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1. FINALITAT
1. El municipi és un espai col·lectiu on tothom te dret a trobar les condicions per a la
seva realització personal, política, social, amb les condicions ambientals òptimes,
comportant l’assumpció de deures de solidaritat, respecte mutu i tolerància.
2. Aquesta ordenança regula l’ocupació dels espais públics i una sèrie de mesures
adreçades al foment i promoció de la convivència ciutadana i veïnal i el civisme a l’espai
públic, identifica quins són els béns jurídics protegits, preveu quines són les normes de
conducta en cada cas i sanciona aquelles que poden pertorbar, lesionar o deteriorar tant
la pròpia convivència ciutadana com els béns que es troben a l’espai públic que li ha de
servir de suport, preveient, en el seu cas, mesures específiques d’intervenció.

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ
Aquesta ordenança s’aplica a tot el terme municipal e Premià de Mar, i dins d’aquest,
queda obligada tota la ciutadania en general, sigui quina sigui la seva situació jurídicoadministrativa.

3. DRETS DELS CIUTADANS I LES CIUTADANES
L’Ajuntament de Premià de Mar reconeix els drets de la ciutadania en general en les
seves relacions amb l’Administració municipal i aquesta ordenança garanteix i protegeix
els següents drets a les persones incloses dins del seu àmbit d’aplicació, en relació amb
la ciutat:
-Gaudir dels espais públics en condicions adients d'higiene, seguretat ambiental,
sonoritat i tranquil·litat, així com fer ús del mobiliari urbà conforme al seu destí en
condicions d' ornat i seguretat idònies.
-Fer ús de les vies públiques destinades respectivament al pas i a la circulació de
persones i vehicles sense més obstacles ni dificultats que les expressament autoritzades
en el marc de l’ordenació establerta.
-Ser respectats en la manifestació pública de les seves creences i ideologia sempre que
aquestes no es signifiquin com a contràries als drets emparats per la Constitució, i
s’exerceixin amb les autoritzacions adients a cada cas.
-Gaudir en els espais privats d’uns estàndards de salubritat ambiental, d’higiene i de
respecte que assegurin la tranquil·litat.
-Rebre un tracte respectuós i digne de la resta de persones.
-Fer ús dels serveis públics en les condicions de normalitat i amb els estàndards de
qualitat fixats per l’ Ajuntament amb criteris d' accessibilitat universal i disseny per a tots
i totes.
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4. DEURES DELS CIUTADANS I LES CIUTADANES EN RELACIÓ AMB LA
CIUTAT
-Fer ús diligent dels espais públics i del mobiliari urbà, de forma que:
-S’evitin accions que puguin generar situacions de risc o perill per a la vida i/o salut i/o la
integritat física de persones i béns.
S’evitin accions que puguin ocasionar danys o alterar el funcionament regular i l’estat del
mobiliari urbà conforme al seu destí, o que en comportin la degradació visual o d’ornat.
-Respectar el lliure exercici dels drets reconeguts als altres ciutadans i ciutadanes en
aquesta Ordenança i en la resta de normatives.
-Respectar la tranquil·litat ciutadana, el medi ambient i la seguretat de les persones i
evitar la comissió d’actes que puguin deteriorar-les.
-Respectar la tranquil·litat i els estàndards ambientals familiar o individual de la resta de
ciutadans i ciutadanes, tot i desenvolupar-se en els espais privats.
-Evitar el desenvolupament d’accions que atemptin contra els drets reconeguts en
aquesta ordenança i en la resta de normatives.

Garantia dels drets i els deures dels ciutadans i les ciutadanes
L’ajuntament promourà i desenvolupar les condicions i els serveis necessaris per garantir
l’exercici dels drets i el compliment de les obligacions per part dels ciutadans i les
ciutadanes.
Les mesures de policia administrativa es configuren, de conformitat amb aquesta
Ordenança, com a l’última opció sempre que les accions o omissions detectades en
resultin perjudicials pels interessos generals o de terceres persones, o que es manifestin
externament com a expressió conscient i voluntària de rebuig dels béns i interessos
protegits per la present Ordenança i l’ordenament jurídic en general.

