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TÍTOL PRIMER : DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL I.- FINALITAT, FONAMENTS LEGALS I ÀMBIT D'APLICACIÓ DE
L'ORDENANÇA
Article 1.- Finalitat
1. Aquesta Ordenança té per objecte preservar l’espai públic com a lloc de
convivència i civisme, on totes les persones puguin desenvolupar-hi en llibertat les
seves activitats de lliure circulació, oci, trobada i esbarjo, amb ple respecte a la
dignitat i als drets dels altres i a la pluralitat d’expressions culturals, polítiques,
lingüístiques, religioses i de formes de vida diverses existents a Vilafant.
2. Als efectes expressats a l’apartat anterior, aquesta Ordenança regula una sèrie de
mesures encaminades específicament al foment i la promoció de la convivència i el
civisme a l'espai públic, identifica quins són els béns jurídics protegits, preveu quines
són les normes de conducta en cada cas i sanciona aquelles que poden pertorbar,
lesionar o deteriorar tant la mateixa convivència ciutadana com els béns que es
troben a l’espai públic que li ha de servir de suport, tot preveient, en el seu cas,
mesures específiques d’intervenció.
Article 2.- Àmbit d’aplicació objectiva
1. Aquesta Ordenança s’aplica a tot el terme municipal de Vilafant.
2. Particularment, l’Ordenança és d’aplicació en tots els espais públics del municipi,
com ara els carrers, les vies de circulació, les voreres, les places, les avingudes, els
passeigs, els passatges, els parcs, jardins i altres espais o zones verdes o forestals,
els ponts i els passos subterranis, els aparcaments, les fonts, els edificis i
equipaments públics i els altres espais destinats a l’ús o al servei públic de titularitat
municipal, així com a les construccions, instal·lacions, el mobiliari urbà i la resta de
béns i elements de domini públic municipal situats en aquells.
3. Així mateix, l'Ordenança s'aplica a aquells altres espais, construccions,
instal·lacions, vehicles o elements que estiguin destinats a un ús o a un servei públic
de titularitat d’una administració diferent a la municipal o de qualsevol altra entitat o
empresa, pública o privada, com ara els vehicles de transport, les marquesines, les
parades d’autobusos, les tanques, els senyals de trànsit, els contenidors, i tots els
altres elements de naturalesa similar.
4. L’Ordenança s’aplicarà també als espais, els edificis, els immobles, les
construccions, les instal·lacions i els béns de titularitat privada quan des d’ells es
realitzin conductes o activitats que afectin o puguin afectar negativament la
convivència i el civisme als espais, instal·lacions i elements assenyalats en els
apartats anteriors, o quan el descuit o la manca d’un adequat manteniment d’aquests
per part dels seus propietaris o propietàries, arrendataris o arrendatàries o usuaris o
usuàries pugui comportar igualment conseqüències negatives per a la convivència o
el civisme a l’espai públic.
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Article 3.- Àmbit d’aplicació subjectiva
1. Aquesta Ordenança s’aplica a totes les persones que són al municipi de Vilafant,
sigui quina sigui la seva concreta situació jurídica administrativa.
2. Aquesta Ordenança és aplicable a les conductes realitzades pels menors d’edat, en
els termes i amb les conseqüències previstes en aquesta Ordenança i a la resta de
l’ordenament jurídic.
3. Així mateix, en els supòsits en què així es prevegi de manera expressa a
l'Ordenança, aquesta també serà aplicable als organitzadors d'actes públics als quals
es refereix l’article 6.

CAPÍTOL SEGON : PRINCIPIS GENERALS DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA I
CIVISME: DRETS I DEURES
Article 4.- Principi de llibertat individual
Totes les persones a les quals es refereix l'article anterior tenen dret a comportar-se
lliurement als espais públics del municipi i a ésser respectats 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 per a la pròpia convivència.
Article 5.- Deures generals de convivència i de civisme
1. Sens perjudici d’altres deures que es puguin derivar d’aquesta o altres Ordenances
municipals i de la resta de l’ordenament jurídic aplicable, totes les persones que són
al terme municipal de Vilafant, sigui quin sigui el títol o les circumstàncies en què ho
facin o la situació jurídica administrativa en què es trobin, han de respectar les
normes de conducta previstes en la present Ordenança, com a principi bàsic de
convivència a l’espai públic.
2. Ningú no pot, amb el seu comportament, menyscabar els drets de les altres
persones, ni atemptar contra la seva dignitat o la seva llibertat d’acció. Hom
s’abstindrà particularment de realitzar pràctiques abusives, arbitràries o
discriminatòries o que comportin violència física, coacció moral o psicològica o d’altra
mena.
3. És un deure bàsic de convivència ciutadana tractar amb respecte, atenció,
consideració i solidaritat especials aquelles persones que, per les seves
circumstàncies personals, socials o de qualsevol altra índole, més ho necessitin.
4. Tothom té l’obligació d’utilitzar correctament els espais públics del municipi i els
serveis, les instal·lacions i el mobiliari urbà i la resta d’elements que hi estan ubicats,
d’acord amb la seva pròpia naturalesa, destinació i finalitat i respectant en tot cas el
dret que també tenen els altres d’usar-los i de gaudir-ne.
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5. Tots els propietaris o ocupants d’immobles, edificis, construccions, instal·lacions,
vehicles o altres béns de titularitat privada estan obligats a evitar que, des dels
mateixos, puguin produir-se conductes o activitats que causin molèsties
innecessàries a les altres persones.
6. Totes les persones que es trobin en el municipi tenen el deure de col·laborar amb
les autoritats municipals o els seus agents en l'eradicació de les conductes que
alterin, pertorbin o lesionin la convivència ciutadana.

CAPÍTOL TERCER - ORGANITZACIÓ I AUTORITZACIÓ D'ACTES PÚBLICS
Article 6.- Organització i autorització d'actes públics
1. Els organitzadors d’actes celebrats als espais públics han de garantir la seguretat
de les persones i els béns. A aquests efectes han de complir amb les condicions de
seguretat generals i d'autoprotecció que es fixin en cada cas per l’òrgan competent.
Quan les circumstàncies ho aconsellin, l'Ajuntament podrà exigir als organitzadors
que dipositin una fiança o subscriguin una pòlissa d'assegurança de responsabilitat
civil amb el límits legals establerts per respondre dels danys i els perjudicis que es
puguin causar.
2. Els organitzadors d’actes públics, en atenció als principis de col·laboració,
responsabilitat i confiança amb l’autoritat municipal, hauran de vetllar perquè els
espais públics utilitzats no s'embrutin, i no es deteriorin els seus elements urbans o
arquitectònics, restaran obligats, en el seu cas, a la corresponent reparació, reposició
i/o neteja.
3. L’Ajuntament no atorgarà autorització per a la celebració d’esdeveniments festius,
musicals, culturals, esportius o d’índole similar en els espais públics on es pretenguin
realitzar quan, per les previsions del públic assistent, les característiques del mateix
espai públic o altres circumstàncies degudament acreditades i motivades a
l’expedient, els esmentats esdeveniments puguin posar en perill la seguretat, la
convivència o el civisme. En aquests supòsits, sempre que sigui possible,
l’Ajuntament proposarà als organitzadors espais alternatius on pugui celebrar-se
l’acte.
4. Quan es tracti de l’exercici del dret fonamental de reunió i manifestació, reconegut
a l’article 21 de la Constitució, i d’acord amb allò que es disposa a l’article 9.2 de la
Llei Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, l’Ajuntament emetrà informe preceptiu motivat
en el qual es recolliran les circumstàncies i causes objectives que, en el seu cas,
puguin desaconsellar la celebració de l’acte o esdeveniment a l’espai públic previst
pels seus organitzadors, a fi que l’autoritat governativa competent adopti la decisió
que correspongui.

