
 

 1 

TEXT REFÓS DE L'ORDENANÇA DE CIVISME I DE L'ÚS DE L'ESPAI PÚBLIC. 

 

 

Preàmbul 

 

L'objectiu principal d'aquesta Ordenança és el de preservar l'espai públic com a lloc de convivència i 
civisme, on totes les persones hi puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure circulació, 
d'oci, de trobada i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres i a la pluralitat 
d'expressions i de formes de vida diverses existents a Castelldefels. Per tant, aquesta ordenança 
s'afegeix i en alguns aspectes actualitza i millora, les previsions que ja es contenen en les ordenances 
actualment vigents, i que es refereixen també, d'una manera o altra, i des de diverses vessants, al 
complex fenomen de la convivència, com ara, i entre d'altres, l'Ordenança sobre la convivència 
ciutadana, de neteja, d'espais verds, de sorolls aprovada el 7 d'octubre de 1989, l'ordenança de 
tinença d'animals aprovada el 18 de juliol de 2002 i l'ordenança d'ús de les platges del municipi 
aprovada el 28 de febrer de 2008. 

  

L'ordenança pretén ser una eina efectiva per fer front a les noves situacions i circumstàncies que poden 
afectar o alterar la convivència i pretén reconèixer el dret de tothom a comportar-se lliurement en els 
espais públics i a ésser respectats en la seva llibertat; però, d'altra banda, també, en la necessitat que 
tothom assumeixi determinats deures de convivència i de respecte a la llibertat, la dignitat i els drets 
reconeguts als altres, així com al manteniment i ús de l'espai públic en condicions adequades i amb la 
corresponent autorització municipal en el supòsits establerts. I, tot això, a més, essent conscients que, 
per a l'assoliment d'aquests objectius, no n'hi ha prou amb l'exercici, per part de l'autoritat municipal, 
de la potestat sancionadora, que en ocasions també és necessària, sinó que cal, també, que 
l'Ajuntament de Castelldefels, dugui a terme les corresponents activitats de foment i de prestació social 
necessàries, per a promoure els valors de convivència i el civisme a la ciutat i per atendre 
convenientment aquelles persones que ho puguin necessitar. 

  

El fonament jurídic de l'Ordenança es troba, en primer lloc, en la Constitució de l'any 1978, sobretot des 
de la perspectiva de la garantia de l'autonomia municipal i en segon lloc en l'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya, en el text contingut en la Llei Orgànica 6/2006 de 19 de juliol. Però, més específicament, en 
els articles 139 a 141 de la Llei 7/1985, de 7 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim local, modificada 
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, que recull 
també, expressament, un títol competencial en virtut del qual s'estableix la possibilitat que els 
Ajuntaments, per a l'adequada ordenació de les relacions socials de convivència, d'interès local i de l'ús 
dels seus serveis, equipaments, infraestructures, instal·lacions i espais públics, en defecte de normativa 
sectorial específica, puguin establir els tipus de les infraccions i imposar sancions per l'incompliment de 
deures, prohibicions o limitacions. En tot cas, totes aquestes previsions configuren una cobertura legal 
suficient, per complir la reserva legal del mandat de tipificació i donar resposta complerta a l'article 25.1 
de la Constitució espanyola. 

  

El Títol I de l'Ordenança, està destinat a regular una sèrie de disposicions generals entre les quals 
s'emmarquen les línies mestres de la política de convivència que vol impulsar l'Ajuntament de 
Castelldefels, i es defineix l'àmbit objectiu i subjectiu d'aplicació de la normativa. Aquest Títol consta de 
dos capítols; en el primer estableix la finalitat, els fonaments legals, els àmbits objectius i subjectius 
d'aplicació de l'Ordenança i l'obligació de compliment de la mateixa i en el capítol II s'estableixen els 
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corresponents drets i deures del ciutadans i les mesures de foment, així com els principis generals de 
convivència ciutadana i civisme i col·laboració per a la convivència. 

  

El Títol II estableix les normes de conducta a l'espai públic dels ciutadans/es, les infraccions, sancions i 
intervencions específiques corresponents a cada una d'elles. Incorpora, en els seus diferents capítols, 
una estructura homogènia: 

En primer lloc, es defineixen els fonaments generals o les finalitats que es persegueixen amb cada 
regulació; a continuació s'estableixen les normes de conducta que s'han de respectar en cada cas i les 
sancions que corresponen a cada una d'elles, i, finalment, en molts casos, es preveuen les intervencions 
específiques que poden activar-se en les diferents circumstàncies. 

  

Aquest Títol II es divideix en catorze capítols, referits respectivament, als atemptats contra la dignitat de 
les persones, la contaminació visual de l'entorn urbà (tant per grafits, pintades i altres expressions 
gràfiques com, pancartes, cartells i qualsevol altra forma de propaganda i publicitat), la contaminació 
acústica, sorolls i vibracions ( referent a les relacions de veïnatge i els actes, obres, càrrega i descàrrega a 
la via pública) les juguesques, l'ús inadequat de jocs a l'espai públic, altres conductes a l'espai públic 
(aquelles que adopten formes de mendicitat i   la utilització de l'espai públic per a l'oferiment i demanda 
de relacions sexuals a canvi de diners i l'especificitat de la regulació de locals de pública concurrència on 
s'exerceix la prostitució), la realització de necessitats fisiològiques, el consum i venta de begudes 
alcohòliques, drogues i altres substàncies que puguin generar dependència, el comerç ambulant no 
autoritzat, l'ús comú especial de la via pública ( usos , activitats i prestació de serveis autoritzats i no 
autoritzats, i en concret l'ocupació de l'espai públic amb taules, cadires i similars, l'ús impropi de l'espai 
públic, les actituds vandàliques en l'ús del mobiliari urbà, l'ús inadequat de les armes i altres objectes 
perillosos, el deteriorament de l'espai urbà i les altres conductes que pertorben la convivència ciutadana 
(zones naturals i espais verds, Producció de focs i activitats pirotècniques, i la tinença d'animals. 

El Títol III té per objecte les disposicions comuns relatives al règim sancionador i altres mesures 
d'aplicació. Es divideix en cinc capítols: règim sancionador, reparació de danys, mesures de policia 
administrativa, mesures de policia administrativa directa i mesures d'execució forçosa 

  

Finalment la present ordenança conclou amb una disposició transitòria, dues disposicions addicionals i 
una disposició derogatòria i final. 

 

TÍTOL I 

DISPOSICIONS GENERALS 

 

CAPÍTOL PRIMER. 

OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ 

  

Article 1.- Finalitat 

 

1- Aquesta Ordenança té per objecte preservar l'espai públic com a lloc de convivència i civisme, on 
totes les persones hi puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure circulació, oci, trobada 
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i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres i a la pluralitat d'expressions culturals, 
polítiques, lingüístiques i religioses i de formes de vida diverses existents a Castelldefels. 

  

2- La ciutat és un espai col·lectiu on tothom té dret a trobar-hi les condicions per a la seva realització 
personal, política, social, amb les condicions ambientals òptimes, la qual cosa comporta assumir també 
els deures de la solidaritat, el respecte mutu i la tolerància. 

  

3- Als efectes expressats a l'apartat anterior, aquesta Ordenança regula una sèrie de mesures 
encaminades específicament al foment i promoció de la convivència i el civisme i l'ús que es fa a l'espai 
públic, 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, tot preveient, en el seu cas, mesures 
específiques d'intervenció. 

  

Article 2.- Fonaments legals 

 

Aquesta Ordenança es fonamenta en primer lloc en l'aplicació dels principis constitucionals i en el 
desenvolupament del principis continguts en el vigent Estatut d'Autonomia de Catalunya, concretament 
en el text contingut en la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol. La fonamentació legal immediata 
d'aquesta ordenança rau en la vigent normativa de règim local, essencialment concretada en la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, amb les modificacions introduïdes per la 
Llei 57/2003 de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern 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 336/1988, 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. 

  

Article 3.- Àmbit d'aplicació 

 

1. Aquesta Ordenança serà d'obligat compliment en tot el terme municipal de Castelldefels. 

  

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 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. 
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3.2. Supletòriament: pel que fa a l'establert per les normatives sectorials aplicables, ja siguin estatals, 
autonòmiques o locals. 

  

Article 4.- Objectiu de les limitacions i prohibicions 

 

Les limitacions i prohibicions contingudes en aquesta Ordenança s'estableixen amb la finalitat que del 
comportament de les persones descrites en l'article anterior, es garanteixi la normal convivència 
ciutadana, prevenint les pertorbacions de la tranquil·litat, la seguretat i la salubritat de la ciutat i cercant 
sempre el respecte dels drets i béns públics de la resta de ciutadans i ciutadanes. 

 

Article 5.- Difusió 

 

1. L'Ajuntament a més de realitzar les publicacions legalment preceptives, farà conèixer el contingut 
d'aquesta Ordenança a tota la ciutadania de Castelldefels a través dels mitjans de comunicació 
establerts amb aquesta finalitat, així mateix es farà arribar aquesta ordenança via telemàtica 

  

2. Per tal de facilitar i donar la màxima difusió d'aquesta Ordenança, la Corporació municipal la 
incorporarà íntegrament i de forma permanent en la Web informativa municipal, amb indicació de les 
modificacions que es vagin efectuant en el seu text inicial. Així mateix, dipositarà un exemplar en cada 
un dels edificis municipals destinats a l'atenció ciutadana i procurarà l'existència d'un exemplar en cada 
una de les associacions veïnals i les altres entitats de la ciutat. 

  

Article 6.- 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, es demana a la ciutadania la seva col·laboració amb 
l'autoritat municipal de 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 7.- Intervenció administrativa 

 

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. 
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CAPÍTOL SEGON 

 DRETS I DEURES DE LA CIUTADANIA. PRINCIPIS DE CONVIVÈNCIA. 

  

Article 8.- Drets dels ciutadans i ciutadanes 

 

1. Es reconeixen, a tots els ciutadans i ciutadanes del terme municipal, els drets regulats en aquesta 
ordenança, sense perjudici de qualssevol altres que es determini en la legislació vigent en aquesta 
matèria. Totes les persones tenen el dret d'actuar amb plena llibertat. Tanmateix, l'ajuntament de 
Castelldefels té la potestat de limitar-la quan la seva expressió vulneri el dret de llibertat dels altres o 
sigui contrari a la dignitat de les persones. 

  

La ciutadania té dret que es respecti la seva integritat i la dels seus bens. Totes les persones tenen el 
dret al descans i així mateix, totes les persones tenen també el deure de respectar el descans dels que 
viuen a la ciutat. 

  

2. De conformitat amb allò previst en la Llei Reguladora de les bases de règim local, la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, les ordenances i reglaments municipals i 
la resta de normativa de règim local vigent, tots els ciutadans i ciutadanes del terme municipal tenen 
dret a: 

  

a) Ser electors i elegibles, d'acord amb allò que disposa la legislació electoral. 

b) Participar en la gestió municipal d'acord amb allò que disposen les lleis i reglaments i, si escau, quan 
la col·laboració voluntària sigui sol·licitada per l'Ajuntament. 

c) Utilitzar, d'acord amb la seva naturalesa, els serveis públics municipals i espais públics. L'Ajuntament 
ha de garantir el dret de les persones amb mobilitat reduïda per discapacitat física a accedir als serveis 
públics i espais públics sense obstacles ni barreres arquitectòniques. 

d) Exigir la prestació i, si escau, l'establiment dels serveis públics municipals, quan la competència sigui 
municipal i de caràcter obligatori. 

e) Participar en les consultes populars convocades per l'Ajuntament o per iniciativa veïnal, d'acord amb 
allò previst a la legislació reguladora. 

f) Exercir els drets d'informació i de participació en les normes que en cada moment regulin la 
participació activa dels ciutadans en els afers municipals. 

g) Conèixer, en qualsevol moment, l'estat de tramitació dels procediments en els quals tinguin la 
condició d'interessats, i obtenir còpies dels documents que s'hi contenen. 

h) Identificar les autoritats i el personal al servei de la corporació, sota la responsabilitat dels quals es 
tramitin els procediments. 

i) Obtenir còpia registrada dels documents que presentin, que s'aportin conjuntament amb els originals. 

j) Utilitzar les llengües oficials en el territori de la Comunitat Autònoma, d'acord amb allò que prevegi la 
legislació reguladora. 
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k) Formular al·legacions i aportar documents en qualsevol fase del procediment anterior al tràmit 
d'audiència, que han de ser tinguts en compte per l'òrgan competent en el moment de redactar la 
proposta de resolució. 

l) No presentar documents no exigits per les normes aplicables o que ja es trobin en poder de 
l'Ajuntament 

m) Obtenir informació i orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents 
imposin en els projectes, actuacions o sol·licituds que es proposin realitzar. 

n) Rebre tractament de respecte per part de les autoritats i del personal adscrit als diferents serveis de 
l'Ajuntament, els quals els han de facilitar l'exercici dels seus drets i el compliment de les seves 
obligacions. 

o) Accedir als registres i arxius de l'Ajuntament, tal com està previst en la legislació vigent 

p) Presentar reclamacions i interposar recursos contra els actes de l'Administració, de conformitat amb 
la legislació reguladora 

q) Accedir electrònicament als Serveis Públics en els termes de la Llei 11/2007, de data 22 de juny de 
2007.  

r) Altres que es determinin legalment i els que pugui recollir la normativa municipals en les seves 
Ordenances i Reglaments 

  

3. Els drets recollits a l'apartat anterior s'hauran d'exercir dins dels límits legals de les normes de 
procediment administratiu, amb respecte a les determinacions de la legislació de protecció de dades i 
de la resta de drets fonamentals. 

  

Article 9.- Deures dels ciutadans i ciutadanes 

 

1. Tots els ciutadans i ciutadanes del terme municipal, siguin veïns o visitants, i els titulars de béns 
ubicats al municipi, tenen els deures següents: 

  

a) Contribuir mitjançant les prestacions econòmiques i personals legalment previstes a la realització de 
les competències municipals. Els tributs s'han de satisfer en els períodes voluntaris que es determinin. 

b) Complir amb les obligacions que determinin les ordenances municipals, els bans dictats per l'Alcaldia i 
altres que es determinin legalment. 

c) Facilitar a l'Alcaldia, quan la legislació ho prevegi, les dades i estadístiques que els sol·licitin. 

 d) Comparèixer davant de l'autoritat municipal, quan siguin requerits per disposició legal amb indicació 
del motiu de la citació. 

e) Complir amb les seves obligacions respecte al padró municipal d'habitants, d'acord amb allò previst a 
la normativa reguladora. 

f) Comunicar a l'Ajuntament les altes, baixes o modificacions dels seus béns i establiments comercials, a 
fi de reflectir-ho en els padrons respectius. 

g) Facilitar a l'Administració, l'emissió d'informes, inspeccions i altres actes d'investigació, en el cas 
previst per la llei. 