5. ESPAI PÚBLIC
És necessari garantir l'ús racional, ordenat i propi de les vies i els espais públics a través
d' una sèrie d' instal·lacions i/o ocupacions, el dret de les persones a no ser molestades o
pertorbades en l' exercici de la seva llibertat, la salut de les persones, i la salvaguarda de
la seguretat pública.
Als efectes de la present Ordenança es considera espai d’ús públic tots aquells béns de
domini públic o privat en espais oberts que la normativa declari amb aquest caràcter, o
altres tipus de bens que estiguin afectes a l’ús públic o als serveis públics de l’
Ajuntament de Premià de Mar, tals com la via pública, els carrers, ponts, voravies, parcs,
espais enjardinats, els seus elements vegetals, fonts, estanys, el mobiliari urbà en
general, els elements d’ornament i els demés béns municipals de caràcter públic dins del
terme municipal.
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5.1 OCUPACIÓ I AUTORITZACIÓ D’ACTES EN ESPAIS PÚBLICS
Les persones o entitats organitzadores d’actes a celebrar als espais públics han de
garantir la seguretat de les persones i els béns. A aquests efectes han de complir amb les
condicions de seguretat generals i d’autoprotecció que es fixin en cada cas per l’òrgan
competent.
Les persones o entitats organitzadores dels actes hauran de sol·licitar autorització a
l’Ajuntament amb un termini d’antelació de 30 dies al de realització de l’acte, dins del
qual l’Ajuntament dictarà resolució.
L’incompliment del termini d’antelació comportarà que no es pugui garantir que es
disposi de l’autorització per a la data fixada per a la realització de l’acte. Aquest
incompliment no afectarà al termini de 30 dies que disposa l’Ajuntament per a resoldre, a
comptar a partir de la data de presentació de la sol·licitud al Registre General de
l’Ajuntament.
En la sol·licitud d’autorització o comunicació haurà de constar les dades personals del
responsable de la organització, el dia i franja horària que es farà l’acte, el lloc concret i
una aproximació de l’afluència de participants per tal de garantir la normal mobilitat.
Les persones organitzadores de l’acte han de subscriure un contracte d’assegurança que
cobreixi la responsabilitat civil en la que puguin incórrer pels danys personals i materials i
els perjudicis que es puguin causar per la realització de l’acte. A aquest efecte, els
organitzadors hauran d’acompanyar amb la sol·licitud declaració responsable de què
disposen, o disposaran abans de l’inici de l’acte, de la corresponent pòlissa
d’assegurança.
Les persones o entitats organitzadores d’actes públics,
col·laboració, coresponsabilitat i confiança amb l’autoritat
perquè els espais públics utilitzats no s’embrutin i no es
urbans o arquitectònics, restant obligats, en el seu cas,
reposició i/o neteja.

en atenció als principis de
municipal, hauran de vetllar
deteriorin els seus elements
a la corresponent reparació,

En el supòsit que l’Ajuntament de Premià de Mar atorgui permís per realitzar algun tipus
d’activitat en els espais verds públics, un cop finalitzat l’acte, l’entitat o l’empresa
organitzadora està obligada a retirar tot el material de senyalització i de protecció que
s’hagi instal·lat per a fer l’activitat, en el termini màxim fixat a l’autorització.
El material de senyalització ha de ser sempre totalment desmuntable. Es prohibeix
expressament d’emprar pintura i de clavar cartells indicadors en els arbres i mobiliari per
a senyalitzar.
Els organitzadors seran els responsables dels possibles danys que es produeixin en
ocasió o a conseqüència dels actes que s’hi celebrin, tot això sense perjudici de la sanció
o qualsevol altre tipus d’acció legal que procedeixi.
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En cas que no observessin aquestes obligacions, l’Ajuntament procedirà a executar-ho de
forma subsidiària amb càrrec a l’organitzador.
L’Ajuntament no atorgarà autorització per a la celebració d’esdeveniments festius,
musicals, culturals, esportius o d’índole semblant en els espais públics on es pretenguin
realitzar quan, per les previsions del públic assistent, les característiques del propi espai
públic o altres circumstàncies degudament acreditades i motivades a l’expedient, els
esmentats esdeveniments puguin posar en perill la seguretat, la convivència o el civisme.
En aquests supòsits, sempre que sigui possible, l’Ajuntament proposarà a l’organització
espais alternatius on pugui celebrar-se l’acte.
Les entitats inscrites al registre municipal, les associacions sense ànim de lucre, les
escoles municipals i els instituts del municipi que vulguin realitzar activitats a l’espai
públic, podran sol·licitar a l’Ajuntament el material necessari perquè puguin dur-les a
terme (taules, cadires, tarimes, tanques...), el qual es facilitarà de manera gratuïta en el
supòsit de què es disposi i estigui disponible.
En cas de què sigui necessari, també es facilitarà gratuïtament un punt de llum.

