
 

 
 
 
 
 

ORDENANÇA  DE  BON VEÏNATGE  I   
ÚS  DE  L’ESPAI  PÚBLIC 

 
 
 
Preàmbul  
  
Fonamentació jurídica 
 
El fonament jurídic de l’Ordenança es troba, en primer lloc, en la Constitució de l’any 
1978. El text de la Constitució espanyola estableix, en matèria de drets, deures i 
garanties, que “correspon als poder públics promoure les condicions per tal que la 
llibertat i igualtat de l’ individu i dels grups en què s’integra siguin reals i efectius, i 
també remoure els obstacles que n’impedeixin o en dificultin la plenitud”,  així com en  
el vigent Estatut d’ Autonomia de Catalunya. 
 
D’altra banda, els articles 139 a 141 de la Llei 7/1985, de 7 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, introduïts per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, recullen 
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 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. 
 
També s’adapta totalment a les estipulacions contingudes en la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, així com en els seus reglaments de 
desenvolupament. 
 
 
Exposició de motius 
 
Els canvis demogràfics, socials i culturals en general que s’han esdevingut en el nostre 
municipi al llarg dels darrers anys provoquen la necessitat d’actualitzar la normativa 
municipal vigents, les “Ordenances de policia i bon govern”, que van ser aprovades a 
començaments dels anys noranta  i que s’han vist afectades per la producció 
legislativa sectorial i per les mateixes normes municipals que s’han anat aprovant per 
al seu desenvolupament en matèries com la tinença d’animals, o la gestió dels residus. 
 
Ens trobem davant de realitats que demanden noves respostes i el compromís 
municipal d’actuar en favor de la convivència i la cohesió social i, al mateix temps, amb 
la necessitat de fer-ho des del consens social i polític, amb una nova sensibilitat i 
voluntat de donar resposta als nous canvis. 
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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 les llibertats de la ciutadania com a garantia de la convivència democràtica i de 
l’ordre i la pau socials. El respecte als altres i el compromís de bon veïnatge, esdevé, 
doncs, un  dret i un deure promogut i protegit pel conjunt de la ciutadania i per les 
autoritats públiques i, de manera particular, per les que actuen en els àmbits que, com 
el de les entitats locals, actuen a prop dels ciutadans i les ciutadanes. 
 
Els espais públics com carrers, places, jardins, equipaments cívics, centres culturals i 
esportius… són llocs de pas, de trobada entre persones conegudes i desconegudes, 
de relació entre veïns i veïnes de totes les edats i condició social.  
 
Així doncs, la vida en societat comporta una sèrie de drets i deures. Conèixer-los i 
practicar-los ens ajudarà a relacionar-nos i conviure amb la resta de veïns i, en 
definitiva, a millorar la qualitat de vida de tothom.  
 
Som testimonis d’una permanent feina de construcció mútua. La Ciutat crea el ciutadà, 
i el ciutadà construeix la Ciutat. 
 
 
Finalitat de l’Ordenança 
 
Qualsevol acció social resulta més eficaç si es fa a nivell municipal, per què la ciutat és 
la nostra unitat bàsica d’integració social i juga un paper determinant com agent 
educatiu. En aquest sentit explicitem com a finalitats de l’ Ordenança: 
 
Fer que Rubí sigui, de manera gradual, una ciutat més amable, acollidora i sostenible, 
per viure-hi i conviure-hi, on el diàleg, la tolerància i el respecte formin part del nostre 
comportament quotidià. 
 
Garantir els drets i deures de la ciutadania de Rubí, respectant els principis bàsics 
d’igualtat i de no - discriminació. 
 
Promoure els valors d’adhesió i de solidaritat, amb especial cura vers aquelles 
persones que tenen major dificultat d’accessibilitat i d’inserció social. 
 
Promoure el compromís de defensar i prestigiar socialment el patrimoni públic i històric 
de tots com un bé col·lectiu que cal protegir. 
 
Promoure l’acció educativa com a instrument de consciència social, especialment en 
infants i joves. 
 
Aquesta Ordenança, juntament amb la resta de normativa municipal,  ha de ser una 
eina més que ajudarà a construir la ciutat com el projecte col·lectiu de la ciutadania, 
amb la voluntat que esdevingui un espai d’oportunitats per al desenvolupament 
personal de tots i totes nosaltres, sense exclusions i amb capacitat per avançar dia a 
dia en la millora de la justícia i la cohesió social. 
 
L’ordenança, en aquest marc, regula, partint dels drets reconeguts als ciutadans i les 
ciutadanes, l’exercici, el respecte, garantia i protecció dels seus drets, i tipifica totes les 
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conductes que, per acció o omissió, a la via pública o en espais privats, afectin la vida 
en comunitat conculcant aquests drets. 
 
Els drets dels ciutadans i les ciutadanes a gaudir dels espais públics en condicions de 
seguretat, a un descans adequat, a no patir contaminació acústica i a no suportar 
situacions d’incomoditat, de risc o de perill injustament causades, ni accions que limitin 
llur intimitat i llur benestar es consagren en aquesta ordenança. 
 
El Títol I de l' ordenança, està destinat a regular una sèrie de disposicions generals, i 
es defineixen les normes de  comportament i conducta ciutadans i els usos dels béns 
públics, tot això des del punt de vista de la protecció de la llibertat de la ciutadania, 
reflectint l’esperit tolerant que sempre ha estat una característica de Rubí, on conviuen 
diverses cultures i sensibilitats socials, les quals es manifesten al carrer d’una o altra 
forma i totes elles mereixedores de protecció. No obstant això, s’ha de tenir en compte 
l’existència d’un límit essencial de la llibertat de la ciutadania, que és el respecte als 
altres. Per tot això, aquesta Ordenança s’ha redactat en sentit positiu pensant a 
afavorir la llibertat individual i/o col·lectiva, però, alhora, per garantir el respecte per 
cadascú.  
 
El Títol II estableix les normes de conducta a l' espai públic dels ciutadans/es, i 
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. 
 
El Títol III, adreçat al comportament general en l’àmbit de l’espai públic es divideix en 9 
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), 
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 , l' ús impropi de l' espai públic,  les actituds 
vandàliques en l' ús del mobiliari urbà,  el deteriorament de l' espai urbà i les altres 
conductes que pertorben la tranquil·litat veïnal (zones naturals i espais verds. 
 
El Títol IV fa referència a l’ús de l’espai privatiu on s’articulen drets individuals amb 
drets col·lectius. Així s’explicita el necessari foment del bon veïnatge en temes com les 
activitats en els immobles que poden causar perjudici a la resta de la comunitat de 
veïns, habitatges, establiments i activitats, o les barbacoes com fets necessaris de 
regulació. També es fa referència al foment del servei de mediació municipal com a 
eina pacificadora dels conflictes entre la ciutadania, mitjançant el diàleg i la presa 
d’acords entre les parts. 
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El Títol V té per objecte les disposicions comuns relatives al règim sancionador i altres 
mesures d'aplicació, les mesures de policia administrativa i mesures d' execució 
forçosa. 
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ORDENANÇA REGULADORA DEL BON VEÏNATGE i 
DEL BON ÚS DE L’ESPAI PÚBLIC 

 
 
 
TÍTOL I: BON VEÏNATGE. DRETS I DEURES DELS CIUTADANS I CIUTADANES.  
 
CAPÍTOL 1: Objecte, àmbit d’aplicació i foment de les conductes de bon veïnatge 
i d’ús de l’espai públic. 
 
