Ordenança reguladora de la via pública i la convivència
ciutadana
Disposicions generals
Art. 1. Aquesta ordenança té per objecte regular les convencions que han de presidir el
comportament i actuació de les persones i entitats, tan individualment com col.lectivament, per
tal de garantir la lliure iniciativa i la bona convivència, partint del fet que el poble és el marc de
convivència i d’iniciativa social.
Art. 2. L’Ajuntament facilitarà i donarà suport a totes les iniciatives que condueixin al debat,
intercanvi d’opinions i a la resolució democràtica dels conflictes ciutadans, sens perjudici del
recurs a la jurisdicció competent perquè, en darrer terme, prengui la resolució que s’escaigui.
Art. 3. Cal evitar les actituts que atemptin contra la dignitat de la persona, l’insult, les molèsties,
la coacció de qualsevol mena, les agressions i la discriminació en tots els àmbits.
Art. 4. Per assolir aquests objectius, es fomentarà adequadament l’educació cívica i viària a les
escoles, i es donarà la màxima difusió a les normes de convivència, respecte mútu i
participació social a tots els veïns del terme municipal.

Drets i deures de caràcter individual.
Art. 5. A tots els veïns del municipi se’ls reconeix els drets regulats a la legislació vigent i als
que es recullen en el present títol i, de manera especial tenen dret a:










Ser electors i elegibles, d’acord amb el que disposa la legislació electoral.
Participar en les consultes populars, convocades per l’Ajuntament o per iniciativa
veïnal. En aquest darrer cas, el nombre de veïns empadronats i majors d’edat per
promoure la iniciativa no serà inferior al 25% del cens electoral.
Assistir a la sessions públiques que celebri el Ple.
Utilitzar els serveis públics municipals.
Formar part de les comissions, juntes o associacions que col.laborin o estiguin
vinculades a l’Ajuntament, independentment de la seva participació en aquelles que no
tinguin vincles directes amb la Corporació.
Adreçar escrits a l’Ajuntament, ja sigui per demanar informació o documentació de
temes sobre els que tinguin un interès directe, així com per fer sugeriments particulars
sobre el funcionament dels serveis, la seva millora, etc. L’Ajuntament els haurà de
contestar en un termini no superior als tres mesos, llevat dels casos en què es disposi
una altra cosa per la legislació específica vigent.
Consultar els arxius, registres i expedients, de manera general i quan els documents
siguin de caràcter públic. En altre cas, caldrà presentar una sol.licitud per escrit i
acreditar l’interès directe, o bé, l’autorització de l’interessat.
Obtenir, prèvia petició raonada i per escrit, certificacions dels acords o resolucions
municipals, com també dels antecedents i documentació escrita o gràfica, sempre que
la seva reproducció es pugui fer amb els mitjans materials de què disposi l’Ajuntament
a les pròpies oficines.

Art. 6. Els ciutadans comunitaris i estrangers tenen els mateixos drets i deures, llevat dels de
caràcter polític. Els ciutadans comunitaris tenen dret a sufragi actiu en els termes previstos a la
legislació reguladora de les eleccions locals.
Art. 7. Tots els habitants del municipi i els forans que tinguin propietats o béns en el terme
estan obligats a:










Complir les obligacions que determinin les ordenances municipals i els bans dictats per
l’Alcaldia.
Contribuir, d’acord amb el que prevegin les ordenances fiscals, a l’exercici de les
competències municipals. Els impostos i taxes s’han de satisfer en els períodes
voluntaris que determini el Servei de Recaptació.
A facilitar les dades i estadístiques que es sol.licitin, sempre que aquestes no tinguin la
condició de personals o privades, que no estan obligats a facilitar.
A comparèixer davant l’autoritat municipal quan siguin requerits per fer-ho, amb
indicació del motiu de la citació.
Al compliment de les seves obligacions respecte el Padró Municipal d’Habitants. Els
que hi resideixin habitualment tenen el dret i el deure d’estar inscrits en el Padró i
hauran notificar els canvis de residència, d’acord amb el que preveu la legislació
específica sobre aquest àmbit.
Comunicar els canvis en els seus béns mobles o immobles, o en la seva titularitat, per
tal de reflectir-ho en els respectius padrons de contribuents, per impostos o taxes.
Aquells que no resideixin en el municipi, hauran de facilitar una adreça a efectes de
comunicacions o, en el seu cas, el nom i adreça de la persona que els representi en el
municipi, ja sigui administrador, apoderat, encarregat o llogater.