6. CIVISME
6.1 DETERIORAMENT I DREGRADACIÓ DE L’ESPAI URBÀ PER CONDUCTES
INCIVIQUES
S’ha de garantir un ús racional i ordenat de l’espai públic i els seus elements, a més, si
s’escau, de la salvaguarda de la salut pública, la salubritat, el dret a gaudir d’un espai
públic net i no degradat, la protecció de la seguretat i el patrimoni municipal i el respecte
a les pautes generalment acceptades de la convivència ciutadana i de civisme.
També des d’espais privats, quan aquestes afectin a l’espai públic.
Normes de conducta
1. Es prohibeixen les conductes vandàliques, agressives o negligents en l’ús del mobiliari
urbà que generin situacions de risc o perill per a la salut i la integritat física de les
persones i/o els béns.
2. Es prohibeix fer un ús impropi dels espais públics i els seus elements, així com dur a
terme conductes impròpies, de manera que impedeixi o dificulti la utilització i el gaudi
per a la resta d’usuaris.
3. Es prohibeixen les següents conductes o usos impropis dels espais públics i dels seus
elements:
a) Embrutar o deslluir, per qualsevol mètode, tant els edificis públics com els privats, els
equipaments, les instal·lacions i el mobiliari urbà, així com qualsevol altre element de
places, parcs, jardins i de la via pública en general.
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b) Realitzar les necessitats fisiològiques, així com escopir, en qualsevol dels espais
públics definits objecte com a àmbit d’aplicació objectiva d’aquesta ordenança.
c) Mantenir relacions o determinades pràctiques sexuals als espais i equipaments públics
atemptar contra el respecte a les pautes generalment acceptades de la convivència
ciutadana i de civisme.
4. En relació als parcs, jardins i zones verdes públiques, s’estableix el següent:
a) Totes les persones estan obligades a mantenir una conducta correcta i a respectar
l’arbrat i les plantacions de tot tipus, així com les plantes i les instal·lacions
complementàries, i evitar tota classe de desperfectes i brutícia.
b) Tothom està obligat a respectar els senyals existents als parcs i jardins i a atendre
les indicacions dels agents de la Policia Local i dels agents cívics.
c) En els parcs i jardins públics està especialment prohibit:

1) Trepitjar o passar per sobre dels talussos, els parterres i les plantacions, i
danyar les plantes i les flors.
2) Pujar als arbres, sacsejar-los, trencar branques, esqueixos, fulles, flors o
fruits, gravar l’escorça o arrencar-la i, en general, perjudicar l’arbrat, els
arbusts i les plantacions de qualsevol altra manera.
3) Abocar qualsevol tipus de líquid, encara que no sigui perjudicial, en els
escossells dels arbres i a les rases o sots i les seves proximitats.
4) Dipositar qualsevol tipus de material que puguin dificultar el pas de l’aigua,
l’aire o dels fertilitzants a les arrels, o l’accés dels operaris per al seu
manteniment habitual.
5) Llençar objectes encesos, llumins o puntes de cigarreta.
6) Extreure pedres, sorra, plantes o altres elements ornamentals.
7) Manipular el sistema de reg, així com les aixetes d’aigua, arquetes o
instal·lacions similars.
8)

L’entrada i circulació de ciclomotors i altres vehicles a motor, excepte vehicles
de serveis.

9)

Els jocs infantils estan destinats exclusivament als nens, i els elements de
salut a persones adultes. Són infracció tots els actes que suposin un mal ús
dels jocs o que generin brutícia o danys, i en particular: l’ús de jocs que
puguin ocasionar danys o molèsties a altres persones; l’ús diferent d’allò
establert que comporti o pugui comportar un mal ús del joc o danyar-lo; i
també trencar-ne alguna part, descalçar-los o altres actes anàlegs.
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La responsabilitat de vigilar i controlar la seguretat dels nens que fan ús dels
jocs infantils és de pares o mares, tutor/es o guardador/es.
10) La realització de foc amb qualsevol sistema o artefacte, excepte en el cas
d’encendre’l personal autoritzat. Queden exempts aquells actes festius o
esdeveniments que disposin d’autorització municipal prèvia. En tot cas, en
finalitzar l’acte, caldrà deixar l’espai ocupat en les mateixes condicions inicials.
11) Els propietaris de gossos i/o gosses estan obligats a respectar les indicacions
de cada indret per als orins dels seus animals de companyia.
5. Qualsevol persona propietària de jardins i plantacions privades, de solars, parcel·les i
terrenys no edificats en què hi hagi plantacions que limitin amb la via pública, estan
obligats a podar o controlar el creixement d’aquestes plantacions de manera que no
obstrueixin o dificultin la il·luminació dels carrers, la senyalització viària, disminueixin la
visibilitat a les cruïlles, es respecti la distància de seguretat amb les línies elèctriques o
representin un risc pels vianants o pels béns o una molèstia per als vianants o vehicles
que hi circulin. També estan obligats a tractar les plantacions de manera que en cas
d’estar afectades per algun tipus de plaga puguin suposar un risc de transmissió de la
plaga a d’altres exemplars vegetals o bé ser un risc per a la seguretat i salut de persones
i animals.
Règim de sancions
Les conductes descrites anteriorment tindran la consideració d’infracció lleu, i seran
sancionades amb una multa de fins a 750.- euros, tret de les següents:
-