Article 1:  Objecte 
 
1. La present ordenança té per objecte la regulació del bon ús dels espais públics així 
com la regulació de les convencions que han de presidir els comportaments de les 
persones i els col·lectius, per tal de garantir el millor exercici de la lliure iniciativa i del 
respecte en aquells aspectes específicament referits a la vida de la ciutat, sense 
perjudici de la regulació continguda a la normativa sectorial. 
 
2. Totes les persones tenen dret a comportar-se lliurement als espais públics de la 
ciutat i a ser respectades en la seva llibertat. Aquest dret s’exerceix sobre la base del 
respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts a les altres persones, així com 
del manteniment de l’espai públic en condicions adequades. 
 
 
Article 2:  Àmbit d’aplicació 
 
a) En la seva literalitat de conformitat amb l’esperit normatiu recollit al preàmbul. 
 
1. L’ordenança és d’aplicació en tot el terme municipal de Rubí i, dins d’aquest, queda 
obligada al seu compliment la ciutadania en general, siguin veïns i veïnes, treballadors 
i treballadores, transeünts o visitants del municipi, amb independència de la seva 
qualificació jurídico-administrativa. 
 
2. 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: 
 
a) En la seva literalitat de conformitat amb l’esperit normatiu recollit al preàmbul. 
b) Per analogia: en els casos que no es trobin expressament regulats i que, per la 

seva naturalesa, estiguin compresos en el seu contingut. 
c) Supletòriament: pel que fa a l’ establert per les normatives sectorials aplicables, ja 

siguin estatals, autonòmiques o locals. 
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Article 3: Foment de les conductes de bon veïnatge  
 
1. El bon veïnatge ha d’estar presidit pels principis de respecte, tolerància i solidaritat, i 
cal rebutjar la violència física o psicològica entre persones i/o col·lectius. 
 
2. L’Ajuntament facilitarà i incentivarà totes les iniciatives que condueixin al debat, a 
l’intercanvi de parers i a la solució mediada dels conflictes, sens perjudici de la 
interposició del corresponent recurs davant de la jurisdicció competent perquè, en 
darrer terme, prengui una decisió. 
 
3. L’esperit d’aquesta Ordenança és l’establiment d’un clima de respecte mutu que 
fomenti les relacions solidàries, tolerants i respectuoses entre els ciutadans i les 
ciutadanes, determinant mecanismes de mediació i resolució de conflictes basat en un 
principi reparador i conciliador per a qui altera els drets de la ciutadania.  
 
 
 
CAPÍTOL 2: Drets i deures dels ciutadans i les ciutadanes 
 
Article 4: Drets dels ciutadans i les ciutadanes en relació amb  la ciutat  
 
L’Ajuntament de Rubí reconeix els drets de la ciutadania en general en les seves 
relacions amb l’Administració municipal i aquesta ordenança garanteix i protegeix els 
següents drets a les persones incloses dins del seu àmbit d’aplicació, en relació amb  
la ciutat: 
 

1. Gaudir dels espais públics en condicions adients d' higiene, seguretat 
ambiental, sonoritat i tranquil·litat, així com fer ús del mobiliari urbà conforme al 
seu destí en condicions d' ornat i seguretat idònies. 

 
2. Fer ús de les vies públiques destinades respectivament al pas i a la circulació 

de persones i vehicles sense més obstacles ni dificultats que les expressament 
autoritzades en el marc de l’ordenació establerta. 

 
3. Ser respectats en la manifestació pública de les seves creences i ideologia 

sempre que aquestes no es signifiquin com a contràries als drets emparats per 
la Constitució, i s’exerceixin amb les autoritzacions adients a cada cas. 

 
4. Gaudir en els espais privats d’uns estàndards de salubritat ambiental, d’higiene 

i de respecte que assegurin la tranquil·litat. 
 

5. Rebre un tracte respectuós i digne de la resta de persones. 
 

6. Fer ús dels serveis públics en les condicions de normalitat i amb els estàndards 
de qualitat fixats per l’ Ajuntament amb criteris d' accessibilitat universal i 
disseny per a tots i totes.  
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Article 5:  Deures dels ciutadans i les ciutadanes en relació amb  la ciutat i l’ús 
adient de l’espai públic 
 
La ciutadania en general resta subjecta als següents deures pel que fa a l’ús de l’espai 
públic: 
  

1. Fer ús diligent dels espais públics i del mobiliari urbà, de forma que: 
 

a) S’evitin accions que puguin generar situacions de risc o perill per a la 
vida i/o salut i/o la integritat física de persones i béns. 

b) S’evitin accions que puguin ocasionar danys o alterar el funcionament 
regular i l’estat del mobiliari urbà conforme al seu destí, o que en 
comportin la degradació visual o d’ornat. 

 
2. Respectar el lliure exercici dels drets reconeguts als altres ciutadans i 

ciutadanes en aquesta Ordenança i en la resta de normatives. 
 

3. Respectar la tranquil·litat ciutadana, el medi ambient i la seguretat de les 
persones i evitar la comissió d’actes que puguin deteriorar-les.  

 
4. Respectar la tranquil·litat i els estàndards ambientals familiar o individual de la 

resta de ciutadans i ciutadanes, tot i desenvolupar-se en els espais privats. 
 

5. Evitar el desenvolupament d’accions que atemptin contra els drets reconeguts 
en aquesta ordenança i en la resta de normatives.  

 
 
Article 6: Garantia dels drets i els deures dels ciutadans i les ciutadanes  
 
1. De conformitat amb aquesta Ordenança, en el marc de les seves competències i 
d’acord amb la legislació aplicable, correspon a l’ Ajuntament promoure i desenvolupar 
les condicions i els serveis necessaris per garantir l’exercici dels drets i el compliment 
de les obligacions per part dels ciutadans i les ciutadanes.  
 
2. Les mesures de policia administrativa es configuren, de conformitat amb aquesta 
Ordenança, com a l’ última “ràtio”, sempre que les accions o omissions detectades en 
resultin perjudicials pels interessos generals o de terceres persones, o que es 
manifestin externament com a expressió conscient i voluntària de rebuig dels béns i 
interessos protegits per la present Ordenança i l’ordenament jurídic en general.  
 
 
 
CAPÍTOL 3: Comportament i conducta ciutadana 
 
Article 7: Rebuig de la violència i suport a iniciatives de resolució de conflictes 
ciutadans 
 
1. L’Ajuntament de Rubí declara el seu rebuig a la violència física o psíquica entre 
persones o col·lectius.  
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2. Es sancionaran les conductes i els comportaments que atempten contra els drets i 
llibertats del veïnat, així com les activitats coactives o coercitives encara que no tinguin 
rellevància penal. És una circumstància agreujant que causin aldarulls o desordres 
públics.  
 
3. L’Ajuntament facilitarà i donarà suport a totes les iniciatives que condueixin al debat, 
a l’intercanvi d’opinions i a la resolució mediada dels conflictes ciutadans, sense 
perjudici del recurs a la jurisdicció competent perquè, en darrer terme, adopti una 
resolució.  
 
 
Article 8:  Dignitat de les persones  
 
1. S’han d’evitar totes les actituds individuals i col·lectives que atemptin contra la 
dignitat de les persones, siguin quines siguin les condicions socials, culturals, de sexe, 
d’edat o d’origen de les persones agreujades.  
 