TÍTOL II.- NORMES DE CONDUCTA A L'ESPAI PÚBLIC, INFRACCIONS,
SANCIONS I INTERVENCIONS ESPECÍFIQUES
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CAPÍTOL I.- DEGRADACIÓ VISUAL DEL PAISSATGE URBÀ
Article 7.- Fonaments de la regulació
1. La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en el dret a gaudir del
paisatge urbà del municipi, que és indissociable del correlatiu deure de mantenir-lo
en condicions de neteja, polidesa i ornament.
2. Els grafits, les pintades i altres conductes d'embrutiment i enlletgiment no només
devaluen el patrimoni públic o privat, palesant llur deteriorament, sinó que
principalment provoquen una degradació visual de l'entorn, la qual cosa afecta la
qualitat de vida dels veïns, veïnes i/o visitants.
3. El deure d'abstenir-se d'embrutar, tacar i deslluir l'entorn troba el seu fonament
en evitar la contaminació visual, i és independent i per tant compatible amb les
infraccions, incloses les penals, basades en la protecció del patrimoni, tant públic
com privat.

Secció Primera: Grafits, pintades i altres expressions gràfiques
Article 8.- Normes de conducta
1. Està prohibit realitzar tota mena de grafit, pintada, taca, gargot, escrit, inscripció
o grafisme, amb qualsevol matèria (tinta, pintura, matèria orgànica, o similars) o bé
ratllant la superfície, sobre 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 a l’article 2
d’aquesta Ordenança.
Queden exclosos els murals artístics que es realitzin amb autorització del propietari
i/o amb autorització municipal.
2. Quan el grafit o pintada es realitzi en un bé privat que es trobi instal·lat de
manera visible o permanent en la via pública, serà necessària, també, l'autorització
expressa de l'Ajuntament.
3. Queda prohibit als responsables de locals de concurrència pública i als
organitzadors d’actes públics de naturalesa cultural, festiva, lúdica, esportiva o de
qualsevol altra índole, permetre, autoritzar o no prohibir les conductes descrites als
apartats anteriors als espais de la seva responsabilitat.
Article 9.- Règim de Sancions
1. La realització de les conductes descrites en l'article precedent tindrà la
consideració d’infracció lleu, i serà sancionada amb multa de fins a 750 euros, llevat
que el fet constitueixi un infracció més greu.
2. Tindran la consideració d'infraccions greus, sancionables amb multa de 750,01 a
1.500 euros, les pintades o els grafits que es realitzin:
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a) Als elements del transport, ja siguin de titularitat pública o privada, i, en el
primer cas, municipal o no, inclosos els vehicles, les parades, les marquesines i
els altres elements instal·lats als espais públics.
b) Als elements dels parcs i jardins públics.
c) A les façanes dels immobles, públics o privats, llevat que l'extensió de la
pintada o el grafit sigui quasi inapreciable.
d) A les senyals de trànsit o d'identificació viària, o de qualsevol element del
mobiliari urbà, quan comporti la inutilització o pèrdua total o parcial de
funcionalitat de l'element.
3. Les infraccions tindran el caràcter de molt greu, i seran sancionades amb multa de
1.500,01 a 3.000 euros, quan s'atempti especialment a l'espai urbà perquè s’hagin
produït sobre monuments o edificis catalogats o protegits.
Secció Segona.- Pancartes, cartells i fullets
Article 10.- Normes de conducta
1. La col·locació de cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius, papers enganxats o
qualsevol altra forma de publicitat, anunci o propaganda, haurà d'efectuar-se
únicament en els llocs expressament habilitats a l'efecte per l'autoritat municipal.
Queda prohibida la seva col·locació en edificis i instal·lacions municipals, en qualsevol
espai públic o element del paisatge i el mobiliari urbà o natural, sense autorització
expressa de l'Ajuntament, i en cap cas la seva ubicació, forma, color, disseny o
inscripcions, impediran la visibilitat del conductor o del vianant, o es podran
confondre amb senyals de trànsit o perjudicaran la seguretat viària. Tampoc
s’admeten les instal·lacions publicitàries que produeixin enlluernament, fatiga o
molèsties als sentits.
2. Igualment, caldrà autorització expressa de l'Ajuntament, a més de la del titular del
bé afectat, quan el cartell o la pancarta s'instal·li en un bé privat si vola sobre l'espai
públic, excloses les pancartes adossades a balcons i altres obertures.
3. Els titulars de l'autorització seran responsables de la retirada dels elements
instal·lats i de reposar els elements al seu estat anterior, d'acord amb les indicacions
que donin els serveis municipals.
4. Es prohibeix esquinçar, arrencar i llançar a l'espai públic cartells, anuncis,
pancartes i objectes similars, que hagin estat col·locades d’acord amb allò que es
preveu en els punts 1 i 2 d’aquest article.
5. Es prohibeix col·locar publicitat sobre la part exterior dels vidres dels vehicles, així
com escampar i llançar tota classe de fulletons o papers de publicitat comercial o
qualsevol material similar a la via pública i en els espais públics i altres espais
definits a l’article 2 d’aquesta Ordenança.
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6. Es prohibeix estacionar vehicles i qualsevol element fix o mòbil a la via pública per
a la seva venda o lloguer o amb finalitats fonamentalment publicitàries, sempre que
es dugui a terme per empreses o representi un ús intensiu de l’espai públic, a
excepció dels casos en que s’atorgui llicència municipal expressa.
7. Les persones físiques o jurídiques que promoguin la contractació o difusió del
missatge respondran directament i solidàriament de les infraccions precedents amb
els autors materials del fet.
8. La retolació dels negocis i comerços només es permet a la planta baixa i es
col·locarà a l’interior de les obertures de l’edifici, sense sobresortir del pla de façana.
9. En zones comercials especialitzades, si no existeix una normativa de retolació
específica, es permetran els rètols en planta baixa i ocuparan com a màxim
l’amplada de la façana del local.
10. No s’admeten altres rètols comercials, cartelleres o tanques publicitàries en cap
façana ni a les parts mitgeres, sense autorització municipal.
11. S’entén per cartell publicitari un element físic construït amb matèries consistents
i duradores, dotat de marc i, destinat a la col·locació o projecció de cartells, imatges
o adhesius.
12. No s’admeten a la via pública, cartells publicitaris situats fora de la finca on es
realitza l’activitat que s’anuncia, sense autorització municipal, a excepció dels punts
assenyalats per l’Ajuntament per a la senyalització conjunta de les diverses activitats
del municipi o els serveis d’ús o interès públic (farmàcia, ajuntament, geriàtric,
dispensari...).
13. Totes les instal·lacions i conductes d’aquest article s’ajustaran al que determina
l’Ordenança Reguladora de Rètols Publicitaris aprovada pel Plè de l’Ajuntament en
data 20 de novembre de 2013.

Article 11.- Règim de Sancions
1. Els fets descrits en l'article anterior, que no constitueixin una infracció més greu,
seran considerats com a lleu, i sancionats amb multa fins a 750 euros.
2. Tindrà la consideració de greu, la col·locació de tanques, rètols, pancartes,
adhesius, papers enganxats o qualsevol altra forma de publicitat, anunci o
propaganda en edificis i instal·lacions municipals, en el mobiliari urbà o natural, i en
general, en tots aquells elements que, situats a l'espai públic, estiguin destinats a
prestar serveis específics a la ciutadania.
En aquests casos, la infracció serà sancionada amb multa de 750,01 a 1.500 euros.
3. Tindran la consideració de molt greus, i seran sancionades amb multa de 1.500,01
a 3.000 euros, les infraccions que es realitzin sobre monuments o edificis catalogats
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o protegits, senyals de trànsit, o que la seva col·locació impedeixi, impossibiliti o
dificulti la correcta visibilitat dels conductors i vianants.