Serà greu i es sancionarà amb multa de 750,01 a 1.500 €:

Realitzar les necessitats fisiològiques, així com escopir, en qualsevol dels espais
definits a l’article 2 d’aquesta ordenança com a àmbit d’aplicació objectiva de la
mateixa, quan es realitzi en espais públics de concorreguda afluència de persones o
que siguin freqüentats per menors, o es faci en monuments o edificis catalogats o
protegits, o en les seves proximitats.
-

Serà molt greu i es sancionarà amb multa de 1.501,01 a 3.000 €:

Les conductes vandàliques, agressives o negligents en l’ús del mobiliari urbà que
generin situacions de risc o perill per a la salut i la integritat física de les persones i/o
els béns.
Intervencions específiques
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l’autoritat retiraran i
intervindran cautelarment el gènere, els materials i els mitjans emprats.
2. Els serveis municipals adoptaran en cada cas les mesures que siguin procedents en
coordinació amb els serveis socials municipals o, si escau, amb altres institucions
7
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públiques i, si ho estimés necessari per raons de salut, sol·licitaran la presència d’un
vehicle del servei d’emergències mèdiques per traslladar aquestes persones a
l’establiment o servei municipal adient, amb la finalitat de socórrer-la o ajudar-la en allò
que sigui possible.

6.2 CONTAMINACIÓ VISUAL DE L’ENTORN URBÀ
PINTADES I ALTRES EXPRESSIONS GRÀFIQUES

MITJANÇANT

GRAFITS,

S’ha de garantir el dret a gaudir del paisatge urbà, que és indissociable del correlatiu
deure de mantenir-lo en condicions de neteja, polidesa i ornat.
Normes de conducta
1. Per tant, la contaminació visual de l’entorn urbà inclou aquesta tipologia de conductes
que no estarien permeses:
a) La realització de qualsevol tipus de grafits, pintades, taques, gargots, escrits,
inscripcions o grafismes o ratllats de la superfície de qualsevol element de l’espai
públic així com a l’interior o l’exterior d’equipaments, infraestructures o elements
d’un servei públic i instal·lacions en general, inclosos transport públic,
equipaments, mobiliari urbà, arbres, jardins i vies públiques en general i la resta
d’elements descrits en aquesta Ordenança. No s’inclouen els murals artístics
realitzats amb autorització del propietari o autorització municipal. S’inclouen els
realitzats en els béns privats visibles des de la via pública sense l’autorització del
propietari.
b) La col·locació de cartells, adhesius, enganxines, papers enganxats o qualsevol
altre forma de publicitat, excepte en els llocs especialment habilitats per l’autoritat
municipal, en les quals no estarà permesa la publicitat comercial o de caire
lucratiu.
2. Totes les persones tenen el dret de tenir cura i l’obligació de respectar el mobiliari
urbà (a mode enunciatiu, papereres, contenidors, bancs, fonts, jocs infantils, fanals,
parades i marquesines del transport públic, senyals de trànsit i indicadores i elements
d’ornament i similars) i d’abstenir-se de fer qualsevol acte que el pugui perjudicar,
danyar, afectar, embrutar o enlletgir.
3. Les persones organitzadores dels actes vetllaran perquè no es produeixin, durant la
seva celebració, conductes de degradació visual de l’espai utilitzat. Si amb motiu de
qualsevol d’aquests actes es produeixen les conductes descrites, els organitzadors ho
hauran de comunicar directament als agents de l’autoritat.
Règim de sancions
Les conductes descrites anteriorment tindran la consideració d’infracció lleu, i seran
sancionades amb una multa de fins a 750.- euros, tret de les següents:
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-

Seran greu i es sancionaran amb multa de 750,01 a 1.500 € les pintades o els
grafits que es realitzin:
a) En els elements del transport, ja siguin de titularitat pública o privada, inclosos
els vehicles, les parades, les marquesines i els altres elements instal·lats als
espais públics.
b) En els elements dels parcs i jardins públics.
c) En les façanes dels immobles públics o privats limítrofs, llevat que l’extensió
de la pintada o el grafit sigui quasi inapreciable.
d) En els senyals de trànsit o d’identificació viària, o de qualsevol element del
mobiliari urbà, quan comporti la inutilització o pèrdua total o parcial de
funcionalitat de l’element.
e) En els passos subterranis i els accessos i els passeigs.
f)

-

En el mobiliari urbà de la zona marítim terrestre.

Seran molt greu i es sancionaran amb multa de 1.501,01 a 3.000 € quan
s’atempti especialment a l’espai urbà per realitzar-se sobre monuments o edificis
catalogats o protegits.