 

 7 

h) Proporcionar a l'Administració actuant dades que permetin identificar altres interessats que no hagin 
comparegut en un procediment. 

i) Comportar-se cívicament i complir la normativa i ordenances que regulen la convivència ciutadana, 
per fer de la ciutat un espai on poder-se desenvolupar socialment i humanament, tant la ciutadania com 
els visitants, individualment i col·lectivament. És a dir, evitar tota conducta que pugui posar en perill la 
convivència, que expressi una manca de respecte cap als altres o que contribueixi al deteriorament de la 
ciutat de Castelldefels i el seu entorn. 

j) Altres que es determinin legalment o que pugui recollir la normativa municipals en les seves 
Ordenances i Reglaments. 

  

Article 10.- 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 posa a disposició del ciutadà el Centre de Mediació i Convivència Ciutadana per tal de 
solucionar conflictes extrajudicials de convivència ciutadana que en cap cas podran donar lloc a 
solucions contràries a l'ordenament jurídic; sens perjudici de la interposició dels corresponents recursos 
davant de la jurisdicció competent. 

  

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 11.- Civisme. 

 

1. L'Ajuntament estimularà el comportament cívic 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 transport urbà o l'ús del mobiliari 
urbà a les persones que ho necessitin més, i d'estimular també altres actituds de civisme i cortesia. 

  

Article 12.-  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.  

  

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. 
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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 13.- Dret a la manifestació, expressió i participació 

  

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 amb coneixement de l'autoritat governativa 
competent, respectant l'organització pactada en referència a horaris, itineraris i condicions específiques. 

  

TÍTOL II 

COMPORTAMENT I CONDUCTA DELS CIUTADANS. 

INFRACCIONS, SANCIONS I INTERVENCIONS. 

  

  

CAPÍTOL PRIMER: ATEMPTATS CONTRA LA DIGNITAT DE LES PERSONES 

  

Article 14.- Fonaments de la regulació 

  

Les conductes tipificades com a infraccions en aquest capítol troben el seu fonament, constitucional i 
legal, en la necessitat d'evitar en l'espai públic totes les pràctiques individuals o col·lectives que 
atemptin contra la dignitat de les persones, així com les pràctiques discriminatòries de contingut 
xenòfob, racista, sexista, homòfob, o de qualsevol altra condició o circumstància personal, econòmica o 
social, especialment quan s'adrecin als col·lectius més vulnerables. 

  

Article 15.- Normes de conducta 

  

1. Resta prohibida a l'espai públic tota conducta de menyspreu a la dignitat de les persones, així com 
qualsevol comportament discriminatori, sigui de contingut xenòfob, racista, sexista o homòfob, o de 
qualsevol altra condició o circumstància personal o social, de fet, per escrit o de paraula, mitjançant 
insults, burles, molèsties intencionades, coacció psíquica o física, agressions o altres conductes 
vexatòries i totes aquelles realitzades per grups organitzats de persones que actuïn a l'espai urbà. 

2. També resta prohibida la falta de respecte contra els membres de les forces i cossos de de seguritat, 
policia municipal en l'exercici de les seves funcions. 

3. Resten especialment prohibides les conductes anteriorment descrites quan tinguin com a objecte o 
s'adrecin contra persones grans, menors i persones amb discapacitats.  

4. Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica o esportiva o de 
qualsevol altra índole, vetllaran perquè no es produeixin, durant la seva celebració, les conductes 
descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol d'aquests actes es realitzen les 
esmentades conductes, els seus organitzadors ho hauran de comunicar immediatament als agents de 
l'autoritat. 
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Article 16.- Règim de Sancions 

 

1. Sens perjudici que els fets siguin constitutius d'infracció penal, la realització de les conductes descrites 
a l'article precedent tindrà la consideració d'infracció lleu, i serà sancionada amb multa de 100 a 600.-€ 

2. Sens perjudici de la legislació penal, tindran la consideració d'infraccions molt greus, que es 
sancionaran amb multa de 1.500,01 a 3.000 €, les conductes descrites en els apartats 2 i 3 de l'article 
precedent. 

  

Article 17.- 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, en els termes de l'article 101 d'aquesta 
Ordenança. 

 

CAPÍTOL SEGON .CONTAMINACIÓ VISUAL DE L'ENTORN URBÀ. 

  

Article 18.- Fonaments de la regulació 

  

1. La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en el dret a gaudir del paisatge urbà de la 
ciutat, que és indissociable del correlatiu deure de mantenir-lo en condicions de neteja, polidesa i ornat. 

  

2. Els grafits realitzats fora dels espais autoritzats, les pintades i d'altres conductes d'embrutiment, no 
només devaluen el patrimoni públic o privat, palesant llur deteriorament, sinó que principalment 
provoquen una degradació visual de l'entorn, tot afectant la qualitat de vida dels veïns o veïnes i 
visitants. 

  

3. El deure d'abstenir-se d'embrutar, tacar i deslluir l'entorn troba el seu fonament en l'evitació de la 
contaminació visual, i és independent i per tant compatible amb les infraccions, incloses les penals, 
basades en la protecció del patrimoni, tant públic com privat. 

  

Secció 1 . Grafits, pintades i altres expressions gràfiques 

  

Article 19.- Normes de conducta. 

  

1. És prohibit realitzar qualsevol tipus de grafits, pintades o qualsevol altra expressió gràfica fora dels 
llocs autoritzats, ja es tracti de dibuixos, escrits i/o gargots, fets 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, 
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equipaments, mobiliari urbà i vies públiques en general. La infracció a aquest precepte tindrà el caràcter 
de lleu 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. 

  

Article 20.- Responsabilitat. 

  

Quan les persones autores materials de les infraccions, siguin menors d'edat o concorri en ells alguna 
causa legal d'inimputabilitat, seran responsables directes els pares, mares, tutors, tutores, 
guardadors/res legals o aquelles persones que ostentin la seva custòdia legal. 

  

Article 21.- Règim de Sancions. 

  

1-La realització de les conductes descrites en l'article precedent tenen la consideració d'infraccions lleus 
i seran sancionades amb una multa de fins a 600 euros. 

  

2-Tindran la consideració d'infraccions greus, que seran sancionades amb una multa de 601,00 a 1500 €, 
les pintades o els grafits que es realitzin: 

  

a) En els elements de transport, ja siguin de titularitat pública o privada, i en el primer cas municipal o 
no , 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. 

d) En els senyals de trànsit o d'identificació viària o de qualsevol elements de mobiliari urbà, quan 
comporti la inutilització o pèrdua total o parcial de funcionalitat de l'element. 

 

3- Les infraccions estaran tipificades com a molt greus , i seran sancionades amb una multa de 601,01 a 
3000 € quan s'atempti especialment a l'espai urbà per realitzar-se sobre monuments o edificis 
catalogats. 
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Article 22.- Intervencions específiques. 

  

1. Els agents de l'autoritat, 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. 

  

2. 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 titularitat municipal, l'Ajuntament podrà rescabalar-se de les despeses que pressuposa           
la neteja o la reparació, sens perjudici també de la imposició de les sancions corresponents. 

  

3- Quan el grafit o la pintada puguin ser constitutius de la infracció patrimonial prevista en l'article 626 
del Codi penal, els agents de l'autoritat ho posaran en coneixement de l'autoritat judicial competent, 
sense perjudici de la continuació de l'expedient sancionador. 

  

Secció 2 . Pancartes, cartells i qualsevol altra forma de propaganda i publicitat 

  

Article 23.- Normes de Conducta 

  

1. Queda totalment prohibida la col·locació de pancartes, tanques, rètols, cartells, adhesius o de 
qualsevol altra forma de propaganda en suports públics o privats i en elements de mobiliari urbà, llevat 
d'aquells expressament autoritzats o habilitats a aquest efecte per a l'Ajuntament. És prohibida la 
col·locació de cartells i pancartes en edificis i instal·lacions municipals i en qualsevol espai públic o 
element del paisatge urbà, sense autorització expressa de l'Ajuntament. 

  

2. Igualment, caldrà autorització expressa de l'Ajuntament, a més de la del titular del bé afectat, quan el 
cartell o la pancarta s'instal·li en un bé privat si vola sobre l'espai públic, excloses les pancartes a balcons 
i altres obertures. 

  

3. Els titulars de l'autorització hauran de retirar els elements instal·lats en un termini màxim de deu dies 
, comptats des de l'acabament de l'activitat o de l'esdeveniment puntual i de reposar els elements al seu 
estat anterior. 

  

4. Es prohibeix esquinçar, arrencar i llançar a l'espai públic cartells, anuncis, pancartes i objectes similars. 

  

5. Les persones que reparteixen publicitat domiciliària no podran deixar propaganda fora del recinte de 
la porteria dels edificis o de les bústies habilitades a tal efecte. 
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6. Es considera responsable directe de la infracció la persona física o jurídica que promogui la 
contractació o difusió del missatge (entitat anunciant) i es considerarà responsable subsidiària la 
persona autora material dels fets. 

  

Article 24.-  Règim de sancions. 

  

1. Els fets descrits en l'article anterior seran constitutius d'infracció lleu i sancionats amb una multa de 
fins a 600€. 

  

2. No obstant tindran la consideració d'infraccions greus la col·locació de cartells pancartes o adhesius 
en edificis i instal·lacions municipals, en el mobiliari urbà o natural i en general a tots aquells elements 
que en l'espai públic estiguin destinats a prestar  serveis específics a la ciutadania. En aquests casos, la 
infracció serà sancionada amb multa de 750,01 a 1.500 €. 

3. Quan les infraccions precedents es realitzin sobre monuments o edificis catalogats o protegits, tindran 
la consideració de molt greus, i seran sancionades amb multa de 1.500,01 a 3.000 €. Tindrà la mateixa 
consideració i serà el mateix import de la multa quan la col·locació de cartells, pancartes o adhesius es 
faci en senyals de trànsit que impossibiliti una correcta visió per part dels conductors i/o vianants. 

  

Article 25.-  Intervencions específiques 

  

1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l'autoritat retiraran i intervindran 
cautelarment els materials o mitjans emprats. 

2. Igualment, comminaran personalment a la persona infractora a que procedeixi a retirar el material i 
reparar els danys efectuats per la col·locació,sens perjudici de les sancions que correspongui imposar 
per la infracció comesa. 

  

3. L'Ajuntament podrà adoptar la mesura cautelar de retirada dels elements de propaganda o publicitat 
amb càrrec a la persona responsable, sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents. 

  

CAPÍTOL TERCER. CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, SOROLLS I VIBRACIONS 

  

Article 26.- Fonament de la regulació. 

  

1. Les conductes tipificades com a infraccions en aquest capítol tenen la finalitat d'establir una bona 
qualitat de vida dins l'habitatge i mantenir un comportament dintre dels valors que exigeix la 
convivència ciutadana i el respecte vers els altres, no solament 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 dels límits admissibles, sense que s'ultrapassin els límits establerts a la 
legislació vigent. 

  

Secció 1. Relacions de veïnatge. 
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Article 27.- Normes de conducta 

  

1- És prohibida qualsevol activitat pertorbadora del descans aliè en l'interior dels habitatges i locals 
comercials, entre les 23 hores i les 8 hores del dia següent. 

  

2-Les obres que es portin a terme en els habitatges i locals comercials, hauran de disposar de la 
corresponent llicència d'obres municipals o comunicació prèvia i s'hauran d'efectuar entre les 8 hores i 
les 20 hores dels dies laborables i entre les 10 hores i les 20 hores dels dies festius, excepte en els 
supòsits degudament justificats. 

  

3-Les reparacions domèstiques, els canvis de mobles i similars s'efectuaran entre les 8 hores i les 
20 hores i   entre les 10 hores i les 20 hores dels dies festius i vigílies de festius, excepte en els supòsits 
degudament justificats. 

  

4- 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, d'acord amb l'ordenança municipal de tinença d'animals. 

  

5- 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 

  

6- El funcionament d'electrodomèstics de qualsevol classe, 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. 

  

7- No es podrà molestar el veïnat amb sorolls innecessaris, com els tancaments de porta bruscos, cops, 
crits, salts, balls, cants, música alta i similars, especialment en hores de descans nocturn, els quals siguin 
constants i repetitius.. 

  

8- En els casos en què sigui molt difícil o impossible s'informarà dels principis cívics i de convivència 
social. 

  

9- La persona responsable del focus de soroll molest haurà de permetre l'accés a l'habitatge o local al 
personal acreditat de l'Ajuntament, sense perjudici del principi constitucional de la inviolabilitat del 
domicili previst a l'article 18.2 de la Constitució Espanyola. Les mesures de soroll s'efectuaran en els 
termes establerts a la normativa sectorial vigent. 

  

Article 28.- Règim de sancions 

  

1-L'incompliment de les normes previstes en l'article anterior serà considerada infracció lleu i serà 
sancionada amb una multa fins a 600€. 
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2-La comissió reiterada d'una infracció lleu es considerarà falta greu. 

  

Secció 2. Actes, obres a la via pública i càrrega i descàrrega. 

  

Article 29.- Normes de Conducta 

  

1. Queda prohibida l'emissió de qualsevol soroll per actes a la via pública, que alteri la tranquil·litat 
veïnal entre les 23 hores i les 7 hores dels dies laborables i entre les 21 hores i les 10 hores dels dies 
festius, excepte per a aquelles activitats de caràcter popular o festives, degudament autoritzades 

  

2. L'ús de ràdios, televisions, equips i instruments musicals, megàfons de propaganda o publicitat i 
similars a la via pública només es podrà fer amb autorització municipal. 