2. Les persones que conculquin la dignitat de tercers, de fet o de paraula, mitjançant 
insult, burla, molèsties intencionades i innecessàries, coacció psíquica o física, 
agressions, o fets anàlegs, seran sancionades. 
 
3. Constitueix una circumstància agreujant que l’objecte d’aquestes conductes siguin 
menors o persones amb una discapacitat (física, psíquica, sensorial o malaltia mental) 
que les faci especialment vulnerables. Igualment es considera circumstància agreujant 
quan l’objecte d’aquestes conductes siguin autoritats i funcionaris/àries que actuïn en 
l’exercici de les seves funcions. 
 
 
 
TÍTOL II : SOBRE L’ÚS DE L’ESPAI PÚBLIC 
 
 
CAPÍTOL 4:  Classe d’ús públic 
 
Article 9: Concepte i regulació de l’espai d’ús públic 
 
1. La regulació continguda en aquest títol 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, i  la salvaguarda de la seguretat pública.  
 
2. Als efectes de la present Ordenança es considera espai d’ús públic tots aquells 
béns de domini públic o privat en espais oberts que la normativa declari amb aquest 
caràcter, o altres tipus de bens que estiguin afectes a l’ús públic o als serveis públics 
de l’ Ajuntament de Rubí, tals com la via pública, els carrers, ponts, voravies, parcs, 
espais enjardinats, els seus elements vegetals, fonts, estanys, el mobiliari urbà en 
general, els elements d’ornament i els demés béns municipals de caràcter públic  dins 
del terme municipal.  
 
3. La utilització en aquesta Ordenança del terme espai públic s’ha d’entendre referit al 
concepte ampli descrit.  
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Article 10: Classes d’us comú 
 
1. L’ús comú pot ser general o especial. 
 
2. S’entén per ús comú general el que pot exercir lliurament qualsevol persona sobre 
l’espai d’ ús públic sense que es requereixi una qualificació específica, utilitzant els 
béns d’acord amb la seva naturalesa, els actes d’afectació i les disposicions generals i 
normes  que es contenen en aquesta Ordenança. 
 
3. S’entén per ús comú especial aquell en el qual concorren circumstàncies singulars 
de perillositat, intensitat d’ús o d’altres similars. Aquest ús pot subjectar- se a prèvia 
llicència, que serà essencialment revocable  per raons d’interès públic i amb dret a 
indemnització, si s’escau, i s’atorgarà sens perjudici de tercers. 
 
 
Article 11:  Ús privatiu de l’espai 
 
1. L’ús privatiu és el constituït per l’ocupació directa o immediata d’una porció de 
domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per part dels altres 
interessats. 
 
2. L’ús privatiu, que no comporta la transformació o la modificació del domini públic, 
resta subjecte a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal que origina una 
situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic i dret 
a indemnització, si s’escau. 
 
3. L’ús privatiu inherent a l’afectació dels béns i el que comporta la transformació o la 
modificació del domini públic resten subjectes a concessió administrativa mitjançant 
concurs.  
 
 
 
CAPÍTOL 5: Contaminació visual de l’entorn urbà. 
 
Article 12:  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. 
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4. Per tant, la degradació visual de l’entorn urbà inclou aquesta tipologia de conductes 
que no estarien permeses: 
 
a) La realització de qualsevol tipus de grafits, pintades, taques, gargots, escrits, 
inscripcions o grafismes o ratllats de la superfície de qualsevol element de l’espai 
públic així com a l’interior o l’exterior d’equipaments, infraestructures o elements d’un 
servei públic i instal·lacions en general, inclosos transport públic, equipaments, 
mobiliari urbà, arbres, jardins i vies públiques en general i la resta d’elements descrits 
en aquesta Ordenança. No s’inclouen els murals artístics realitzats amb autorització 
del propietari o autorització municipal. S’inclouen els realitzats en els béns privats 
visibles des de la via pública sense l’autorització del propietari. 
 
b) La col·locació de pancartes, rètols , adhesius, enganxines, papers enganxats o 
qualsevol altre forma de publicitat, excepte en els llocs especialment habilitats per 
l’autoritat municipal, en les quals no estarà  permesa la publicitat comercial o de caire 
lucratiu.  
 
 
Article 13:  Definició de Mobiliari urbà 
 
1. S’entén per mobiliari urbà tots aquells béns mobles de titularitat municipal existents  
en els espais públics, estiguin adherits a elements fixos de forma permanent o 
desmuntable o no ho estiguin, tals com, a mode enunciatiu, papereres, contenidors, 
bancs, fonts, jocs infantils, fanals, parades i marquesines del transport públic, senyals 
de trànsit i indicadores i elements d’ornament i similars. 
 
2. Tindran idèntica consideració aquells béns mobles que no siguin de titularitat 
municipal destinats a prestar un servei públic o a l’ornament de la via pública, tals com, 
per exemple, cabines telefòniques i obres artístiques de titularitat privada no cedides 
en propietat al municipi. 
 
 
Article 14: Obligacions respecte el mobiliari urbà 
 
Totes les persones tenen l’obligació de respectar el mobiliari urbà i d’abstenir-se de fer 
qualsevol acte que el pugui perjudicar, danyar, afectar, embrutar o enlletgir. 
 
 
 
TÍTOL III: COMPORTAMENT GENERAL EN L’ÀMBIT DELS ESPAIS D’ÚS PÚBLIC 
 
 
CAPÍTOL 6: Ocupació de l' espai públic per conductes que adopten formes de 
mendicitat. 
 
Article15:  Conductes sota l’aparença de mendicitat 
 
1. No són permeses aquelles conductes què, sota l’aparença de mendicitat, siguin 
practicades de forma insistent, intrusiva o agressiva, així com aquelles que comportin 
qualsevol tipus de coacció o assetjament als usuaris de les vies i dels espais d’ús 
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públic o en dificulti el lliure desplaçament en qualsevol de les seves modalitats, sens 
perjudici dels il·lícits penals que dites circumstàncies puguin suposar. 
 
2. No és permès l’exercici de la mendicitat per part de menors o utilitzant a aquests o a 
persones amb discapacitats, ja sigui de forma directa o indirecta, sens perjudici de les 
responsabilitats penals en què es puguin incórrer i de les actuacions legals que es 
puguin dur a terme per la Policia Local, en cas d’incompliment de les obligacions 
inherents a l’exercici de la pàtria potestat per part dels pares o tutors. L’autoritat 
municipal prestarà immediatament al menor o discapacitat, l’assistència que sigui 
precisa i s’adoptaran la resta de mesures que la legislació vigent preveu. 
 
3. S’exigirà la salubritat i la higiene quan la seva absència pugui causar molèsties o 
posar en perill la salut de la resta d’usuaris de les vies i espais d’ús públic. 
 
4. No està permesa la neteja dels parabrises dels automòbils detinguts en els 
semàfors o a la via pública. 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. 
 
 
Article 16:  Intervencions específiques  
 
1. Els agents de l' autoritat procediran a la intervenció cautelar dels mitjans emprats 
causants de la conducta sancionable, així com, si és el cas, dels fruits obtinguts de 
dites conductes. 
 
2. En supòsits de mendicitat en els quals no concorrin les circumstàncies previstes en 
els apartats anteriors, no serà d’aplicació cap sanció i els agents de l’autoritat 
identificaran a les persones que trobin exercint-la i les adreçaran, si s’escau, als 
Serveis Socials de l’ Ajuntament. 
 
