Policia i Bon Govern

ORDENANÇA MUNICIPAL DE POLICIA I BON GOVERN

CAPÍTOL I
DRETS I DEURES DE LA POBLACIÓ MUNICIPAL
Article 1
A tots els veïns del terme se'ls reconeix el dret a gaudir, per igual, dels serveis municipals i aprofitaments comunals
existents i, en general, de quants beneficis els atribueixin les disposicions vigents, segons les normes que els
estableixen i regulin.
Article 2
Tots els habitants del terme tenen dret:
a) A la protecció de la seva persona i béns.
b) A dirigir instàncies i peticions a l'autoritat i Corporació Local, en assumptes de la seva competència.
Article 3
Tots els habitants i fins i tot els forasters que tinguin béns a la població, estan obligats:
1. A complir les obligacions que els afectin contingudes en aquestes Ordenances i en els Bans que publiqui
l'Alcaldia.
2. A facilitar a l'administració informes, estadístiques i altres actes d'investigació sols en la forma i casos previstos
per la Llei, o per disposicions dictades en virtut d’aquesta.
3. A comparèixer davant l'Autoritat Municipal quan siguin citats en virtut de disposició legal o reglamentària que
així ho estableixi, indicant-se en la citació l'objecte de la compareixença.
4. A satisfer amb puntualitat les exaccions municipals que els afectin, i a complir les altres prestacions i càrregues
establertes per les lleis i disposicions.
5. A complir amb puntualitat tot allò que imposi la Llei respecte al Padró Municipal.
Article 4
Pel que fa a l'Administració econòmica local i al règim de drets i obligacions que d'ella emanen per als residents, els
propietaris absents tindran l'obligació de comunicar a l'Alcaldia el nom de la persona que els representa, i a manca de
tal comunicació, seran considerats com a representants dels propietaris per les finques que llaurin, ocupin,
administrin:
1. Els administradors, apoderats o encarregats dels propietaris forasters.
2. En defecte dels anteriors, els masovers, arrendataris o parcers de les finques rústiques, quan els seus propietaris o
administradors no visquessin en el terme municipal.
3. Els llogaters de les finques urbanes, quan cadascuna d'ella estigués arrendada a una sola persona i no visqués en la
localitat de l'amo, administrador o encarregat.
Article 5
1. L'Ajuntament facilitarà l'assistència mèdico-farmacèutica a les famílies pobres residents al terme municipal,
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segons les disposicions vigents, sempre que no tinguin dret als beneficis d'assistència sanitària de la Seguretat Social,
i cobrin pensions o rendes inferiors al salari mínim interprofessional.
2. La Corporació Municipal i les seves Autoritats, dins dels límits de la seva competència i dels mitjans al seu abast
atendran i auxiliaran les persones desvalgudes que vinguin permanentment al terme municipal.
3. En els casos en què es produís alguna calamitat, epidèmia, catàstrofe, guerra, trastorns d'ordre públic, o desgràcia
pública, l'Alcalde i el seus agents, podran requerir l'ajut i col·laboració dels habitants del terme municipal.
Article 6
1. Queda prohibida la mendicitat pública en aquesta Ciutat.
2. El servei de vigilància i seguretat de les persones i béns estarà encomanat en la localitat a la Policia Local i als
seus auxiliars.
3. La Policia Local tindrà al seu càrrec les funcions pròpies de la seva comesa.
4. Tots els Agents que es refereixen en els paràgrafs anteriors estaran obligats a posar en coneixement de l'Autoritat
mpal. els fets en què hagin intervingut per raó del seu càrrec.

