin estat confiades per delegació.

Article 117. Obligacions de reposició i restauració

1

Sens perjudici de les sancions corresponents que es puguin imposar a les
persones responsables de les infraccions a aquesta Ordenança, aquestes estan
obligades a la reposició i restauració de la realitat física alterada a l’estat en el qual
trobava amb anterioritat a la comissió de la infracció.

2

L’exigència de les mesures reparadores o restauradores es podrà fer en el mateix
procediment sancionador o, si resulta necessari, en un altre de complementari.
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Article 118. Reparació dels danys i execució subsidiària

1

Amb independència de les sancions corresponents que es puguin imposar a les
persones responsables de les infraccions a aquesta Ordenança, l’autoritat
municipal exigirà a aquestes la reparació dels danys causats.

2

L’Ajuntament podrà realitzar subsidiàriament els treballs que, segons aquesta
Ordenança, hagin d’efectuar les persones responsables, amb càrrec a aquestes de
les despeses originades pels esmentats treballs, degudament justificats, sens
perjudici de la imposició de les sancions corresponents.

Article 119. Via de constrenyiment

Les quantitats, en concepte de multes, que s’endeuten a l’Ajuntament, tant per les
sancions imposades com per qualsevol altre concepte, podran exigir-se per la via de
constrenyiment.

Article 120. Prescripció general d’infraccions i sancions
1.

Les infraccions i sancions tipificades en aquesta Ordenança que no tinguin un
termini específic de prescripció en la normativa sectorial aplicable, prescriuran en
els terminis establerts en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú; és a dir:
Infraccions: comptades des de la data de la comissió de la infracció:
1.1.1 Molt greus: als 3 anys
1.1.2 Greus: als 2 anys
1.1.3 Lleus: als 6 mesos
Sancions: comptats des del dia següent a aquell en què adquireix fermesa la
resolució sancionadora:
1.1.4 Per infraccions molt greus: als 3 anys
1.1.5 Per infraccions greus: als 2 anys
1.1.6 Per infraccions lleus: a l’any

2

Interromp la prescripció de les infraccions la iniciació, amb coneixement de la
persona interessada, del procediment sancionador, es reprèn el termini de
prescripció si l’expedient sancionador estigués paralitzat durant més d’un mes per
causa no imputable a la presumpta persona responsable.

3

Interromp la prescripció de les sancions la iniciació, amb coneixement de la
persona interessada, del procediment d’execució, es reprèn el termini de
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prescripció si aquell esta paralitzat durant més d’un mes per causa no imputable a
la persona infractora.

SECCIÓ 2a. Normes específiques

Article 121. Relatives a les infraccions descrites en els títols I i II

1.

Substàncies que puguin generar dependència: d’acord amb la Llei 20/1985, de 25
de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que puguin generar
dependència i de l’article 25 de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, de
protecció de la seguretat ciutadana, constitueixen infraccions administratives en
aquesta matèria les tipificades en l’esmentada Llei i, en particular, les especificades
en els apartats següents:
1.1 Es considerarà infracció greu tota acció o omissió que suposi l’incompliment
o vulneració dels paràgrafs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 i 12 de l’article 17 d’aquesta
Ordenança.
1.2 Es considerarà infracció lleu tota acció o omissió que suposi l’incompliment
o vulneració del paràgraf 9 de l’article 17 d’aquesta Ordenança.

2.

Seguretat: d’acord amb la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, de protecció de la
seguretat ciutadana, constitueixen infraccions administratives en aquesta matèria
les

tipificades en l’esmentada Llei i, en particular, les especificades en els

apartats

següents, les quals seran considerades com a lleus:

2.1 Exhibir objectes perillosos per a la integritat física de les persones amb la
finalitat de causar intimidació.
2.2 Desobeir els mandats de l’autoritat municipal o els seus agents, dictats en
directa aplicació del que disposa l’esmentada Llei orgànica, quan això no
constitueixi infracció penal.
2.3

Alterar la seguretat col•lectiva o originar desordres a les vies, espais o

establiments públics.
3.