 
Article 17: Mesures de caràcter social 
 
1. Quan el presumpte responsable de l’ incompliment de l’ Ordenança sigui indigent o 
presenti altres mancances o necessitats d’assistència social o d' atenció mèdica 
especials o urgents, els agents de l’autoritat que intervinguin l' informaran de la 
possibilitat d' acudir als serveis socials o mèdics corresponents i del lloc concret on ho 
poden fer-ho. 
 
2. En aquells casos que l’agent de l’autoritat consideri especialment greus o urgents, 
casos de desamparament o incapacitat que faci precís l’acompanyament als serveis 
mèdics, psiquiàtrics o socials, i a l’únic objecte que la persona pugui rebre 
efectivament i com més aviat millor l' atenció requerida, els agents de l' autoritat o 
altres serveis competents podran acompanyar-lo als esmentats serveis. 
 
3. Així mateix, sempre que això sigui possible, els serveis municipals intentaran 
contactar amb la família de la persona afectada per informar-la de la situació i 
circumstàncies en la qual ha estat trobada a l’espai públic. 
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4. Immediatament després d' haver practicat aquestes diligències, en cas que les 
mateixes haguessin estat dutes a terme per agents de l' autoritat,aquests n' informaran 
als serveis municipals corresponents, a fi que aquests adoptin les mesures oportunes 
i, si s' escau, en facin el seguiment o, en el seu cas, posin l' assumpte en coneixement 
de l' autoritat o administracions competent. 
 
 
 
CAPÍTOL 7: Drets i obligacions d’ús de l’espai públic 
 
Article 18: Drets i obligacions d’ús de l’espai públic 
 
1. La ciutadania té dret a comportar-se lliurement en els espais d’ús públic del municipi 
de Rubí i a ser respectada en la seva llibertat. Aquest drets seran limitats pel que 
disposa la legislació aplicable, concretament en les disposicions sobre l’ús de la via, 
espais, béns i serveis públics, i pel deure de respectar les altres persones i els espais i 
béns privats i públics. 
 
2. La ciutadania en general té l’obligació d’usar la via, espais, béns i serveis públics de 
conformitat amb la destinació per a la qual van establir-se i de respectar la tranquil·litat 
ciutadana, observant el degut civisme i les bones maneres, amb la intenció de garantir 
els drets i els béns de la resta de persones. 
 
3. Ningú no pot, amb el seu comportament, menystenir els drets de les altres persones 
ni la seva llibertat d’acció, ofendre les conviccions dels altres ni violar les pautes de 
respecte mutu, tolerància, llibertat i conservació de l’entorn, per la qual cosa, cal 
abstenir-se particularment de realitzar pràctiques abusives, arbitràries o 
discriminatòries o que comportin qualsevol tipus de violència. 
 
4. No estan permeses  en els espais d’ús públic  totes aquelles conductes que, sense 
autorització municipal, pertorbin el descans i la tranquil·litat dels veïns pel que fa a la 
generació de sorolls, com els cants, crits i les baralles, el funcionament d’aparells 
sonors, etc. Aquestes conductes seran sancionables amb la comprovació del policia o 
funcionari actuant, tot i que els sorolls no puguin ser mesurats, quan aquests siguin 
constants o repetitius i no ocasionals, atès que degut a les seves característiques no 
és possible la utilització de sonometria. 
 

 
 

CAPÍTOL 8: Utilització de l' espai públic per a l' oferiment i demanda de relacions 
sexuals. 

 
Article 19:  Oferiment i demanda de serveis sexuals 
1. Les conductes tipificades com a infracció en aquesta secció persegueixen evitar l' 
exhibició de conductes d' oferiment o sol·licitud de relacions sexuals al carrer 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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3. No és permès l’exercici de la prostitució i de l’exhibició sexual, així com la 
contractació d’ambdues activitats en tant que aquestes conductes excloguin o limitin la 
utilització de les vies i espais d’ús públic per part de la resta d’usuaris. 
 
4. És 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 menor de 2000 metres, en línia recta, de 
centres docents o educatius o en general zones d' esbarjo freqüentades per menors. 
 
 
Article 20:  Actuacions de suport social  
 
1. L' Ajuntament de Rubí, 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. 
 
3. L' Ajuntament de Rubí 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. 
 
 
 
CAPÍTOL 9: Prevenció i consum de substàncies que generen dependència. 
 
Article 21: Normes generals 
 
L’Ajuntament vetllarà per tal d’evitar els danys per a la salut que es deriven del consum 
de begudes alcohòliques, estupefaents i drogues, proposant i facilitant a les persones 
consumidores que s'adrecin als serveis assistencials corresponents.  
 
 
Article 22:  Sobre el consum de begudes alcohòliques 
 
1. No és permès el consum de begudes alcohòliques en  envasos de vidre a les vies, 
espais i serveis d’ús públic, llevat dels llocs expressament autoritzats, com terrasses, 
vetlladors o similars, pel risc que suposen per a la resta d’usuaris dels espais públics si 
es trenquen o si s’utilitzen  amb finalitat d’agredir. 
 
2. Els establiments de pública concurrència que dispensin begudes alcohòliques en els 
envasos esmentats al punt 1, han de vetllar per què els seus clients no surtin a 
l’exterior cometent la infracció referida en aquest. La negligència en el control d’aquest 
aspecte serà sancionada. Quan les persones titulars dels establiments d’activitats de 
pública concurrència no puguin evitar aquestes conductes, hauran d’avisar els cossos 
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o les forces de seguretat, per mantenir el compliment de la normativa i col·laborar amb 
els agents de l’autoritat en cada moment. 
 
3. Així mateix tampoc és permès el consum de begudes alcohòliques en qualsevol 
tipus d’envàs a les vies i espais d’ús públic quan es causin o es puguin causar 
molèsties als altres usuaris i als veïns llevat dels supòsits d’autoritzacions puntuals que 
es puguin concedir 
 
4. No és permesa la venda i el subministrament de begudes alcohòliques: 
 

a) 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. 

b) Als transports públics i edificis municipals. 
c) Als centres sanitaris, educatius, locals i centres per a nenes i joves, inclosos els 

d’atenció social i altres establiments similars, ja siguin públics o privats. 
 

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 23: Consum de substàncies que puguin generar dependència 
 
1. Cal evitar l’ostentació pública de l’embriaguesa o de la drogoaddicció, per la qual 
cosa, l’autoritat municipal prendrà cura d’evitar-la i conduirà, si escau, les persones 
que ho facin als serveis assistencials municipals.  
 
2. Està prohibit el consum o la tinença de drogues, estupefaents o substàncies 
psicotròpiques declarades il·legals per la legislació vigent als següents llocs : 
 

a) Als espais públics, 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. 
 
3. És prohibit, també, l’abandonament als espais públics dels estris o instruments 
utilitzats per al consum de substàncies descrites en el paràgraf anterior. 
 
4. Els organitzadors d’espectables o els titulars d’establiments que permetin, tolerin o 
promoguin el consum i el tràfic de drogues, estupefaents o substàncies psicotròpiques 
declarades il·legals per la legislació vigent, seran responsables, si s’escau, d’infracció 
administrativa. 
 

 
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. 
 