CAPÍTOL II
ACTES DE DESORDRE I VANDALISME EN VIES PÚBLIQUES I RECINTES MUNICIPALS.
Article 7
1. Queda prohibit alterar l'ordre i la tranquil·litat pública amb escàndols, baralles i tumults; proferir crits, blasfèmies i
paraules grolleres, exhibir-se amb indumentària que ofengui greument la decència pública, molestar els veïns amb
sorolls o amb emanacions de fums, olors o gasos perjudicials o simplement molestos.
2. Llevat de casos especials no es consideraran com a molestes les emanacions de fums procedents del natural ús de
les xemeneies dels habitatges; en el seu cas s'hauran de dotar, inexcusablement, dels elements correctors necessaris
per a evitar molèsties al veïnat.
Article 8
1. L'ús d'aparells de ràdio, televisió, altaveus o instruments musicals, s'haurà de moderar, per a evitar molèsties
innecessàries al veïnat, singularment en les hores destinades al descans nocturn.
2. Les excepcions per raó de festes populars seran autoritzades per l'Alcaldia prèvia petició per escrit dels interessats.
3. Aquesta mateixa autorització prèvia i, en el seu cas, la del Delegat de Governació de la Generalitat de Catalunya,
es requerirà per a la celebració de balls i festes a la via pública.
4. L'Alcaldia podrà fixar i limitar l'horari d'aquestes celebracions acomodant-se, en allò possible, a les tradicions de
la localitat.
Article 9
Queda prohibit:
1.

Fer burles o objecte de maltractament a les persones que es trobin a la localitat, especialment si es tracta de
persones incapacitades físicament o intel·lectualment.

2.

Hostilitzar i maltractar els animals.
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3.

Causar perjudicis a l'arbrat, parterres, plantacions, cultius i jardins, tant públics com privats.

4.

Apoderar-se de fruits i efectes d'altres sense llicència dels seus propietaris, encara que per la seva quantia no
constitueixi delicte ni falta.

5.

Causar destrosses o embrutar els edificis tant públics com privats, tanques, closes o parets divisòries; els bancs i
fonts públiques, faroles d'enllumenat, pals de línia d'electricitat, conduccions d'aigües i en general quants béns i
serveis siguin d'interès públic o privat.

6.

Impedir la celebració de festes i desfilades degudament autoritzades, processons i actes religiosos, així com
causar molèsties als seus assistents.

7.

Elevar globus que puguin produir incendis, o disparar coets, petards, i en general, focs d'artifici, sense prendre
les degudes precaucions per a evitar accidents i molèsties a les persones o danys a les coses, i en tot cas, amb
subjecció a allò disposat en els articles d'aquesta Ordenança.

Article 10
1. Queda prohibit raspar, gravar, empastifar, escriure o dibuixar a les parets, façanes i portes dels edificis, col·locar
cartells o anuncis que impedeixin o dificultin la lectura de les plaques de retolació dels carrers, numeració dels
edificis, senyals de circulació i cobrir els Bans de les Autoritats col·locats a la via pública.
2. Es prohibeix, també, a la via pública:
a) Embrutar parets; abocar aigües residuals, abandonar animals morts o sacrificar-los i fer-los sangrar, abandonar
plomes i altres despulles, escombraries, runes, pales, deixalles, residus i qualsevol objecte que pertorbi la neteja o
causi molèsties a les persones o trànsit de vehicles.
b) Rentar vehicles a motor, vessant l'aigua a la calçada.
Article 11
Queda prohibit:
1. Ajeure's en bancs, jardins, voreres, places i vies públiques.
2. Rentar-se i banyar-se en fonts, glorietes, aixetes i aigües d'aprofitament públic.
3. Banyar-se vestits en piscines, efectuar jocs que pertorbin l'ordre o causin molèsties, llençar pots, brutícia i altres
objectes a les piscines o a l'interior dels recintes esportius.
4. Causar molèsties, baralles, incidents en els recintes municipals així com faltar o no obeir les normes donades pels
encarregats de dits recintes municipals.
5. Treure vasos, ampolles fora dels locals públics, trencar objectes que embrutin les vies públiques, així com beure,
escopir o llençar-hi brutícia.
6. Queda prohibit qualsevol acte de vandalisme en general i que no estigui inclòs en els articles ja esmentats.
Article 12
1. Queda prohibit establir barraques o cabanes en aquest terme municipal.
2. Si s'estableixen càmpings, es precisarà permís de l'Autoritat Municipal, que atorgarà ella mateixa, sempre que es
compleixin les condicions establertes en l'ordenament legal. Les Normes de Policia d'aquests campaments,
s'ajustaran a les contingudes en dites regulacions.
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CAPÍTOL III
LLENÇAR BRUTÍCIA A LES VIES PÚBLIQUES
Article 13
Queda prohibit espolsar estores, catifes, robes o altres efectes d'índole personal des dels balcons, finestres i portals
així com penjar roba per eixugar, sempre que aquesta desprengui aigua amb les conseqüents molèsties pels veïns i
vianants.
Article 14
Queda prohibit cremar objectes i deixalles, així com regar els carrers excessivament, produint tolls, amb el
conseqüent perill per a la circulació.
Article 15
Queda prohibit col·locar testos, testers, fustes o qualsevol altre objecte per la part exterior dels habitatges i balcons;
així com regar les plantes fora de l'horari nocturn, evitant així molèsties a veïns i vianants.