Ordenança: d’acord amb aquesta Ordenança, són infraccions als preceptes
continguts en els Títols I i II de l’esmentada Ordenança les que es tipifiquen en els
apartats següents:
3.1.

Són infraccions molt greus:

3.1.1. Fer focs, activitats pirotècniques o similars a la via o espais públics sense la
corresponent autorització municipal, sempre que ocasioni o pugui ocasionar
qualsevol tipus de perill.
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3.1.2. Fer focs, activitats pirotècniques o similars a la via o espais públics en
temporades de prohibició expressa o, en qualsevol cas, en zones arbrades.
3.1.3. Ocupar la via o espais públics sense l’autorització corresponent, sempre que
l’activitat ocasioni o pugui ocasionar qualsevol tipus de perill.
3.2.

Són infraccions greus:

3.2.1. La manca de respecte o la insolidaritat envers altres persones, d’acord amb
el que disposa l’article 12.3 d’aquesta Ordenança.
3.2.2. Practicar jocs o activitats en la via o espais públics que impliquin apostes
amb diners o béns.
3.2.3. Ocupar la via o els espais públics sense l’autorització corresponent.
3.2.4. Fer focs, activitats pirotècniques o similars a la via o espais públics sense la
corresponent autorització, sempre que no sigui susceptible d’ocasionar cap tipus de
perill.
3.2.5. Realitzar les activitats relacionades a l’article 14.2 de l’esmentada
Ordenança sense comptar amb l’assegurança de responsabilitat civil a la qual
s’al•ludeix en l’esmentat article.
3.2.6. Practicar la mendicitat amb pressió o coacció a altres ciutadans o
ciutadanes.
3.2.7. Desobeir les disposicions de l’alcalde relacionades amb situacions
extraordinàries o d’emergència.
3.3.

Són infraccions lleus tota acció o omissió que suposi infracció a aquesta

Ordenança, sempre que no hagi estat tipificada com a greu o molt greu.

Article 122. Relatives a les infraccions descrites en el Títol III

1.

Protecció d’animals: d’acord amb la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels
animals, constitueixen infraccions administratives en matèria de protecció d’animals
les tipificades en l’esmentada Llei i, en particular, les especificades en els apartats
següents:
1.1.

Són infraccions molt greus:

1.1.1. Maltractar o agredir físicament els animals, quan els comporti conseqüències
molt greus per a la seva salut.
1.1.2. Sacrificar animals, llevat dels casos permesos per la legislació sectorial
aplicable.
1.1.3. Abandonar animals, quan l’abandonament es realitzi de manera que els
pugui comportar danys greus.
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1.1.4. Esterilitzar, mutilar i sacrificar animals sense control veterinari o en contra de
les condicions i requisits establerts per la legislació sectorial aplicable.
1.1.5. Organitzar o participar en baralles d’animals.
1.1.6. Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal•lacions
inadequades des del punt de vista higienicosanitari, de benestar animal i de
seguretat, quan els riscos per als animals siguin molt greus.
1.1.7. Practicar la caça en llocs no habilitats per fer-ho, la captura en viu, la
tinença, el tràfic, el comerç o l’exhibició pública d’animals o dels ous i les cries o de
qualsevol part o producte obtingut de les espècies de la fauna declarades altament
protegides o en perill d’extinció per tractats i convenis internacionals vigents.
1.1.8. Practicar la caça en llocs no habilitats per fer-ho, la captura en viu, la
tinença, el tràfic, el comerç, l’exhibició pública o la taxidèrmia d’animals o dels ous i
les cries d’aquests o de qualsevol part o producte obtingut de les espècies incloses
en les categories A i B de l’annex de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció
dels animals.
1.1.9. Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant l’últim any.
1.2.