  

3. L'horari dels treballs d'obres públiques i d'obres privades que s'efectuïn a la via pública, ha d'estar 
comprès entre les 7 i les 21 hores, horari que es reduirà els caps de setmana i festius, començant a les 9 
hores. Només en casos especials, que per la seva gravetat o urgència així ho requereixin, podrà variar-se 
aquest horari, prèvia sol·licitud a l'Ajuntament, si escau, el qual determinarà els nous horaris. 

  

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

  

5. L'activitat de càrrega i descàrrega de mercaderies s'ha de fer a les zones reservades per a aquesta 
finalitat, d'acord amb les indicacions de la senyalització existent i, en tot cas, tot complint les 
prescripcions contingudes en els articles corresponents de l'ordenança municipal de circulació de 
Castelldefels. 

  

6. Es prohibeixen les activitats de càrrega i descàrrega a la via pública del nucli urbà, entre les 23 hores i 
les 7 hores del dia següent, llevat de casos excepcionals que, amb sol·licitud prèvia, autoritzi 
l'Ajuntament, el qual senyalitzarà, si escau, aquelles zones on es podran fer activitats de càrrega i 
descàrrega nocturna sense sorolls, amb mesures i controls adients. 

  

7. 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 producció de sorolls. 

Les carretes i carros de transport de mercaderies als locals comercials i industrials es condicionaran per 
a evitar la transmissió de soroll als habitatges de la zona. 

 

Article 30.- Règim de sancions 

  

1-L'incompliment de les normes previstes en l'article anterior serà considerada infracció lleu i serà 
sancionada amb un multa de fins a 600€. 
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2- La comissió reiterada d'una infracció lleu es considerarà falta greu i podrà ser sancionada des de 
601,00 a 1500€. 

  

CAPÍTOL QUART. JUGUESQUES 

  

Article 31.- Fonaments de la regulació 

  

La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en 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. 

  

Article 32.- Normes de Conducta 

  

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

  

Article 33.- Règim de sancions. 

  

1- Tindrà la consideració d'infracció greu, i es sancionarà amb multa de 600 a 1.500€, l'oferiment de 
juguesques que impliquin apostes de diners o béns. 

  

2- Tindran la consideració d'infraccions molt greus, i seran sancionades amb multa de 1.500,01 a 3.000 
€, l'oferiment de juguesques que comportin un risc de pèrdua més enllà del que és habitual en tot joc 
d'atzar, i, en qualsevol cas, l'anomenat “trile”. 

  

Article 34.- Intervencions específiques 

  

Tractant-se de la infracció consistent en l'oferiment de juguesques a l'espai públic, els agents de 
l'autoritat procediran a la intervenció cautelar dels mitjans emprats, així com dels fruits de la conducta 
infractora. 

 

CAPÍTOL CINQUÈ. ÚS INADEQUAT DE L'ESPAI PÚBLIC PER A JOCS 

  

Article 35.- Fonaments de la regulació 

  

1. La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la llibertat de circulació de les persones, 
en la protecció dels vianants, i en el dret que tothom té a no ser pertorbat en el seu exercici i a gaudir 
lúdicament dels espais públics d'acord amb la naturalesa i destinació d'aquests, respectant les 
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indicacions contingudes en els rètols informatius de l'espai afectat, si existeixen, i en qualsevol cas els 
legítims drets dels altres usuaris o usuàries. 

  

2.La pràctica de jocs de pilota, monopatí o similars a la via i espais públics estarà subjecte 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. 

  

Article 36.- Normes de conducta 

  

1-Es prohibeix les competicions esportives massives i/o espontànies o els jocs que pertorbin els legítims 
drets dels veïns i veïnes o d'altres usuaris de l'espai públic,. 

  

2-És especialment prohibida la pràctica de jocs amb instruments o d'altres objectes que puguin posar en 
perill la integritat física dels usuaris dels espais públics, així com la integritat dels béns, serveis o 
instal·lacions,tant públics com privats. 

  

3-Sens perjudici de les infraccions previstes en l'Ordenança municipal sobre Circulació, no és permesa la 
pràctica d'acrobàcies i jocs d'habilitat amb bicicletes, patins o monopatins fora de les àrees destinades a 
l'efecte. 

  

3-Queda prohibida la utilització de patins o monopatins a les escales per a vianants, als elements per a 
l'accessibilitat de persones discapacitades, baranes, bancs, passamans o qualsevol altre elements de 
mobiliari urbà. 

  

Article 37.- Règim de sancions. 

  

1. Els agents de l'autoritat en els casos previstos a l'article 36.1 recordaran a aquestes persones que les 
esmentades pràctiques estan prohibides per la present Ordenança. Si la persona persistís en la seva 
actitud es procedirà a formular la corresponent denúncia d'acord amb l'apartat següent, per tal d'incoar 
el procediment sancionador. 

  

2. L'incompliment de les normes previstes en l'article anterior serà considerada infracció lleu i 
sancionada amb multa de fins a 600 euros, tret que el fet constitueixi una infracció més greu. 

  

3. Tindran però la consideració d'infraccions greus, i seran sancionades amb multa de 601 a 1.500 euros: 

  

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 o monopatins per voreres o llocs destinats a vianants. 
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b) La utilització d'elements o instal·lacions arquitectònics o del mobiliari urbà per a la pràctica del 
monopatí, patins o similars quan els posin en perill de deteriorament. 

  

Article 38.- 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 previstes en l'apartat tercer de l'article anterior, els agents 
intervindran cautelarment el joc, monopatí, patí o similar amb el qual s'hagi produït la conducta. 

  

CAPÍTOL SISÈ: ALTRES CONDUCTES A L'ESPAI PÚBLIC 

 

Secció Primera: Ocupació de l'espai públic per conductes que adopten formes de mendicitat. 

  

Article 39.- Fonaments de la regulació. 

  

1. Les conductes tipificades com a infraccions en aquesta secció pretenen salvaguardar, com a béns 
especialment protegits, el dret que tenen els ciutadans i ciutadanes a transitar pel municipi de 
Castelldefels, sense ser molestats o pertorbats en la seva voluntat, la lliure circulació de les persones, la 
protecció de menors, així com el correcte ús de les vies i espais públics. 

  

2. Especialment, aquesta secció tendeix a protegir les persones que són a Castelldefels, davant 
conductes que adopten formes de mendicitat insistent, intrusiva o agressiva, així com organitzada, sigui 
aquesta directa o encoberta sota prestació de petits serveis no sol·licitats, o qualsevol altra fórmula 
equivalent, així com davant qualsevol altra forma de mendicitat que, de manera directa o indirecta, 
utilitzi menors com a reclam o els menors acompanyin la persona que exerceix aquesta activitat. 

  

Article 40.- Normes de conducta 

  

1.Es prohibeixen totes aquelles conductes, que sota l'aparença de mendicitat, representin actituds 
coactives, d'assetjament, o obstaculitzin i impedeixin de manera intencionada el lliure trànsit de 
ciutadans i ciutadanes pels espais públics. 

  

2. Sens perjudici del que es preveu a l'article 232 de Codi Penal, queda totalment prohibida la mendicitat 
exercida per menors o, aquella que es realitzi, directa o indirectament amb menors. 

  

Article 41.- Règim de sancions 
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1. Quan la infracció consisteixi en l'obstaculització del lliure trànsit dels ciutadans i ciutadanes pels 
espais públics, els agents de l'autoritat informaran, en primer lloc, aquestes persones que les 
esmentades pràctiques estan prohibides per la present Ordenança. Si la persona persistís en la seva 
actitud i no abandonés el lloc es procedirà a formular la corresponent denúncia per tal d'incoar el 
procediment sancionador. 

  

2. La realització de les conductes descrites als apartats 1, 2 de l'article anterior és constitutiva d'una 
infracció lleu, i podrà ser sancionada amb una multa de fins a 600 euros, excepte que els fets puguin ser 
constitutius d'una infracció més greu. Els agents de l'autoritat informaran, en primer lloc, aquestes 
persones que les esmentades pràctiques estan prohibides per la present Ordenança. Si la persona 
persistís es formularà la corresponent denúncia i es procedirà a la incoació del procediment 
sancionador. 

  

3. Quan es tracti de la neteja dels parabrises dels automòbils detinguts en els semàfors o a la via pública, 
la infracció tindrà la consideració de greu, i serà sancionada amb multa de 601 a 1.500 euros. En aquest 
darrer supòsit no es requerirà l'ordre d'abandonament de l'activitat i es procedirà a l'inici del 
corresponent procediment administratiu sancionador. 

  

4. Si la mendicitat és exercida per menors, les autoritats municipals prestaran a aquests, de manera 
immediata l'atenció que sigui precisa, sens perjudici de que s'adopti la resta de mesures que preveu, en 
el seu cas, l'ordenament jurídic. Es considerarà, en tot cas, infracció molt greu, i serà sancionada amb 
multa de 1.500,01 a 3.000 euros la mendicitat exercida, directament o indirectament, amb 
acompanyament de menors o amb persones amb discapacitat, sens perjudici del que es preveu a 
l'article 232.1 del Codi Penal. 

 

Article 42.- Intervencions específiques 

  

Els agents de l'autoritat procediran a la intervenció cautelar dels mitjans emprats per a desenvolupar la 
conducta antijurídica, així com, si és el cas, els fruits obtinguts. 

  

Secció 2: Utilització de l'espai públic per a l'oferiment i demanda de relacions sexuals. 

  

Article 43.- 

  

1.Les conductes tipificades com a infracció en aquesta secció persegueixen preservar els menors de 
l'exhibició de conductes d'oferiment o sol·licitud de relacions sexuals al carrer, mantenir la convivència i 
evitar problemes de vialitat en llocs de trànsit públic i prevenir l'explotació de determinats col·lectius, 

  

2. La present normativa té com a objectiu establir una regulació sobre l'ocupació de l'espai públic com a 
conseqüència de l'oferiment i demanda de relacions sexuals i es dicta tenint en compte els títols 
competencials municipals i els béns jurídics protegits contemplats en el paràgraf anterior. 
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Article 44.- Normes de conducta. 

  

1.Es prohibeix oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directament o indirectament, la pràctica de 
relacions sexuals a canvi de diners a l'espai públic. 

  

2.És especialment prohibit per aquesta ordenança l'oferiment, la sol·licitud, la negociació, l'acceptació 
de relacions sexuals a canvi de diners a l'espai públic, quan aquestes conductes es duguin a terme a una 
distància mínima de 2000 metres, en línia recta, de centres docents o educatius o en general zones 
d'esbarjo freqüentades per menors. 

  

Article 45.- Règim d'infraccions i sancions 

  

1. Els agents de l'autoritat o els serveis municipals, en els casos previstos a l'article anterior recordaran, 
a aquestes persones que les esmentades conductes estan prohibides per la present Ordenança. Si la 
persona persistís en la seva actitud, es formularà denúncia i s'incoarà el corresponent procediment 
administratiu sancionador. 

  

Així mateix, s'informarà a les persones que es trobin en situació de prostitució de les possibilitats que els 
ofereixen les institucions públiques d'assistència social i atenció a les víctimes, prestant-les, a més, l'ajut 
que sigui necessari. 

  

2.Les conductes recollides a l'apartat 1 de l'article 44 tindran la consideració de greus, i seran 
sancionades amb multa des de 601 € a 1500 €. Les conductes recollides a l'apartat 2 de l'article 
44 tindran la consideració de molt greus, i seran sancionades amb multa des de 1.500,01 a 3.000,00 
euros. 

  

Article 46.- Intervencions específiques 

  

1. L'Ajuntament de Castelldefels, a través dels serveis socials competents i del servei d'atenció a les 
víctimes de violència, prestarà informació i ajut a totes aquelles persones que es trobin en situació de 
prostitució a la ciutat i vulguin sortir de la mateixa. 

  

2. Els serveis municipals competents, amb l'auxili dels agents de l'autoritat, si és el cas, informaran totes 
les persones que ofereixen relacions sexuals a canvi de diners, en espais públics de les dependències 
municipals i dels centres d'atenció institucional o de caràcter privat (associacions, ONGs, etc.) als quals 
podran acudir per rebre el suport que sigui necessari per sortir-se'n i poder ser reinserides socialment. 

  

3. L'Ajuntament de Castelldefels col·laborarà intensament en la persecució i repressió de les conductes 
atemptatòries contra la llibertat i indemnitat sexual de les persones que es puguin cometre en l'espai 
públic, en especial, les activitats de proxenetisme o qualsevol altra forma d'explotació sexual, i, molt 
especialment, pel que fa als menors. 
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Secció 3. Regulació dels locals de pública concurrència on s'exerceixi la prostitució. 

  

Article 47.- Fonaments de la regulació. 

  

La sol·licitud de llicències d'activitats on es pretengui realitzar la prostitució es regirà pel que estableix el 
decret 217/2002, d'1 d'agost , pel qual es regulen els locals de pública concurrència on s'exerceix la 
prostitució i en el que es preveu en el següent article. 

  

Article 48.- Normes de Conducta. 

  

No es concedirà cap llicència d'obertura per establiments de pública concurrència on s'exerceix la 
prostitució, si els locals no guarden una distància mínima de 3000 metres en línia recta, respecte als 
centres docents i aquells locals de lleure destinats a menors d'edat o que per la naturalesa de l'activitat 
comporti l'assistència de menors i, així mateix, entre ells.  

  

Article 49.- Règim d'infraccions i sancions. 

L'incompliment de l'establer en l'article anterior tindran la consideració de molt greu i serà sancionada 
amb una multa de 1500 a 3000€. 

  

Article 50.- Intervencions específiques. 

 Paral·lelament a la incoació del procediment sancionador, l'Ajuntament, podrà clausurar l'activitat. 

  

CAPÍTOL SETÈ. NECESSITATS FISIOLÒGIQUES. 

  

Article 51.- Fonaments de la regulació. 

  

És fonament de la regulació continguda en aquest capítol la protecció de la salut pública i la salubritat, el 
dret de gaudir d'un espai públic net i no degradat, i el respecte a les pautes generalment acceptades de 
la convivència ciutadana i de civisme. 

  

Article 52.- Normes de conducta 

  

1- És prohibit fer necessitats fisiològiques, com ara defecar, orinar,escopir i altres anàlogues, en 
qualsevol cas a la via pública, llevat de les instal·lacions o elements que estiguin destinats especialment 
a la realització d'aquelles necessitats. 