Article 16
Queda prohibit llençar, enganxar i repartir propaganda i publicitat, sense la corresponent autorització municipal, i
sempre que aquesta es col·loqui en els llocs destinats a ella i no embruti les vies públiques.
Article 17
S'estableix amb caràcter obligatori el Servei de Recollida domiciliària d'escombraries, segons l'Ordenança en vigor.
S’entregaran al personal encarregat de la recollida de les escombraries les que es produeixin en habitatges, locals
industrials, o de negoci, magatzems, a efecte dels quals els tindran els interessats disposades amb anterioritat a la
recollida, dipositant-les en els contenidors metàl·lics, dins de bosses de plàstic, destinades exclusivament a aquests
usos.
Article 18
Queda prohibit treure o dipositar escombraries als contenidors i vies públiques, fora de l'horari legalment establert
(Hivern: de 7 a 11 hores, Estiu: de 9 a 12 hores), així com no utilitzar bosses o no dipositar les bosses a l'interior dels
contenidors en els carrers en què estan col·locats.
Article 19
Queda prohibit llençar restes de cendres enceses i altres matèries que puguin encendre les escombraries, així com
dipositar als contenidors matèries no relacionades amb les escombraries (mobles, ferros, productes tòxics o pudents,
etc.).
Article 20
Queda totalment prohibit utilitzar els contenidors d'escombraries propietat de l'Excm. Ajuntament, per altres
menesters que no siguin els propis de la seva finalitat.
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CAPÍTOL IV
OBRES I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
Article 21
La realització de qualsevol tipus d'obra, així com l'ocupació de les vies públiques, temporalment, es durà a terme,
prèvia llicència i pagament dels drets establerts.
Article 22
No es podran realitzar noves edificacions, ni reparació de façanes, balcons, finestres o miradors i coberts en edificis
existents; sense prendre les mesures de seguretat adequades per evitar accidents.
Article 23
No es podrà realitzar l'obertura de rases, ni sondatges a la via pública sense l'autorització prèvia de la Comissió
d'Obres i previ abonament dels drets de llicència establerts i constitució d'una fiança per a respondre de l'import de
les obres de reparació que siguin necessàries.
Article 24
Els que executin obres d'explanació, construcció o millora d'edificis, no podran, encara transitòriament, excepte
circumstàncies molt justificatives, envair la via pública, amb materials i enderrocs procedint a recollir-los i dipositarlos uns i altres al recinte en el qual s'efectuen les obres. La responsabilitat que produeix la infracció d'aquesta norma,
s'exigirà a l'empresa que realitza les obres i subsidiàriament a la persona per la qual s'efectuen.
Article 25
Quan es tracti de l'ús privatiu de la via pública es requerirà concessió administrativa, que es tramitarà d'acord amb les
normes i disposicions legals.
Article 26
Els materials o efectes de qualsevol classe que autoritzats circumstancialment siguin dipositats a la via pública, es
col·locaran de tal forma, que no hi impedeixin el trànsit, i requeriran de nit, la instal·lació d'enllumenat vermell,
suficientment visible, i adequat per a prevenir accidents.
Aquesta mateixa preocupació s'exigirà respecte les tanques i bastimentades que ocupin part de la via pública.
Quan en aquesta última estiguessin obertes rases o sondatges, l'empresari de les obres haurà, sota la seva
responsabilitat, d'adoptar les precaucions necessàries per evitar accidents i a l'efecte delimitarà amb cinta, cordes o
tanques el recinte, col·locarà cartells de prevenció adequats i de nit enllumenat de les obres amb faroles vermelles.
La persona o entitat per compte de la qual es realitzin les obres serà subsidiàriament responsable en casos d'accidents
causats per omissió d'aquelles prevencions.
Article 27
Les inscripcions, anuncis rètols, mostres, marquesines, faroles i qualsevol altre objecte de propietat privada que
donin a la via pública, requeriran igualment el corresponent permís municipal que es concedirà previ examen de les
seves característiques, segons projecte que s'haurà de presentar.
Article 28
Prohibit disposar a la via pública sense autorització expressa de l'Autoritat, terres, runes i materials d'enderrocament,
encara que fossin pel rebliment de clots o desigualtats de terreny, i correspondrà a l'Alcaldia, en el seu cas, designar
el lloc en què hauran de dipositar-se tals materials.
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Article 29
1.