De la via pública.
Art. 8. Aquest títol regula, en diferents apartats o capítols, l’ús comú i privatiu de la via pública i
dels espais públics, instal.lacions, edificis i altres béns de caràcter públic i titularitat municipal.
Art. 9. Cadascuna de les vies públiques s’identificarà amb un nom diferent. Aquest nom li serà
atribuït d’ofici o a instància o proposició dels veïns. En qualsevol cas, correspón al Ple la seva
aprovació.
Art. 10. La retolació dels carrers tindrà caràcter de servei públic i s’efectuarà mitjançant una
placa amb les característiques més adequades a l’entorn i seguint els models tradicionals en el
poble. Es fixarà a l’inici i final de cada via i a les cantonades que es consideri convenient per
donar una correcta informació.
La col.locació del número de cada immoble, al costat de la porta d’entrada, serà a càrrec dels
propietaris respectius, d’acoprd amb els models i normes establerts per l’Ajuntament, una
vegada li hagi estat assignat el número que correspongui.
Art. 11. La numeració dels edificis s’ajustarà a les següents regles:





La numeració serà correlativa, amb números parells a la dreta i senars a l’esquerra.
A les places les finques tindran numeració correlativa de senars i parells.
Les finques amb accés a dues o més vies tindran numeració a cadascuna d’aquestes.
En el cas de segregacions de finques, les noves finques es retolaran amb el número
original i l’afegit A, B C, etc. En el cas contrari, de formació d’una finca amb la fusió de
dues ja numerades, es conservarà el número doble (1-3, 2-4, etc.)

Art. 12. També seran numerats els edificis singulars, de servei públic, monuments, etc. A més
del número corresponent, podran tenir indicat el nom, funció, etc.
Art. 13. Els propietaris de finques estan obligats a consentir les servituds administratives
fixades per raons d’interès públic per l’Administració, com són els dels propis cartells i plaques
de carrers, reixats i tanques d’elements indicadors, de senyals de circulació, elements
d’enllumenat públic i mobiliari urbà en general, sempre que la seva destinació sigui l’ús o servei
públic. No tindran dret a cap altra indemnització que la dels desperfectes causats. Seran a
càrrec dels promotors d’obres o particulars la reposició d’aquests elements que s’haguessin

malmès o desplaçat com a conseqüència de l’activitat privada referida a la realització d’obres a
les façanes dels edificis particulars.

Neteja i conservació.
Art. 14. És obligació de l’Ajuntament la realització de treballs i obres de conservació dels
elements estructurals i ornamentals de les vies públiques, com també ho és el de la seva
neteja, així com el de les xarxes de clavegueram i d’aigua, ja sigui directament o per mitjà de
l’empresa concessionaria del servei. L’Ajuntament es considerarà deslliurat d’aquesta obligació
en el cas que les avaries o embussos a la xarxa d’aigua i claveguerem s’hagi produït com a
conseqüència d’una mala instal.lació del particular o de registres que no s’adaptin a la
normativa establerta.
Art. 15. L’Ajuntament recomana els propietaris de cada finca la neteja de voreres i paviments,
així com la neteja i conservació de les connexions de finques particulars a les xarxes d’aigua i
clavegueram, fins i tot quan el deteriorament de la connexió s’hagi produït fora la façana o
abans de comptador.
Art. 16. Es prohibeix expressament abocar sobre les reixes d’evaquació d’aigües pluvials
qualsevol elements sòlit que pugui provocar el seu embús. També queda prohibit l’abocament
de residus i productes industrials o similars a la xarxa general de clavegueram.
Art. 17. És obligació dels propietaris de solars, mantenir-los nets de deixalles, escombraries i
matolls, sense perjudici de les responsabilitats que els poguessin ser exigides per negligència
en els deures de conservació, d’acord amb la normativa urbanística aplicable.
Art. 18. Es sancionarà amb una multa de 0,30 € per m2 de solar els infractors d’aquesta
disposició.
Art. 19. Pels solars situats dins la trama urbana ja consolidada, s’estableix l’obligació del seu
tancament. La tanca haurà de tenir una alçada màxima en obra sòlida (no transparent), d’entre
60 i 100 cm. I la part superior, fins un màxim de 180 cm. podrà acabar-se amb tancament
metàl.lic (reixa, tela, etc.), o vegetal. En aquest darrer cas, el propietari vetllarà per tal que les
plantes que formin la tanca no ultrapassin l’alçada assenyalada, tallant periòdicament la part
sobrant. Pel que fa al tancament entre mitgeres, s’aplicarà alló que disposi el Codi Civil
respecte les separacions, alçades i servituds.
Art. 20. Serà sancionat amb multa d’entre 18 a 30 €, i fins a 90 €. en cas de reincidència,
l’incompliment d’aquesta disposició; a part que també podrà ser objecte d’instrucció d’expedient
per infracció urbanística, si s’escau.
Art. 21. Es prohibeix rentar vehicles a la via pública, i la seva reparació, llevat dels casos en
què se’n justifiqui la necessitat.
Art. 22. Les activitats domèstiques que puguin causar danys o molèsties als vianants, hauran
de realitzar-se amb les precaucions o mesures necessaries per garantir l’absència de perjudicis
a tercers.
Art. 23. No es podran deixar gossos abandonats a la via pública, ni és permesa la lliure
circulació d’aquells que no vagin acompanyats pels seus propietaris, els quals vetllaran per tal
que no embrutin els espais públics amb les seves defecacions. L’Ajuntament requerirà els
serveis de l’entitat o associació encarregada de la recollida de gossos en el cas de trobar-ne
d’abandonats.

