
 

 

 

 

 

 

ORDENANÇA MUNICIPAL EN MATÈRICA CÍVICA 

 

Aprovada pel Ple de la Corporació municipal en sessió de data 14 -02-2000 i publicada al BOP el 02-03-2000. 

 

                                CAPITOL I 

 

 DRETS I DEURES DE LA POBLACIÓ MUNICIPAL 

 

Article 1. 

A tots els veïns del terme se’ls reconeix el dret a gaudir, per igual, dels serveis municipals i aprofitaments comunals 

existents i , en general, de quants beneficis que els atribueixin les disposicions vigents, segons les normes que els 

estableixin i regulin. 

 

Article 2.  

Tots els habitants del terme tenen dret: 

a) A la protecció de la seva persona i béns. 

b) A dirigir instàncies i peticions a l’autoritat i Corporació Local, en assumptes de competència de les mateixes. 

 

Article 3. 

Tots els habitants i, fins i tot els forasters que tinguin béns en el terme, estan obligats: 

1) A complir les obligacions que els hi afectin contingudes en aquestes ordenances  i en els bans que publiqui 

l’Alcaldia. 

2) A facilitar a l’Administració informes, estadístiques i altres actes d’investigació sols en la forma i casos previstos 

per la Llei, o per disposicions dictades en virtut de la mateixa. 

3) A comparèixer davant l’autoritat municipal quan siguin citades en virtut de disposició legal o reglamentària que 

així ho estableixi, indicant-se en la citació l’objecte de la compareixènça. 

4) A satisfer amb puntualitat les exaccions municipals que els hi afectin i a complir les altres prestacions i càrregues 

establertes per les lleis i disposicions. 

5) A complir amb puntualitat tot allò que imposi la llei respecte al Padró Municipal. 

L’incompliment d’aquestes obligacions se sancionarà amb una quantitat de fins a 30 euros. 

 

Article 4. 



 

 

En els casos en què es produís alguna calamitat, epidèmia, catastrofe, guerra, transtorns d’ordre públic o desgràcia 

pública, l’Alcalde i els seus agents, podran requerir l’ajut i col.laboració dels habitants del terme municipal. 

L’incompliment d’aquestes obligacions se sancionarà amb una quantitat de fins a 60 euros 

 

Article 5. 

1) Queda prohibida la mendicitat pública 

L’incompliment d’aquestes obligacions se sancionarà amb una quantitat de fins a  6 euros. 

2) El servei de vigilància i seguretat de les persones i béns estarà encomanat als encarregats municipals de vigilància 

que tindran al seu càrrec les funcions pròpies de la seva comesa, d’acord amb l’article 13 de la Llei 16/1991 de 

Policies Locals, i estaran obligats a posar en coneixement de l’autoritat municipal els fets en què hagin intervingut 

per raó del seu càrrec. 

L’incompliment d’aquestes obligacions se sancionarà amb una quantitat de fins a 30 euros. 

 

                                      CAPITOL II 

 

ACTES DE DESORDRE I VANDALISME EN VIES PÚBLIQUES I RECINTES MUNICIPALS 

 

Article 6. 

1) Queda prohibit alterar l’ordre i la tranquilitat pública, amb escàndols, baralles i tumults; molestar als veïns amb 

sorolls, emanacions de fums, olors i gasos perjudicials o simplement molestos. 

L’incompliment  d’aquestes obligacions se sancionarà amb una quantitat de fins a 30 euros. 

2) Llevat de casos especials no es consideraran com a molestes emanacions de fums procedents del natural de les 

xemeneies de les vivendes; en el seu cas s’hauran de dotar, inexcusablement, dels elements correctors necessaris 

per a evitar molèsties al veïnat. 

 

Article 7. 

L’ús d’aparells de ràdio, televisió, altaveus o instruments musicals, s’haurà de moderar, per evitar molèsties 

innecessàries al veïnat, singularment en hores destinades al descans nocturn, de 12 de la nit a 8 del matí. 