L'ocupació de la via pública, amb taules, cadires, paravents, testos, paradetes o altres elements anàlegs,
precisarà d'autorització municipal que s'atorgarà discrecionalment tenint en compte les necessitats del trànsit i
el lloc on es projectin.

2.

Es precisarà igualment permís per la instal·lació de quioscos o llocs fixes de venda, i les concessions que a
l'efecte s'atorguin s'entendran sempre a precari, sense dret a cap indemnització pel cas en què sigui retirada la
concessió, abans del temps previst, per raons urbanístiques o de circulació.

CAPÍTOL V
ANIMALS DOMÈSTICS
Article 30
La tinença de gossos i altres animals domèstics en habitatges urbans estarà absolutament condicionada a les
circumstàncies higièniques òptimes del seu allotjament, a l'absència de riscos en l'aspecte sanitari i a l'existència o no
d'incomoditats i molèsties pels veïns.
Article 31
Els animals de propietat privada que circulin per la via pública hauran d'anar acompanyats per persones que els
portin i vigilin.

Article 32
Quan es tracti de gossos, aquests no podran transitar si no es troben degudament vacunats contra la ràbia, acreditantse aquesta amb la corresponent xapa que haurà de dur al collar, així com el propietari de l'animal haurà d'estar en
possessió del certificat de vacunació que li haurà estat estès pel Sr. Veterinari Municipal, i el corresponent distintiu
d'haver estat inscrit en el cens caní d'aquest Ajuntament.
Article 33
Els mastins, gossos llop, gossos policia i altres de defensa, podran transitar si van agafats amb cadenes o corretges a
les persones, i en tots el casos hauran d'anar amb el boç corresponent, sempre que existeixi perill per als vianants.
Article 34
Es considerarà gos vagabund aquell que no tingui amo conegut, domicili, ni estigui censat, o aquell que circuli sense
ser conduït per una persona en poblacions o vies públiques.
No tindrà, però, la consideració de gos vagabund aquell que camini al costat del seu amo amb collar i medalla de
control sanitari, encara que circumstancialment no sigui conduït subjecte per corretja o cadena.
Article 35
Els gossos vagabunds i els que sense ser-ho, circulin per la població i vies interurbanes desproveïts de collar amb la
xapa numerada de matrícula, seran recollits pel servei municipal.
Els gossos referits seran retinguts durant un període de tres dies, durant el qual podran ser recollits per la persona que
acrediti ser el seu propietari o posseïdor.
Quan el gos recollit fos portador de collar amb xapa numerada, el període de retenció, s'ampliarà a set dies.
Transcorreguts dits terminis sense ser recollits pel seu propietari o posseïdor, es procedirà al seu trasllat a un centre
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d'animals.
En el supòsit que la recollida del gos tingués com a motiu la carència de xapa numerada de matrícula, el propietari i
posseïdor l'haurà d'obtenir en el termini de cinc dies.
Article 36
Queda expressament prohibida l'entrada de gossos i altres animals domèstics en locals d'espectacles públics,
esportius i culturals.
Article 37
Les persones que condueixin gossos dins la població o per les vies interurbanes impediran que aquests, com a
mesura higiènica ineludible, dipositin les seves dejeccions a les vies públiques, jardins i passeigs i, en general, en
qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants.
Article 38
Els gossos que hagin mossegat a una persona seran retinguts pels serveis municipals corresponents i es mantindran
en observació veterinària durant catorze dies.