CAPÍTOL 2.- JUGUESQUES
Article 12.- 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.
Article 13.- Normes de conducta
1. Queda prohibit a l’espai públic l’oferiment de juguesques que comportin apostes
amb diners o béns, llevat d’autorització específica.
2. Resta prohibit col·laborar en l’espai públic amb qui realitza juguesques no
autoritzades, amb accions com ara vigilar i alertar sobre la presència dels agents de
l'autoritat.

Article 14.- Règim de sancions
1. Tindrà la consideració d’infracció greu, i es sancionarà amb multa de 750,01 a
1.500 euros, l’oferiment de juguesques que impliquin apostes de diners o béns.
2. Tindran la consideració d’infraccions molt greus, i seran sancionades amb multa de
1.500,01 a 3.000 euros, l’oferiment de juguesques que comportin un risc de pèrdua
més enllà del 50 % del sou mínim interprofessional, i en qualsevol cas, l’anomenat
“trilé”. També tindran aquesta consideració les juguesques que s’ofereixin a menys
de dos-cents metres de centres docents o educatius, espais de lleure de la gent gran,
o llocs on aquests col·lectius realitzin activitats.

CAPÍTOL 3.- ÚS INADEQUAT DE L’ESPAI PÚBLIC
Secció primera.- Jocs
Article 15.- Fonaments de la regulació
1. La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la llibertat de circulació
de les persones, en la protecció dels vianants, i en el dret que tothom té a no ser
pertorbat en el seu exercici i a gaudir lúdicament dels espais públics d'acord amb la
naturalesa i destinació d'aquests, respectant les indicacions contingudes en els rètols
informatius de l'espai afectat, si existeixen, i en qualsevol cas els legítims drets dels
altres usuaris o usuàries.
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2. La pràctica de jocs de pilota, monopatí o similars a l'espai públic està sotmesa al
principi general de respecte als altres, i, en especial, de la seva seguretat i
tranquil·litat, així com el fet que no comportin perill per als béns, serveis o
instal·lacions, tant públics com privats.
Article 16.- Normes de conducta
1. Es prohibeix la pràctica de jocs a l’espai públic i de competicions esportives
massives i espontànies que pertorbin els legítims drets dels veïns i veïnes o dels
altres usuaris de l’espai públic.
2. Queda especialment prohibida la pràctica de jocs amb instruments o d'altres
objectes que puguin posar en perill la integritat física dels usuaris de l’espai públic,
així com la integritat dels béns, serveis o instal·lacions, tant públics com privats.
3. Sens perjudici de les infraccions previstes en l’Ordenança Municipal de circulació
de Vilafant, no està permesa la pràctica d’acrobàcies i jocs d’habilitat amb bicicletes,
patins o monopatins fora de les àrees destinades a aquest efecte.
Queda prohibida la utilització d’escales per a vianants, elements per a l’accessibilitat
de persones discapacitades, baranes, bancs, passamans, qualsevol altre element del
mobiliari urbà, o elements constructius dels espais públics, per a les acrobàcies amb
patins i monopatins.
Article 17.- Règim de Sancions
1. Els agents de l'autoritat en els casos previstos a l'article 16.1 es limitaran a
recordar a aquestes persones que les esmentades pràctiques estan prohibides per la
present Ordenança. Si la persona persistís en la seva actitud podrà ser sancionada
d'acord amb l'apartat següent.
2. L'incompliment de les normes previstes en l'article anterior serà considerada
infracció lleu i sancionada amb multa de fins a 750 euros.
3. Tindran, però, la consideració d'infraccions greus, i seran sancionades amb multa
de 750,01 a 1.500 euros, la reincidència i la reiteració d’infraccions lleus.

Secció segona.- Oferiment i demanda de serveis sexuals
Article 18.- Fonaments de la regulació
1. Les conductes tipificades com a infracció en aquesta secció persegueixen
preservar els menors de l'exhibició de pràctiques d'oferiment o sol·licitud de serveis
sexuals al carrer, mantenir la convivència i evitar problemes de vialitat en llocs de
trànsit públic i prevenir l'explotació de determinats col·lectius.
2. La present normativa té com a objectiu establir una regulació sobre l'ocupació de
l'espai públic com a conseqüència de les activitats d'oferiment i demanda de serveis
sexuals, i es dicta tenint en compte els títols competencials municipals i els béns
jurídics protegits contemplats en el paràgraf anterior.
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Article 19.- Normes de conducta
1. D'acord amb les finalitats recollides a l'article anterior, es prohibeix oferir,
sol·licitar, negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis sexuals
retribuïts a tots aquells llocs que puguin ésser observats des de l’espai públic.
2. És especialment prohibit per aquesta Ordenança l'oferiment, la sol·licitud, la
negociació o l'acceptació de serveis sexuals retribuïts a l’espai públic, quan aquestes
conductes es duguin a terme en espais situats a menys de dos-cents metres de
distància de centres docents o educatius, centres de culte i/o especialment
concorreguts per menors.
3. Igualment, és especialment prohibit mantenir relacions sexuals a tots els espais
on puguin ésser observats des de l’espai públic.
4. Totes les activitats i conductes d’aquest article s’ajustaran al que determina
l’Ordenança municipal en relació amb l'oferiment, sol·licitud i pràctica d'activitats
sexuals remunerades als espais públics i al domini públic viari, incloses les seves
zones de servitud o afecció aprovada pel Plè de l’Ajuntament en data 21 de maig de
2014.

Article 20.- Règim de sancions
1. Les conductes, tant l’oferidor com el demandant, recollides a l'apartat 1 de l'article
anterior tindran la consideració de lleus, i seran sancionables amb multa de fins a
750 euros.
2. Les conductes recollides a l'apartat 2 de l'article anterior tindran la consideració de
greus, i seran sancionables amb multa de 750,01 fins a 1.500 euros.
3. Les conductes recollides a l'apartat 3 de l'article anterior tindran la consideració de
molt greus, i seran sancionables amb multa de 1.500,01 a 3.000 euros.

