
 

 

 

 

 

 

 

ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE PROTECCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA. 

 

PREÀMBUL 

 

L`ordenament jurídic propi de qualsevol estat social i democràtic de dret propugna, entre els seus valors 

fonamentals, el respecte individual, col·lectiu i institucional dels drets i llibertats dels ciutadans com a garantia de la 

convivència democràtica i de l`ordre i la pau socials. El respecte a la convivencia i al civisme, convertit en dret, haurà 

de ser promogut i protegit per les autoritats públiques, en general i, de manera particular, per les que actuen en els 

àmbits que, com el cas de les corporacions locals, estan a la vora dels ciutadans. 

No obstant el carácter i tarannà cívic dels habitants de Castelldans, existeixen en la nostra Vila actituds 

irresponsables per part d`individus i col·lectius minoritaris amb el mitjà urbà i amb els conciutadans que alteren la 

convivencia. 

Aquestes actuacions anti ciutadanes es manifesten en el mobiliari urbà, en les instal·lacions municipals i en altres 

béns que suposen unes despeses de reparació cada vegada més importants que distreuen la dedicació de recursos 

municipals a altres finalitats i, a l`haver de ser afrontats per l`Ajuntament, se sufraguen en realitat per tots els 

ciutadans. 

Constitueix decisió d`aquest Ajuntament procurar que disminueixin i siguin eliminats els actes vandàlics que es 

produeixen en aquest Municipi i tal fi és necessari disposar d`un text normatiu que, alhora que defineixi les 

conductes antisocials que degraden el poble i deterioren la qualitat de vida, tipifiqui les infraccions i sancions 

corresponents. 

Aquesta Ordenança, manifestació de la potestat normativa de l`Administració Municipal, no pretén ser la solució a 

la complexa problemàtica que constitueixen tals comportaments sinó una resposta a la preocupació ciudadana 

davant aquest fenòmen, així com un instrument de dissuasió per als individus o grups infractors i una crida a la 

responsabilitat i a l`exercici de civisme fins i tot per a aquells a qui està atribuïda la seva representació, tot això sens 

perjudici de les competències d`altres Administracions Públiques i de l`exigible col·laboració amb l`Administració de 

Justícia. 

 

CAPITOL I. OBJECTE I ÀMBIT D`APLICACIÓ 

 

Article 1.-Objecte 

 



 

 

Aquesta Ordenança té per objecte la prevenció d`actuacions pertorbadores de la convivencia ciudadana i la 

protecció dels béns públics de titularitat municipal i de totes les instal·lacions i elements que formen part del 

patrimoni urbanístic i arquitectònic del municipi de Castelldans enfront de les agressions, alteracions i usos ilícits 

que puguin ser objecte 

 

 

Article 2.-Fonament legal 

 

El fonament legal d`aquesta ordnença és, en primer lloc, l`aplicació dels principis continguts en el vigent Estatut 

d`Autonomia de Catalunya en el text contingut en la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol. La fonamentació legal 

immediata d`aquesta Ordenança es troba en la vigent normativa de règim local, essencialment concretada en la Llei 

7/1985, de 2 d`abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) i 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 (LMRLC), així com els reglaments que les 

desenvolupen. Són igualment fonament i eina d`interpretació d`aquesta ordenança la resta de la normativa de 

règim local aplicable, la normativa de procediment administratiu comú i específic i la normativa sectorial a la qual es 

fa referència de forma directa o indirecta en el present articulat. 

 

Article 3.-Àmbit d`aplicació 

 

1.-La present Ordenança és d`aplicació a tot el terme municipal de Castelldans, i queden obligats al seu compliment 

totes les persones, tant habitants com forans, amb indepedència de la seva qualificació jurídic-administrativa. 

2.-Les mesures de protecció regulades en aq uesta Ordenança es refereixen als béns de servei o ús públics de 

titularitat municipal, tals com carrers, places, passejos, parcs i jardins, fonts, edificis públics, mercats, museus i 

centres culturals, col·legis públics, cementiris, piscines, complexos esportius i les seves instal·lacions, bancs, fanals, 

elements decoratius, senyals viráis, arbres i plantes, contenidors i papereres, tanques, elements i transport i 

vehicles municipals i altres béns de la mateixa o semblant naturalesa.. 