Intervencions específiques
1. Quan es duguin a terme les anteriors conductes no permeses, els agents de l’autoritat
retiraran i intervindran cautelarment els materials o mitjans emprats, sens perjudici de la
imposició de les sancions que corresponguin per la infracció comesa.
2. Quan els grafits o pintades s’hagin realitzat en béns o immobles, ja siguin de titularitat
pública o privada, i aquests siguin visibles des de la via pública, per raons estètiques i
d’ornat públic, l’Ajuntament podrà requerir a les persones titulars d’aquests, per a què
procedeixin a la seva neteja i restitució al seu estat anterior. En cas de què la persona
titular no atengui aquest requeriment, l’Ajuntament podrà actuar subsidiàriament.
L’Ajuntament es rescabalarà de les despeses que comporti la neteja o reparació.
4. Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o les mares, tutors/es, o
guardadors/es per les accions de menors d’edat que depenguin d’ells/elles, aquells/es
seran també responsables directament i solidàriament de les infraccions descrites en
aquest article comeses per les persones menors que es trobin sota la seva tutela, sempre
que, per la seva part, consti dol, culpa o negligència.
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6.3 PROPIETARIS D’ANIMALS
La higiene i la cura sanitària dels animals de companyia és responsabilitat dels seus
propietaris o propietàries. (Es regula als articles 5 i 6 de l’Ordenança municipal
reguladora de la tinença d’animals)
Els conductors d’animals, quan aquests defequin a la via o als espais públics, estan
obligats a recollir els excrements i a dipositar-los als contenidors d’escombraries. Així
mateix, es prohibeix que els animals orinin en els parcs infantils, zones d'esbarjo,
mobiliari urbà i façanes d'edificis, havent de realitzar les seves necessitats en els llocs
habilitats, en cas d’existir, o en tot cas en els embornals de la xarxa de clavegueres, en
la part inferior de la vorada de la vorera o en els escocells dels arbres. En cas de no
poder-ho evitar, hauran de netejar la zona amb aigua. (Es regula a l’article 15 de
l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals)
En aquests espais els posseïdors d’animals de companyia hauran de vigilar-los i evitar
molèsties a les persones i a altres animals que comparteixin l’espai, així com evitar la
seva pèrdua o fugida. (Es regula a l’article 16 de l’Ordenança municipal reguladora de la
tinença d’animals)
Tots els gossos han d’anar lligats i, d’acord amb la normativa aplicable, amb morrió
mentre es trobin a la via pública i a l’interior de locals públics on se n’autoritzi l’entrada.
Queden exclosos d’aquest precepte els que es trobin en espais habilitats per a gossos.
(Es regula a l’article 14 de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals)
No és permet l'accés d'animals als parcs infantils ni rentar-los a la via pública ni a les
fonts del terme municipal, ni fer-los beure aigua en contacte amb els sortidors de les
fonts públiques. (Es regula a l’article 19 de l’Ordenança municipal reguladora de la
tinença d’animals)
6.4 JOCS I JUGUESQUES

És necessari protegir la salvaguarda de la seguretat pública, en la llibertat de circulació
de les persones i la protecció dels legítims drets dels usuaris o usuàries de l'espai públic,
sobretot dels col·lectius especialment vulnerables, com ara els menors.
Normes de Conducta
Jocs
La pràctica de jocs de pilota, monopatí o semblants en els espais públics permesos està
sotmesa al principi general de respecte als altres i, en especial, de la seva seguretat i
tranquil·litat, així com al fet que no comportin perill per als béns, serveis o instal·lacions,
tant públics com privats.
No és permesa la pràctica d’acrobàcies i jocs d’habilitat amb bicicletes, patins,
monopatins o d’altres elements semblants, fora de les àrees destinades a l’efecte, amb
caràcter estable o temporal.
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Queda prohibida la utilització d’escales per a vianants, elements per a l’accessibilitat de
persones discapacitades, baranes, bancs, passamans, o qualsevol altre element del
mobiliari urbà, per a les acrobàcies amb patins, monopatins, o elements semblants.
No es prohibeix el joc sinó aquelles situacions extremes que puguin ocasionar danys a les
persones o al mobiliari urbà.
Juguesques
No és permesa a la via i als espais públics la pràctica de juguesques que impliquen
apostes amb diners o béns, llevat d’autorització específica.
No és permesa la pràctica no autoritzada per l’Ajuntament, de jocs i competicions
esportives que pertorbin els legítims drets d’altres usuaris de l’espai públic.
Regim de sancions
Les conductes descrites anteriorment tindran la consideració d’infracció lleu, i seran
sancionades amb una multa de fins a 750.- euros, tret de les següents:
-

Seran greu i es sancionaran amb multa de 750,01 a 1.500 €:

a) La pràctica de jocs que comportin un risc rellevant per a la seguretat de les
persones o els béns, i, en especial, la circulació temerària amb patins, monopatins
o d’altres elements semblants per voreres o llocs destinats a vianants.
b) La utilització d’elements o instal·lacions arquitectòniques o del mobiliari urbà per a
la pràctica del monopatí, patins o semblants, quan els posin en perill de
deteriorament.
Intervencions específiques
1. Tractant-se de la infracció consistent en la pràctica de jocs a l’espai públic, els agents
de l’autoritat procediran a la intervenció cautelar dels mitjans emprats.
2. Igualment, en cas de les infraccions greus previstes en aquest apartat els agents
podran intervenir cautelarment el joc, monopatí, patí, bicicleta o semblant amb el qual
s’hagi produït la conducta.