6. No és permès el consum de productes destinats a ser fumats, inhalats, llepats o 
mastegats, que continguin herbes o altres substàncies amb efectes psicotròpics, així 
com els que l’imitin o indueixin a l’hàbit de fumar, i siguin nocius per a la salut : 
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a) a) En vehicles de transport col·lectiu, d’escolars, de menors d’edat i sanitaris, ja 

siguin públics o privats 
 
b) En centres sanitaris, d’ensenyament de qualsevol nivell, esportius tancats, 

d’atenció social, ja siguin casals o centres infantils i juvenils d’esbarjo, ja siguin 
públics o privats 

 
c) En sales de teatre, cines i auditoris i en estudis de ràdio i televisió destinats al 

públic, ja siguin públics o privats 
 
d) En sales d’espera d’ús general i públic 
 
e) En els edificis municipals 

 
f) En les grans superfícies  i galeries comercials 
 
g) En els museus i sales de lectura, d’exposicions i de conferències 
 
h) En àrees laborals on treballen dones embarassades i on hi hagi risc per a la 

salut dels treballadors i de les treballadores 
 
i) En els espais d’ús general i públic de les estacions d’autobús, autocar, i 

ferrocarril o transport metropolità 
 
j) En les zones de descans de les piscines 
 
k) En els locals on s’elaboren, es manipulen, es transformen, es preparen i es 

venen aliments. 
 
7. 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. 
 
8. 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 10: Conductes que comportin risc o danys   
 
Article 24: 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. 
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Article 25:  Normes de conducta 
 
1. No són permeses 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. Tampoc són permesos 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 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. 
 
5. Les conductes de caire vandàlic, agressiu o negligent en la utilització d’elements 
d’ús públic que provoquin  risc   o lesions per a les persones o danys de qualsevol 
mena als elements dels espais d’ús públic, queden prohibides, sens perjudici de l’ 
il·lícit penal que puguin suposar. 
 
 
 
CAPÍTOL 11: Celebració d’actes festius particulars als espais d’ús públic 
 
Article 26: Requisits per l’autorització d’actes festius particulars als espais d’ús 
públic 
 
1. Per la celebració de festes, revetlles i altres formes de manifestació populars als 
espais d’ús públic, s’haurà de sol·licitar autorització a l’Administració municipal a fi que 
aquesta pugui disposar les mesures necessàries pel seu correcte desenvolupament, a 
excepció dels espais públics autoritzats que es declaren per Decret d’Alcaldia que 
regularà també el nombre de persones permeses. 
 
2. En tot cas hauran d’acomplir-se els requisits següents: 
 

a) La sol·licitud d’autorització o comunicació, en la qual es farà constar l’hora 
d’inici i d’acabament de la festa o l’acte, haurà de formular-se amb la mateixa 
antelació que la legislació vigent assenyala per a sol·licitar l’autorització 
governativa o autonòmica, segons correspongui, i com a  mínim set dies abans 
de la data i com a màxim trenta dies abans. 

 
b) L’Alcaldia o Regidoria delegada, en atenció a la possible incidència per sorolls, 

o qualsevol altre alteració dels drets i llibertats, podrà requerir l’adopció de 
mesures a fi de reduir les molèsties que es puguin ocasionar. 
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c) La no observança dels preceptes anteriors o l’ incompliment de les 

autoritzacions atorgades, faculta la Policia Local per paralitzar l’acte o festa i 
formular l’acta corresponent. 

 
 
Article 27: Actes  en els espais públics 
 
L’ús de ràdios, televisions, equip i instruments musicals, megàfons de propaganda o 
publicitat i similar en els espais públics, que pertorbin significativament la tranquil·litat 
veïnal,  només es podrà fer amb autorització municipal. 
 
 
 
CAPÍTOL 12: Actes de particulars que afecten la bona imatge la neteja i les  
bones costums als espais públics 
 
Article 28: Necessitats fisiològiques 
 
1. El fonament de la regulació d’aquestes conductes és 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 en la nostra societat. 
 
2. Per tal de mantenir la bona imatge, neteja i bones costums, no és permès fer 
necessitats fisiològiques, com ara defecar, orinar, vomitar o escopir en la via i espais 
públics. 
 
3. Això, no obstant, es considerarà causa justificativa la urgència i la impossibilitat de 
fer-ho en altre lloc en el cas de vòmits. 
 
4. Aquestes conductes revesteixen especial gravetat quan es realitzin en espais amb 
alta afluència de persones o siguin freqüentat per menors o es faci en monuments o 
edificis catalogats com protegits. 
 
 
CAPÍTOL 13: Jocs i Juguesques 
 
Article 29: 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. 
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Article 30:  Normes de Conducta 
 
1. Jocs: 
 
1. No és permesa la pràctica de jocs amb instruments o altres objectes, en els quals 
s’inclou els de pilota, monopatí o similars, que puguin posar en perill la integritat física 
dels altres usuaris i els béns o instal·lacions públics o privats. 
 
2. Sens perjudici de les infraccions previstes a l’Ordenança de Circulació de Rubí, no 
es permesa la pràctica d’acrobàcies i jocs d’habilitat amb bicicletes, patins o 
monopatins fora de les àrees que es destinin a tal l’efecte. 
 
3. Resta prohibida la utilització d’escales per a vianants, elements per a l’accessibilitat 
de persones discapacitades, baranes, bancs, passamans, o qualsevol altre element de 
mobiliari urbà, per les acrobàcies amb patins, monopatins i similars. 
 
4. No es prohibeix el joc sino aquelles situacions extremes que puguin ocasionar 
danys a les persones o al mobiliari urbà. 
 
2. Juguesques 
 
1. No és permesa a la via i als espais públics la pràctica de juguesques que impliquen 
apostes amb diners o béns, llevat d’autorització específica. 
 
2. No és permesa la pràctica no autoritzada per l’ Ajuntament, de jocs i competicions 
esportives que pertorbin els legítims drets d’altres usuaris de l’espai públic. 

 
 

Article 31:  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. 
 
 
 
TÍTOL IV: SOBRE L’ÚS PRIVATIU. CONDUCTES DE BON VEÏNATGE  
 
CAPÍTOL: 14 
 
Article 32:  Fonament de bon veïnatge 
 
La qualitat de vida dins de tots els  habitatges, i principalment d’aquells integrats dins 
d’una comunitat de propietaris i, per extensió, de tots els veïns, requereix el 
comportament cívic i respectuós per part de totes les persones que hi romanen, sigui 
de forma habitual o eventual.  
 
Només d’aquesta manera s’aconsegueix que a l’ interior dels immobles no es pertorbi 
el descans i produeixi immissions en l’activitat quotidiana que s’hi desenvolupa, amb la 
producció de sorolls o la comissió d’accions o omissions que provoquin molèsties o 
que degradin les relacions entre veïns.  
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Tanmateix el bon veïnatge resulta afectat per les activitats que tot i dur-se a terme als 
espais d’ús públic, fora de les comunitats de veïns, afecten l’ interior dels immobles.  
 
 
Article 33: Activitats a l’ interior dels immobles i comunitats de veïns  
 
1. Tots els propietaris i ocupants d’immobles, edificis, construccions, instal·lacions o 
altres béns de titularitat privada estan obligats a evitar que, des dels mateixos, puguin 
produir-se  molèsties innecessàries a les altres persones. 
 
2. S’evitarà la producció d’emissions innecessàries i/o injustificades, de pols, olors, 
bafs i altres agents físics, que puguin produir molèsties a dependències veïnes per la 
realització d’activitats industrials o domèstiques. 
 