3.-També estan compresos en les mesures de protecció d`aquesta Ordenança els béns i instal·lacions de titularitat 

d`altres Administracions Públiques i entitats públiques o privades que formen part del mobiliari urbà del municipi 

de Castelldans quan estan destinats al públic o constitueixen equipaments, instal·lacions o elements d´un servei 

públic, tals com elements de transport, tanques, cartells, anuncis, rètols i altres elements publicitaris, senyals de 

tràfic, quioscs, contenidors, terrasses i veladors, tendals, jardineres i altres béns de la mateixa o semblant 

naturalesa.  

 

Article 4.-Difusió 

 

1.-A més de realitzar les publicaciones legalment preceptives, l`Ajuntament farà conèixer el contingut d`aquesta 

Ordenança a tota la població de Castelldans a través dels mitjans de comunicació establerts amb aquesta finalitat. 

2.-Per tal de facilitar i donar la màxima difusió d´aquesta Ordenança, la Corporació municipal la incorporarà de 

forma permanent en la Web informativa municipal, en el seu text íntegre i amb indicació de les modificacions que 

es vagin efectuant sobre el text inicial. Dipositarà un exemplar a les oficines municipals i procurarà la major difusió 

mitjançant les associacions veïnals i altres entitats del municipi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Article 5.-Principis bàsics 

 

Els principis bàsics de la convivencia ciudadana són el respecte mutu, la tolerància, la solidaritat i la no discriminació 

per raó de sexe, raça, creença religiosa o ideològica. 

 

Article 6.-Obligació de compliment i col·laboració veïnal 

 

1.-El desconeixement del contingut d`aquesta Ordenança no beneficiarà a ningú que s`empari en aquesta 

circumstància en el cas d`incompliment de les seves disposicions. 

2.-En el marc del deure general de col·laboració, el veïnat té l`obligació de posar immediatament en coneixement 

de l`autoritat municipal 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. 

4.-El veïnat en general està obligat a seguir les indicacions que determinin les autoritats municipals o les 

contingudes en els bans i ordenances municipals. 

 

CAPÍTOL II.-COMPORTAMENT CIUTADÀ I ACTUACIONS PROHIBIDES 

 

Article 7.-Normes generals 

 

1.-Els ciutadans tenen obligació de respectar la convivència i tranquilitat veïnals. 

2.-Així mateix poden utilitzar els béns i serveis públics conforme al seu ús i destinació. 

 

Article 8.-Danys i alteracions 

 

Queda prohibida qualsevol actuació sobre els béns protegits per aquesta Ordenança que sigui contrària al seu ús o 

destinació o impliqui el seu deteriorament, ja sigui per trencament, arrencada, incendi, abocament, desplaçament 

indegut, col·locació d`elements de publicitat i qualsevol altra activitat o manipulació que els embruti o danyi. 

 

Article 9.-Pintades 

 

1.-Es prohibeixen les pintades, escrits, inscripcions i grafismes en qualsevol bé, públic o privat, protegit per aquesta 

Ordenança, incloses les calçades, voreres, murs i façanes, arbres, tanques permanents o prvisionals, fanals i senyals, 

instal·lacions en general i vehicles municipals, amb excepció dels murals artístics que es realitzin amb autorització 

del propietari i, en tot cas, amb autorització municipal. 

2.-La sol·licitud d`autorització municipal es tramitarà i resoldrà d`acord amb el que disposa la legislació urbanística. 



 

 

3.-Els membres dels serveis municipals podran retirar o intervenir els materials emprats quan les pintades i 

inscripcions es realitzin sense la preceptiva autorització municipal. 

 

4.-Quan amb motiu d`activitats lúdiques o esportives autoritzades es produeixi un deslluïment per pintades en 

qualsevol espai públic o element existent en la via pública, els responsables de les mateixes estan obligats a 

restablir l`estat original del bé o dels béns afectats. 

 

 

Article 10.-Cartells, adhesius i altres elemensts similars 

 

1.-La col·locació de cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius, papers pegats o qualsevol altra forma de 

propaganda o publicitat únicament es podrà efectuar en els llocs autoritzats, amb excepció dels casos permisos per 

l`Administració Municipal. 

2.-Queda prohibit esquinçar, arrencar i llençar a la via pública cartells, anuncis, pancartes i objectes similars. 

3.-La col·locació de pancartes a la via pública o en els edificis, només podrà ser realitzada amb autorització 

municipal. En tot cas, l`autorització es referirà a la col·locació de cartells, pancartes i elements que no danyin ni 

embrutin la superficie i siguin de fácil extracció, amb compromís per part del sol·licitant de retirar-los en el termini 

que s`estableixi. Es podran col·locar  cartells en aparadors, portals i en altres llocs situats en l`interior dels 

establiments. 