Són infraccions greus:

1.2.1. Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal•lacions
inadequades des del punt de vista higienicosanitari, de benestar animal i de
seguretat, que suposi risc greu per a la seva salut.
1.2.2. No vacunar els animals de companyia o no realitzar-los els tractaments
obligatoris.
1.2.3. Realitzar venda ambulant d’animals fora de mercats, fires i qualsevol altre
certamen autoritzat.
1.2.4. Anul·lar el sistema d’identificació sense prescripció ni control veterinari.
1.2.5. No mantenir en captivitat o en les degudes condicions, així com exhibir o
passejar per les vies i espais públics animals salvatges la tinença dels quals sigui
permesa per aquesta Ordenança.
1.2.6. Tirar al colom.
1.2.7. No lliurar la documentació exigida en tota transacció d’animals.
1.2.8. Maltractar o agredir físicament els animals, quan els comporti conseqüències
greus per a la salut.
1.2.9. Organitzar o participar en matances públiques d’animals.
1.2.10. Utilitzar animals en atraccions firals de cavallets.
1.2.11. Subministrar substàncies a un animal que li causin alteracions greus de la
salut o del comportament, llevat dels casos permesos per la normativa vigent.
100

1.2.12. Utilitzar animals en espectacles, filmacions, activitats publicitàries, culturals
o religioses i qualsevol altra activitat, sempre que els pugui ocasionar dany o
sofriment, degradació, paròdies, burles, tractaments antinaturals o ferir la
sensibilitat de les persones que els contemplen.
1.2.13. Practicar la caça en llocs no autoritzats, la captura en viu, la tinença, el
tràfic, el comerç o l’exhibició pública d’animals o dels ous i les cries o de qualsevol
part o producte obtingut de les espècies de la fauna declarades protegides per
tractats i convenis internacionals vigents.
1.2.14. Practicar la caça en llocs no autoritzats, la captura en viu, la tinença, el
tràfic, el comerç o l’exhibició pública i la taxidèrmia d’animals o dels ous i les cries o
de qualsevol part o producte obtingut de les espècies incloses en les categories C
de l’annex de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.
1.2.15. Oposar resistència a la funció inspectora o obstaculitzar-la.
1.2.16. No donar als animals l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la
salut, sempre que se’ls causi perjudicis greus.
1.2.17. Abandonar animals, quan això no els comporti cap risc.
1.2.18. Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any.
1.3.

Són infraccions lleus:

1.3.1. Incomplir les obligacions d’identificació mitjançant microxip dels animals de
companyia.
1.3.2. Incomplir les obligacions d’inscripció al Registre Censal Municipal dels
animals i les posteriors comunicacions preceptives.
1.3.3. Portar els animals a la via i espais públics sense una placa identificativa o
qualsevol altre mitjà adaptat al collar de l’animal en el qual consti el nom de l’animal
i les dades de la persona propietària o posseïdora.
1.3.4. Vendre animals a menors de setze anys i a persones incapacitades sense
l’autorització dels qui en tenen la pàtria potestat o la custòdia.
1.3.5. Fer donació d’un animal com a premi, recompensa o regal de compensació
per altres adquisicions de naturalesa distinta a la transacció onerosa d’animals.
1.3.6. Transportar animals vulnerant els requisits establerts per aquesta Ordenança
i per la normativa vigent.
1.3.7. Filmar animals per al cinema, la televisió o altres mitjans de difusió que
reprodueixin escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d’animals
sense disposar de la corresponent autorització municipal prèvia.
1.3.8. Fer exhibició ambulant d’animals com a reclam.
1.3.9. No evitar la fugida d’animals.
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1.3.10. Practicar la caça en llocs no habilitats, la captura en viu, la tinença, el tràfic,
el comerç, l’exhibició pública o la taxidèrmia d’animals o dels ous i les cries o de
qualsevol part o producte obtingut de les espècies incloses en les categories D de
l’annex de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.
1.3.11. Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions
inadequades des del punt de vista higienicosanitari, de benestar animal i de
seguretat, quan no els comporti un risc greu per a la seva salut.
1.3.12. Maltractar o agredir físicament els animals, quan no els comporti resultats
lesius.
1.3.13. Afectar psicològicament els animals.
1.3.14. Subministrar als animals substàncies que els causin alteracions lleus de la
salut o del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.
1.3.15. No donar als animals l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la
salut, quan això no els causi perjudicis greus.
1.3.16. Permetre l’entrada dels menors de 14 anys a les curses de braus.
1.3.17. Mantenir els animals lligats durant la major part del dia o limitar-los de forma
duradora el moviment necessari per a ells, lligar-los amb una corda inferior a 3
metres, o no prendre mesures quan no paren amb els lladrucs.
1.3.18. Posseir un animal salvatge en captivitat sense tenir subscrita una pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil.
1.3.19. Organitzar o participar en curses de braus com a part o en ocasió d’un
espectacle no taurí, sempre que els pugui ocasionar dany o sofriment, degradació,
paròdies o tractaments antinaturals o ferir la sensibilitat de les persones que els
contemplen.
1.3.20. Exhibir amb finalitats lucratives o comerciar amb animals fora dels
certàmens o altres concentracions d’animals vius i dels llocs legalment permesos
per això, llevat de les transaccions entre particulars, quan es limitin als seus
animals de companyia, no tinguin afany de lucre i es garanteixi el benestar de
l’animal.
1.3.21. Qualsevol altra infracció de la Llei de protecció dels animals i de la
normativa que la desenvolupi que no hagi estat tipificada com a greu o molt greu.
2.