3. El desenvolupament d’activitats quotidianes, com  neteja de catifes,  reg de plantes, 
estendre roba, evacuació de fums i d’altres, s’ha de mantenir dins els límits que 
exigeixen el respecte als altres.  Per aquest motiu no són permeses les conductes que 
causin molèsties o perjudicis al veïnat.  
 
 
Article 34: Responsabilitats dels propietaris o usuaris de l’habitatge 
 
1. Es consideren exemples d’activitats, usos i elements sota la responsabilitat de les 
persones:  
 

a) El funcionament d’instal·lacions, aparells electrodomèstics i d’altres elements 
destinats a l’esbarjo i al lleure en el propi domicili.  

 
b) Les activitats ocasionals, com traslladar, adequar o moure mobles, o accionar 

sistemes de tancament d’espais interiors o exteriors.  
 
c) El volum de la veu humana o de les activitats de les persones, com el cant o 

l’emissió de música amb instruments musicals.  
 
d) Desenvolupar activitats domèstiques com regar plantes, estendre roba, 

espolsar catifes i estovalles, o evacuar fums, aigua o brossa a l’interior dels 
immobles i les comunitats de veïns.  

 
e) L’ús i la conservació de l’habitatge d’acord amb la seva destinació, vetllar per la 

conservació de les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.  
 
f) El manteniment de l’habitatge lliure d’insectes i rosegadors.  
 
g) Els usos i conductes descrits en els apartats a, b i c d’aquest article seran 

sancionables amb la comprovació del policia o funcionari actuant, o quan en el 
marc del procediment quedi suficientment acreditat, tot i que els sorolls no 
puguin ser mesurats, quan aquests siguin constants o repetitius i no 
ocasionals.  
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Paral·lelament al procés sancionador es facilitarà la via d’accés a la mediació 
comunitària com a eina resolutiva i alternativa de situacions de conflicte entre el 
veïnatge promovent i sensibilitzant la millora de la convivència ciutadana des de la 
cultura del diàleg i la tolerància. 
 
El Servei de Mediació actua en aquells conflictes que es produeixen entre veïns i 
col·lectius, produïts per sorolls, neteja, ús de l’espai públic, malentesos i problemes de 
convivència en les comunitats i finques veïnes . El Servei de Mediació no pot actuar 
quan una de les parts és l’Ajuntament. Tampoc actua quan els conflictes són de tipus 
familiar (separacions, divorcis), quan no es produeix la condició d’igualtat entre les 
parts (exemple casos de violència de gènere) o aquells casos en que s’hagi iniciat un 
procés penal o en casos de conflictes escolars. 
En aquest sentit el Servei de Mediació ofereix al ciutadà un espai d’ajuda personal, 
voluntari, confidencial i imparcial, on els ciutadans puguin exposar el seu conflicte, 
trobar solucions i arribar a acords entre les parts. 
Quan l’agent de policia detecti, en el desenvolupament de les seves funcions, un cas 
susceptible d’actuació pel servei de mediació, informarà a la part o parts interessades i 
s’articularà el protocol de derivació establert entre serveis (full de derivació). 
 
2. Els propietaris i usuaris dels habitatges han de complir, a càrrec seu, els 
requeriments que l’ Ajuntament faci, per impedir o corregir els defectes nocius, 
molestos, insalubres o perillosos que perjudiquin els altres habitatges.  
 
3. Tanmateix han de realitzar les obres necessàries per al manteniment adequat i la 
conservació de l’ immoble i els seus serveis, per tal que reuneixi les degudes 
condicions estructurals, d’estanquitat, d’habitabilitat i de seguretat.  
 
 
Article 35:  Respecte i compromís veïnal  
 
1. En l’àmbit de les comunitats de veïns o habitatges amb relació de veïnatge, per no 
alterar ni destorbar el bon veïnatge, no és permès: 
 

a) a) Dins la franja horària compresa entre les 21 i les 8 hores del dia següent en 
dies laborables, considerant el dissabte laborable a aquests efectes,  i entre les  
21 i les 10 hores del dia següent en dies festius, l’ execució de feines de 
reforma, conservació o millora dels immobles (construcció, fusteria, o altres de 
semblants) que impliquin el desenvolupament d’activitats pròpies d’obra 
ordinària.   

 
b) Dins la franja horària compresa entre les 21 hores i les 8 hores del dia següent 

en dies laborables, considerant el dissabte laborable a aquests efectes, i les 21 
i 10 hores del dia següent en dies festius, l’execució de feines de reparació o 
instal·lació d’electrodomèstics, aparells elèctrics o instal·lacions auxiliars que 
impliquin l’exercici d’accions incloses en el paràgraf anterior, així com el 
moviment de mobles, electrodomèstics, estris o altres similars. 

  
 S’exceptuen les feines de reparació urgent i necessària que afectin la seguretat 
 de persones i béns o que condicionin el subministrament dels serveis bàsics 
 d’aigua, llum, combustible o d’altres relacionats amb la salut.  
 

 20



 

c) El degoteix sobre els espais públics pel rec de les plantes i jardineres 
col·locades en balcons i terrasses privades i qualsevol altre motiu sense 
justificar. 

 
d) Estendre roba per assecar envaint l’espai públic quan existeixi una alternativa a 

fer-ho, com terrassa, espais comunitaris de l’edifici o balcons. 
 
e) Espolsar robes, estores i objectes similars, sobre les vies i espais d’ús públic. 
 

 
Article 36:  Establiments i activitats 
 
1. Les persones titulars dels establiments d’activitats de pública concurrència estan 
obligades a vetllar per l’ordre públic i els descans veïnal, i són directament 
responsables del comportament sorollós de la seva clientela, tant si els sorolls es 
produeixen dins del local, com en l’accés o en les zones exteriors immediates. Per la 
qual cosa, són també directament responsables d’adoptar les mesures adequades per 
tal d’evitar aquests actes incívics o molestos. 
 
Quan les persones titulars dels establiments d’activitats de pública concurrència no 
puguin evitar aquests conductes, hauran d’avisar els cossos o les forces de seguretat, 
per tal de mantenir el compliment de la normativa i col·laborar amb els agents de 
l’autoritat en cada moment. 
 
 
Article 37: Ús de barbacoes 
 
1. Només es podran fer barbacoes, sempre que siguin d’obra, dintre de les àrees 
recreatives i d’acampada expressament autoritzades tenint especial cura en parcel·les 
de les urbanitzacions on s’haurà de disposar de mesures adequades de precaució i 
prevenció d’espurnes que puguin originar possibles incendis. 
 
2. En qualsevol cas, les barbacoes que es facin en els espais privats, es faran de 
forma que s’eviti la producció de molèsties que puguin alterar el bon veïnatge, tenint 
especial cura en parcel·les de les urbanitzacions, on s’haurà de disposar de mesures 
adequades de precaució i prevenció d’espurnes que puguin originar possibles 
incendis. 
 
3. No és permès l’abocament de cendres incandescents als contenidors de recollida 
de residus. 
 
 
 
TÍTOL V: RÈGIM SANCIONADOR I PROCEDIMENT 
 
Article 38: Infraccions, sancions i mesures a adoptar.  
 