  

2-.Resta especialment prohibida la conducta descrita en l'apartat anterior, quan es realitza en espais de 
concorreguda afluència de persones, o freqüentats per menors o monuments o edificis de catalogació 
especial o edificis institucionals o administratius. 
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Article 53.- Règim de sancions. 

  

1. La conducta descrita en l'apartat 1 de l'article precedent serà constitutiva d'infracció lleu, i es 
sancionarà amb multa de fins a 600 €. 

  

2. Constituirà infracció greu, sancionada amb multa de 601 a 1.500 euros, la conducta descrita en 
l'apartat 2 de l'article precedent. 

  

CAPÍTOL VUITÈ. CONSUM i VENTA DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES,CONSUM DE DROGUES I ALTRES 
SUBSTÀNCIES QUE PUGUIN GENERAR DEPENDÈNCIA. 

 

Article 54.- Fonaments de la regulació. 

  

La regulació que es conté en aquest capítol es fonamenta en la protecció de la salut pública i la 
salubritat, el respecte al medi ambient, la protecció dels menors, el dret a gaudir d'un espai públic net i 
no degradat, l'ordenada utilització de la via pública, la garantia de la 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 o 
consumidores i usuaris o usuàries. 

  

Secció 1: Venta i consum de begudes alcohòliques. 

  

Article 55.- Normes de Conducta 

  

1.- 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 dies de fira, festes patronals o similars, llevat de 
les autoritzacions que es puguin atorgar en casos puntuals o quan puguin causar molèsties a les 
persones que utilitzen l'espai públic i als veïns. 

c) Als transports públics, llevat de les autoritzacions que es puguin atorgar en casos puntuals . 

d) Als centres sanitaris, educatius, locals i centres per a nens i joves, inclusos els d'atenció social i altres 
establiments similars, ja siguin públics o privats. 

e) A partir de les 23 hores a totes les activitats (botigues de conveniència, gasolineres...), a excepció dels 
establiments regulats a la llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics 
i les activitats recreatives. 

  

2.- En el edificis municipals es vetllarà pel compliment estricte del previst en els apartats anteriors. 
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3.- Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o tutors o tutores o 
guardadors o guardadores per les accions dels menors d'edat que depenguin d'ells, aquells seran també 
responsables directes i solidaris de les infraccions comeses pels menors d'edat, sempre que , per la seva 
part, consti dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple inobservança. 

  

4-. Tot recipient de beguda ha de ser dipositat en els contenidors corresponents i, en el seu cas, en les 
papereres situades a l'espai públic. Queda prohibit llençar al terra o dipositar a la via pública recipients 
de begudes com ara llaunes, ampolles, vasos, o qualsevol altre objecte. 

  

5.- 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. 

  

Article 56.- Règim de sancions. 

  

1. La realització de la conducta descrita en l'apartat 4 de l'article precedent serà constitutiva d'infracció 
lleu, i es sancionarà amb multa de fins a 600 €. 

  

2.La realització de les conductes descrites a l'apartat,1 de l'article precedent, seran constitutives 
d'infracció greu , i es sancionarà amb multa de 601 € a 1500 €, tret que els fets siguin constitutius d'una 
infracció molt greu, que es sancionarà amb una multa des 1500,01€ a 3000€. 

  

Article 57.- Intervencions específiques 

  

1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, 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 i els aliments intervinguts podran ser 
destruïts 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 consta dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple 
inobservança. 

  

3. Per garantir la salut de les persones afectades, així com per evitar molèsties greus als ciutadans i 
ciutadanes, els agents de l'autoritat, quan s'escaigui, podran acompanyar les persones en estat 
d'embriaguesa als serveis de salut o d'atenció social corresponents. 

  

Secció 2: Consum de drogues, estupefaents o substancies psicotròpiques. 

 

Article 58.- Normes de Conducta. 
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1. És prohibit el consum, o la tinença de drogues, estupefaents o substàncies psicòtropes declarades 
il·legals per la legislació vigent, tot i que no constitueixin infracció penal: 

  

a) A les vies, espais, establiments o transports públics i als edificis municipals. 

  

b) Als centres sanitaris, educatius, locals i centres per a infants i joves i altres establiments similars, ja 
siguin públics o privats. 

  

2.Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o tutors o tutores o guardadors 
o guardadores per les accions dels menors d'edat que depenguin d'ells, aquells seran també 
responsables directes i solidaris de les infraccions comeses pels menors d'edat, sempre que , per la seva 
part, consti dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple inobservança. 

  

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 psicòtropes declarades il·legals per la legislació 
vigent, seran responsables, si escau, d'infracció administrativa, amb independència de que les seves 
actuacions constitueixin una infracció penal. 

  

Article 59.- Règim de sancions.- 

  

1. La realització de les conductes descrites en l'article 58.1 i 3, seran constitutives d'infracció greu, i es 
sancionarà amb multa de 601 a 3000 euros. 

  

2. La conducta descrita en l'article 58.4 serà considerada com a infracció molt greu i seran sancionada 
amb una multa de 3000,01 a 6000€. 

  

Article 60.- Intervencions específiques 

  

1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l'autoritat retiraran i intervindran 
cautelarment les drogues,estupefaents,substàncies psicòtropes, així com els materials o els mitjans 
emprats. Els agents de l'autoritat portaran a analitzar les substàncies esmentades. 

  

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 tot 
incloent-hi la simple inobservança, a l'objecte de procedir, també, a la seva denúncia. 
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3. Per garantir la salut de les persones afectades, així com per evitar molèsties greus als ciutadans i 
ciutadanes, els agents de l'autoritat, quan s'escaigui, podran acompanyar les persones sota els 
efectes de drogues a altres substàncies als serveis de salut o d'atenció social corresponents. 

  

CAPÍTOL NOVÈ. COMERÇ AMBULANT NO AUTORITZAT DE TOT TIPUS DE PRODUCTES 

  

Article 61.- Fonaments de la regulació. 

  

Les conductes tipificades com a infracció en el present capítol es fonamenten en la protecció de la 
salubritat, l'ús racional i ordenat de la via pública, i la salvaguarda de la seguretat pública, a més, en el 
seu cas, de la protecció de les propietats industrial i intel·lectual, la competència lleial en l'economia de 
mercat i els drets de consumidors i usuaris. 

  

Article 62.- Normes de conducta 

  

1.És prohibida la venda ambulant en l'espai públic de qualsevol tipus d'aliments, begudes i altres 
productes, llevat de les autoritzacions específiques. En tot cas, la llicència o autorització haurà de ser 
perfectament visible. 

  

2.Resta prohibit col·laborar en l'espai públic amb els venedors ambulants no autoritzats, amb accions 
com ara facilitar el gènere o vigilar i alertar sobre la presència dels agents de l'autoritat. 

  

3. Es prohibeix la demanda, l'ús o el consum en l'espai públic de les activitats, els serveis, productes, 
aliments i begudes no autoritzats, al qual es refereix aquest capítol. 

  

4. Els organitzadors d'actes públics de naturalesa cultural, festiva, lúdica o esportiva o de qualsevol altra 
índole vetllaran perquè no es produeixin, durant la seva celebració, les conductes descrites en els 
apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol d'aquests actes es realitzen les esmentades conductes, el 
seus organitzadors ho comunicaran immediatament als agents de l'autoritat. 

  

Article 63.- Règim de sancions 

  

Sens perjudici de la legislació penal, les conductes prohibides descrites en l'article precedent són 
constitutives d'infracció lleu, que seran sancionades amb multa de fins a 600 euros. 

  

Article 64.- Intervencions específiques 

  

1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l'autoritat retiraran i intervindran 
cautelarment el gènere o elements objecte de les prohibicions i els materials o els mitjans emprats. Si es 
tracta d'aliments o béns fungibles, hom els destruirà o els donarà la destinació que sigui adient. 
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2. Quan les conductes tipificades en aquest capítol puguin ser constitutives d'il·lícit penal, els agents de 
l'autoritat ho posaran en coneixement de l'autoritat judicial competent, sens perjudici de la continuació 
de l'expedient sancionador, en els termes de l'article d'aquesta Ordenança. 

  

CAPÍTOL DESÈ: US COMÚ ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA. 

  

Article 65.- Fonaments de la regulació 

  

La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en 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, la salvaguarda de la 
seguretat pública, a més, en el seu cas, de la protecció de les propietats industrial i intel·lectual, la 
competència lleial i els drets de consumidors i consumidores i usuaris i usuàries. 

  

Article 66.- Normes de conducta 

  

1. Es necessària la sol·licitud de la preceptiva llicència municipal per l'ús comú especial de la via pública, 
l'atorgament de la qual és discrecional, tenint en compte les circumstàncies del trànsit i el lloc on es 
projecten. En tot cas els titulars d'autoritzacions d'ocupació a la via pública hauran situar la llicència en 
un lloc perfectament visible i vetllaran per mantenir l'espai ocupat en condicions idònies de neteja i 
salubritat. 

  

2. Són supòsits d'ús comú especial autoritzat : 

a) La instal·lació de mostres comercials segons criteris municipals, la instal·lació de màquines 
expenedores de productes sempre i quan estiguin lligades a una activitat, i d'altres elements com 
màquines d'esbarjo infantil que ocupin alguna porció d'espai públic, quan siguin traslladables i 
l'ocupació sigui transitòria, sempre i quan estiguin en l'espai senyalitzat. Els elements de l'ocupació han 
de tenir com a mínim una alçada de 90 cm.i màxima de 2,10m i estar col·locats a la via pública paral·lels 
a la façana. 

b) L'ocupació de la via pública amb taules, cadires, pissarres o panells informatius, jardineres, paravents, 
para-sols, tendals, estufes, sempre i quan acompleixin amb les característiques determinades en la 
present ordenança i es situïn en l'espai degudament senyalitzat per aquest Ajuntament. 

  

c) La instal·lació de tendals aïllats, que siguin plegables, sense estructura auxiliar fixa, ni laterals 
adossats, sempre i quan respecti les N.N.U.U. referent als elements sortints i no dificultin la circulació de 
vianants o altres usos, i els para-sols, segons les característiques tècniques determinades en el catàleg 
de criteris orientatius dels elements de terrasses, que s'adjunta com a annex 1. 

d) Els paravents a la via pública segons les característiques que es determinen en l'article 67 A). 

e) El rodatge de pel·lícules, anuncis publicitaris que impliquin un ús intensiu de la via pública. 

f) La celebració de proves esportives, la instal·lació de parades o casetes per a tot tipus d'activitats. 

g) La celebració d'actes públics, les instal·lacions temporals per a fires i festes tradicionals. 
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h) Els guals, les reserves d'estacionament de càrrega i descàrrega, les tanques i altres elements de 
protecció situats a la via pública, els contenidors i les grues de construcció. 

  

3. Són supòsits d'ús comú especial no autoritzat: 

  

a) La prestació de serveis en l'espai públic, com ara els massatges i els tatuatges, i així mateix: 

a.1) Resta prohibit col·laborar en l'espai públic amb qui realitza les activitats o presta els serveis no 
autoritzats, amb accions com ara vigilar i alertar sobre la presència dels agents de l'autoritat. 

a.2) Es prohibeix la demanda, l'ús o el consum en l'espai públic i la platja de les activitats o els serveis no 
autoritzats als quals es refereix aquest capítol. 

a.3) Els organitzadors d'actes públics de naturalesa cultural, lúdica, festiva, esportiva o de qualsevol altra 
índole, vetllaran perquè no es produeixin, durant la seva celebració, les conductes descrites en els 
apartats anteriors. 

  

b) Màquines automàtiques expenedores de tabac, i begudes alcohòliques. 

  

c ) Els tendals anclats a la vorera que van des de la façana de l'establiment fins a la vorada de la vorera. 

  

d) Les sol.licituds de llicències de nous bars musicals no se'ls autoritzarà l'ocupació de la via pública amb 
taules, cadires i similars. 

 

e) Els tendals aïllats, anclats a la vorera, tret dels específicament autoritzats en carrers singulars. 

f) Les carpes i protectors laterals de PVC. 

  

Article 67.- Ocupació de la via pública. 

  

Es regulen en aquest apartat les ocupacions, tant en sòls d'ús públic de titularitat municipal, com en sòls 
de titularitat privada d'ús públic. 

A aquests efectes, es determinen els elements que ocupen la via pública, l'homogeneïtat d'aquests, la 
publicitat, els criteris d'ordenació a la via pública, les llicències i les obligacions dels titulars. 

  

A) Determinacions dels elements que ocupen la via pública. 

  

1) Taules i cadires. 

Les cadires i taules hauran de ser de les següents característiques: metàl·liques, de vímet, d'alumini o 
acer inoxidable, i/o combinar la fusta amb l'estructura metàl·lica. Les seves potes hauran d'estar 
proveïdes de tacs de goma amb la finalitat de minimitzar el soroll. 

2) Pissarres o panells informatius 
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Els panells informatius o pissarres aniran penjades en la façana o en els paraments dels paravents si n'hi 
ha i solament es podrà col·locar un faristol informatiu dintre de l'àmbit d'ocupació de la terrassa, que 
podria estar amb coexistència amb la pissarra. 

3) Para-sols i Tendals. 

Els para-sols i tendals plegables seran ignífugs, de color llis, uniforme i discret, havent d'utilitzar 
preferentment els tons clars, blancs o ivori. 

  

Permetre la utilització de lona plastificada o plàstic, com cortines laterals penjades dels para-sols i 
tendals. 

L'alçada dels para-sols i tendals estarà dintre dels marges següents: 

-part baixa, mínim de 2,10 metres i màxim de 2,20 metres. 

- part alta, màxim de 2,70 metres i mínim de 2,50 metres. 

-L'ocupació del para-sol no sobrevolarà més de la superfície concedida. 

  

Els suports dels para-sols, quan aquests siguin fixes, hauran de ser del tipus encastat amb beina 
enrasada en la vorera i amb tapa superior. 

 

Els suports de para-sols, quan aquests no siguin fixes hauran de portar una base enrassada amb el 
paviment o en superfície, amb un volum que faci de contrapès. 

  

Els suports dels tendals en carrers singulars, han d'anar sempre fixats o ancorats al paviment, i en el cas 
que l'ocupació es realitzi a la calçada, han d'anar fixats a la tarima de fusta, o a la calçada. 

  

S'admetrà la instal.lació soterrada tant d'enllumenat exterior com d'estufes elèctriques instal.lades en 
els para-sols i tendals segons la normativa vigent (RBT) i les directrius del tècnic competent. 