L’incompliment d’aquestes obligacions se sancionarà amb una quantitat de fins a 30 euros. 

2) Les excepcions per raó de festes populars seran autoritzades per l’Alcaldia que podrà fixar i limitar l’horari de les 

celebracions. 

 

 

Article 8. 

Resta prohibit: 

1) Hostilitzar i maltractar els animals 

2) Causar perjudicis a l’arbrat,parterres, plantacions, conreus i jardins, tant públics com privats. 

L’incompliment d’aquestes obligacions se sancionarà amb una quantitat de fins a 30 euros, més danys 

3) Causar destrosses o embrutar els edificis tant públics com privats, tanques closes o parets divisòries; els bancs i 

fonts públiques, faroles d’enllumenat, papereres i contenidors de deixalles, conduccions d’aigües i en general tots 

els béns i serveis que siguin d’interès públic o privat. 

L’incompliment d’aquestes obligacions se sancionarà amb una quantitat de fins a 30 euros, més danys. 



 

 

4) Impedir la celebració de festes i desfilades autoritzades, processons i actes religiosos, així com causar molèsties 

als assistents. 

L’incompliment d’aquestes obligacions se sancionarà amb una quantitat de fins a 150 euros. 

5) Disparar coets, petards i en general, focs artificials, sense pendre les degudes precaucions per evitar accidents i 

molèsties a les persones o danys a les coses, en tot cas, amb subjecció a allò disposat en els articles d’aquesta 

ordenança. 

L’incompliment d’aquestes obligacions se sancionarà amb una quantitat de 30 euros. 

 

Article 9. 

Queda prohibit raspar, gravar, empastifar, escriure o dibuixar a les parets, façanes i portes dels edificis, plaques de 

retolació dels carrers i numeració dels edificis, senyals de circulació i els bans de les autoritats col.locats a la via 

pública. 

L’incompliment d’aquestes obligacions se sancionarà amb una quantitat de fins a 60 euros. 

Llençar escombraries, papers,etc., a la via pública fora de les papereres instal.lades a l’efecte. 

L’incompliment d’aquestes obligacions se sancionarà amb una quantitat de fins a 6 euros 

 

Article 10. 

Resta prohibit: 

1) Ajeure’s en bancs, jardins, voreres, places i vies públiques 

2) Rentar-se i banyar-se en fonts, aixetes i aigües d’aprofitament públic 

L’incompliment d’aquestes obligacions se sancionarà amb una quantitat de fins a 18 euros. 

3) Banyar-se vestits en piscines, efectuar jocs que pertorbin l’ordre i causin molèties, llençar pots, brutícia i altres 

objectes a les piscines o a l’interior dels recintes esportius. 

L’incompliment d’aquestes obligacions se sancionarà amb una quantitat de fins a 30 euros 

4) Causar molèsties, baralles, incidents en els recintes municipals així com faltar o no obeir les normes donades pels 

encarregats de dits recintes municipals. 

L’incompliment d’aquestes obligacions se sancionarà amb una quantitat de fins a 30 euros. 

5) Treure gots, ampolles de vidre fora dels locals públics o llocs autoritzats, trencar els mateixos o altres objectes 

que embrutin les vies públiques. 

L’incompliment d’aquestes obligacions se sancionarà amb una quantitat de fins a 30 euros. 

 

Article 11. 

Queda prohibit qualsevol acte de vandalisme o comportament molest per als veïns en general i que no estigui inclòs 

en aquestes ordenançes 

L’incompliment d’aquestes obligacions se sancionarà amb una quantitat de fins a 30 euros, més danys. 

 

 

                                        CAPITOL III 

 

NETEJA DE LES VIES PÚBLIQUES I ALTRES 

 

Article 12. 



 

 

Queda prohibit cremar objectes i deixalles a la via pública 

L’incompliment d’aquestes obligacions se sancionarà amb una quantitat de fins a 30 euros. 