CAPÍTOL VI
CICLOMOTORS
Article 39
Els ciclomotors hauran de dur una placa en la qual figurarà el nom de la població i un número, previ pagament dels
drets corresponents.
Disposició derogatòria.
Queden derogats els Bans, Ordenances i altres comunicats que s'oposin a allò establert en la present Ordenança
Municipal.
Disposició Final.
La present Ordenança Fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió de data 25 d’octubre de
2001 i que ha quedat definitivament aprovada en data 10 de desembre de 2001, regirà a partir de l’1 de gener de
2002 i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
Vist i plau,
L’Alcalde,

El Secretari,
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Annex de sancions
Ordenança municipal de policia
i bon govern.

Article 3

€

Apartat 1
No complir amb els Bans i Ordenances Municipals .............. de 30,05 a 90,15
Apartat 2
No facilitar els informes a l'Administració. ...........................

12,02

Apartat 3
No comparèixer davant les autoritats Municipals ..................
Reiterar ...................................................................................

18,03
30,05

Apartat 4
No satisfer amb puntualitat les exaccions Municipals ..........

30,05

Apartat 5
No complir amb puntualitat que imposa la Llei, respecte al
padró Municipal ....................................................................

18,03

Article 6
Apartat 1
Queda prohibida la mendicitat pública en aquesta Ciutat ..........

12,02

Article 7
Apartat 1
Queda prohibit alterar l'ordre i tranquil·litat pública ................... de 30,05 a 90,15
Apartat 2
Queda prohibit ocasionar molèsties als veïns amb fums domèstics.... de 30,05 a 90,15
Article 8
Apartat 1
Queda prohibit ocasionar molèsties als veïns amb aparells domèstics ... de 30,05 a 90,15
Apartat 2
Queden prohibides les festes en la via pública sense la corresponent
autorització Municipal ............................................................................ de 30,05 a 90,15
Apartat 4
No respectar el límit horari establert per a les festes a la via pública .... de 30,05 a 90,15
Article 9
Apartat 1
Queda prohibit maltractar les persones que es trobin en aquesta Ciutat ... de 30,05 a 90,15
Apartat 2
Queda prohibit maltractar els animals..................................................... de 30,05 a 90,15
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Apartat 3
Queda prohibit causar perjudicis a les plantes (jardins, arbres, etc.)...... de 30,05 a 90,15
Apartat 4
Queda prohibit agafar fruïts i efectes sense permís del propietari......... de 30,05 a 90,15
Apartat 5
Queda prohibit causar desperfectes als edificis públics o privats .......... de 30,05 a 90,15
Apartat 6
Queda prohibit l'impediment de celebració de festes o desfilades
autoritzades ............................................................................................ de 30,05 a 90,15
Apartat 7
Queda prohibit llençar petards o similars que puguin ocasionar
danys a tercers ....................................................................................... de 30,05 a 90,15
Article 10
Apartat 1
Queda prohibit escriure a les parets, col·locar cartells no autoritzats
cobrint rètols, numeracions, etc. ..........................................................

30,05

Apartat 2
Queda prohibit embrutar la via pública en general, així com rentar-hi
vehicles ................................................................................................30,05
Article 11
Apartat 1
Queda prohibit jeure en la via pública (jardins, bancs, etc.) .....................

12,02

Apartat 2
Queda prohibit rentar-se o banyar-se en aigües d'aprofitament públic .....

18,03

Apartat 3
Queda prohibit embrutar els recintes municipals esportius..................... de 30,05 a 90,15
Apartat 4
Queda prohibit causar molèsties, baralles i altres dins dels
recintes municipals ................................................................................. de 30,05 a 90,15
Apartat 5
Queda prohibit treure ampolles, gots, etc. a la via pública, així
com embrutar-la ....................................................................................... de 30,05 a 90,15
Apartat 6
Queda prohibit qualsevol acte de vandalisme en general .......................... de 30,05 a 90,15
Article 12
Apartat 1
Queda prohibit instal·lar barraques en el terme municipal ......................