Animals potencialment perillosos: d’acord amb la Llei estatal 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals perillosos i la Llei 10/1999,
de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos,
constitueixen infraccions administratives en matèria d’animals potencialment
perillosos les tipificades en aquestes lleis i, en particular, les especificades en els
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apartats següents:
2.1.

Són infraccions molt greus:

2.1.1. Abandonar un animal potencialment perillós.
2.1.2. Tenir animals potencialment perillosos sense disposar de la corresponent
llicència.
2.1.3. Transmetre per qualsevol títol un animal potencialment perillós a qui no
disposi de la corresponent llicència.
2.1.4. Ensinistrar animals potencialment perillosos per activar la seva agressivitat o
per a finalitats prohibides, així com realitzar activitats d’ensinistrament d’atac no
autoritzades.
2.1.5. Organitzar o participar en baralles, concursos, exercicis, exhibicions o
espectacles d’animals potencialment perillosos destinats a demostrar la seva
agressivitat.
2.2.

Són infraccions greus:

2.2.1. Deixar solt un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures
necessàries per evitar-ne l’escapada o la pèrdua.
2.2.2. Incomplir les obligacions d’identificació o d’inscripció al Registre Censal
Municipal d’un animal potencialment perillós.
2.2.3. Tenir un gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió o sense
estar subjecte amb una cadena.
2.2.4. Transportar animals potencialment perillosos incomplint els requisits
establerts en aquesta Ordenança i en la normativa aplicable.
2.2.5. Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació
requerida per les autoritats competents o els seus agents, així com també el
subministrament d’informació inexacta o documentació falsa.
2.2.6. Incomplir les mesures de seguretat establertes amb relació a l’habitacle
o les instal·lacions dels animals potencialment perillosos.
2.2.7. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil exigible als propietaris
d’animals potencialment perillosos.
2.3.

Són infraccions lleus:

2.3.1. Tenir gossos potencialment perillosos a les vies o espais públics sense que
la persona que els condueixi i controli dugui el document identificatiu o la llicència
municipal, així com la certificació acreditativa de la inscripció registral.
2.3.2. Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i espais públics en el cas de
menors de divuit anys.
2.3.3. Tenir més d’un gos potencialment perillós per persona a les vies i espais
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púbics.
2.3.4. Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i espais públics amb una
corretja o cadena extensible, o de longitud superior a dos metres.
2.3.5. No complir les mesures de seguretat establertes per als habitacles o
instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos.
2.3.6. No senyalitzar les instal·lacions que continguin gossos potencialment
perillosos.
2.3.7. Incomplir qualsevol de les obligacions sobre animals potencialment
perillosos previstes en aquesta Ordenança o en la normativa aplicable, sempre que
n’hagi estat qualificada com a greu o molt greu.
2

Ordenança: d’acord amb aquesta Ordenança, són infraccions en matèria de
protecció i tinença

3.

d’animals les que es tipifiquen en els apartats següents:
3.1.