Secció tercera.no autoritzats

Realització d’activitats econòmiques i prestació de serveis

Article 21.- Fonaments de la regulació
La regulació continguda en aquesta secció es fonamenta en l’ús racional, ordenat i
propi de les vies i els espais públic, el dret de les persones a no ser molestades o
pertorbades en l'exercici de la seva llibertat, la salut de les persones, la salvaguarda
de la seguretat pública, a més, en el seu cas, de la protecció de les propietats
industrial i intel·lectual, la competència lleial i els drets de consumidors i
consumidores, usuaris i usuàries.
Article 22.- Normes de conducta
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1. Es prohibeix la realització d’activitats i la prestació de serveis personals no
autoritzats en l’espai públic, com ara el tarot, vidència, massatges, tatuatges,
retrats, pintures, maquillatge i perruqueria.
2. Resta prohibit col·laborar en l’espai públic amb qui realitza les activitats o presta
els serveis no autoritzats, amb accions com ara vigilar i alertar sobre la presència
dels agents de l'autoritat.
3. Es prohibeix la demanda, l’ús o el consum en l’espai públic de les activitats o els
serveis no autoritzats als quals es refereix l’apartat primer d’aquest article. En tot
cas, la llicència o autorització haurà de ser perfectament visible.
4. Es prohibeix als responsables de comerços i als organitzadors d’actes públics de
naturalesa cultural, lúdica, festiva, esportiva o de qualsevol altra índole, permetre,
autoritzar o no prohibir les conductes descrites als apartats anteriors, als espais de la
seva responsabilitat.
Article 23.- Règim de sancions
1. Les conductes descrites als tres primers apartats de l’article precedent són
constitutives d’infracció lleu, que seran sancionades amb multa de fins a 750 euros.
2. Es consideraran infraccions greus les conductes prohibides a l’apartat 4 de l’article
anterior i la reincidència o reiteració dels apartats 1, 2 i 3 del mateix article, que es
sancionarà amb multa de 750,01 fins a 1500 euros.
3. Es considerarà infracció molt greu la reincidència o reiteració de faltes greus, que
es sancionarà amb multa de 1500,01 fins a 3000 euros.
Secció quarta.- Ocupació de via pública i altres usos
Article 24.- Fonaments de la regulació
1. La regulació continguda en aquesta secció es fonamenta en la garantia d’un ús
racional i ordenat de l’espai públic i els seus elements, a més, si s’escau, de la
salvaguarda de la salubritat, la protecció de la seguretat i el patrimoni municipal.
2. La col·locació de cadires, taules, mercaderies, etc, a la via pública s’ha de fer de
manera que quedi prou espai lliure per al pas de vianants. Es considera espai mínim
de pas de vianants 1 metre.
3. Les instal·lacions seran sempre a càrrec de la persona interessada i no seran mai
fixes. Per realitzar qualsevol tipus d’obra a la via pública o al mobiliari urbà se
seguiran sempre les indicacions específiques de la corresponent llicència municipal i
les que donin els serveis tècnics municipals.
4. Les taules i cadires podran ser de fusta o metàl·liques o altres models autoritzats
pels serveis tècnics municipals. Els para-sols seran d’estructura metàl·lica o de fusta
amb lona de colors fixats pels serveis tècnics municipals i no s’admeten les viseres o
marquesines de caràcter fix o provisional.
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5. Les veles o tendals de façana mòbils només es permeten a les obertures de les
plantes baixes enfront de les places, espais lliures o carrers d’amplada superior a
5m. Tindran forma rectangular i respectaran una alçada mínima lliure de 2,20m.
Quedaran recollides sota els dintells de les obertures de la planta baixa i seran de
lona de color cru o colors establerts pels serveis tècnics municipals.
6. Els paraigües de lona (sombrilles) que es situen a la via pública, hauran de ser del
tipus, mides i característiques fixats per l’Ajuntament i tenir una alçada lliure de pas
de 2,20m d’alçada. En qualsevol cas, hauran de disposar de l’oportuna autorització
municipal.
7. L’ocupació de via pública no serà mai superior a la superfície del local.
Article 25.- Normes de conducta
Resta prohibit fer un ús impropi dels espais públics i els seus elements, de manera
que impedeixi o dificulti la utilització o el gaudiment per la resta d’usuaris.
1.- En referència a la col:locació de taules, cadires, para-sols o mercaderies diverses:
1.1. Col·locar cadires, taules, mercaderies, etc. a la via pública, sense respectar 1
metre d’espai lliure per al pas de vianants.
1.2. Ocupar la via pública en els espais permesos sense la corresponent autorització
municipal.
1.3. Ocupar la via pública amb objectes
tècnics municipals.

o materials no autoritzats pels serveis

1.4. Col·locar viseres o marquesines de caràcter fix o provisional.
1.5. Ocupar la via pública en un espai superior a la superfície del local.
1.6. No adequar-se a l’apartat 5 de l’article anterior.
2.- Relatiu als usos impropis dels espais públics i els seus elements :
2.1. Acampar a les vies i els espais públics. Aquesta acció inclou la instal·lació de
qualsevol tipus d’elements provisionals o fixos, com caravanes, vehicles, tendes de
campanya i també aquells elements mòbils o prefabricats que permetin l’estada, com
sacs d’acampada, matalassos, tovalloles, teles, etc., llevat d’autoritzacions per a llocs
concrets. La no utilització d’elements no eximeix del compliment d’aquest precepte.
2.2. Utilitzar els bancs i els seients públics per a usos diferents als quals estan
destinats.
2.3. Rentar-se, banyar-se a les fonts públiques.
2.4. Rentar roba o vehicles a les fonts públiques o rius.
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2.5. Rentar objectes i/o vehicles als espais públics, a les fonts, rius, estancs i
similars.
2.6. Llençar a l’interior de les fonts, rius, estancs i similars, qualsevol matèria sòlida
o liquida.
2.7. Obtenir una quantitat excessiva d’aigua de les fonts públiques o similars, per
dirigir-la a un ús privat o comercial, sense autorització.
2.8. Abandonar sota raig, càntirs, cubells o qualsevol altre vas o recipient.
2.9. Beure directament del tub o sortidor de les fonts, excepte en el cas que
aquestes tinguin instal·lació especial per a tal fi.
2.10. Ocupar, per fer àpats, espais fora dels degudament indicats com a zones de
pícnic.
2.11. Desplaçar elements del mobiliari urbà sense prèvia llicència municipal.
2.12 .Encendre foc a qualsevol espai públic o privat sense autorització.
2.13. Lligar cordes o altres elements que puguin impedir el pas de vianants o
vehicles.
2.14. Dipositar-hi o abocar-hi material o objectes de qualsevol naturalesa al mobiliari
urbà (runes, electrodomèstics, residus de jardineria i d’altres materials).
2.15. Buidar l’aigua de les piscines privades als espais públics i/o particulars.
2.16. No lliurar els materials residuals voluminosos o petits en grans quantitats, als
serveis de recollida municipals.
2.17. Mantenir i reparar vehicles i màquines a la via pública i lleres de domini públic.

Article 26.- Règim de sancions
La realització de les conductes descrites a l’article precedent és constitutiva
d’infracció lleu, que es sancionarà amb multa de fins a 750 euros.
Es considerarà infracció greu la reiteració i reincidència d’infraccions lleus que serà
sancionat amb multa de 750,01 fins a 1500 euros.
Article 27.- Intervencions específiques
1. Quan es tracti de l’acampada amb autocaravanes, caravanes o qualsevol altre
tipus de vehicle, descrit a l’apartat 2.1) de l’article 28 de la present Ordenança, i la
persona infractora no acrediti la residència legal en territori espanyol, l’agent
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denunciant fixarà provisionalment la quantia de la multa i, de no dipositar-se import,
s’immobilitzarà el vehicle i en el seu cas es retirarà i es portarà al dipòsit municipal.
2. Les mesures cautelars podran finalitzar prèvia autorització del negociat de
sancions.
L’infractor, prèvia sol·licitud, haurà de justificar la procedència i garantir la titularitat
del material intervingut.