12,02

Apartat 2
Queda prohibit instal·lar "càmping", sense autorització ..........................

30,05
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Article 13
Queda prohibit esbandir catifes, robes molles i altres que
ocasionin molèsties als vianants ..............................................................

30,05

Article 14
Queda prohibit cremar objectes, i regar els carrers en excés,
produint tolls d'aigua ................................................................................

18,03

Article 15
Queda prohibit instal·lar qualsevol objecte (macetes), en la
part exterior dels edificis i balcons, així com regar les plantes
domèstiques fora de l'horari nocturn ....................................................

18,03

Article 16
Queda prohibit llençar, pegar o repartir publicitat sense la
corresponent autorització......................................................................

30,05

Article 18
Queda prohibit dipositar les escombraries fora de l'horari següent:
Hivern entre les 19,00 a les 23,00 hores
Estiu entre les 21,00 a les 24,00 hores
Així com no utilitzar borses o no dipositar-les a l'interior del contenidor ..

30,05

Article 19
Queda prohibit llençar cendres enceses o productes similars per cremar
a les escombraries .................................................................................... de 30,05 a 90,15
Article 20
Queda prohibit utilitzar els contenidors per altres destinacions que
no siguin el de l'escombraries ................................................................ de 30,05 a 90,15
Article 21
Queda prohibit efectuar obres sense la llicència prèvia corresponent .....

30,05

Article 22
Queda prohibit realitzar edificacions sense prendre les mesures
de seguretat adequades ........................................................................... de 30,05 a 90,15
Article 23
Queda prohibit fer obrir rases la via pública sense la corresponent
autorització municipal ............................................................................ de 30,05 a 90,15
Article 24
Queda prohibit ocupar la via pública amb materials de construcció sense la
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corresponent autorització municipal ....................................................... de 30,05 a 90,15
Article 25
Queda prohibit fer ús permanent de la via pública sense la corresponent
autorització municipal ............................................................................ de 30,05 a 90,15
Article 26
Serà obligatori senyalitzar correctament les obres i materials que ocupin
la via pública ............................................................................................ de 30,05 a 90,15
Article 27
Queda prohibit la col·locació de rètols lluminosos, fanals, etc, sense la
corresponent autorització municipal ......................................................... de 30,05 a 90,15
Article 28
Queda prohibit dipositar terra, runa, etc.,malgrat que siguin per tapar
forats, sense la corresponent autorització municipal ................................. de 30,05 a 90,15
Article 29
Queda prohibit instal·lar quioscos o llocs fixes de venda, així com
ocupar la via pública amb cadires, taules, etc. Sense la corresponent
autorització municipal ............................................................................. de 30,05 a 90,15
Article 30
Queda prohibida la tinença de gossos i altres animals domèstics
que ocasionin molèsties als veïns ..............................................................

30,05

Article 31
Els animals de propietat privada que passegin per la via pública, hauran
d'anar acompanyats i vigilats ......................................................................

18,03

Article 32
Serà obligatori vacunar els gossos i tenir-los donats d'alta al cens caní ........

18,03

Article 33
Queda prohibit que voltin sols els gossos llop, mastins i altres animals
de defensa, o en tot cas que vagin sense lligar o portin morrió .....................

30,05

Article 34
Es consideraran gossos vagabunds aquells que no tinguin propietari conegut ...30,05
Article 36
Queda prohibida l'entrada de gossos i animals domèstics en locals públics .........
Article 37

12,02

Policia i Bon Govern

Queda prohibit que els gossos facin les necessitats fisiològiques a la via
pública, jardins i altres de trànsit de vianants
.........................................................

30,05

Article 38
El gos que mossegui una persona, serà retingut i en estat d'observació .................

30,05

Article 39
Els ciclomotors hauran de portar la corresponent placa municipal .........................

6,01