Són infraccions molt greus:

3.1.1. Tenir gats, gossos o animals salvatges en captivitat en domicilis particulars
sense disposar de la corresponent llicència municipal.
3.1.2. Tenir animals salvatges en captivitat potencialment perillosos.
3.1.3. Tenir animals salvatges en captivitat sense sotmetre’s a la comunicació
prèvia o al control periòdic.
3.1.4. Traslladar animals salvatges en captivitat per mitjà del transport públic.
3.1.5. Exhibir i passejar animals salvatges en captivitat a la via i espais públics i als
passadissos interiors dels establiments comercials col•lectius.
3.1.6. Tenir i vendre animals salvatges en captivitat potencialment perillosos.
3.1.7. No retirar els gossos utilitzats per a la vigilància d’obres un cop s’acabin,
sempre que això pugui suposar-los danys greus o es tracti d’un gos potencialment
perillós.
3.1.8. Oferir o vendre animals de criança en domicilis particulars.
3.1.9. Permetre als animals domèstics dipositar les seves deposicions i miccions
als parcs i jardins d’ús per als infants.
3.1.10. Mantenir els animals en locals, públics o privats, en condicions inadequades
de qualitat ambiental, lluminositat, soroll, fums i similars, sempre que pugui afectarlos físicament o psicològicament, i sempre que els suposi conseqüències molt
greus per a la salut.
3.1.11. Tenir animals als parcs infantils o jardins d’ús per als infants i el seu entorn,
així com en les zones de plantació i en les instal·lacions i edificis públics.
3.1.12. Matar els animals sense cap causa regulada legalment.
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3.1.13. Abandonar i/o abocar cadàvers o restes d’animals morts a la via pública i
als espais oberts sense edificar, tant públics com privats.
3.1.14. No procedir a l’eliminació o la destrucció dels animals o restes d’animals
morts.
3.2.

Són infraccions greus:

3.2.1. No retirar els gossos utilitzats per a la vigilància d’obres un cop s’acabin,
sempre que no els pugui suposar danys greus o no es tracti d’un gos potencialment
perillós.
3.2.2. La