  

4) Jardineres. 

  

S'autoritza, com a norma general, la col·locació de jardineres de forma longitudinal, que garanteixin la 
visibilitat i amb la finalitat de preservar els usuaris de l'ocupació, únicament de la calçada. 

  

La longitud d'aquestes serà com a màxim, la longitud de la terrassa i, s'han de situar, com a mínim a 0,40 
metres de la línia de vorera. No s'ha admitirant perpendicularment. 

 

5) Estufes mòbils de gas. 

 

Les estufes s'instal.laran en funció de la superfície de l'ocupació concedida, donat que cada estufa té un 
abast de radiació aproximat de 20 m2 i segons el catàleg de criteris orientatius dels elements de 
terrasses. 
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L'emmagatzematge de les estufes i bombones de recanvi que s'efectuï dintre del local, haurà de complir 
amb les condicions establertes en la reglamentació pròpia, que consta al contracte de subministrament 
de bombones subscrit pel titular. 

La col·locació d'estufes no sobrepassarà l'ocupació concedida. 

En qualsevol cas la pòlissa d'assegurança corresponent al local que exerceix l'activitat haurà de cobrir els 
danys a tercers derivats dels elements que formen la terrassa i contemplar el risc que afegeix la 
instal·lació d'estufes i el nombre de persones que corresponen a la capacitat establerta en la terrassa. 

No s'admetran estufes que no disposin de l'homologació CE del Departament d'Indústria i Energia de la 
Generalitat de Catalunya. 

 

6) Estufes Elèctriques. 

Aquestes han d'anar fixades als para-sols de la terrassa i la instal·lació elèctrica que dóna 
subministrament estarà soterrada, complint amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Per a l'autorització de la instal·lació elèctrica subterrània, tot el conjunt complirà les condicions 
establertes per a les instal·lacions elèctriques en general, del local dissenyades per tècnic competent. 

Les estufes elèctriques requeriran de llicència prèvia i seran del tipus d'emissió per infrarojos. 

En qualsevol cas la pòlissa d'assegurança corresponent al local que exerceix l'activitat haurà de cobrir els 
danys a tercers derivats dels elements que formen la terrassa i contemplar el risc que afegeix la 
instal·lació d'estufes i el nombre de persones que corresponen a la capacitat establerta en la terrassa. 

No s'admetran estufes que no disposin de l'homologació CE del Departament d'Indústria i Energia de la 
Generalitat de Catalunya. 

 

7) Paravents : 

  

Són elements de separació formats per paraments d'estructura metàl.lica de superfície vidriada 
laminada o similar i plegables lateralment. Aquests paravents podran posar-se a la vorera. En el cas de la 
calçada els paravents fixes, de superfície de vidre laminada i en la possibilitat d'incorporar una jardinera 
perimetral com a protecció. En la part inferior del paravent podrà ser d'un altre material (fusta, panell 
metàl.lic), essent la perfilaria d'un material i color adequat amb l'entorn on s'instal·lin. 

 

Aquests paravents disposaran 1,50 m d'altura màxima, tancats com a màxima per tres laterals i amb 
possibilitat d'anar coberts mitjançant elements desmuntables (para-sols i tendals en “L“) que 
desenvolupen la seva activitat de forma accessòria a un establiment principal d'hostaleria, de 
restauració, bar o restaurant musical i només podran realitzar la mateixa activitat i expendre els 
mateixos productes que l'establiment del que depenen. 

  

Els materials empleats compliran degudament les condicions de seguretat i estabilitat. Aquests 
elements no podran contenir publicitat, encara que podran dur gravat a l'àcid el nom o logotip de 
l'establiment. 
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Excepcionalment i de forma degudament justificada, en zones d'especial amplitud que no estiguin 
afectades per circulació rodada de càrrega i descàrrega i compleixin els requisits establerts en aquest 
article, es podrà autoritzar la instal·lació de paravents de vidre transparent que podran anar fixats al sòl. 

  

8) Tarimes a la calçada. 

  

Són plataformes de fusta tractada, resistent a les inclemències meteorològiques, que s'han d'instal·lar 
enrasades amb el paviment de la vorera i han de disposar d'un sòcol de fusta de 5 cm d'alçada i d'una 
barana de fusta de 90 cm d'alçada mínima, la qual es podrà substituir per paravents fins a 1,50 m 
d'alçada màxima. 

Aquesta ocupació es disposarà de la següent manera, segons sigui l'estacionament del carrer: 

a) Estacionament en cordó: Les tarimes ocuparan una única plaça d'estacionament, de dimensions com 
a norma general de 4,80metres x 2'00 metres. 

b) Estacionament en semibateria o bateria: Les tarimes ocuparan,  dues places d'estacionament, com a 
norma general de dimensions 4,80mx 4,00m. 

  

En cas de no existir estacionament davant de la façana del local, no es concedirà ocupació de la via 
pública a la calçada. 

  

El mobiliari exterior (taules, cadires, jardineres, para-sols (centrats o excèntrics) i tendals en “L”) estaran 
dins la superfície de la tarima i mai envaint la via pública. 

  

Les baranes laterals de les tarimes, hauran de preveure elements de protecció per als ocupants de les 
terrasses, com pilones flexibles o topalls. 

  

9) Enllumenat elèctric. 

  

Aquest haurà d'anar soterrat segons el Reglament de Baixa Tensió i haurà de complir les següents 
especificacions:  

 La línea del nou enllumenat exterior haurà de ser independent, sortint del quadre de protecció 
individual del local, protegida per un PIA i un diferencial de 30 mA. 

 Aquesta línea anirà per sota de la vorera amb tub corrugat de diàmetre exterior 80 mm i 60 
mm interior, cable interior de secció mínima de 6 mm2 i cable de protecció, a una profunditat 
mínima de 40cm (segons el Reglament de Baixa Tensió). 

 Aquesta línea ha d’arribar a un pericó de distribució telescòpic i estanc, enrassat a nivell del 
paviment existent, que es situarà el més pròxim al para-sol, de mides equivalents al paviment 
existent, on s’ubicarà una base d’endoll tipus Schuko monofàsic. 

 Hi hauran tants pericons com para-sols hi hagin, per tant el cablejat entre para-sols anirà 
soterrat. 

 Aquesta instal·lació haurà de complir el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i en especial la 
ITC-BT-06, 07, 08 i 09 sobre “les instal·lacions d’enllumenat exterior”. 

 Quan l’activitat exterior no estigui en servei, la línea elèctrica es trobarà desconnectada des del 
quadre general de protecció. 
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 Comprovar que la nova rasa no interfereixi amb els diferents serveis públics que discorren 
soterrats per la via pública (xarxes d’aigua, electricitat, telefonia, gas, enllumenat públic, 
clavegueram i pluvials). La informació sobre la localització de les xarxes municipals (enllumenat 
públic, clavegueram i pluvials) la podrà sol·licitar la U.I. d’infraestructures i espai públic, i la 
referent a la resta de xarxes l’haurà de sol·licitar a les companyies que corresponguin. Aquesta 
documentació l’haurà d’aportar a l’expedient. 

 Aquesta instal·lació serà executada per un instal·lador electricista autoritzat que redactarà un 
certificat de la instal·lació. Aquest certificat s’adjuntarà a l’expedient. 

 Haurà de dipositar una garantia de 250 €, en concepte de la bona execució dels treballs a la via 
pública, que serà retornat un cop comprovat que les obres s’han executat correctament. 

 Sol·licitar la legalització davant els Serveis d’Indústria de la Generalitat de Catalunya de la nova 
instal·lació elèctrica del local en cas necessari. 

 

  

B) Homogeneïtat dels elements 

  

1- Tots els elements que pertanyin a una mateixa autorització i/o establiment, les sol.licituts de noves 
ampliacions d'ocupacions a la via pública, han d'estar fets amb materials del mateix color, disseny i 
material tèxtil. 

2- Les terrasses tindran característiques de disseny, material o cromàtiques que s'adeqüin amb les 
característiques de l'entorn on es situïn i de l'entorn arquitectònic. 

3- L'Ajuntament podrà, en passejos, carrers i entorns concrets, demanar uniformitat de criteris en els 
materials i tipologies dels diferents elements de les terrasses (taules, cadires, para-sols, estufes, 
jardineres, ….). 

  

C) Publicitat  

  

1- Sobre els elements de les terrasses (taules, cadires, paravents o similars) solament s'admetrà el 
missatge publicitari corresponent a la denominació genèrica de l'establiment o local que es tracti, i no 
s'acceptarà cap tipus de publicitat més. 

  

2- En els tendals i para-sols s'admetrà la publicitat, amb unes dimensions màximes de 20cm d'alçada x 
40 cm de llargada. 

  

3- La denominació de l'establiment i la publicitat en els elements de les terrasses permesos (para-sols i 
tendals), haurà imprimir-se directament sobre el teixit o adherir-se mitjançant material sense grossor. 

  

D) Criteris d'ordenació de l'ocupació a la via pública. 

  

a) Condicions generals 

  

1- El concepte mòdul tipus de terrassa està constituït pel conjunt d'una taula i quatre cadires. 
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2- Com a norma general, s'autoritzarà la col.locació de taules i cadires al davant de la façana del propi 
establiment, i separades 40 cm mínim de la vorada. Aquesta ocupació quedarà sense efecte, quan el 
titular de l'activitat veïna sol.liciti llicència d'ocupació davant el seu local. 

  

3- Els passos de vianants, les zones de càrrega i descàrrega, sortides d'emergència, els accessos a 
habitatges i locals, les parades de transport públic, i taxis, els guals, han de quedar sempre lliures de tota 
mena d'ocupació. 

  

4- Quan l'ocupació a la via pública coincideixi amb qualsevol tipus d'element urbà (bancs, papereres, 
escocells etc...) aquests seran susceptibles de trasllats, sempre i quan sigui viable amb totes les despeses 
a càrrec del titular de la llicència. 

  

5- Es podran instal·lar taules, cadires i altres elements als carrers on l'amplada de la seva vorera sigui 
igual o superior a 3,50m. En les voreres superiors a 3,50m, la seva ocupació no superarà la meitat de la 
superfície total de la vorera. 

  

6- La distància mínima de pas lliure que ha de quedar per a la circulació dels vianants, ha de ser com a 
mínim d'1'80 metres d'amplada., d'acord amb el Decret d'accessibilitat i el CTE. 

  

7.- L'ocupació màxima de la terrassa, s'atorgarà en funció de la superfície útil lliure del local, on es 
desenvolupa l'activitat. 

  

8.- En el cas de col·locar jardineres, la longitud d'aquestes serà com a màxim la longitud de la terrassa i, 
s'hauran de situar a 0,40 metres de la línia de vorera. 

  

9- L'Ajuntament denegarà la sol·licitud de la llicència d'ocupació en qualsevol dels supòsits següents:  

  

a) Quan suposi un perjudici per a la seguretat viària (disminució de la visibilitat, distracció per al 
conductor) o dificulti sensiblement el tràfic per als vianants.  

b) Quan pugui incidir sobre la seguretat (evacuació) dels edificis i locals pròxims. 

  

c) En calçades i voreres que impliquin desenvolupar l'activitat creuant la via pública. No obstant, és 
podrà autoritzar l'ocupació en  carrers on el nivell de trànsit sigui molt baix, amb  l'informe  previ 
favorable dels serveis Tècnics i de la Polcia Local. En aquest supósits  el creuament de la calçada s'haurà  
de fer sempre pel pas de vianants més pròxim. 
 
No s'autoritzà  l'ocupació en el cas de carrers amb doble sentit ni en rotondes o places. 

d) En les calçades de les rotondes i places on hi hagi circulació rodada. No obstant, és podran autoritzar, 
previ informe favorable dels serveis Tècnics Municpals i de la Polcia Local, en rotondes o places on hi 
hagi voreres prou amples, o en cas contrari, tinguin estacionament al  davant.  
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Quan l'ocupació es concedeixi a la calçada, el sol·licitant podrà demanar la col·locació d'elements 
laterals de protecció per la tarima (pilones, topalls, etc.), que s'instal·laran  per la Brigada municipal 
previ i abonament del seu cost. 
 
Aquesta sol·licitud, a banda de l'informe tècnic, ha de comptar amb l'informe previ favorable de la 
Policia Local.  
 
No s'autoritzarà ni en rotondes ni en places que no tinguin estacionament en els seus perímetres. 
 

e) En cas de no existir estacionament davant de la façana del local, no es concedirà ocupació de la via 
pública a la calçada. 

f) En espais i places singulars per a la seva activitat lúdica-festiva o interès públic. 

  

10.- L'Ajuntament podrà qualificar determinats espais com “Saturats”, a l'efecte de la instal·lació de 
noves terrasses o de deficiència d'espais d'emergència. 

  

11.- El perímetre autoritzat per a l'ocupació de la via pública i la seva zona d'influència hauran de 
mantenir-se en perfectes condicions d'higiene i neteja. 

  

12.- El conjunt del mobiliari haurà de presentar un bon estat de conservació i en cas contrari haurà de 
ser renovat. 

  

13.- La definició d'espais i usos estarà sotmesa a les variacions que suposi qualsevol modificació. 

  

14.- És tindrà especial atenció que les ocupacions no dificultin l'accés dels vehicles del cos de bombers i 
d'altres cossos i forces de seguretat. 

  

b) Determinacions de les ocupacions segons la tipologia de la via. 

1) Instal·lació en carrers amb vorera i calçada diferenciada. 

  

a) Es concedirà llicència d'ocupació a la vorera si l'amplada d'aquesta és igual o superior a 3,50 metres. 

b) Es concedirà llicència d'ocupació a la calçada quan l'amplada de la vorera sigui inferior als 3,50 metres 
i es compleixin les condicions generals establertes en l'apartat a) esmentat. 

  

2) Instal·lació en carrers per a vianants. 

  

S'autoritzarà l'ocupació en aquests carrers, sempre i quan es compleixi el Codi d'accessibilitat i el CTE. 

  

E) Llicències. 
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1. Únicament es podrà concedir la llicència d'ocupació amb taules, cadires o altres elements similars a la 
via pública, quan el titular de l'establiment tingui concedida la preceptiva llicència municipal o 
comunicació prèvia compresa dins el sector de l'hostaleria, la restauració, sense perjudici que, en 
supòsits excepcionals, es pugui autoritzar a altre tipus de sectors. 