 

Article 13. 

Queda prohibit llençar, enganxar i repartir propaganda i publicitat, sense la corresponent autorització municipal, 

donat aquest cas s’haurà de col.locar en els llocs destinats a ella i que no embruti les vies públiques. Queda 

especialment prohibit enganxar propaganda y publicitat en els arbres de les vies públiques. 

L’incompliment d’aquestes obligacions se sancionarà amb una quantitat de fins a 30 euros. 

 

Article14. 

S’estableix amb caràcter obligatori, dins el casc urbà, el Servei de Recollida d’ Escombraries. Queda prohibit 

dipositar als contenidors matèries no relacionades amb les escombraries (mobles,ferros,productes tòxics o pudents, 

etc), dipositar escombraries fora de les hores recomanades o sense bossa. 

L’incompliment d’aquestes obligacions se sancionarà amb una quantitat de fins a 18 euros. 

 

Article 15. 

La neteja de les voravies, en la longitud que correspongui a les façanes dels edificis, restarà a càrrec dels veïns, que 

recolliran els residus procedents d’aquesta neteja i els dipositaran en recipients col.lectius fins el pas del vehicle del 

servei de recollida. 

Això aquí disposat és també aplicable en centres oficials i establiments de tota mena. 

L’incompliment d’aquestes obligacions se sancionarà amb una multa de fins a  6 euros. 

 

Article 16. 

En cas de nevades intenses, les persones a què es refereix l’article anterior procediran a recollir la neu de les 

voreres respectives. 

 

Article 17. 

Es prohibeix llençar a la via pública pells, bosses, caixes, pots, papers o qualsevol altre deixalla . Aquests es 

dipositaran a les papereres instal.lades a tal fi. 

L’incompliment d’aquestes obligacions se sancionarà amb una quantitat de fins a 6 euros. 

 

Article 18. 

L’Ajuntament podrà indicar d’antuvi la prohibició d’estacionar en aquells carrers que el seu estat de neteja ho 

requereixi, amb la finalitat d’efectuar una neteja a fons dels mateixos en dies determinats, mitjançant la 

corresponent senyalització indicant el dia i la hora de l’operació. 

 

Article 19. 

Es prohibeix netejar vehicles a la via pública, abocar aigües residuals, abandonar animals morts o altres despulles, 

dipositar escombraries, runes, deixalles i residus que pertorbin la neteja o causin molèsties a les persones o trànsit 

rodat. 

L’incompliment d’aquestes obligacions se sancionarà amb una quantitat de fins a 60 euros. 

 



 

 

Article 20. 

Resta prohibit llençar deixalles, enderrocs, escombraries fora dels llocs autoritzats. 

L’incompliment d’aquestes obligacions se sancionarà amb una quantitat de fins a 18 euros. 

 

Article 21. 

Igualment, resta prohibit, que els propietaris de solars no tancats, els tinguin en estat de deixadesa (herbes, 

escombraries,etc) 

L’incompliment d’aquestes obligacions se sancionarà amb una quantitat de fins a 30  euros. 

 

Article 22. 

L’Ajuntament en cas d’incompliment de l’apartat anterior, a més d’imposar la sanció corresponent procedirà a la 

neteja dels solars, repercutint les despeses de la neteja al propietari. 

 

 

 

                                     

 

                                     CAPITOL IV 

 

OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

 

Article 23. 

Es precisarà permís per la instal.lació de quioscos o llocs fixos de venda i concessions que a l’efecte s’otorguin, 

entenent-se sempre a precari, sense dret a cap indemnització pel cas que sigui retirada la concessió abans del 

temps previst per raons urbanístiques o de circulació. 

L’incompliment d’aquestes obligacions se sancionarà amb una quantitat de fins a 150 euros. 

 

Article 24. 

Resta totalment prohibida la col.locació d’aparaments que excedeixin de les façanes. 