6.5 CONSUM DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES I SUBSTÀNCIES ESTUPEFAENTS EN
LA VIA PÚBLICA

Són drets a protegir la salut i la salubritat, el respecte al medi ambient, la protecció dels
menors, el dret al descans i tranquil·litat dels veïns i veïnes, el dret a gaudir d’un espai
públic net i no degradat, l’ordenada utilització de la via pública, la garantia de la
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seguretat pública, a més d’altres béns com ara la competència lleial en el marc d’una
economia de mercat i els drets dels consumidors i consumidores i usuaris o usuàries.

L’Ajuntament vetllarà per tal d’evitar els danys per a la salut que es deriven del consum
de begudes alcohòliques, estupefaents i drogues, proposant i facilitant a les persones
consumidores que s'adrecin als serveis assistencials corresponents.
Normes de conducta
Sense perjudici de la normativa específica que sigui aplicable, es prohibeix la venda,
dispensació o consum d’alcohol en llocs, vies o transports públics, sempre que s’alteri la
tranquil·litat ciutadana o el dret a la lliure circulació de les persones.
No és permès el consum de begudes alcohòliques en envasos de vidre a les vies, espais i
serveis d’ús públic, llevat dels llocs expressament autoritzats, com terrasses, vetlladors o
similars, pel risc que suposen per a la resta d’usuaris dels espais públics si es trenquen o
si s’utilitzen amb finalitat d’agredir.
Els establiments oberts al públic que dispensin begudes alcohòliques en envasos de
vidre, han de vetllar per què els seus clients no surtin a l’exterior cometent la infracció
referida en aquest. La negligència en el control d’aquest aspecte serà sancionada. Els
organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, lúdica, festiva, esportiva o
de qualsevol altra índole vetllaran perquè no es produeixin durant la seva celebració les
conductes no desitjades. Quan les persones titulars dels establiments d’activitats de
pública concurrència o els organitzadors de l’acte públic no puguin evitar aquestes
conductes, hauran d’avisar els cossos o les forces de seguretat, per mantenir el
compliment de la normativa i col·laborar amb els agents de l’autoritat en cada moment.
Llevat dels supòsits d’autoritzacions puntuals que es puguin concedir, tampoc és permès
el consum de begudes alcohòliques en qualsevol tipus d’envàs a les vies i espais d’ús
públic quan es causin o es puguin causar molèsties als altres usuaris i als veïns:
a) Quan, per la morfologia o la naturalesa del lloc públic, el consum es faci de forma
massiva per grups de ciutadans o ciutadanes o convidi a l’aglomeració d’aquests.
b) Quan, com a resultat de l’acció del consum, es deteriori la tranquil·litat de l’entorn
o es provoquin situacions d’insalubritat, es superin els límits acústics o es vulnerin
les normes sobre contaminació acústica i mediambiental.
c) Quan el consum s’exterioritzi en forma denigrant per als vianants o la resta
d’usuaris dels espais públics, o quan es vulnerin les normatives sobre gestió de
residus municipals i neteja viària, o es produeixin actes de vandalisme en el
mobiliari urbà.
d) Quan els llocs on es consumeixi es caracteritzin per l’afluència de menors o la
presència d’infants i adolescents.
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4. Està prohibit el subministrament de begudes alcohòliques de les 23 hores a les 8 hores
de l’endemà en els establiments de venda de productes d’alimentació no destinats al
consum immediat.
5. Està prohibit el consum o la tinença de drogues, estupefaents o substàncies
psicotròpiques declarades il·legals per la legislació vigent als següents llocs: espai públic
(carrers, places...), transports públics i equipaments públics o privats.
6. És prohibit, també, l’abandonament als espais públics dels estris o instruments
utilitzats per al consum de substàncies descrites en el paràgraf anterior.
7. Els organitzadors d’espectacles o els titulars d’establiments que permetin, tolerin o
promoguin el consum i el tràfic de drogues, estupefaents o substàncies psicotròpiques
declarades il·legals per la legislació vigent, seran responsables, si s’escau, d’infracció
administrativa.
8. 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.
Règim de sancions
1. La realització de les conductes descrites en les anteriors normes de conducta tindran
la consideració d’infraccions:
a) Lleu, sancionada amb multa de fins a 750 €: les dels apartats 1, 2 i 4.
b) Greu, sancionada amb multa de 750,01 a 1.500 €: la de l’apartat 3.
c) Molt greu, sancionada amb multa de 1.500,01 a 3.000 €: les dels apartats 5, 6, 7
i 8.
Intervencions específiques
1. En els supòsits recollits anteriorment, els agents de l’autoritat retiraran i intervindran
cautelarment les begudes, els envasos o els altres elements objecte de les prohibicions,
així com els materials o els mitjans emprats. Les begudes alcohòliques intervingudes
podran ser destruïdes immediatament per raons higiènic sanitàries.
2. Tractant-se les persones infractores de menors, es procedirà a avisar els pares i es
practicaran les diligències necessàries per comprovar si hi concorren per la seva part,
dol, culpa o negligència a l'objecte de procedir, també, a la seva denúncia.
3. Per garantir la salut de les persones afectades, així com per evitar molèsties greus als
ciutadans i ciutadanes, els agents de l’autoritat sol·licitaran la presència d’un vehicle del
servei d’emergències mèdiques per traslladar a les persones en estat d’embriaguesa als
serveis de salut o d’atenció social corresponents.
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7. CONVIVÈNCIA
7.1 RESPECTE I COMPROMÍS VEÏNAL