Constitueixen infraccions administratives les accions i omissions que  representin una 
vulneració dels mandats i prohibicions continguts en aquesta Ordenança tal i com 
apareixen tipificats en els diferents articles, ja sigui a títol de dol, culpa o negligència, 
incloent-hi la simple inobservança. 
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CAPÍTOL 15: Inspecció, control i revisió 
 
Article 39:  Disposicions generals 
 
1. Els serveis municipals corresponents han de vetllar  pel compliment del que disposa 
en aquesta Ordenança, per la qual cosa, totes les activitats regulades en aquesta 
queden subjectes a l’acció inspectora de l’Ajuntament, la qual es podrà dur a terme, en 
qualsevol moment, sens perjudici de les accions específiques de control de les 
activitats i de revisió de les autoritzacions i de les llicències municipals. 
 
2. És competència municipal la vigilància i inspecció, així com la sanció de les 
infraccions comeses contra aquesta Ordenança, sense perjudici de les competències 
que puguin correspondre a altres autoritats en aplicació de la normativa vigent. 
 
3. El personal al servei d’aquesta Corporació, en l’exercici de les funcions d’inspecció 
derivades d’aquesta Ordenança, tindrà, en cas que hagi estat atribuïda legalment, el 
caràcter d’agent de l’autoritat. Prèvia acreditació de la seva identitat, les persones 
assenyalades en aquesta Ordenança, seran obligades a facilitar la tasca inspectora, 
subministrant tota la informació requerida, tant verbalment, com documentalment. 
 
 
Article 40: Obstrucció a la tasca inspectora  
 
1. Són conductes obstruccionistes a les tasques de control, investigació o sanció en 
els àmbits d’aplicació d’aquesta Ordenança les següents: 
 

a) La negativa o la resistència a les tasques d’ inspecció o control de l’Ajuntament. 
 
b) La negativa o la resistència a subministrar dades o facilitar la informació 

requerida pels funcionaris actuants en compliment de les seves  funcions. 
 
c) Subministrar als funcionaris actuants, en compliment de les seves tasques 

d’inspecció, control o sanció, informació o documentació falsa, inexacta, 
incomplerta o que indueixi a errada de manera explícita o implícita. 

 
d) L’ incompliment de las ordres o els requeriment específic formulats per les 

autoritats municipals o els seus agents. 
 
2. Sens perjudici de la legislació penal i sectorial, les conductes descrites en l‘apartat 
anterior són constitutives d’infracció greu o molt greu, que serà sancionada amb multa 
de 301,00 a 3.000 euros. 
 
 
Article 41:  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 
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cas de resistència poden incórrer en responsabilitat criminal per desobediència. En 
aquest sentit es procedirà a donar un avís quan no hi hagi voluntarietat en la molèstia i 
no suposi una agressió a persona o objecte. 
 
2. Quan la infracció comesa provoqui, a més d' una pertorbació  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. Als efectes de poder incoar el corresponent procediment sancionador, els agents de 
l'autoritat requeriran a la persona presumptament responsable que s' identifiqui. 
 
De no aconseguir-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  testimoni de les actuacions al 
Ministeri Fiscal. 
 
 
Article 42:   Responsables generals 
 
1. Seran responsables de la infracció i del compliment de les sancions i demés 
pronunciaments de la resolució:  
 
Responsables directes: 
 

a) Les persones autores materials de les infraccions, sigui per acció o per omissió, 
tret dels supòsits que aquests siguin menors d’edat o concorri en ells alguna 
causa legal d’inimputabilitat, cas en què seran responsables directes els pares, 
mares, tutors/es, guardadors/res legals o aquelles persones que posseeixin la 
seva custòdia legal. 

 
b) Les persones titulars de les llicències o autoritzacions municipals. 

 
c) Les persones titulars dels establiments i organitzadores d’espectacles, en cas 

de no tenir concedida la llicència o autorització municipal corresponent. 
 

d) Totes aquelles persones que apareguin com a responsables directes en les 
disposicions d’aquesta Ordenança. 
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e)  La persona propietària del focus emissor o la persona causant del soroll en la 
resta de supòsits 

 
Responsables subsidiaris: 
 

Les persones titulars o propietàries de vehicles amb què s’ha comès la infracció, 
sempre que aquestes no siguin els conductors en el moment de la comissió de la 
infracció. 
 

Responsables solidaris:  
 
Quan el compliment de les obligacions previstes en aquesta Ordenança correspongui 
a diverses persones conjuntament i no sigui possible determinar el grau de participació 
de cada una d’elles en la comissió de la infracció, aquestes respondran solidàriament 
tant de les infraccions que en cometin com de les sancions que s’imposen. 
 
Les responsabilitats derivades de l’ incompliment de les obligacions assenyalades en 
aquesta Ordenança seran exigibles, no sols pels actes propis, sinó també pels actes 
d’aquelles persones de qui s’hagi de respondre en aplicació de l’ especificat a l’efecte 
en la legislació vigent i en aquesta Ordenança. La responsabilitat serà extensiva 
també, amb caràcter solidari, a qui hagi impartit ordres o instruccions per a cometre la 
infracció i a tots aquells que hagin tingut participació en els fets per qualsevol altre títol. 
 
 
Article 43:  Gravetat de les infraccions 
 
1. Les infraccions administratives  establertes per aquesta Ordenança  es classificaran  
en molt greus, greus i lleus i  seran sancionades  d’acord amb l’escala següent : 
 

a) Infraccions molt greus :  amb multa de 1.501 fins a 3.000 euros 
 
b) Infraccions greus : amb multa  de 301 fins a  1.500 euros 
 
c) Infraccions lleus : amb multa fins a  300 euros, sense que pugui ser inferior a 

60 euros. Aquesta sanció podrà ser substituïda per un advertiment que tindrà 
els mateixos efectes que la sanció lleu en sí. Així mateix la reparació del dany 
en benefici de la comunitat s’estableix en una quantia de 20 hores.  

 
 
2. Seran molt greus les infraccions que suposin : 
 

a) Una pertorbació greu i rellevant que afecti de manera greu, immediata i directa 
la tranquil·litat o l’exercici de drets legítims d’altres persones,  i el normal 
desenvolupament d’activitats de tota  mena conformes amb la  normativa vigent 

 
b) Impedir o obstaculitzar de manera  rellevant el normal funcionament d’un servei 

públic 
 
c) Els actes de deteriorament greu i rellevant d’equipaments, infraestructures o 

elements d’un servei públic 
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d) Impedir l’ús d’un espai públic  per part d’aquells que tenen dret a fer-ho 
 
e) Els actes de deteriorament greu i rellevant d’espais públic o les seves 

instal·lacions i elements, mobles o immobles  
 
f) La reincidència en la comissió d’ infraccions greus en el darrer any a comptar 

des de la data de la infracció sempre que així s’hagi declarat per resolució 
ferma 

 
3. La resta d’infraccions es classificaran en greus o lleus d’acord amb els següents 
criteris : 

 
a) La intensitat de la pertorbació ocasionada en la tranquil·litat o exercici pacífic 

de drets d’altres persones 
  
b) Les conseqüències  de la pertorbació causada en la salubritat o ornat públics 
 
c) La pertorbació ocasionada en l’ús i normal funcionament d’un servei per aquells 

que tenen dret a utilitzar-lo 
 
d) Les característiques i cost econòmic dels danys ocasionats a equipaments, 

infraestructures, instal·lacions o elements d’ un servei o espai públic. 
 

e) Es considerarà infracció greu la  reincidència en la comissió d’infraccions lleus 
en el darrer any a comptar des de la data de la infracció sempre que així s’hagi 
declarat  per resolució ferma. 