presència

d’animals

en

els

locals

destinats

a

la

fabricació,

emmagatzematge, transport, manipulació o venda d’aliments, llevat dels gossos
pigall i dels de seguretat.
3.2.3. Exhibir o oferir, amb finalitats lucratives, animals fora dels certàmens o altres
concentracions d’animals vius i dels llocs legalment permesos per això, llevat de les
transaccions entre particulars, quan es limiten als seus animals de companyia, no
tinguin afany de lucre i es garanteix el benestar de l’animal.
3.2.4. Sotmetre els animals a treballs inadequats amb relació a les seves
característiques i les condicions higièniques i sanitàries.
3.2.5. Mantenir bovins i tota classe de bestiar destinat a la producció làctia
(vaqueries), així com animals per al consum que no sigui propi.
3.2.6. Tenir animals domèstics als espais públics quan és prohibit.
3.2.7. No fer la corresponent comunicació sobre la sostracció o pèrdua d’un animal
de companyia.
3.2.8. Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de
seguretat.
3.2.9. Transportar animals domèstics en transport públic amb vulneració dels
requisits i condicions establertes per això en aquesta Ordenança i en la normativa
aplicable.
3.2.10. No proporcionar als animals aigua potable i neta, una alimentació suficient i
equilibrada o l’espai, ventilació, humitat, temperatura, llum i aixopluc adequats,
sempre que això els suposi conseqüències greus per a la salut.
3.2.11. No proporcionar als animals les cures mínimes necessàries.
3.2.12. No mantenir els allotjaments dels animals nets, desinfectats i desinsectats,
així com no retirar periòdicament els excrements i orines, sempre que això els
suposi conseqüències greus per a la salut.
3.2.13. Mantenir els animals lligats, si escau, durant més de 8 hores, sempre que
això els suposi conseqüències greus per a la seva salut.
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3.2.14. Mantenir els animals més de 4 hores seguides en vehicles estacionats,
celoberts, balcons i similars, així com mantenir-les en vehicles estacionats sense la
ventilació suficient o en una zona on no hi hagi ombra permanent durant els mesos
d’estiu, sempre que això els suposi conseqüències greus per a la salut.
3.2.15. Tancar els animals de companyia en els maleters dels vehicles.
3.2.16. Deixar sols els animals de companyia durant més de dotze hores, tant a
l’interior de l’habitatge com a l’exterior, ja siguin en terrasses, galeries, balcons,
passadissos, escales, patis o similars.
3.2.17. Tenir els animals de companyia en establiments públics de restauració on
és permesa la seva presència sense estar degudament identificats, sense una
corretja o cadena o sense morrió, llevat que es trobin en un espai tancat i específic
per a ells.
3.2.18. Ensinistrar els animals per activitats d’atac, defensa, guarda i similars.
3.2.19. No proporcionar als animals potencialment perillosos les condicions
higièniques i sanitàries i les atencions necessàries.
3.2.20. Incomplir les condicions d’allotjament dels animals potencialment perillosos,
establertes en aquesta Ordenança i en la normativa aplicable.
3.2.21. No tenir lligats els gossos potencialment perillosos que es trobin en una
finca, casa de camp, xalet, parcel·la, terrassa, pati o qualsevol altre lloc delimitat,
llevat que es disposi d’habitacle amb superfície, alçada i adequat tancament.
3.2.22. Adquirir un gos potencialment perillós en el cas de persones menors d’edat
o privades, judicialment o governativament, de la seva tinença.
3.3.

Són infraccions lleus:

3.3.1. No instal·lar els rètols necessaris advertint de l’existència de gossos per a la
vigilància d’obres, o instal·lar-los de forma no visible.
3.3.2. No impedir la fugida dels gossos per a la vigilància de les obres del recinte
vigilat.
3.3.3. No proveir-se de la cartilla sanitària quan l’animal compleixi els tres mesos
d’edat.
3.3.4. Rentar o banyar els animals a la via, espais públics riera o basses, així com
fer-los beure aigua amorrats a la boca de les fonts públiques.
3.3.5. Donar menjar als animals a la via i espais públics.
3.3.6. La presència d’animals a les piscines públiques, llevat dels gossos pigall i
dels de seguretat.
3.3.7. Pertorbar la vida dels veïns amb crits, cants, sons o altres sorolls dels
animals.
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3.3.8. Permetre l’entrada d’animals als establiments de concurrència pública, quan
estigui prohibit per aquesta Ordenança.
3.3.9. Incomplir les obligacions de les persones propietàries o posseïdores
d’animals domèstics que hagin causat lesions a persones, béns o altres animals.
3.3.10. No proporcionar als animals aigua potable i neta, una alimentació suficient i
equilibrada o l’espai, ventilació, humitat, temperatura, llum i aixopluc adequats,
sempre que això els suposi conseqüències lleus per a la salut.
3.3.11. No mantenir els allotjaments dels animals nets, desinfectats i desinsectats,
així com no retirar periòdicament els excrements i orines, sempre que això els
suposi conseqüències lleus per a la salut.
3.3.12. Mantenir els animals lligats, si escau, durant més de 8 hores, sempre que
això els suposi conseqüències lleus per a la salut.
3.3.13. Mantenir els animals més de 4 hores seguides en vehicles estacionats,
celoberts, balcons i similars, així com mantenir-los en vehicles estacionats sense la
ventilació suficient o en una zona on no hi hagi ombra permanent durant els mesos
d’estiu, sempre que això els suposi conseqüències lleus per a la salut.
3.3.14. No lliurar anyalment al Registre Censal Municipal còpia de la corresponent
pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers, tot això amb
relació als animals potencialment perillosos.
3.3.15. No notificar els veterinaris clínics del poble a l’Administració municipal els
casos que hagin atès consistents en lesions produïdes per agressions entre
gossos.
3.3.16. Tenir animals de companyia a la via i espais públics sense estar lligats per
mitjà d’un collar i una corretja o cadena.
3.3.17. Permetre als animals domèstics efectuar les seves miccions en les façanes
dels edificis i en el mobiliari urbà.
3.3.18. No recollir immediatament les deposicions dels animals domèstics a les vies
i espais públics, no abocar-les de la manera legalment regulada i en els llocs
destinats per això, així com no procedir a la neteja immediata dels elements
afectats per les esmentades deposicions.