L’incompliment d’aquestes obligacions se sancionarà amb una quantitat de fins a 150 euros. 

 

 

                                     CAPITOL V 

 

CONSERVACIÓ DE LA PROPIETAT URBANA 

 

Article 25. 

1) La propietat d’edificis o habitatges  haurà de mantenir l’aspecte digne de façanes, balcons, xemeneies i altres 

elements exteriors de la construcció. Sense perjudici de la normativa urbanística vigent, l’Alcaldia podrà requerir i 

en el seu cas sancionar, les actuacions de dignificació adients. 

2) Les façanes principals dels edificis hauran d’estar, si més no, arrebossades. 

3) Els desaigües de les aigües pluvials, es conduiran fins a la claveguera. 



 

 

4) Els fums molestos i contaminants s’hauran de conduir de manera adient. 

L’incompliment d’aquestes obligacions se sancionarà amb una quantitat de fins a 30 euros. 

 

 

                                     CAPITOL VI 

 

BICICLETES, MOTOS I CICLOMOTORS 

 

Article 26. 

1) Resta prohibida la circulació de vehicles a motor que ultrapassin el nivell de decibels permès. Els límits 

admissibles són: 

a) Vehicles de fins a 9 places i turismes: 84 db 

b) Vehicles de transport fins a 4T : 86 db 

c) Vehicles de transport de persones i vehicles de transport de més de 4T, i tractors: 93 db 

d) Vehicles de dues rodes: 

- Ciclomotors: 81 db 

- De 50 a 125 cc: 84 db 

- De més de 125 cc: 86 db 

- De més de 500 cc: 88 db 

L’incompliment d’aquestes obligacions se sancionarà amb una quantitat de fins a 30 euros. 

 

Article 27. 

Són totalment prohibides les curses de vehicles a les vies urbanes i camins 

 

Article 28. 

Se sancionarà als conductors que amb les seves actuacions temeràries suposin un perill per al veïnat. 

L’incompliment d’aquestes obligacions se sancionarà amb una quantitat de fins a 150 euros. 

 

Article 29. 

Resta prohibida la circulació de vehicles amb motor o sense, per damunt de les voreres (patins, bicicletes,etc). 

L’incompliment d’aquestes obligacions, se sancionarà amb una quantitat de fins a 18 euros. 

 

Article 30. 

Igualmen l’estacionament damunt de les voreres de tota mena de vehicles de motor o sense. 

L’incompliment d’aquestes obligacions, se sancionarà amb una quantitat de fins a 30 euros. 

 

 

                                       CAPITOL VII 

 

SALUT PÚBLICA I MEDI AMBIENT 

 

Article 31. 



 

 

Resta totalment prohibit l’abocament de purins, productes químics, sòlids o líquids que siguin nocius i perillosos, i 

olis cremats i carburants a sèquies, desaigües i clavegueram. 

L’incompliment d’aquestes obligacions se sancionarà amb una quantitat de fins a 150 euros. 

 

Article 32. 

Resta prohibit a tot el terme municipal, llençar animals morts. 

L’incompliment d’aquestes obligacions se sancionarà amb una quantitat de fins a 150 euros. 

 

 

                                       CAPITOL VIII 

 

 

UTILITZACIÓ DE L’AIGUA 

 

Article 33. 

Resta prohibit envair la via pública amb l’aigua destinada al rec de les finques. Els propietaris de les finques 

contigües a camins públics hauran de prendre les mesures adients per envair aquests vessaments. 

L’incompliment d’aquestes obligacions se sancionarà amb una quantitat de fins a 60 euros. 

 

DISPOSICIÓ FINAL: 

Aquesta ordenança municipal que consta de vuit capítols i 33 articles, entrarà en vigor a partir del dia següent de la 

seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i serà d’aplicació a tot el terme municipal, afectant a tots els veïns i 

persones que hi transitin. 

 

 

 

 

 

 