 
 
 
Article 44:  Graduació de les infraccions 
 
1. Per a la graduació de les sancions es tindran en compte els següents criteris:  
 

a) La gravetat del fet constitutiu de la infracció.  
 
b) L’existència d’intencionalitat.  
 
c) La naturalesa dels perjudicis ocasionats i la seva quantia.  
 
d) El benefici que hagi reportat a l’infractor.  
 
e) Que la comissió de la infracció no resulti més beneficiosa per a l’infractor que el 

compliment de les normes infringides.  
 
f) La reiteració  en la comissió de conductes de la mateixa naturalesa  
 
g) L' afectació de la salut de les persones. 
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Article 45:  Rebaixa de la sanció per pagament immediat  
 
1. Si el denunciat manifesta el seu assentiment, en el període d’al·legacions i abans de 
dictar-se resolució sancionadora,  a la sanció proposada per l’instructor de l’expedient, 
es dictarà resolució definitiva, i s’emetrà rebut concedint-li una bonificació d’ un 50 % 
de l’import de la mateixa si el pagament es realitza en els 15 dies següents a la 
notificació de la resolució. 
 
2. El pagament de l' import de la sanció de multa comportarà la finalització del 
procediment, sens perjudici de presentar els recursos procedents. 
 
 
Article 46: 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. 
 
 
 
Article 47: Altres deures del subjecte responsable 
 
1. En qualsevol cas, quan es causin danys en el domini públic o es realitzin actes 
d’usurpació, l’import de la multa s’establirà entre el valor i el doble del valor del 
perjudici ocasionat, amb independència de la reparació del dany o de la restitució de la 
usurpació.  
 
2. Quan les circumstàncies del cas ho permetin, s’imposarà al subjecte responsable el 
deure de sol·licitar llicència dins el termini prudencial que se li atorgui a l’efecte.  
 
3. Transcorregut el termini, si no l’ha demanat, s’ordenarà cessar l’activitat o ús i retirar 
les instal·lacions o les obres realitzades, i cada acte d’aprofitament serà sancionat. 
 
4. Si demanada la llicència, no li es concedida, s’estarà al que disposa el paràgraf 
anterior. 
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Article 48: Mesures substitutòries 
 
Des de la regulació en positiu, i només( s’elimina per a faltes lleus: Es podrà sol·licitar 
per a qualsevol graduació: lleus, greus o molt greus)  amb l’acord mutu de les dues 
parts (Afegir: infractor i Ajuntament), es podrà substituir l’import econòmic de la sanció 
per mesures substitutòries de reparació del dany en benefici de la comunitat.  
 
L’exercici d’aquesta facultat de commutació resta condicionat al seu desenvolupament 
i concreció. Així, per decret d’ Alcaldia o per acord de la Junta de Govern es podran 
desenvolupar i concretar els diversos aspectes sobre la commutació de les sancions 
de multa, en especial la seva proporcional equivalència, els mitjans d’oferta per al 
compliment substitutori, els mitjans de control d’aquest compliment i, quan escaigui, el 
rescabalament de les despeses que s’originin i la protecció de l’infractor en matèria de 
Seguretat Social i de prevenció de riscos laborals. 
 
 
Article 49: Procediment 
 
1. L’exercici de la potestat sancionadora municipal se sotmetrà als tràmits previstos en 
el Decret de la Generalitat de Catalunya 278/1993, de 9 de novembre, sobre 
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, i 
demés disposicions que el desenvolupin, complementin o substitueixin, així com als 
que contempla aquest Capítol.  
 
2. En aquelles matèries amb regulació procedimental específica, aquesta serà l’ 
aplicable.  
 
 
Article 50: Incoació i resolució expedient 
 
1. Quan els inspectors i agents municipals actuïn conforme al que disposen els articles 
anteriors, una vegada incoat l’expedient sancionador, l’òrgan competent per a resoldre 
ratificarà les mesures adoptades i executades. 
 
2. En altre cas, un cop incoat l’expedient, l’òrgan competent per a resoldre adoptarà, 
mitjançant acord motivat i sense necessitat d’audiència a l’ interessat, les mesures 
cautelars de caràcter provisional que resultin necessàries per tal d’assegurar l’eficàcia 
de la resolució que pugui recaure, el bon fi del procediment, les exigències dels 
interessos generals i l’evitació del manteniment o agreujament dels efectes de la 
infracció.  
 
Les mesures acordades s’executaran sense avís previ ni audiència a l’interessat.  
  
 
Article 51:  Multes coercitives i reparació del dany 
 
1. La resolució que posi fi a l’expedient farà els pronunciaments necessaris sobre 
l’exigència a l’infractor de l’obligació de reposar la situació alterada al seu estat 
originari, d’executar les reparacions o adaptacions que calguin, el termini per a fer-ho i 
l’ eventual indemnització dels danys i perjudicis causats.  
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2. La resolució contindrà l’advertiment que, en cas d’incompliment, procedirà l’aplicació 
de multes coercitives successives o l’execució subsidiària, segons s’estimi convenient.  
 
3. L’import de les multes coercitives serà el cinquanta per cent de l’import de la sanció  
imposada i es reiteraran cada vegada que transcorrin els terminis assenyalats en els 
requeriments corresponents, fins que l’infractor acompleixi allò que s’hi disposi.  
 
 
Article 52:  Execució subsidiària 
 
1. Quan l’infractor no restauri la situació al seu estat originari o no faci les reparacions 
o adaptacions ordenades, l’ Ajuntament podrà, en execució subsidiària, realitzar l’acte 
pels seus propis mitjans o els d’un tercer.  
 
2. L’import de les despeses, danys i perjudicis que això ocasioni s’exigirà a l’infractor.  
 
3. No obstant l’ anterior, el referit import podrà liquidar-se de forma provisional i 
realitzar-se abans de l’execució, a reserva de la ulterior liquidació definitiva.  
 
 
 
 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES  
 
 

PRIMERA.-  
 
1. Aquesta Ordenança serà aplicable a les situacions anteriors a la seva entrada en 
vigor quan, no estant emparades per llicència municipal i essent susceptibles de ser-
ho, calgui regularitzar-les i adequar-les al seu contingut.   
 
2. Les situacions a què s’ha fet referència no seran sancionades, però els serà 
d’aplicació el que es disposa sobre mesures provisionals.  
 
SEGONA.-  
 
Les situacions anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança emparades per 
llicència, però que contravenen els seus termes, restaran subjectes als criteris 
establerts en aquesta Ordenança per la graduació de les sancions, sense que puguin 
ésser sancionades inicialment.  
 
TERCERA.-  
 
Finalment, a les situacions anteriors no emparades per llicència i que no puguin ésser-
ho conforme els preceptes d’aquesta Ordenança, els serà d’aplicació el règim 
sancionador que ara es regula un cop entri en vigor.  
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DISPOSICIO DEROGATÒRIA 
 
 
Queda derogada tota la normativa contrària al que regula aquesta Ordenança. 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Josep Antoni Serra i Guevara   Sr. Marcel Pascual Iñiguez  
President de la Comissió    Secretari de la Comissió 
 
 
 
 
Sra. María León Mellado Sr. Miquel Pedrosa Gámez  
Departament Sancionador  Policia Local 
 
 
 
 
Sr. Fernando Casino Asensio Sr. Jordi Ibáñez Torruella 
Servei d’Espai Públic i Mobilitat   Servei Ciutadania i Civisme  
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