Article 123. Relatives a les infraccions descrites en el Títol IV

1

Als efectes d’aquesta Ordenança, es considerarà infracció molt greu tota acció o
omissió que suposi l’incompliment o la vulneració dels articles següents: 60.2.3,
60.2.5 sempre que es tracti de líquids perjudicials, 60.2.11, 60.2.23 sempre que es
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tracte de residus perillosos o especials i 61.4.
2

Als efectes d’aquesta Ordenança, es considerarà infracció greu tota acció o omissió
que suposi l’incompliment o vulneració dels articles següents: 54.2.1, 54.2.3, 57.2,
60.2.4, 60.2.6, 60.2.13, 60.2.21, 60.2.22, 61.3, 66 i 70.2.

3

Als efectes d’aquesta Ordenança, es considerarà infracció lleu tota acció o omissió
que suposi l’incompliment o vulneració dels articles següents: 54.1, 54.2.2, 54.2.4,
54.2.5, 59.2.2, 59.2.3, segon paràgraf de l’article 59.5, 60.2.1, 60.2.2, 60.2.5,
sempre que es tracti de líquids no perjudicials, 60.2.7, 60.2.8, 60.2.9, 60.2.10,
60.2.12, 60.2.14, 60.2.15, 60.2.16, 60.2.17, 60.2.18, 60.2.19, 60.2.20, 60.2.23,
sempre que no es tracti de residus perillosos o especials, 61.2, 69, 70.1, així com
tota acció o omissió que suposi infracció a aquest títol, sempre que no hagi estat
tipificada com greu o molt greu.

Article 124. Relatives a les infraccions descrites en el Títol V

1

Als efectes d’aquesta Ordenança, es considerarà infracció molt greu tota acció o
omissió que suposi l’incompliment o la vulneració dels articles següents: 71.2 si la
infracció suposa manca de seguretat, 71.3 si la infracció suposa manca de
seguretat, segon paràgraf de l’article 72.1, 87.1, 92.2.14, 92.2.15, 92.2.19, 98.2,
98.6 si és susceptible de produir danys molt greus, 98.7 si és susceptible de produir
danys molt greus, 98.8 si és susceptible de produir danys molt greus 100.1, 101 i
104.2.

2

Als efectes d’aquesta Ordenança, es considerarà infracció greu tota acció o omissió
que suposi l’incompliment o vulneració dels articles següents: 71.2 si la infracció
suposa manca d’higiene, salubritat o ornat públic, 71.3. si la infracció suposa
manca d’higiene, salubritat o ornat públic, primer paràgraf de l’article 72.1, 72.3,
73.2, segon paràgraf de l’article 73.4.3, 73.6, segon paràgraf de l’article 75.2, 76,
78, 82.1, 83.2, 85.1, 87.2.1, 87.2.2, 91.2, segon paràgraf de l’article 92.2.16, 93.3,
95.1, 96.1, 98.1, 98.3, 98.4, 98.6 si és susceptible de produir danys greus,
98.7 si és susceptible de produir danys greus, 98.8 si és susceptible de produir
danys greus, 102.2, 103 i 104.1.