4.-Els responsables de la col·locació seran les persones físiques o jurídiques que constin com anunciadores i els seus 

autors materials. 

5.-El qualsevol cas els responsables estan obligats a la retirada de tots els cartells, tanques i elements col·locats 

sense autorització. L`Ajuntament podrà procedir a la seva retirada de forma subsidiària repercutint el cost en els 

responsables, sense perjudici de les sancions corresponents. 

 

Article 11.-Arbres i plantes 

 

Es prohibeix talar, trencar i sacsar els arbres, tallar branques, gravar o raspar la seva escorça, abocar tota classe de 

líquids, encara que no siguin perjudicials, i llençar o esparcir escombraries, enderrocs i residus en els proximitats 

dels arbres i plantes situats en la via pública o en parcs i jardins, així com en espais privats visibles des de la avia 

pública. 

 

Article 12.-Jardins i parcs 

 

Està totalment prohibit en jardins i parcs: 

a)Pujar-se als arbres. 

b)Arrencar flors, plantes i fruits. 

c)Caçar, matar o maltractar ocells o altres animals. 

d)Llençar papers o desaprofitaments fora de les papereres instal·lades i embrutar del qualsevol forma els recintes. 

e)Encendre o mantenir foc. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Article 13.-Papereres 

 

Està prohibida tota manipulació de les papereres i contenidors situats en la via i espais públics, moure-les, arrencar-

les, incendiar-les bolcar-les o buidar el seu contingut en el sòl, fer inscripcions o adherir papers o adhesius en les 

mateixes i tot el que deteriori la seva etètica o entorpeixi el seu ús. 

 

Article 14.-Fonts 

 

Queda prohibit realitzar qualsevol manipulació de les instal·lacions o elements de les fonts, així com rentar 

qualsevol objecte, banyar animals o practicar jocs 

 

Article 15.-Sorolls i olors 

 

1.-Tots els ciutadans estan obligats a respectar el descans dels veïns i a evitar la producció de sorolls i olors que 

alterin la normal convivencia. 

2.-Sense perjudici de la reglamentació especial vigent en matèria d`instal·lacions industrials i vehicles de motor, 

d`espectacles públiques i de protecció del medi ambient, es prohibeix l`emissió de qualsevol soroll domèstic que, 

pel seu volum o horari excedeixi dels límits previstos en la legislació específica que regula aquesta matèria, així com 

l`emissió d`olors molestes o perjudicials per a les persones.         

3.-Els conductors i ocupants de vehicles s`abstindran de posar a elevada potència els aparells de ràdio quan circulin 

o estiguin estacionats amb les finestres baixades. 

4.-Queda prohibit portar metxes enceses i disparar petards, cotes i tota classe d`articles pirotècnics que puguin 

produir sorolls o incendis sense autorització prèvia de l`Administració Municipal. 

 

Article 16.-Residus i escombraries 

 

1.-Els ciutadans tenen l`obligació de dipositar els residus sòlids en les papereres i contenidors corresponents. Es 

prohibeix llençar o dipositar residus, desaprofitaments i qualsevol altres tipus d`escombraries i enderrocs en les vies 

públiques i espais d´ús públic, en la xarxa de clavegueram i en els solars i finques sense barrar, havent d`utilitzar-ne 

sempre dits contenidors. 

2.-Està prohibit que els ocupants d`edificis aboquin a la via pública qualsevol tipus de residus, fins i tot en bosses o 

altres recipients, partícules derivades de la neteja de qualsevol classe d`objecte i aigua procedent del reg de plantes 

de balconades i terrasses. 

3.-Les escombràries domiciliàries i dels establiments hauran de ser introduïdes en bosses que, correctament 

tancades, es col·locaran en el contenidor més proper o, de trobar-se totalment saturat, en el contenidor més 

pròxim. 



 

 

4.-Queda prohibit dipositar en l`interior dels contenidors qualsevol classe de residu líquid així com introduir en els 

contenidors de recollida selectiva materials de qualsevol tipus diferents dels expressament predeterminats o fixats 

per l`Ajuntament. 

5.-Està prohibit el desplaçament dels contenidors del lloc assignat per l`Administració Municipal. 

6.-Queda prohibit llençar qualsevol tipus de residus des dels vehicles, ja sigui en marxa o detinguts. 

 

Article 17.-Residus orgànics 

 

1.-Està prohibit fer les necessitats en les vies públiques i en els espais d´ús públic o privat. 