CAPÍTOL 4.- VENDA I CONSUM DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES
Article 28.- Fonaments de la regulació
La regulació que es conté en aquest capítol es fonamenta en la protecció de la salut
pública i la salubritat, el respecte al medi ambient, la protecció dels menors, el dret
al descans i tranquil·litat dels veïns o veïnes, el dret a gaudir d’un espai públic net i
no degradat, l’ordenada utilització de la via pública, la garantia de la seguretat
pública, a més d’altres béns com ara la competència lleial en el marc d’una economia
de mercat i els drets dels consumidors o consumidores i usuaris o usuàries.
Article 29.- Normes de conducta
1. Es permet el consum de begudes alcohòliques a l’interior dels establiments de
concurrència pública degudament autoritzats, i en l’àmbit de les terrasses annexes a
aquests locals, sempre respectant el descans del veïns i d’acord amb les
prescripcions establertes en l’expedient d’obertura de cada establiment i la normativa
específica en matèria de protecció de menors.
2. Es prohibeix la venda de begudes alcohòliques als establiments especificats a
l’apartat 1 per ser consumides fora del local i terrasses autoritzades.
Es consideraran infractors, els titulars, responsables o representants legals dels
establiments.
3. Queda totalment prohibit el consum de begudes alcohòliques a la totalitat de les
vies públiques i resta d’espais públics, a qualsevol hora del dia i de la nit, amb
excepció dels espais autoritzats o promoguts per l’Ajuntament, per celebracions
d’activitats, festes, revetlles, concerts, etc.
4. L’horari màxim de tancament de les terrasses autoritzades serà a les 24h de la nit.
5. Queda totalment prohibit organitzar actes per promoure el consum de begudes
alcohòliques a la via.
Article 30.- Règim de sancions
1.- Infraccions lleus:
Cometran infraccions lleus a aquesta ordenança les persones que infringeixin
l’establert en l’ article. 32.3 i seran sancionades amb multa fins a 750 euros.
2.- Infraccions greus:
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Cometran infraccions greus a aquesta ordenança les persones que infringeixin
l’establert els articles 32.2 així com els reincidents en més de dues infraccions lleus i
seran sancionades amb multa de 750,01 fins a 1.500 euros
3.- Infraccions molt greus:
Cometran infraccions molt greus a aquesta Ordenança, les persones que infringeixin
l’establert en l’article 32.4. Els reincidents en més de dues infraccions greus, seran
sancionades amb multa de 1.500,01 fins a 3.000 euros.

CAPÍTOL 5.- COMERÇ AMBULANT
Article 31.- Fonaments de la regulació
Les conductes tipificades com a infracció en el present capítol es fonamenten en la
protecció de la salubritat, l’ús racional i ordenat de la via pública, i la salvaguarda de
la seguretat pública, a més, en el seu cas, de la protecció de les propietats industrial
i intel·lectual, la competència lleial en l’economia de mercat i els drets de
consumidors i usuaris.
Article 32.- Normes de conducta
1. És prohibida la venda ambulant de qualsevol tipus d’aliments, begudes i altres
productes, llevat de les autoritzacions específiques. En tot cas, la llicència o
autorització haurà de ser perfectament visible.
2. Resta prohibit col·laborar amb els venedors ambulants no autoritzats, amb accions
com ara facilitar el gènere o vigilar i alertar sobre la presència dels agents de
l'autoritat.
3. Es prohibeix la compra o l’adquisició d’aliments, begudes i altres productes
procedents de la venda ambulant no autoritzada.
4. Queda prohibit als responsables de locals de concurrència pública i als
organitzadors d’actes públics de naturalesa cultural, festiva, lúdica o esportiva o de
qualsevol altra índole, permetre, autoritzar o no prohibir les conductes descrites als
apartats anteriors als espais de la seva responsabilitat.
Article 33.- Règim de sancions
1. Les conductes descrites als tres primers apartats de l’article precedent són
constitutives d’infracció lleu, que seran sancionades amb multa de fins a 750 euros.
2. La conducta prohibida descrita a l’apartat 4 de l’article precedent, és constitutiva
d’infracció greu, que es sancionarà amb multa de 750,01 fins a 1.500 euros.
3. Quan els productes a que fa referència l’article 35 siguin falsificacions i/o
imitacions que indueixin a l’engany o còpies il·legals, es considerarà infracció molt
greu i es sancionarà amb multa de 1.500,01 a 3.000 euros, sens perjudici de la
responsabilitat penal.
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CAPÍTOL 6.- ACTITUDS VANDÀLIQUES EN L’ÚS DEL MOBILIARI URBÀ.
DETERIORAMENT DE L’ESPAI URBÀ
Article 34.- Fonaments de la regulació
Amb les conductes tipificades com a infracció en aquest capítol es protegeixen l’ús
racional de l’espai públic, el respecte a les persones i béns, la seguretat, la salut i
integritat física de les persones o el patrimoni municipal.
Article 35.- Normes de conducta
1. Són prohibides les conductes vandàliques, agressives o negligents en l’ús del
mobiliari urbà que generin situacions de risc o perill per a la salut i la integritat física
de les persones o els béns.
2. Resten prohibits el deteriorament o les destrosses dels espais públics o les seves
instal·lacions o elements, siguin mobles o immobles.
3. Queda prohibit als responsables de locals de concurrència pública i als
organitzadors d’actes públics de naturalesa cultural, festiva, lúdica o esportiva o de
qualsevol altra índole, permetre, autoritzar o no prohibir les conductes descrites als
apartats anteriors als espais de la seva responsabilitat.
Article 36.- Règim de sancions
1. Les conductes descrites als apartats 1 i 2 de l’article precedent són constitutives
d’infracció greu, i seran sancionades amb multa de 750,01 a 1.500 euros.
2. Els actes descrits a l’apartat 3 de l’article precedent són constitutius d’infracció
molt greu, i es sancionaran amb multa de 1.500,01 a 3.000 euros.

CAPÍTOL 7.- INSTAL·LACIONS I EDIFICIS PÚBLICS
Article 37.- Fonaments de la regulació
Amb les conductes tipificades com a infracció en aquest capítol es protegeixen l’ús
racional de les instal·lacions i col·laborar en el manteniment i conservació del
patrimoni municipal.
Article 38.- Normes de conducta
1.- Les instal·lacions i edificis públics que tinguin unes normatives d’ús pròpies es
regiran per aquestes normatives.
2.- Amb caràcter general s’han de respectar els horaris establerts per a l’ús de les
instal·lacions i edificis públics.
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3.- A l’interior de les instal·lacions i edificis públics es respectaran, com a mínim, , les
normes de netedat, comportament i respecte que regeixen per a l’ús de la via pública
i els elements d’us públic.
4.- És prohibit l’accés d’animals de companyia a l’interior de les instal·lacions i
edificis públics, excepte en els espais on expressament se’ls autoritzi l’entrada. Les
prohibicions i restriccions no afecten als gossos pigall quan vagin acompanyant
persones invidents.
Article 39.- Règim de sancions
La realització de les conductes descrites a l’article precedent és constitutiva
d’infracció lleu, que es sancionarà amb multa de fins a 750 euros.
Es considerarà infracció greu la reiteració i reincidència d’infraccions lleus que serà
sancionat amb multa de 750,01 fins a 1.500 euros.

CAPITOL 8.- VÍA PÚBLICA
Secció primera.- Denominació i numeració de carrers
Article 40.- Fonaments de la regulació
Les vies públiques s’identificaran amb un nom i un número aprovat per l’Ajuntament i
serà diferent per a cadascuna d’elles. No podrà haver-hi dues vies urbanes amb el
mateix nom o número o diferents, però que per la seva similitud gràfica o fonètica,
puguin induir a confusió.
Article 41.- Normes de conducta
1.- La retolació de les vies públiques té el caràcter de servei públic i podrà efectuarse mitjanant una placa o similar, que es fixarà en un lloc visible, com a mínim a
l’entrada i a la sortida de cada via pública. A les places serà a l’edifici més
preeminent i als principals accessos.
2.- El rètol del número l’ha de col·locar el propietari de l’edifici o solar, al costat de
la porta principal o al mig de la línia de la finca fronterera amb la via pública, seguint
les indicacions i els requisits que fixi l’Ajuntament i s’ha de conservar, en tot
moment, en perfecte estat de visibilitat i neteja.
3.- La col·locació dels rètols dels carrers i de la numeració d’immobles és a càrrec
dels promotors dels edificis quan es tracte d’una nova construcció.
4.- L’Ajuntament davant la negativa o omissió del compliment del requeriment
d’instal·lació dels rètols per part dels propietaris i/o promotors, que resultin obligats
a fer-ho, podrà procedir a l’execució subsidiària amb càrrec amb aquells sense
perjudici de poder exercir simultàniament la potestat sancionadora contra els
mateixos per l’incompliment de l’ordre d’execució.
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Article 42.- Règim de sancions
La realització de les conductes descrites a l’article precedent és constitutiva
d’infracció lleu, que es sancionarà amb multa de fins a 750 euros.
Es considerarà infracció greu la reiteració i reincidència d’infraccions lleus que serà
sancionat amb multa de 750,01 fins a 1.500 euros.