  

2. La petició d'autorització de terrasses en sòl d'ús públic s'haurà de formular amb el model oficial 
corresponent (sol·licitud de llicència d'ocupació de la via pública) adjuntant les dades i la documentació 
preceptiva. 

  

3. La llicència dóna al seu titular un dret d'ús a precari, sense perjudici de tercers i sempre que la 
instal·lació i l'ús es facin d'acord amb els criteris d'actuació que s'assenyalen en aquesta ordenança, així 
com d'acord amb el que preceptuen les ordenances municipals i les disposicions que s'hagin d'aplicar, i 
és revocable per raons d'interès públic. No hi ha dret a indemnització per la revocació o per la 
modificació de les llicències a precari. 

  

4. L'Ajuntament es reserva el dret de revocar les llicències d'ocupació de la via pública en cas 
d'incompliment de les presents condicions o de la normativa de funcionament dels establiments de 
pública concurrència. 

  

F) Obligacions del titular 

  

1- Els titulars de la llicencia d'ocupació de la via pública l'han d'exposar en un lloc visible des de l'exterior 
de la mateixa, en la qual es farà constar, la superfície total d'ocupació, identificant-se pel color de la 
mateixa si aquesta és anual o de temporada i ha de permetre i facilitar les inspeccions que l'autoritat 
competent acordi en qualsevol moment. 

  

2.- L'autorització de l'ocupació en via pública sobre vorera es prorrogarà tàcitament cada any, de 
conformitat amb les condicions existents en el corresponent padró municipal. 

  

3- L'autorització de l'ocupació en via pública sobre calçada s'haurà de renovar expressament cada any, 
durant el mes de febrer. 

  

4- Al pagament de la taxa de l'ocupació de la via pública, d'acord amb el que estableixin les ordenances 
fiscals. La manca de pagament de l'ocupació o l'incompliment de les condicions de la llicència 
comportarà que es procedeixi d'ofici a tramitar la baixa del padró per ocupació i aprofitament de la via 
pública, sense perjudici de les sancions que preveu aquesta ordenança i del procediment recaptatori 
local. 

  

5- El titular de l'ocupació ha de sol·licitar expressament qualsevol modificació de l'ocupació autoritzada. 

  

6- El titular s'ha d'ajustar a la llicència concedida i no ocupar més espai del legalment autoritzat. 
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7- No realitzar un ús indegut de la terrassa. 

  

8.- Amb motiu de festes, activitats i obres a la via pública, si fos necessari i a requeriment de 
l'Ajuntament per escrit o verbalment, hauran de retirar les instal·lacions que molestin o siguin 
incompatibles amb l'activitat que s'hi hagi de realitzar i sense dret a cap tipus indemnització. 

  

9. Quan els establiments que disposen d'autorització per ocupar la via pública estiguin en funcionament, 
les taules, cadires i altres elements que ocupen la via pública han d'estar muntats, sempre i quan les 
condicions meteorològiques ho permetin i en cap cas restaran amuntegats a la via pública. 

  

10- Al finalitzar la jornada, en períodes de vacances dels establiments o en el període no autoritzat per a 
la llicència d'ocupació, els elements i/o ocupacions autoritzats/des hauran de ser retirades de la via 
pública, restant prohibit l'ús del domini públic com a zona d'emmagatzematge. 

  

11- Resta terminantment prohibit la realització de tot tipus d'activitats musicals a la via pública, sinó es 
disposa d'autorització expressa. 

  

12- Responsabilitzar-se del manteniment, de la neteja i del bon estat de l'espai que se'ls hagi atorgat i de 
la seva zona d'influència, així com de la netedat i del bon estat del seu mobiliari. 

  

13- Reposar tots els elements afectats, tant del mobiliari urbà com de la vorera, calçada, un cop hagi 
finalitzat la vigència de la llicència. 

 

14.- El titular, al seu càrrec, haurà de senyalitzar horitzontalment l'ocupació a la via pública, amb una 
plantilla que li serà facilitada per l'Ajuntament i amb el color que es determini en el seu moment. Un cop 
pintat, ho haurà de notificar al'Ajuntament, als efectes de la seva comprovació.  

 

Article 68.- Periodicitat i horaris. 

  

1.- La periodicitat de les autoritzacions per a taules i cadires en les terrasses dels establiments podrà ser: 

  

a) sobre vorera: 

1) anual 

2) temporal (de l'1 d'abril al 15 d'octubre) 

  

b) sobre calçada: 

  

1) Anual: de l'1 de març al 31 de gener, havent de procedir durant el mes de febrer a la retirada de les 
taules i cadires de la tarima de la via pública i a cessar l'activitat de la terrassa. 



 

 35 

2) Temporal (de l'1 d'abril al 15 d'octubre). 

  

2.- L'horari de les terrasses privatives i les situades a la via pública serà el següent: 

  

- De 15 de setembre al 31 de maig: 

De diumenge a dijous i festius fins les 24,00 h. 

Les nits del divendres, dissabte i vigília de festius fins a les 02,00 h 

  

-De l'1 de juny al 15 de setembre: 

De diumenge a dijous i festius fins a les 02,00 h. 

Les nits del divendres, dissabte i vigília de festius fins al tancament de l'activitat. 

  

3.- L'horari establert es podrà reduir per causes excepcionals degudament justificades, que ocasionin 
molèsties al veïnatge del seu entorn físic o bé per raons de seguretat o interès públic. 

  

Article 69.- Règim disciplinari i sancionador 

  

1.- Són infraccions lleus que podran ser sancionades amb una multa de fins a 600€: 

  

a) Col.locar testos, jardineres o elements similars incomplint les condicions i dimensions establertes en 
la present ordenança. 

b) Incomplir els requeriments d'homologació de les estufes. 

c) Incomplir les característiques establertes per a taules, cadires, jardineres, estufes para-sols, tendals, 
pissarres, tarimes i altres elements similars d'ocupació a la via pública. 

d) Incomplir amb els requeriments d'homogenització establerts en la present ordenança. 

e) Incomplir els requeriments de publicitat establerts en la present ordenança. 

f)) Superar la superfície d'ocupació de la terrassa establerta en la llicència. 

g) Col.locar els elements auxiliars d'ocupació fora del perímetre autoritzat com a terrassa. 

h) Ocupar la via pública amb taules cadires, para-sols, tendals i altres elements una vegada finalitzada la 
jornada, en períodes de vacances dels establiments o en el període no autoritzat en la llicència 
d'ocupació. 

i) Incomplir la normativa vigent relativa a accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques i el 
Codi Tècnic d'edificació. 

j) No mantenir net o en bon estat l'espai atorgat i la seva zona d'influència. 

k) No exhibir la targeta identificativa de l'autorització administrativa en una lloc visible i no permetre 
l'accés dels inspectors municipals. 
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l) Tenir les taules, cadires i altres elements emmagatzemats a la via pública, sense estar muntades, quan 
l'activitat està en funcionament. 

m) Incomplir les condicions generals i les determinacions de les ocupacions segons la tipologia de la via 
establert en els criteris d'ordenació de la via pública. 

n) Incomplir els requeriment de retirada de l'ocupació amb motiu de festes i activitats a la via pública. 

  

2.- Són infraccions greus, que podran ser sancionades amb una multa de 601 € fins a 1500€: 

  

a) Obstruir el pas de vianants o de discapacitats, perquè ocupen aquest espai usuaris de la terrassa. 

b) Ocupar amb la terrassa l'entrada d'immobles o sortides d'emergència i no respectar els arbres, els 
escocells, el mobiliari urbà. 

c) Els supòsits d'ús comú especial no autoritzat. 

d) Manca de reposició de l'espai públic ocupat per la terrassa en el mateix estat que tenia abans de la 
concessió de la llicència. 

e) Fer ús de fonts d'imatge o de so, ja sigui musical, ambiental, de vídeo, televisió o similar i música en 
viu a la terrassa. 

f) Realitzar un ús indegut de la terrassa. 

  

3.- Són infraccions molt greus, que podran ser sancionades amb una multa de 1501 a 3000€: 

  

a) Exercir l'activitat fora del termini definit a la llicència o amb la llicència caducada. 

b) Incomplir els horaris de les terrasses. 

c) Col.locar o instal.lar una terrassa i els seus elements auxiliars quan el titular de l'activitat no disposi de 
la llicència d'activitats o no hagi fet la comunicació prèvia o la declaració responsable d'inici de l'activitat 
. 

d)  No disposar de l'assegurança de responsabilitat civil del local extensiva als elements instal.lats en la 
via pública. 

e) La manca de pagament de la taxa d'ocupació de la via pública. 

  

1. La realització de les conductes descrites en l'article 67 i l'apartat 7, 8 i 9 de l'article 68. seran 
constitutives d'infracció lleu i es sancionaran amb multa de fins a 750€ . 

  

 2. La realització de les conductes descrites en l'apartat 3,10 i 11 de l'article 68 seran constitutives 
d'infracció greu i es sancionaran amb multa de 750.01 a 1500€. 

  

3.La realització de les conductes descrites en l'apartat 1,5 i 6 de l'article 68 seran constitutives 
d'infracció molt greu i es sancionaran amb multa de 1500,01 a 3000€ 
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Article 70.- Intervencions específiques 

  

1. L'incompliment dels articles 67 i 68 comportarà la retirada les taules, cadires i similars per part dels 
agents de l'autoritat i la Brigada Municipal, amb totes les despeses a càrrec del titular de l'autorització, 
sense perjudici de les mesures sancionadores que en el seu cas siguin procedents. 

  

CAPÍTOL ONZÈ : ÚS IMPROPI DE L'ESPAI PÚBLIC 

  

Article 71.- Fonaments de la regulació 

  

La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la garantia d'un ús racional i ordenat de 
l'espai públic i els seus elements, a més, si s'escau, de la salvaguarda de la salubritat, la protecció de la 
seguretat i el patrimoni municipal. 

  

Article 72.- Normes de conducta 

  

1.- Resta prohibit fer un ús impropi dels espais públics i els seus elements, de manera que impedeixi o 
dificulti la utilització o el gaudi per la resta d'usuaris. 

  

2.- No són permesos els següents usos impropis dels espais públics i dels seus elements: 

  

a) Acampar a les vies i els espais públics, acció que inclou la instal·lació estable en aquests espais públics 
o els seus elements o mobiliari en ells instal·lats, o en tendes de campanya, vehicles, autocaravanes o 
caravanes, llevat d'autoritzacions per a llocs concrets. No és permès tampoc el dormir de dia o de nit en 
aquests espais. 

b) Utilitzar els bancs i els seients públics per a usos diferents als quals estan destinats. 

c) Banyar-se en les fonts, els estanys o similars. 

d) accedir a instal.lacions  públiques municipals fora de l'horari establert. 

 

Article 73.- Règim de sancions 

  

La realització de les conductes descrites a l'article precedent és constitutiva d'infracció lleu, que es 
sancionarà amb multa de fins a 600 euros. 

  

Article 74.- Intervencions específiques 

  

1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l'autoritat i la Brigada municipal 
retiraran i intervindran cautelarment els materials i els mitjans emprats. 
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2. En els supòsits previstos a l'article 72.2 a) en relació amb caravanes i autocaravanes, els serveis 
municipals i els agents de l'autoritat informaran dels llocs municipals habilitats, si existeixen, per a 
l'estacionament d'aquests vehicles. 

  

3. Quan es tracti de l'acampada amb autocaravanes, caravanes o qualsevol altre tipus de vehicle, 
descrita a l'apartat 72.2 a) de la present Ordenança, i la persona infractora no acrediti la residència legal 
en territori espanyol, l'agent denunciant fixarà provisionalment la quantia de la multa i, de no dipositar-
se el seu import, es procedirà a la immobilització del vehicle i en el seu cas a la seva retirada i ingrés en 
el dipòsit municipal.  

 

CAPÍTOL DOTZÈ: ACTITUDS VANDÀLIQUES EN L'ÚS DEL MOBILIARI URBÀ. DETERIORAMENT DE L'ESPAI 
URBÀ 

  

Article 75.- Fonaments de la regulació 

  

Les conductes tipificades com a infracció en aquest capítol tenen la finalitat de protegir l'ús racional de 
l'espai públic, el respecte a les persones i béns, la seguretat, la salut i integritat física de les persones o el 
patrimoni municipal. 

  

Article 76.- Normes de conducta 

  

1. Són prohibides 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 o els béns. 

  

2. Resten prohibits els actes de deteriorament greu, com ara destrosses dels espais públics o les seves 
instal·lacions o elements, siguin mobles o immobles, no derivats de les alteracions de la seguretat 
ciutadana contemplades a l'apartat 1 anterior. 

  

3. Els organitzadors d'actes públics de naturalesa cultural, lúdica, festiva, esportiva o de qualsevol altra 
índole, vetllaran perquè no es produeixin, durant la seva celebració, les conductes descrites en els 
apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol d'aquests actes es realitzen les esmentades conductes els 
seus organitzadors ho hauran de comunicar immediatament als agents de l'autoritat. 

  

4. Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o tutors o tutores o guardadors 
o guardadores per les accions dels menors d'edat que depenguin d'ells, aquells seran també 
responsables directes i solidaris de les infraccions comeses pels menors d'edat, sempre que , per la seva 
part, consti dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple inobservança. 

  

Article 77.- Règim de sancions 
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1.-Sens perjudici de la legislació penal i de protecció de la seguretat ciutadana, les conductes descrites a 
l'apartat 1 de l'article precedent són constitutives d'infracció molt greu, i seran sancionades amb multa 
de 600 a 3.000 euros. 

  

2.- Sens perjudici de la legislació penal i local, els actes de deteriorament descrits a l'apartat 2 de l'article 
precedent són constitutius d'infracció greu, i es sancionaran amb multa de 601 a 1.500 euros. 

  

Article 78.- Intervencions específiques 

  

1.- En els supòsits recollits en els articles anteriors, si és el cas els agents de l'autoritat retiraran i 
intervindran cautelarment els materials, el gènere, o els mitjans emprats. 

  

2.- Tractant-se la persona infractora d'un menor, es practicaran les diligències necessàries per 
comprovar si hi concorren indiciàriament les circumstàncies previstes en l'apartat 4 de l'article 76, a 
l'objecte de procedir, també, a la seva denúncia. 