2.-Les persones que condueixin gossos o altres animals haurien d`impedir que aquests dipositin els seus excrements 

en les voreres, carrers, passejos, jardins i, en general, qualsevol lloc dedicat al trànsit de vianants o jocs infantils. Els 

propietaris o responsables d`animals haurien de recollir els excrements sòlids que els mateixos dipositin a la via 

pública. 

 

Article 18.-Altres comportaments 

 

1.-No podrà realitzar-se qualsevol altra operació o activitat que pugui embrutar les vies i espais públics, tals com el 

rentat d`automòbils, la seva reparació o engrassat en dites vies i espais quan no sigui imprescindible, l`abocament 

de burilles, embolcalls i deixalles sòlides o líquids, el buidat de cendrers i recipients, el trencament d`ampolles i 

altres actes similars. 

2.-Els ciutadans utilitzaran les vies públiques conforme a la seva destinació i no podran impedir o dificultar 

deliberadament el normal trànsit de vehicles  per les calçades. 

 

CAPÍTOL III.-DEURES I OBLIGACIONS ESPECÍFICS. 

 

Article 19.-Terrenys, construccions i edificis de propietat privada 

 

Els propietaris de terrenys, construccions i edificis tenen el deure de mantenir-los en condicions de seguretat, 

salubritat i ornat públic, estan obligats a realitzar les obres i treballs necessaris per a la seva conservació o 

rehabilitació a fi de mantenir les condicions d`habitabilitat, de conformitat amb l`establert en la legislació 

urbanística. 

 

Article 20.-Instal·lacions en la via pública 

 

1.-Els titulars de quioscs i d`establiments amb terrasses i altres instal·lacions en la via pública, estan obligats a 

matenir nets l`espai que ocupin i el seu entorn immediat, així com les pròpies instal·lacions. 

2.-Les neteja de dits espais i entorns tindrà carácter permanent i, en tot cas, haurà de ser sempre realitzada en el 

moment de tancament de l`establiment. 

3.-Per raons d`estètica i d`higiene està prohibit emmagatzemar o apilar productes o materials al costat de les 

terrasses. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Article 21.-Establiments públics 

 

1.-Els propietaris o titulars d`establiments de pública concurrència, a més de l`observança d`altres disposicions, 

procuraran evitar actes incívics o molèsties dels clients a l`entrada o sortida dels locals. 

 

2.-Quan no puguin evitar tals conductes, haurien d`avisar als Cossos i Forces de Seguretat per a mantenir l`ordre i la 

convivencia ciudadana col·laborant en tot moment amb els Agents que intervinguessin. 

 

CAPÍTOL IV.-RÈGIM SANCIONADOR. 

 

Article 22.-Disposicions generals 

 

1.-Sense perjudici de la qualificació penal que poguessin tenir algunes d`elles, constitueixen infraccions 

administratives les accions i omissions contràries a les prohibicions i obligacions establertes en aquesta Ordenança. 

2.-Les infraccions a aquesta Ordenança tindran la consideració de molt greus, greus o lleus. 

 

Article 23.-Infraccions molt greus 

 

a)Trencar, incendiar o arrencar o deteriorar greu i rellevantment equipaments, infraestructuras, instal·lacions o 

elements dels serveis públics així com el mobiliari urbà. 

b)Obstaculitzar o impedir de forma greu i rellevant el normal funcionament dels serveis públics. 

c)Trencar, arrencar o realitzar pintades en la senyalització pública que impedeixin o dificultin la seva visió. 

d)Incendiar contenidors d`escombraries, enderrocs o aprofitaments. 

e)Arrencar  o talar els arbres situats a la via pública i en els parcs i jardins. 

f)Impedir deliberadament el normal trànsit de les persones o de vehicles pels passejos i per les voreres i calçades de 

les vies públiques. 

g)Realitzar actes previstos en aquesta Ordenança que posin en perill greu la integritat de les persones. 

h)La reiteració o reincidència en la comissió d`infraccions greus. 

 

Article 24.-Infraccions greus 

 

a)Faltar al respecte i desobeir les ordres emanades de l`autoritat municipal competent. 

b)Obstaculitzar el normal funcionament dels serveis públics. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

c)Embrutar o fer pintades a les façanes i portes dels edificis, tant públics com privats,a  les diferents senyalitzacions 

municipals i qualsevol element de mobiliari urbà situats a la via pública. 

d)Deteriorar els equipaments, infraestructures, instal·lacions o elements dels serveis públics així com el mobiliari 

urbà, incloses les papereres i fonts públiques. 

e)Causar danys en arbres, plantes i jardins públics, que no constitueixi falta molt greu. 

f)Llençar escombraries o residus a la xarxa de clavegueram i a la via pública que dificultin el trànsit o generin riscos 

d`insalubritat. 

g)Portar metxes enceses o disparar petards, coetss o altres articles pirotècnics. 

h)Maltractar ocells i animals. 

i)Dificultar deliberadament el normal trànsit de les persones o de vehicles pels passejos i per les voreres i calçades 

de les vies públiques. 