Secció segona.- Conservació i reparació de les vies públiques.
Article 43.- Fonaments de la regulació
Correspon a l’Ajuntament el portar a terme els treballs de reparació i conservació de
les vies públiques que són de titularitat municipal i dels elements que les conformen.
Article 44.- Normes de conducta
1.- Cap persona no pot executar treballs de manteniment i conservació de la via
pública o qualsevol altres que comportin modificacions a la via pública o del seu
mobiliari sense permís exprés o encàrrec de l’Administració municipal.
2.- Les persones o companyies de subministrament autoritzades a fer obres a la via
pública o que siguin autoritzades per ocupar algun espai han de portar a terme les
reparacions escaients i han de reposar els elements afectats seguint les indicacions i
sota la supervisió dels serveis municipals corresponents.
4.- L’Ajuntament davant la negativa o omissió del compliment del requeriment de
reparació ni reposició de la via al seu estat originari pels obligats a fer-ho, podrà
procedir a l’execució subsidiària al seu càrrec, sense perjudici de poder exercir
simultàniament la potestat sancionadora contra els mateixos per l’incompliment de
l’ordre d’execució.
Article 45.- Règim de sancions
La realització de les conductes descrites a l’article precedent és constitutiva
d’infracció lleu, que es sancionarà amb multa de fins a 750 euros.
Es considerarà infracció greu la reiteració i reincidència d’infraccions lleus que serà
sancionat amb multa de 750,01 fins a 1.500 euros.

Secció tercera.- Finestres i balcons
Article 46.- Normes de conducta
1.- No es podran espolsar tapissos, catifes, estores, llençols o qualsevol roba d’ús
domèstic en portes, balcons i finestres que donin a la via pública.
2.- Els testos i les jardineres dels balcons i finestres s’hauran de col·locar de manera
que la seva vertical caigui sempre dins del bacó o reposi sobre l’ampit de la finestra i
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seran fermats i protegits pe evitar que puguin caure, en especial, en casos de pluja o
vent forts.
3.- És prohibeix abocar des de les obertures de les diferents plantes dels edificis
qualsevol element a la via pública o altres pisos dels immobles, com per exemple
aigües procedents de regar plantes o residus vegetals o animals, escombraries, etc.
4.- És prohibeix penjar vestits, roba bruta o rentada o altres objectes que agredeixin
l’estètica urbana a llocs visibles des de la via pública, a les obertures de les cases i a
les baranes del terrat.
5.- Es prohibeix la col·locació o el dipòsit en els balcons i a les baranes del terrat,
d’estris, mobles, màquines o qualsevol objecte que, quedant visible des de la via
pública, desllueixi l’estètica urbana.
Article 47.- Règim de sancions
La realització de les conductes descrites a l’article precedent és constitutiva
d’infracció lleu, que es sancionarà amb multa de fins a 750 euros.
Es considerarà infracció greu la reiteració i reincidència d’infraccions lleus que serà
sancionat amb multa de 750,01 fins a 1.500 euros
Secció quarta.- Instal·lació d’aparells de climatització, antenes i plaques
solars
Article 48.- Normes de conducta
1.- És prohibit la col·locació d’aparells de climatització, antenes parabòliques o
elements similars en les façanes dels edificis i altres llocs visibles des de la via
pública , per tal de preservar les seves condicions estètiques i especialment per
evitar volada d’elements sobre la via pública, a excepció d’aquells supòsits en què,
per la seva naturalesa, s’obtingui una autorització expressa de l’Ajuntament
2.- Els aparells de climatització, antenes parabòliques, plaques solars i/o similars
s’hauran de col·locar :
a) als terrats dels edificis
b) als patis interiors o d’illa.
c) als patis interiors dels edificis, sempre i quan no produeixin molèsties i/o
perjudicis a tercers.
d) excepcionalment es podran col·locar en altres llocs, quan s’obtingui una
autorització expressa de l’Ajuntament, que assenyalarà la ubicació i les
mesures per la seva integració a l’edifici o vivenda unifamiliar.
3.- S’haurà de justificar el manteniment de les condicions estètiques i ornamentals
de l’edifici i del seu entorn.
4.- En els nous edificis plurifamiliars s’haurà de preveure un accés i un espai
comunitari a la coberta de l’edifici per a instal·lacions comunitàries tal i com preveu
el CTE, les instal·lacions de telecomunicacions, aparells d’aire condicionat....
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5.- Les plaques solars s’hauran de situar per sota de l’alçada màxima de l’envolvent
de l’edifici. Es presentarà projecte en els casos previstos pel CTE.
6.- S’admet la col·locació de plaques fotovoltaiques en habitatges unifamiliars i
plurifamiliars fins a un màxim de 5 Kw de potència.
7.- Les instal·lacions fotovoltaiques existents connectades a la xarxa abans d’aquesta
ordenança, podran mantenir-se durant un termini màxim de 25 anys des de la data
de la seva connexió.
8.- Totes les instal·lacions s’ajustaran al que determina l’Ordenança Reguladora
d’Instal·lacions Exteriors del Edificis aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data 20 de
gener de 2016.
Article 49.- Règim de sancions
La realització de les conductes descrites a l’article precedent és constitutiva
d’infracció lleu, que es sancionarà amb multa de fins a 750 euros.
Es considerarà infracció greu la reiteració i reincidència d’infraccions lleus que serà
sancionat amb multa de 750,01 fins a 1.500 euros

CAPÍTOL 9.- ZONES NATURALS I ESPAIS VERDS

Article 50.- Fonaments de la regulació
Tothom haurà de respectar els arbres i arbusts així com els elements destinats a la
seva ubicació, protecció o embelliment, i s’haurà d’abstenir de qualsevol acte que els
pugui perjudicar i embrutir.
Els propietaris d’immobles i els seus veïns podran sol·licitar autorització per cultivar
flors i plantes d’ornamentació a les jardineres, que podrà ser concedida de manera
totalment discrecional i, si escau, amb condicions pel seu manteniment.
Podrà utilitzar-se l’arbre com a suport d’instal·lacions i ornaments elèctrics amb les
condicions que determini la corresponent autorització municipal.
Els projectes d’edificis de nova construcció o reforma hauran de preveure els
accessos tant per a les fases d’execució d’obres com per a l’ús definitiu de l'immoble
per tal que no perjudiquin els elements estructurals i l’arbrat existent.
Excepcionalment, l'Ajuntament podrà autoritzar-ne la mobilitat.
Tothom haurà de respectar les plantes de les jardineres així com els elements
destinats a la seva ubicació, protecció o embelliment, i s’haurà d’abstenir de
qualsevol acte que els pugui perjudicar o embrutir.
Els propietaris d’immobles i els seus veïns podran sol·licitar autorització per cultivar
flors i plantes d’ornamentació en les jardineres públiques o recollir els fruits dels
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arbres, que podrà ser concedida amb caràcter totalment discrecional i, si escau, amb
condicions per al seu manteniment.
Els jardins i les plantacions privades, així com els espais lliures i els terrenys no
construïts constitueixen un element important de l’ecosistema urbà i, com a tal, les
persones propietàries els han de mantenir en un estat correcte, atès especialment el
següent:
-

La neteja i les condicions higièniques i de salubritat, tant pel que fa a herbes
com a deixalles.
L’estat fitosanitari de les plantacions.
La poda i el tractament de l’arbrat.