És necessari protegir la qualitat de vida dins de tots els habitatges, i principalment
d’aquells integrats dins d’una comunitat de propietaris i, per extensió, de tots els veïns,
requereix el comportament cívic i respectuós per part de totes les persones que hi
romanen, sigui de forma habitual o eventual.

Normes de conducta
1. Determinades activitats domèstiques poden resultar molestes, i, per tant, cal que es
mantinguin dins els límits que exigeixen la convivència ciutadana i el respecte als altres.
Es limiten i prohibeixen aquelles activitats que causin molèsties efectives o perjudicis a
altres veïns i/o veïnes, als seus immobles o a parts privades d’aquests.
2. Tots els propietaris i ocupants d’immobles, edificis, construccions, instal·lacions o
altres béns de titularitat privada estan obligats a evitar que, des dels mateixos, puguin
produir-se molèsties innecessàries a les altres persones.
3. S’evitarà la producció d’emissions innecessàries i/o injustificades, de pols, olors, bafs i
altres agents físics, que puguin produir molèsties a dependències veïnes per la realització
d’activitats industrials o domèstiques.
4. En l’àmbit de les comunitats de veïns o habitatges amb relació de veïnatge, per no
alterar ni destorbar el bon veïnatge, no és permès:
a) Emetre sorolls de manera constant o reiterada puguin significar molèsties per la
resta de veïns.
b) Dins la franja horària compresa entre les 21 i les 8 hores del dia següent en dies
laborables, considerant el dissabte laborable a aquests efectes, i entre les 21 i les
10 hores del dia següent en dies festius, l’execució de feines de reforma,
conservació o millora dels immobles (construcció, fusteria, o altres de semblants),
reparació o instal·lació d’electrodomèstics, aparells elèctrics o instal·lacions
auxiliars que impliquin el desenvolupament d’activitats pròpies d’obra ordinària,
així com el moviment de mobles, electrodomèstics, estris o altres similars.
S’exceptuen les feines de reparació urgent i necessària que afectin la seguretat de
persones i béns o que condicionin el subministrament dels serveis bàsics d’aigua,
llum, combustible o d’altres relacionats amb la salut.
c) El degoteig sobre els espais públics pel rec de les plantes i jardineres col·locades
en balcons i terrasses privades i qualsevol altre motiu sense justificar (excepte
entre les 22:00 i les 07:00 hores).
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d) Estendre roba per assecar envaint l’espai públic quan existeixi una alternativa a
fer-ho, com terrassa, espais comunitaris de l’edifici o balcons.
e) El desenvolupament d’activitats quotidianes, com neteja de catifes, reg de
plantes, estendre roba, evacuació de fums i d’altres, s’ha de mantenir dins els
límits que exigeixen el respecte als altres.
f)

No mantenir adequadament la vegetació d’un immoble, afectant a la via pública.

g) Instal·lar jardineres o testos a la part exterior de les balconades.
h) Penjar objectes a la part exterior de les façanes causant risc.
Responsabilitats dels propietaris o usuaris de l’habitatge
1. Es consideren exemples d’activitats, usos i elements sota la responsabilitat de les
persones:
a) El funcionament d’instal·lacions, aparells electrodomèstics i d’altres elements
destinats a l’esbarjo i al lleure en el propi domicili.
b) Les activitats ocasionals, com traslladar, adequar o moure mobles, o accionar
sistemes de tancament d’espais interiors o exteriors.
c) El volum de la veu humana o de les activitats de les persones, com el cant o
l’emissió de música amb instruments musicals.
d) Desenvolupar activitats domèstiques com regar plantes, estendre roba, espolsar
catifes i estovalles, o evacuar fums, aigua o brossa a l’interior dels immobles i les
comunitats de veïns.
e) L’ús i la conservació de l’habitatge d’acord amb la seva destinació, vetllar per la
conservació de les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.
f)

El manteniment de l’habitatge lliure d’insectes i rosegadors.