  

CAPÍTOL TRETZÈ. ÚS INADEQUAT DE LES ARMES i ALTRES OBJECTES PERILLOSOS 

  

Article 79.- Fonaments de la regulació. 

  

Les conductes regulades en el present capítol tenen la finalitat de controlar l'ús racional en la circulació, 
tinença, i ús de les armes amb l'objecte de salvaguardar la seguretat pública de tots el ciutadans i 
ciutadanes 

  

Article 80.- Normes de Conducta 

  

1.- És prohibit: 

  

1.1. Portar armes a la via i als espais públics, 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. 

  

1.3. Circular amb imitacions d'armes que, per les seves característiques, puguin induir a confusió. 

  



 40 

1.4. Exhibir objectes perillosos per a la integritat física de les persones amb la finalitat de causar 
intimidació. 

1.5. La projecció de feix de llums, mitjançat qualsevol tipus de dispositiu, sobre els membres de les 
Forces i Cossos  de seguritat, Policia Local i sobre pilots o conductors de mitjans de transport per 
impedir o dificultar l’exercici de les seves funcions.  

1.6. Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o tutors o tutores o 
guardadors o guardadores per les accions dels menors d'edat que depenguin d'ells, aquells seran també 
responsables directes i solidaris de les infraccions comeses pels menors d'edat, sempre que , per la seva 
part, consti dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple inobservança. 

  

Article 81.- Règim de sancions 

  

1.- Sens perjudici de la legislació penal i de protecció de la seguretat ciutadana, les conductes descrites a 
l'apartat 1.1 i 1.2 de l'article precedent són constitutives d'infracció molt greu, i seran sancionades amb 
multa de 1.500,01 a 3.000 € 

  

2.- Sens perjudici de la legislació penal i de protecció de la seguretat ciutadana, els actes descrits a 
l'apartat 1.3 , 1.4, 1.5 i 1.6 de l’article precedent són constitutius d'infracció greu, i es sancionaran amb 
multa de 601 a 1.500 €. 

  

Article 82.- Intervencions específiques 

  

1.- La tinença, transport i l'ús d'armes hauran de respectar allò que s'estableix en l'article 80 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. 

  

2.-Tractant-se la persona infractora d'un menor, es practicaran les diligències necessàries per comprovar 
si hi concorren indiciàriament les circumstàncies previstes en l'apartat 1.5 de l'article 80, a l'objecte de 
procedir, també, a la seva denúncia. 

  

CAPÍTOL CATORZÈ: ALTRES CONDUCTES QUE PERTORBEN LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA 

  

Secció 1: Zones naturals i espais verds 

  

Article 83.- Fonaments de la regulació 

  

És fonament de la present normativa protegir el correcte ús dels parcs i jardins, els parcs forestals, les 
plantacions i els espais verds privats, així com garantir la seguretat de les persones i el manteniment de 
les platges. 
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Subsecció 1: Arbrat públic, parcs, jardins, fonts i via pública. 

  

Article 84.- Normes de Conducta 

  

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. Llevat de les zones de gespa expressament autoritzades, es prohibeix trepitjar els talussos, els 
parterres i les plantacions i maltractar les plantes i flors. 

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 al dany o a la mort de qualsevol arbre o 
arbust. 

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 escossells. 

2.6. Abocar restes de poda a la via pública, procedents de finques privades, fins a 4m3, no dipositades la 
nit abans del dia assignat de recollida al barri, a la porta del domicili. 

2.7 Abocar restes de poda a la via pública, procedents de finques privades que excedeixin els 4m3 . 

2.8. Abandonar mobles a la via pública, fins a la quantitat màxima autoritzada de 3 peces, no dipositades 
la nit abans del dia assignat de recollida al barri, a la porta del domicili. 

2.9 Abandonar mobles a la via pública, que excedeixin les 3 peces màximes autoritzades. 

 2.10. Llençar escombraries, runes o residus en les proximitats dels arbres i en els escossells. 

  

2.11. Extreure molsa, matolls, pedres, sorra, plantes o productes anàlegs en les proximitats dels arbres i 
en els escossells. 

2.12. Malmenar o sostreure elements de jardineria. 

2.13 Causar qualsevol mena de dany a l'arbrat, plantacions i vegetació natural. 

2.14. Arrencar flors, fruits i plantes. 

2.15. Caçar i matar ocells o altres animals i dur a terme activitats que perjudiquin la fauna en general. 

2.16. Llençar papers o deixalles fora de les papereres i escombraries fora dels contenidors o embrutar 
l'espai de qualsevol altra manera. 

2.17. Encendre o mantenir foc encès. 

2.18. Si es tracta d'un espai tancat sotmès a regulació d'obertura i tancament, romandre-hi fora de 
l'horari especialment autoritzat. 
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2.19. Banyar-se, rentar-se en les fonts, els estanys o altres espais aquàtics, no autoritzats expressament, 
així com rentar objectes i vehicles i llençar a l'interior d'aquests espais aquàtics qualsevol matèria líquida 
o sòlida. 

2.20. 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. 

2.21. Abandonar, sota raig, càntirs, cubells o qualsevol altre vas o recipient. 

2.22. Beure directament del tub o sortidor de les fonts, excepte en el cas que aquestes tinguin 
instal·lació especial per això. En cap cas podran beure de les fonts directament els animals. 

2.23. Deixar jugar els nens amb barquetes o objectes anàlegs en els espais aquàtics, llevat dels que 
estiguin especialment destinats a aquesta finalitat. 

2.24. Ocupar, per fer àpats, espais fora dels degudament indicats com a zones de pícnic. 

2.25. Circular en qualsevol vehicle de motor per llocs destinats a vianants o pels parterres, així com 
saltar per sobre d'arbusts o altres instal·lacions. 

2.26. Abandonar deixalles i/o residus de qualsevol mena. 

2.27. Qualsevol altre acte o fet que estigui directament relacionat amb els anteriors. 

 

3. Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o tutors o tutores o guardadors 
o guardadores per les accions dels menors d'edat que depenguin d'ells, aquells seran també 
responsables directes i solidaris de les infraccions comeses pels menors d'edat, sempre que , per la seva 
part, consti dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple inobservança. 

 

Article 85.- Règim de sancions 

  

1. La realització de la conducta descrita en l'apartat 1 i 2 de l'article precedent serà constitutiva 
d'infracció lleu, i es sancionarà amb multa de      fins a 600 €. 

  

2. Tractant-se la persona infractora d'un menor, es practicaran les diligències necessàries per comprovar 
si hi concorren indiciàriament les circumstàncies previstes en l'apartat 3 de l'article 84, a l'objecte de 
procedir, també, a la seva denúncia. 

  

Article 86.- Intervencions específiques 

  

En els supòsits recollits en els articles anteriors, si és el cas els agents de l'autoritat retiraran i 
intervindran cautelarment els materials, el gènere, o els mitjans emprats. 

  

Subsecció 2.- Platges. 

  

Article 87.- En tot el referent a les conductes a la platja, serà d'aplicació l'Ordenança d'ús de les platges 
del municipi de Castelldefels, aprovada pel Ple municipal el 22 de febrer de 2008 i que entrà en vigor el 
22 de maig de 2008. 
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Secció 2: Producció de residus i el seu dipòsit. 

  

Article 88.- Normes de Conducta. 

  

1. Amb caràcter general, el dipòsit de paper, cartró, envasos, vidre i matèria orgànica haurà d'efectuar-
se als contenidors específicament destinats a aquest efecte i és expressament prohibit dipositar 
aquestes matèries en contenidors de rebuig. 

  

2. És prohibit introduir material de qualsevol tipus als contenidors de recollida selectiva que siguin 
diferents dels expressament designats. En cas de dubte sobre la classificació d'un residu, es 
recomanable dipositar-lo en el contenidor de rebuig. 

  

3. L'Ajuntament fomentarà el respecte pel medi ambient en tots els actes que organitzi, procurant 
especialment la minimització dels residus emesos i aportant els recursos necessaris per a la seva 
recollida selectiva. Sempre que sigui possible, el material fungible aportat per l'Ajuntament s'inclinarà 
per l'opció menys agressiva per al medi ambient (evitant els provinents de recursos naturals no 
renovables en favor dels renovables) 

  

4. Des de l'Ajuntament s'exigirà que els organitzadors de qualsevol acte públic vetllin així mateix pel 
respecte del medi ambient i procurin la minimització en la producció de residus i la seva recollida 
selectiva. 

  

Article 89.- Règim de sancions 

  

1. La realització de la conducta descrita en l'apartat 1 i 2 de l'article precedent serà constitutiva 
d'infracció lleu, i es sancionarà amb multa de fins a 600€. 

  

2. Tractant-se la persona infractora d'un menor, es practicaran les diligències necessàries per comprovar 
si hi concorren indiciàriament les circumstàncies previstes en l'apartat 3 de l'article 84, a l'objecte de 
procedir, també, a la seva denúncia 

  

Secció 3: Focs i activitats pirotècniques 

  

Article 90.- Normes de conducta 

  

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. 
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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- Pel que fa als establiments de venda de productes pirotècnics caldrà respectar sempre la necessitat 
d'autorització prèvia per part de l'Ajuntament i el que disposa el R.D 230/1998 de 16 de Febrer, pel qual 
s'aprova el Reglament d'Explosius i el RD 277/2005, d'11 de març que el modifica o la normativa que els 
substitueixin i les instruccions tècniques que el desenvolupin juntament amb les instruccions emeses per 
l'Administració competent i la prèvia acreditació del compliment de la normativa sectorial de seguretat 
aplicable per raó de l'activitat que s'ha de realitzar. 

  

4. Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o tutors o tutores o guardadors 
o guardadores per les accions dels menors d'edat que depenguin d'ells, aquells seran també 
responsables directes i solidaris de les infraccions comeses pels menors d'edat, sempre que , per la seva 
part, consti dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple inobservança. 

  

Article 91.- Règim de sancions 

  

1. La realització de la conducta descrita en l'apartat 1 i l'incompliment de la descrita en l'article 2 i 3 de 
l'article precedent serà constitutiva d'infracció greu i es sancionarà amb multa de 601 a 1500 €. 

  

2. Tractant-se la persona infractora d'un menor, es practicaran les diligències necessàries per comprovar 
si hi concorren indiciàriament les circumstàncies previstes en l'apartat 3 de l'article 84, a l'objecte de 
procedir, també, a la seva denúncia. 

  

Article 92.- Intervencions específiques 

  

1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, si és el cas els agents de l'autoritat retiraran i 
intervindran cautelarment els materials, el gènere, o es procedirà a la clausura dels establiments de 
venta dels productes pirotècnics. 

  

Secció 4. Tinença d'animals  

  

Article 93.-.En tot el referent a la tinença d'animals, s'estarà a la vigent ordenança de tinença d'animals.  

 

 

TÍTOL III. 

DISPOSICIONS COMUNS SOBRE RÈGIM SANCIONADOR I ALTRES MESURES D'APLICACIÓ. 
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CAPÍTOL PRIMER. RÈGIM SANCIONADOR 

  

Article 94.- Infraccions 

  

1.- L'incompliment de les disposicions que conté l'ordenança constitueix infracció administrativa i la 
vulneració de les prohibicions que s'hi estableixen. Les infraccions que disposa l'ordenança es 
qualificaran de molt greus, greus o lleus. 

  

2.- No obstant, les infraccions tipificades en els articles següents seran d'aplicació en defecte de 
regulació per la legislació sectorial corresponent. 

  

Article 95.- Graduació de les sancions 

  

1. La imposició de les sancions previstes en aquesta Ordenança es guiaran per l'aplicació del principi de 
proporcionalitat i, en tot cas, es tindran en compte els criteris de graduació següents: 

  

a) La gravetat de la infracció. 

b) L'existència d'intencionalitat. 

c) La naturalesa dels perjudicis causats. 

d) La reincidència. 

e) La reiteració. 

f) La capacitat econòmica de la persona infractora. 

g) La naturalesa dels béns o productes oferts al comerç ambulant no autoritzat regulat al capítol novè 
del Títol II. 

  

2. S'entén que hi ha reincidència quan s'ha comès en el termini d'un any més d'una infracció d'aquesta 
Ordenança i ha estat declarat per resolució ferma. Hi ha reiteració quan la persona responsable ja ha 
estat sancionada per infraccions d'aquesta Ordenança o quan s'estan instruint altres procediments 
sancionadors per infraccions d'aquesta Ordenança 

  

3. En la fixació de les sancions de multa es tindrà en compte que, en tot cas, el compliment de la sanció 
no resulti més beneficiosa per a la persona infractora que l'incompliment de les normes infringides. 

  

4. Quan, segons el previst en la present Ordenança, s'imposin sancions no pecuniàries, siguin 
alternatives o obligatòries, la determinació del seu contingut i durada es farà, també, tenint en compte 
el principi de proporcionalitat i els criteris enunciats en els paràgrafs anteriors. 
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Article 96.- Responsabilitat de les infraccions 

  

En el cas que, una vegada practicades les diligències d'investigació oportuna adreçades a individualitzar 
la persona o persones infractores, no sigui possible determinar el grau de participació dels diversos 
subjectes que hagin intervingut en la comissió de la infracció, la responsabilitat serà solidària. 

  

Article 97.- Concurrència de sancions 

  

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

  

2. Quan no es doni la relació de causa a efecte a la que es refereix l'apartat anterior, als responsables de 
dues o més infraccions se'ls imposaran les sancions corresponents a cadascuna de les infraccions 
comeses llevat que s'apreciï identitat de subjectes, fets i fonaments. En aquest darrer supòsit s'aplicarà 
el règim que sancioni amb major intensitat, gravetat o severitat la conducta de la que es tracti. 

  

Article 98.- Destinació de les multes imposades 

  

L'import dels ingressos de l'Ajuntament en virtut de les sancions imposades es podrà destinar a millorar, 
en les seves diverses formes i a través de diversos programes, l'espai urbà com a lloc de trobada i 
convivència. 

  

Article 99.- Rebaixa de la sanció si es paga de manera immediata 

  

1. Les persones denunciades poden assumir la seva responsabilitat mitjançant el pagament de les 
sancions de multa, amb una reducció del 50 per cent de l'import de la sanció, si el pagament es fa 
efectiu abans de l'inici del procediment sancionador. 