La manca de conservació o neteja a les plantacions solars i els espais lliures privats
habilitarà l’Ajuntament per exigir a la persona propietària la realització dels treballs
necessaris per al correcte manteniment d’aquestes zones. En cas de desobediència a
l’ordre de manteniment d’aquestes plantacions i espais lliures, l’Ajuntament podrà
procedir a l’execució subsidiària dels treballs necessaris amb càrrec a les persones
propietàries i sens perjudici de la imposició de les multes coercitives i sancions
corresponents.
Les persones propietàries d’habitatges amb jardí, les plantacions del qual tinguin
branques, arbustos, tanques vegetals o anàlogues, que surtin de la seva propietat,
hauran de mantenir-les de manera que no causin molèsties a tercers o originin risc
en la via pública. L’Ajuntament podrà ordenar els treballs necessaris per complir amb
aquesta obligació i, en cas de desobediència, podrà procedir a l’execució subsidiària
dels treballs necessaris amb càrrec a les persones propietàries i sens perjudici de la
imposició de les multes coercitives i sancions corresponents.
Article 51.- Normes de conducta
No estan permesos els següents usos impropis de les zones naturals i espais verds
públics:
a) Pujar o podar els arbres o arbusts, tallar fulles, flors o fruits, gravar o tallar
l’escorça.
b) Causar qualsevol mena de dany a l’arbrat, plantacions, vegetació natural i/o
autòctona.
c) Abocar tota classe de runes, líquids, escombraries o residus encara que no
siguin perjudicials, a les proximitats de l’arbre o dels escossells o tirar-hi
escombraries o residus.
d) Clavar claus, grapes o qualsevol element anàleg al tronc o les branques dels
arbres.
e) Lligar cordes, cordills, filferros, brides o elements de subjecció similars, als
troncs i branques dels arbres.
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f) Penjar als arbres o arbustos rètols o altres elements publicitaris similars.
g) Malmenar o sostreure elements de jardineria.
h) Trepitjar els talussos, els parterres i les plantacions i maltractar les plantes i
flors, llevat de les zones de gespa autoritzades.
i) Extreure molsa, matolls, pedres, sorra, plantes o productes anàlegs dels
jardins, parterres, jardineres, escossells etc., del terme municipal.
j) No mantenir els jardins i les instal·lacions privades netes i en condicions
higièniques i de salubritat.
k) No realitzar les podes adequades per al manteniment i tractament adequat de
l’arbrat.
l) Mantenir les plantacions dels jardins particulars que tinguin branques,
arbustos, tanques vegetals o anàlogues, que surtin de la propietat, en
condicions que causin molèsties a tercers o originin riscos a la via pública.
m) No disposar, en els corresponents casos, de la llicència municipal o no adaptarse a les condicions de la mateixa.
n) Realitzar qualsevol acte que pugui portar a la mort d’un arbust o planta
protegida o un arbre.
Article 52.- Règim de Sancions
1. L'incompliment del que disposa l’article anterior apartats “a)” a “l)” serà una
infracció lleu i serà sancionada amb multa de fins a 750 euros.
2. La reincidència o la reiteració en les infraccions lleus de l’article anterior serà
considerat com a infracció greu i serà sancionada amb multa de 750,01 fins a 1.500
euros.
3. Es considerarà infracció molt greu i es sancionarà amb multa de 1.500,01 a 3.000
euros les accions contemplades a l’apartat 3.m).

CAPITOL 10.- NORMES SOBRE LA CONSERVACIÓ, NETEJA I TANCAT DE
PARCEL·LES
Article 53.- Fonaments de la regulació
1.- Els propietaris de solars i parcel·les hauran de mantenir-les en condicions de
seguretat, salubritat i ornat públic, tenint cura que no s'hi dipositin residus, runa, ni
que hi niïn rosegadors, paneroles ni cap altre tipus d’insectes.
2.- També hauran de retirar la vegetació de creixement espontani, especialment en
aquelles parcel·les en que la brossa, matolls i arbres puguin suposar un risc
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d'incendi, complint en tot cas les prescripcions establertes pel Departament
d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural sobre mesures de prevenció d'incendis
forestals.
3.- Els propietaris de solars o parcel·les hauran de mantenir-les tancades, mentre no
es practiquin obres de nova construcció.
4.- Els tancats de solars de parcel·les es consideraran obra menor i estaran subjectes
a prèvia llicència. Les tanques estaran realitzades d’acord amb el que disposa el Pla
General i amb materials adients a la zona, i que no siguin contraris a l'ornat públic.
5.- Els productes resultants de la neteja que realitzin els particulars es dipositaran
en bosses de plàstic tancades i depositades dins dels contenidors instal·lats a la via
pública per a la recollida d’escombraries domiciliaria, en el cas de deixalles.
6.- Els propietaris hauran de traslladar les restes vegetals al punt verd municipal.
Igualment els ferros, fustes, runes i demès residus resultants de la neteja que siguin
objecte de selecció, es portaran a la deixalleria municipal.

Article 54.- Normes de Conducta
No estan permeses les següents conductes:
1.- No mantenir els solar i parcel·les en condicions de seguretat, salubritat, ornat
públic i lliures de runes, residus, vegetació de creixement espontani i vegetació que
pugui suposar un risc d’incendi.
2. No mantenir tancats els solars o parcel·les sense edificar.
Article 55.- Règim de sancions
Les infraccions de la norma prevista en l’article 59.1, seran considerades com
infraccions lleus o greus, segons disposi la normativa urbanística vigent.
Les infraccions de la norma prevista en l’article 59.2, seran considerades com
infraccions lleus i seran sancionades amb multa fins a 750 euros.

CAPÍTOL 11.- EMISSIONS A L’ATMOSFERA
Article 56.- Emissions a l’atmosfera
L’autoritat municipal, a través dels seus agents, promourà les actuacions necessàries
per prevenir la contaminació atmosfèrica, sens perjudici de les competències
atribuïdes a altres administracions públiques.
Es prohibeix, d’una manera general, qualsevol acció o omissió que generi l’emissió
d’olors molestes, nocives i/o perjudicials per a les persones, els éssers vius i el medi
ambient.
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No es podrà llençar o emetre a l’exterior fums, bafs i gasos, vapors o aire amb
substàncies en suspensió o temperatura diferent de l’ambient, per les façanes,
teulats o patis de tot tipus.
En relació a les operacions d’adob de camps i a les explotacions agràries i forestals,
aquestes restaran subjectes a la normativa sectorial existent.
Article 57.- Normes de conducta
1. En tot el terme municipal es prohibeix l’ús de barbacoes, llevat d’espais habilitats i
finques de titularitat privada, sempre i quan, el fum o pudor fruit d’aquesta activitat
no pertorbi als veïns. Llevat dels casos amb expressa autorització municipal i amb la
disposició de les mesures de seguretat corresponents.
2. Es prohibeix efectuar barbacoes en espais habilitats i finques de titularitat privada
no adoptant les mesures necessàries de seguretat o no posant les mesures
necessàries per evitar el per torbament dels veïns.
3. Es prohibeix realitzar qualsevol emissió a l’atmosfera que sobrepassi els límits
contaminants establerts per la normativa vigent o que sigui susceptible de produir
efectes nocius a la salut de les persones.
4. Es prohibeix la crema de productes contaminants ( derivats del petroli, etc.)
5. La persona responsable de la producció d’aquests olors és obligada a dur a terme
les accions oportunes perquè cessin les causes que les van motivar, sens perjudici de
la imposició de les sancions corresponents.
6. En el cas de realitzar-se operacions susceptibles de desprendre bafs o emanacions
molestes o pudents, hauran de fer-se en locals condicionats per tal que no passin a
l’exterior.
7. Els fums, bafs, vapors i altres efluvis contaminants, qualsevol que en sigui
l’origen, hauran d’evacuar-se a l’exterior mitjançant conductes, xemeneies o
extractors, i hauran de passar per filtres per evitar males olors o l’expulsió de
microparticules, segons els casos.
Article 58.- Règim de sancions
1. Les conductes recollides a l'article anterior tindran la consideració de lleus, i seran
sancionables amb multa de fins a 750 euros.
2. La reincidència i/o reiteració de les conductes recollides a l'article anterior tindran
la consideració de greus, i seran sancionables amb multa de 750,01 fins a 1.500
euros.
3. Les acciones o omissions que siguin nocives o perjudicials per les persones, essers
vius o al medi ambient, tindran la consideració de molt greus i seran sancionables
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amb multes de 1.500,01 fins a 3.000 euros, sens perjudici de les accions penals que
es puguin derivar.