Recollida d’escombraries.
Art. 24. Les escombraries poden ser classificades en domiciliàries i no domiciliàries. Només és
obligatori el servei de recollida de les primeres per part de l’Ajuntament, i es farà segons el
programa i horaris establerts per aquest.
Art. 25. Es consideren escombraries domiciliàries les resultants de l’activitat domèstica, com
per exemple, els residus d’alimentació i consum, embolcalls, papers, capses, cendres i restes
de calefacció apagades, terra, fulles i herbes provinents de la neteja de jardins, petites
quantitats de runes de construcció, restes de mobiliari, etc.
Art. 26. No tenen la consideració d’escombraries domiciliàries les deixalles i productes
susceptibles d’ocasionar danys o perill greu a la sanitat i a la salubritat humanes o al medi
ambient i les deixalles industrials.
Art. 27. Les escombraries domèstiques a les que es refereix l’article 25 han d’anar dins bosses
de matèria resistent a la seva pròpia humitat. Les bosses han de deixar-se dins els contenidors
la vigília dels dies en què hi ha recollida, i preferiblement el vespre.
Art. 28. Les altres escombraries més voluminoses o amb característiques especials, que més
endavant es diran, s’hauran de dipositar a la instal.lació habilitada en el solar municipal situat
en el Camí del Cementiri. En ell es col.locaran contenidors per recollir, per separat i prèvia
selecció, els diferents tipus de deixalles:







Mobles i fustes
Ferros i elements metàl.lics
Petites quantitats de runes de construcció
Plantes, herbes i branques de la neteja de jardins
Paper i cartró
Vidre

La instal.lació estarà oberta cada setmana, segons l’horari que estableixi l’Ajuntament en el seu
moment. Excepcionalment, en cas d’haver-se de dipositar algun estri fora de l’horari fixat,
caldrà contactar amb l’encarregat dels serveis municipals.
Art. 29. Està expressament prohibit deixar o abocar escombraries en llocs no autoritzats, i a la
via pública fora dels contenidors

Ocupació i actes a la via pública.
Art. 30. Es prohibeix l’exercici de cap mena d’activitat, ofici o treball a la via pública sense haver
obtingut prèviament la llicència i autoritzacions necessaries per a la seva ocupació, d’acord
amb l’ordenança específica que ho regula.
Art. 31. Es podrà autoritzar l’exercici en el carrer de les activitats pròpies de venda ambulant,
mercats i altres similars, d’acord amb el que preveu l’ordenança específica i prèvia obtenció de
llicència municipal.
Art. 32. Amb motiu de les festes tradicionals es podrà autoritzar als particulars o a la mateixa
Comissió de Festes el guarniment del carrers i la col.locació de pancartes i banderoles, les
quals hauran de ser retirades immediatament després d’acabar-se les festes.
Art. 33. Es prohibeix la venda ambulant o domiciliària de productes alimentaris, pa, pastisseria,
càrnics, o de qualsevol altra mena d’aliments, la comercialització dels quals pugui comportar
perill per a la salut pública si es fa en aquestes circumstàncies. Únicament s’exceptuarà

aquesta prohibició en el cas de fires mercats organitzades especialment, com pot ser el cas de
fires de productes agrícoles, artesanals, etc. sempre que es segueixin els controls sanitaris que
preveu la legislació.

Sorolls i contaminació acústica.
Art. 34. Els sorolls, tant a la via pública com en els locals i llocs de concurrència pública, no
podrà superar els límits que exigeix la convivència ciutadana, especialment en hores nocturnes.
Art. 35. Els sorolls al que es refereix l’anterior article són els produïts per:





La veu humana, crits, cants, etc.
Els produïts per animals domèstics.
Aparells o instruments musicals.
Vehicles a motor.

Art. 36. Es tindrà especial cura per evitar que els sons produïts a l’interior dels habitatges per
aparells de ràdio, TV, o reproductors de música arribin al carrer en hores nocturnes.
Art. 37. També durant les mateixes hores, que a manera indicativa es poden fixar entre les 12h
de la nit i les 7h del matí, es prohibeix deixar en els patis, terrasses, balcons o altres espais
oberts, gossos, aus o altres animals que puguin causar molèsties als veins pels seus cants i
sons.
Art. 38. No és permès efectuar treballs de construcció pública o privada durant les mateixes
hores, llevat que es justifiqués per causa major o per reparacions de màxima urgència.
Art. 39. Els vehicles a motor, i especialment les motocicletes, hauran d’anar provistos del
silenciador reglamentari en el tub d’escapament. Serà causa d’incoació d’expedient
sancionador l’icompliment d’aquesta normativa i l’organització de curses, activitats i passejades
en hores nocturnes sense adoptar les precaucions necessaries per evitar els sorolls o amb la
clara intenció de produïr aquests sorolls i molèsties.
Art. 40. Les infraccions a les disposicions d’aquesta secció es multaran, prèvia incoació
d’expedient sancionador, amb quantitats d’entre 30 i 90 €. i fins a 240 €. en cas de reincidència.

Aquesta ordenança, que ha estat aprovada pel Ple en sessió del dia 20 d’octubre de 1997,
entrarà en vigència a partir de l’1 de gener de 1998 i estarà vigent fins la seva derogació o
modificació.