  

2. Els presumptes infractors poden reconèixer la seva responsabilitat mitjançant el pagament de les 
sancions de multa amb una reducció del trenta per cent de l'import de la sanció en la proposta de 
resolució. 

  

El procediment, tràmits i les reduccions previstes en els dos apartats anteriors, no s'aplicarà respecte a 
les infraccions previstes en els articles 43 al 50 inclosos de la present ordenança 

  

3. El pagament de l'import de la sanció de multa comportarà la terminació del procediment, sens 
perjudici de presentar els recursos procedents. 

  

4. L'Ajuntament de Castelldefels, podrà implantar un sistema de cobrament anticipat i immediat de 
multes i mesures provisionals amb les rebaixes pertinents a través d'un sistema automatitzat o de 
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dispositius específics, sens perjudici que, en tot cas, el pagament pugui fer-se efectiu a través de les 
entitats financeres prèviament concertades. 

  

Article 100.- Substitució de les multes i reparació dels danys per treballs en benefici de la comunitat 

  

1. L'Ajuntament podrà substituir la sanció de multa per sessions formatives, participació en activitats 
cíviques o altres tipus de treballs per la comunitat. En cas de no assistència a les sessions formatives, 
procedirà imposar la corresponent sanció, en funció de la tipificació de la infracció comesa. 

  

2. La participació en les sessions formatives, en activitats cíviques o la realització de treballs en benefici 
de la comunitat, seran adoptades amb el consentiment previ de l'interessat com a alternatives a les 
sancions d'ordre pecuniari, llevat que la llei imposés el seu caràcter obligatori. 

  

3. L'Ajuntament també pot substituir, en la resolució o posteriorment, la reparació econòmica dels 
danys i els perjudicis causats als béns de domini públic municipal per altres reparacions equivalents en 
espècie consistents en l'assistència a sessions formatives, participació en activitats cíviques o altres tipus 
de treballs per la comunitat, sempre que hi hagi consentiment previ dels interessats, tret que la llei 
imposés el seu caràcter obligatori. En el cas que es produeixi aquesta substitució, l'Ajuntament haurà de 
reparar els danys causats llevat que el treball que realitzi la persona sancionada consisteixi precisament 
en la reparació del dany produït. 

  

Article 101.- Apreciació de delicte o falta 

  

1. Quan les conductes a que es refereix aquesta Ordenança poguessin constituir infracció penal, es 
remetran al Ministeri Fiscal o a l'autoritat judicial que correspongui els antecedents necessaris de les 
actuacions practicades. 

  

2. En el cas d'identitat de subjecte, fet i fonament de les conductes il·lícites, la incoació d'un procés 
penal no impedirà la tramitació d'expedients sancionadors pels mateixos fets, però la resolució 
definitiva de l'expedient només podrà produir-se quan sigui ferma la resolució recaiguda en l'àmbit 
penal, restant fins aleshores interromput el termini de prescripció. Els fets declarats provats en via 
judicial vincularan l'autoritat competent per imposar la sanció administrativa. 

  

3. La condemna o l'absolució penal dels fets no impedirà la sanció administrativa, si s'aprecia diversitat 
de fonament. 

  

4. Les mesures provisionals adoptades en el si del procediment administratiu sancionador abans de la 
intervenció judicial podran mantenir-se en vigor mentre no recaigui pronunciament exprés al respecte 
de les autoritats judicials, sense perjudici dels recursos que pugui interposar el presumpte infractor 
sobre l'establiment o vigència de les esmentades mesures provisionals. 

  

Article 102.- Competència i normativa. 
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El procediment sancionador aplicable serà el que estableix la LLei 39/2015, de 1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques, el decret de la Generalitat de 
Catalunya 278/1993, de 9 de novembre sobre el procediment sancionador d'aplicació en els àmbits de 
competència de la Generalitat. 

  

Les infraccions seran sancionades per l'Alcalde. No obstant això, l'Alcalde en compliment de les 
prescripcions legals corresponents, podrà delegar la seva competència sancionadora en altres òrgans 
municipals. Així mateix, la competència sancionadora podrà ser objecte de delegació en l'òrgan al qual 
per desconcentració, se li atribueix competència per raó de la matèria. 

  

Article 103.- Prescripció de les infraccions i sancions. 

  

1.- Les infraccions i sancions recollides a l'Ordenança que no tinguin un termini específic de prescripció 
de conformitat amb la legislació sectorial prescriuran en els terminis establerts en la normativa general 
de procediment administratiu; és a dir les infraccions molt greus prescriuran en el termini de 3 anys, les 
greus en 2 anys i les lleus en 6 mesos a comptar des de la data de comissió de la infracció. 

  

2.- Les sancions prescriuran de la manera següent: les sancions per infracció molt greu, en el termini de 
3 anys, les greus en el termini de 2 anys i les lleus en el termini d'un any a comptar des de la data en què 
la resolució que imposa la sanció sigui definitiva. 

  

3.- Interromp la prescripció de les infraccions la iniciació, amb coneixement de la persona interessada, 
del procediment sancionador. 

  

4.- Interromp la prescripció de les sancions la iniciació amb coneixement de la persona interessada, del 
procediment d'execució. 

  

CAPÍTOL SEGON- REPARACIÓ DE DANYS 

  

Article 104.- Reparació de danys 

  

1. La imposició de les sancions que corresponguin per l'incompliment d'aquesta Ordenança no exonera 
la persona infractora de l'obligació de reparar els danys o perjudicis causats, llevat que aquesta es 
substitueixi per treballs en benefici de la comunitat, d'acord amb l'article 100 de la present ordenança. 

  

2. Als efectes de l'establer a l'apartat anterior, quan s'escaigui, l'Administració municipal tramitarà per la 
via d'execució subsidiària l'obligació de rescabalament que procedeixi. 

  

CAPÍTOL TERCER- MESURES DE POLICIA ADMINISTRATIVA 
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Article 105.- Ordres singulars de l'Alcalde per a l'aplicació de l'Ordenança. 

  

1. L'Alcalde o Alcaldessa pot dictar les ordres singulars o nominatives i les disposicions especials que 
s'escaiguin sobre capteniment de la via pública o el comportament dels ciutadans i ciutadanes, per tal 
de fer complir la normativa en matèria de convivència ciutadana i de civisme. 

  

2. L'incompliment de les ordres, disposicions o requeriments a què s'ha fet esment en els apartats 
1 d'aquest article serà sancionat en els termes previstos en aquesta Ordenança, i demés normativa 
d'aplicació, sense perjudici que es pugui iniciar procediment penal per causa de desobediència. 

  

CAPÍTOL QUART - MESURES DE POLICIA ADMINISTRATIVA DIRECTA 

  

Article 106.- Mesures de policia administrativa directa 

  

1. Els agents de l'autoritat exigiran en tot moment el compliment immediat de les disposicions previstes 
en aquesta Ordenança, i, sens perjudici de procedir a denunciar aquelles conductes antijurídiques, 
podran requerir verbalment a les persones que no respectin les normes a cessar en la seva actitud o 
comportament, advertint-los que en cas de resistència poden Incórrer en responsabilitat criminal per 
desobediència. 

  

2. Quan la infracció comesa provoqui, a més d'una pertorbació de la convivència ciutadana i el civisme, 
un deteriorament de l'espai públic es requerirà al seu causant que procedeixi a la seva reparació, 
restauració neteja immediates, quan sigui possible. 

  

3. En cas de resistència a aquests requeriments, i sens perjudici del que es disposa a l'apartat 1 d'aquest 
article, les persones infractores podran ser desallotjades, complint en tot cas amb el principi de 
proporcionalitat. 

  

4. A efectes de poder incoar el corresponent procediment sancionador, els agents de l'autoritat 
requeriran a la persona presumptament responsable que s'identifiqui. 

  

De no conseguir-se la identificació per qualsevol mitjà de la persona que ha comès una infracció, els 
agents de l'autoritat, podran requerir-la perquè, a l'objecte d'iniciar l'expedient sancionador de la 
infracció comesa, els acompanyi a dependències pròximes que comptin amb mitjans adequats per 
realitzar les diligències d'identificació, a aquests únics efectes i pel temps imprescindible, informant la 
persona infractora dels motius del requeriment d'acompanyament. 

  

5. En tot cas, i al marge de la sanció que correspongui imposar per la infracció de les normes que hagin 
originat la intervenció o el requeriment dels agents de l'autoritat, les conductes obstruccionistes seran 
sancionades, tret que el fet sigui constitutiu de responsabilitat criminal, en el qual cas es passarà el tant 
de culpa al Ministeri Fiscal. 
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Article 107.- Mesures provisionals 

  

1. Iniciat l'expedient sancionador, mitjançant acord motivat, es podran adoptar les mesures provisionals 
imprescindibles per al normal desenvolupament del procediment, per evitar la comissió de noves 
infraccions o per assegurar el compliment de la sanció que pogués imposar-se. Aquestes mesures 
podran consistir en qualsevol de les previstes en la normativa general i sectorial aplicable en cada cas, i 
hauran de ser proporcionades a la naturalesa i la gravetat de la infracció. 

  

2. Quan la Llei així ho prevegi, les mesures provisionals es podran adoptar també amb anterioritat a la 
iniciació de l'expedient sancionador. 

 

 Article 108.- Comisos 

  

1.-A més dels supòsits en que així es preveu expressament en aquesta Ordenança, els agents de 
l'autoritat podran, en tot cas, comissar els estris i el gènere objecte de la infracció o que serviren, directa 
o indirectament, per a la comissió d'aquella, així com els diners, fruits o productes obtinguts amb 
l'activitat infractora, els quals quedaran sota la custòdia municipal mentre sigui necessari per a la 
tramitació del procediment sancionador o, a manca d'aquest, mentre perdurin les circumstàncies que 
varen motivar el comís. 

  

2. Les despeses ocasionades pel comís seran a càrrec del causant de les circumstàncies que l'han 
determinat. 

  

3. Si es tracta de béns fungibles, hom els destruirà o els donarà la destinació que sigui adient. Els 
objectes comissats es dipositaran a disposició de l'òrgan sancionador competent per a la resolució de 
l'expedient. Una vegada dictada resolució ferma i transcorreguts un mes sense que el titular hagi 
recuperat l'objecte, es procedirà a la seva destrucció o els lliurarà gratuïtament a entitats sense afany de 
lucre amb finalitats socials. 

  

CAPÍTOL CINQUÈ.- MESURES D'EXECUCIÓ FORÇOSA 

  

Article 109.- Multes coercitives 

  

Per a l'execució forçosa de les resolucions, l'Ajuntament podrà imposar multes coercitives, d'acord amb 
el que disposa la legislació sectorial i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

  

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
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Primera.- Els expedients incoats per infraccions comeses abans de l'entrada en vigor d'aquesta 
Ordenança es regiran, pel règim sancionador vigent en el moment de la comissió de la infracció, llevat 
que aquesta ordenança sigui més beneficiosa. 

  

Segona.- El procediment, tràmits i les reduccions previstes em l'apartat 1, i 2 de l'article 99 de 
l'esmentada ordenança, seran d'aplicació a les persones denunciades per l'Ordenança de Tinença 
d'animals, la de l'Ús de les Platges, la de Convivència Ciutadana, la de Neteja, la de Protecció dels Espais 
verds i del Paisatge Urbà, l'Ordenança Reguladora del consum, la utilització i l'abocament de les aigües 
residuals i la de la Protecció de l'atmosfera.  

  

Tercera.- "El nou mobiliari de les ocupacions de la via pública previst en el capítol desè, serà d'aplicació 
a partir de l'entrada en vigor de la present ordenança, a les noves sol·licituds d'autorització, les 
transmissions de llicències d'activitats, a les sol·licituds de llicències i/o comunicacions prèvies de 
reformes i ampliacions d'activitats, a les sol·licituds d'ampliacions de les ocupacions i quan els elements 
del mobiliari de les terrasses estiguin en mal estat.  
No obstant això, pel que fa al mobiliari i als elements de les terrasses ja existents en el moment de 
l'entrada en vigor de la present ordenança, es fixa un termini màxim de 9 anys, per tal que totes les 
activitats que disposin de terrassa realitzin l'adaptació del mobiliari i els elements de la mateixa 
(18/12/2021.) 

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS.  

  

Primera. Són vigents totes les disposicions normatives municipals que no contradiguin expressament 
aquesta ordenança. 

  

Segona. S'aplicarà el procediment abreujat pel tràmit del procediment sancionador en totes aquelles 
infraccions que siguin qualificades de lleus. En aquest tràmit es tindrà en compte de forma preferent la 
simplificació i unificació de tràmits, l'audiència de les persones infractores, així com la seva voluntat de 
reparació o esmena. 

  

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.  

  

Amb l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança, queden derogats els preceptes de les ordenances 
municipals vigents en tant en quant s'oposin a aquesta. 

  

DISPOSICIÓ FINAL - Entrada en vigor 

  

Aquesta Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona. 
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José-Antonio Andrés i Hernández, secretari de l’Ajuntament de Castelldefels (Baix 
Llobregat), 
 
C E R T I F I C O : 
 
Primer.- Que el present Text Refós que inclou la modificació de l'Ordenança reguladora 
de Civisme i de l’ús de l’espai públic del municipi de Castelldefels, que consta de 
cinquanta-un fulls numerats, segellats i rubricats per aquesta Secretaria, va ser 
aprovada inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió celebrada el dia 
24/11/2016, sotmesa a informació pública per un termini de trenta dies mitjançant 
anunci exposat al Tauler d’Edictes de la Casa Consistorial i publicat al Diari “La 
Vanguardia” del dia 05/12/2016, al Butlletí Oficial de la Província del dia 16/12/2016 i 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7266, del dia 14/12/2016. 
 
Segon.- Que durant l’esmentat termini reglamentari d’informació pública, l’acord i 
l’Ordenança esmentats no han estat objecte de cap reclamació ni al·legació, per la qual 
cosa han esdevingut definitius, en virtut del que disposa l’article 65.1 del Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
 
I perquè així consti, i tingui els efectes que corresponguin, lliuro aquesta certificació, 
d’ordre i amb el vistiplau de la senyors alcaldess, Candela López Tagliafico. 
 
Castelldefels, 10 de febrer de 2017. 
 

Vist i plau 
L’alcaldessa, 

 