2. Els usos i conductes descrits en els apartats a, b i c d’aquest article seran sancionables
amb la comprovació del policia o funcionari actuant, o quan en el marc del procediment
quedi suficientment acreditat, tot i que els sorolls no puguin ser mesurats, quan aquests
siguin constants o repetitius i no ocasionals.
Règim de sancions
1. L’incompliment de les anteriors nomes de conducta tindrà la consideració d’infracció
lleu, i serà sancionada amb una multa de fins a 750 €.
2. L’incompliment de l’obligació derivada de la conducta regulada en l’apartat f) del nº 4
de les anteriors normes de conducta, quan es posi en perill la seguretat dels propis
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usuaris, tindrà la consideració d’infracció greu, i serà sancionat amb una multa de 750,01
fins a 1.500 €.
3. No obstant, quan qualsevol de les conductes regulades en aquest títol, comporti un
risc per a la salubritat o la seguretat de tercers, constituirà infracció greu i serà
sancionada amb una multa de 750,01 fins a 1.500.- euros.
Intervencions específiques
Quan les conductes contràries a la dignitat de les persones o discriminatòries puguin ser
constitutives d’il·lícits penals, els agents de l’autoritat ho posaran en coneixement de
l’autoritat judicial competent, sens perjudici de la continuació de l’expedient sancionador.
Paral·lelament al procés sancionador es facilitarà la via d’accés a la mediació comunitària
com a eina resolutiva i alternativa de situacions de conflicte entre el veïnatge promovent
i sensibilitzant la millora de la convivència ciutadana des de la cultura del diàleg i la
tolerància.
El Servei de Mediació actua en aquells conflictes que es produeixen entre veïns i
col·lectius, produïts per sorolls, neteja, ús de l’espai públic, malentesos i problemes de
convivència en les comunitats i finques veïnes. El Servei de Mediació no pot actuar quan
una de les parts és l’Ajuntament. Tampoc actua quan els conflictes són de tipus familiar
(separacions, divorcis), quan no es produeix la condició d’igualtat entre les parts
(exemple casos de violència de gènere) o aquells casos en que s’hagi iniciat un procés
penal o en casos de conflictes escolars.
En aquest sentit el Servei de Mediació ofereix al ciutadà un espai d’ajuda personal,
voluntari, confidencial i imparcial, on els ciutadans puguin exposar el seu conflicte, trobar
solucions i arribar a acords entre les parts.

Els propietaris i usuaris dels habitatges han de complir, a càrrec seu, els requeriments
que l’ Ajuntament faci, per impedir o corregir els defectes nocius, molestos, insalubres o
perillosos que perjudiquin els altres habitatges. L’incompliment de les obligacions
compreses en aquest article comporta la possibilitat d’execució subsidiària per
l’Ajuntament.

7.2 SOROLLS I CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
Tots els ciutadans i ciutadanes tenen l’obligació de respectar el dret al descans dels
veïns, especialment durant l’horari nocturn (des de les 22 hores fins a les 8 hores de
l’endemà, de dilluns a divendres, i de les 22 hores fins a les 10 de l’endemà, durant el
cap de setmana).
No es podran realitzar a la via o als espais públics activitats com ara cantar, cridar, fer
funcionar aparells de ràdio i reproductors musicals, televisors, instruments i altres
aparells anàlegs. Tampoc es podran realitzar activitats de càrrega i descàrrega dintre de
l’horari nocturn.
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Es prohibeix accionar aparells de difusió musical, joc, telecomunicació, imatge, ràdio,
videojocs i televisió, reproductors de CD, cinema domèstic, i altres d’anàlegs, l’emissió
del so dels quals sobrepassi els límits establerts a la Llei 16/2002, de contaminació
acústica de la Generalitat de Catalunya, tant si s’accionen des de la via pública com des
del l’interior dels immobles.
L’autoritat municipal pot autoritzar, amb els límits i condicions adients, actes concrets a
la via pública o en locals privats que, pels seus valors culturals, socials, lúdics, religiosos
o tradicionals, puguin sobrepassar temporalment els límits del soroll admissibles en
condicions normals.
Establiments i activitats
Les persones titulars dels establiments d’activitats de pública concurrència estan
obligades a vetllar per l’ordre públic i els 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.
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 el compliment de la normativa i col·laborar amb els agents de l’autoritat
en cada moment.
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