 

Article 25.-Infraccions lleus 

 

Tenen  carácter lleu les altres infraccions previstes en aquesta Ordenança no tipìficada com a greu o molt greu. 

 

Article 26.-Sancions  

 

1.-Les infraccions lleus seran sancionades amb multa de fins a 120 euros. 

2.-Les infraccions greus seran sancionades amb multa de 120,01 a 240 euros. 

3.-Les infraccions molt greus seran sancionades amb multa de 240,01 a 400 euros. 

 

Article 27.-Procediment sancionador 

 

La tramitació i resolució del procediment sancionador s`ajustarà a l`establert en la legislació general sobre l`exercici 

de la potestad sancionadora. En el cas de sancions per infraccions lleus es podrà utilitzar el procediment 

sancionador abreujat regulat en el RD 1398/93, de 4 d`agost. 

 

Article 28.-Obligacions de reposició i restauració 

 

1.-Sens perjudici de les sancions corresponents que es puguin imposar a les persones responsables de les 

infraccions a aquesta Ordenança, aquestes estan obligades a la reposició i restauració de la realitat física alterada a 

l`estat en el qual es trobava amb anterioritat a la comissió de la infracció. 

2.-L`exigència de les mesures reparadores o restauradores es podrà fer en el mateix procediment sancionador o, si 

resulta necessari, en un altre de complementari. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 29.-Reparació dels danys i  execució subsidiària 

 

1.-Amb independència de les sancions corresponents que es puguin imposar a les persones responsables de les 

infraccions a aquesta Ordenança, l`autoritat municipal exigirà a aquestes la reparació dels danys causats. 

2.-L`Ajuntament podrà realitzar subsidiàriament els treballs que, segons aquesta Ordenança, hagin d`efectuar les 

persones responsables, amb càrrec a aquestes de les despeses originades pels esmentats treballs, degudament 

justificats, sens perjudici de les sancions corresponents. 

 

Article 30.-Persones responsables 

 

Quan les actuacions constitutives d`infracció siguin comeses per diverses persones, conjuntament, respondran totes 

elles de forma solidària. Seran responsables solidaris dels danys les persones físiques o jurídiques sobre les quals 

recaigui el deure legal de prevenir les infraccions administratives que uns altres puguin cometre. 

 

Article 31.-Graduació de les sancions 

 

Per a la graduació de la sanció a aplicar es tindran en compte les següents circumstàncies: 

a)La reiteració d`infraccions o reincidencia. 

b)L`existencia d`intencionalitat de l`infractor. 

c)La trascendencia social dels fets. 

d)La gravetat i naturalesa dels danys causats. 

 

Article 32.-Via de constrenyiment 

 

Les quantitats degudes a l`Ajuntament, tant per les sancions imposades com per qualsevol altre concepte, podran 

exigir-se per la via de constrenyiment. 

 

Article 33.-Prescripció general d`infraccions i sancions 

 

Les infraccions i sancions tipificades en aquesta Ordenança que no tinguin un termini específic de prescripció en la 

normativa sectorial aplicable, prescriuran en els terminis establerts en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 

jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; és a dir: 

 

-Infraccions:  comptades des de la data de la comissió de la infracció: 



 

 

a)Molt greus: als 3 anys 

b)Greus: als 2 anys 

c)Lleus: als 6 mesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 34.-Mesures cautelars 

 

L´òrgan competent podrà adoptar totes aquelles mesures cautelars que siguin necessàries per al bon fi del 

procediment, evitant el manteniment dels efectes de la infracció. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

 

L`establert en aquesta Ordenança no impedirà l`aplicació del règim sancionador previst en les disposicions 

sectorials que qualifiquin com infracció les accions o omissions contemplades en la mateixa. 

 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

Aquesta Ordenança entrarà en vigor una vegada publicat íntegrament el seu text al BOP de Lleida i hagi 

transcorregut el termini assenyalat a l`article 65.2 de la Llei 7/85, de 2 d`abril, reguladora de les Bases de Règim 

Local i continuarà vigent fins que s`acordi la seva modificació o derogació. 

 

 

 

 

 

 

 

 