3

Als efectes d’aquesta Ordenança, es considerarà infracció lleu tota acció o omissió
que suposi l’incompliment o vulneració dels articles següents: 73.3, 73.4.1, 73.4.2,
primer paràgraf de l’article 73.4.3, 73.5, primer paràgraf de l’article 75.2, 77, 80.1,
80.2, 82.2, 82.3, 82.4, 82.5, 83.1, 84.1, 84.3, 85.2, 85.3, 85.4, 86.2, 86.3, 87.2.3,
87.2.4, 87.2.5, 87.2.6, 87.2.7, 87.2.8, 88, 91.4, 91.5, 91.6, 92.1, 92.2.1, 92.2.2,
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92.2.3, 92.2.4, 92.2.5, 92.2.6, 92.2.7, 92.2.8, 92.2.9, 92.2.10, 92.2.11, 92.2.12,
92.2.13, primer paràgraf de l’article 92.2.16, 92.2.17, 92.2.18, 92.2.20, 93.2, 94,
98.9, 98.10, 98.11, 98.12, 98.14, 98.15, 98.16, 98.17, 100.3, així com tota acció o
omissió que suposi infracció a aquest títol, sempre que no hagi estat tipificada com
a greu o molt greu.

SECCIÓ 3a. Fórmules alternatives

Article 125. Reconeixement voluntari de responsabilitat

1

Les persones responsables de les infraccions regulades en aquesta Ordenança
podran reconèixer la seva responsabilitat en qualsevol moment de la tramitació de
l’expedient administratiu sancionador.

2

Com a norma general, sempre que legalment sigui possible i prèvia conformitat de
les parts, les sancions de caràcter econòmic que s’imposin per la comissió de fets o
actes contraris a aquesta Ordenança, podran ser substituïdes per altres fórmules
alternatives, encaminades a la reparació del dany causat, amb la finalitat de
contribuir, pel seu caràcter, a fomentar la conducta cívica entre la ciutadania.

Article 126. Treballs voluntaris per a la comunitat i tasques socioeducatives

1

El reconeixement de la responsabilitat, quan vagi acompanyat de l’oferiment de dur
a terme accions educatives, possibilitarà, quan legalment sigui possible, i amb les
finalitats de generar conductes cíviques, reparar, en la mesura del possible, els
danys ocasionats a la resta de la ciutadania com a conseqüència d’una conducta
incívica i evitar la comissió de futures conductes incíviques, que la persona
instructora del corresponent expedient administratiu sancionador proposi a l’òrgan
competent per a la seva resolució, la substitució de la corresponent sanció
econòmica per la realització de treballs voluntaris per a la comunitat o de tasques
socioeducatives en general, sempre que la persona infractora hagi acreditat, si
escau, haver reparat el dany material ocasionat, llevat del cas que el treball
voluntari per a la comunitat consisteixi precisament en la reparació de l’esmentat
dany.

2

Aquesta mesura de substitució no serà possible quan l’Administració tingui
coneixement d’una conducta reiterada o reincident en la comissió d’infraccions a
aquesta Ordenança per part de la persona infractora, llevat que aquesta sigui
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menor d’edat.
3

No obstant això, l’esmentada mesura de substitució també podrà ser adoptada, si
escau, amb posterioritat a la resolució de l’expedient sancionador, prèvia sol•licitud
de la persona interessada dintre del termini d’un mes, comptat des del següent dia
hàbil a la notificació de l’esmentada resolució.

4

Atès el caràcter voluntari d’aquestes accions educatives, no seran considerades
com a sanció.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

L’establert per aquesta Ordenança s’entén sense perjudici de les intervencions que
corresponguin fer a altres organismes de les administracions en l’àmbit de les seves
respectives competències.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Aquesta Ordenança no serà d’aplicació als procediments administratius iniciats abans de
la seva entrada en vigor.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Amb l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança resta derogada:
L’Ordenança sobre la tinença d’animals en tot allò que la contradigui.
Totes aquelles normatives municipals que siguin o resultin contràries, contradictòries,
incompatibles o oposades a aquesta Ordenança.

DISPOSICIÓ FINAL

De conformitat amb el que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la
publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, que tindrà lloc un cop
finalitzat el termini de 15 dies hàbils previst a l’article 65.2 de l’esmentada Llei.
Setembre del 2008
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