CAPÍTOL 12.- CONTAMINACIÓ PER RESIDUS.Article 59.- Fonaments de la regulació
És fonament de la regulació continguda en aquest capítol la protecció de la salut
pública i la salubritat, el dret a gaudir d’un espai públic net i no degradat, i el
respecte a les pautes generalment acceptades de la convivència ciutadana i de
civisme.
Totes les persones que romanen
al terme municipal de Vilafant hauran de
col·laborar amb les serveis municipals en la neteja i salubritat del municipi.

Secció primera.- Necessitats fisiològiques.
Article 60.- Normes de conducta
1. Queda prohibit fer necessitats fisiològiques, com ara defecar, orinar, escopir, en
qualsevol dels espais definits a l’article 2 d’aquesta Ordenança com a àmbit
d’aplicació objectiva de la mateixa, llevat de les instal·lacions o elements que estiguin
destinats especialment a la realització d’aquelles necessitats.
2. Resta especialment prohibida la conducta descrita a l’apartat anterior, quan es
realitza en espais de concorreguda afluència de persones o siguin freqüentats per
menors, o es faci en monuments o edificis catalogats o protegits.
Article 61.- Règim de sancions
1. La conducta descrita en l’apartat 1 de l’article precedent serà constitutiva
d’infracció lleu, i se sancionarà amb multa de fins a 750 euros, tret que el fet
constitueixi una infracció més greu.
2. Constituirà infracció greu, sancionada amb multa de 750,01 a 1.500 euros, la
conducta descrita en l’apartat 2 de l’article precedent.

Secció segona.- Utilització de les papereres i dels contenidors
Article 62 .- Normes de conducta
1.- Papereres.- A les papereres només es podran dipositar deixalles sòlides de format
petit com papers, embolcalls i similars.
És prohibit llençar puntes de cigars o cigarretes o altres matèries enceses a les
papereres. En tot cas s’hi hauran de dipositar un cop apagades.
Es prohibit dipositar a les papereres de la via pública bosses d’escombraries, caixes o
paquets de dimensions superiors a les del recipient que les ha de contenir.
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És prohibit dipositar a les papereres de la via pública líquids o deixalles que es
puguin liquar.
És prohibit llençar papers o deixalles fora de les papereres i embrutar l’espai de
qualsevol altra manera.
2.- Contenidors domiciliaris de rebuig.- Les escombraries domiciliaries hauran d’esser
introduïdes en bosses adients que, un cop tancades correctament, hauran de ser
col·locades dins els contenidors que correspongui. El contenidor a utilitzar haurà de
ser el assignat pels serveis municipals al seu domicili i si aquest es trobés totalment
saturat les escombraries es portaran al contenidor buit més proper.
El dipòsit de les escombraries domiciliaries es durà a terme entre les 20 i les 24
hores, els dies estipulats de recollida.
És prohibit desplaçar qualsevol tipus de contenidor del lloc designat pels serveis
tècnics municipals, la seva utilització per a ús privat.
És totalment prohibit llençar cendres calentes o incandescenst o altres matèries
enceses als contenidors. En tot cas s’hi hauran de dipositar un cop apagades.
3.- Contenidors selectius.- Amb caràcter general el dipòsit de paper i cartró, envasos,
vidre, matèria orgànica i piles haurà de fer-se als contenidors específicament
destinats a aquests efectes. És expressament prohibit dipositar aquestes matèries en
contenidors de rebuig o en contenidors
de recollida selectiva diferents dels
expressament assignats.
4.- Trastos vells.- És prohibit abandonar estris, mobles, trastos, electrodomèstics,
aparells electrònics i similars a la via pública, camins, entorns naturals i/o agrícoles i
als espais oberts sense edificar, tant públics com a privats.
Aquests residus hauran de ser traslladats a la deixalleria municipal. Quan el seu
origen sigui domèstic, els ciutadans podran utilitzar el servei municipal de recollida
domiciliària d’aquest tipus de residus els dies i hores estipulats, seguint les normes
de dipòsit a la via pública que el servei tingui establertes.

Article 63.- Règim de sancions
1. Les conductes recollides a l'article anterior tindran la consideració de lleus, i seran
sancionables amb multa de fins a 750 euros.
2. La reincidència i/o reiteració de les conductes recollides a l'article anterior tindran
la consideració de greus, i seran sancionables amb multa de 750,01 fins a 1.500
euros.
3. Les acciones o omissions que siguin nocives o perjudicials per les persones, essers
vius o al medi ambient, tindran la consideració de molt greus i seran sancionables
amb multes de 1.500,01 fins a 3.000 euros, sens perjudici de les accions penals que
es puguin derivar.

Secció tercera.- Residus líquids
Article 64.- Normes de conducta
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1.- És prohibit dipositar a l’interior de cap contenidor tot tipus de residu de
naturalesa líquida.
2.- Es prohibit abocar qualsevol matèria o residu líquid a la via pública, als camins,
als recs, al riu i a l’entorn natural i/o agrícola
3.- És prohibit abocar als escossells dels arbres, jardineres i a la via pública, les
aigües residuals procedents de la neteja de locals o domicilis.
Article 65.- Règim de sancions
1. Les conductes recollides a l'article anterior tindran la consideració de lleus, i seran
sancionables amb multa de fins a 750 euros.
2. La reincidència i/o reiteració de les conductes recollides a l'article anterior tindran
la consideració de greus, i seran sancionables amb multa de 750,01 fins a 1.500
euros.
3. Les acciones o omissions que siguin nocives o perjudicials per les persones, essers
vius o al medi ambient, tindran la consideració de molt greus i seran sancionables
amb multes de 1.500,01 fins a 3.000 euros, sens perjudici de les accions penals que
es puguin derivar.

Secció quarta.- Runes
Article 66.- Normes de conducta
1.- Es prohibit l’abocament de terres, runes, enderrocs i altres residus de la
construcció a tot el terme municipal de Vilafant. La Corporació municipal podrà
retirar-los amb càrrec a la persona responsable del seu abandonament o abocament
sens perjudici de la incoació d’expedient sancionador contra els infractors.
2.- El dipòsit i recollida de terres, runes, enderrocs i altres residus de la construcció a
la via pública s’ha d’efectuar per mitjà de contenidors metàl·lics o de sacs
degudament autoritzats. No obstant, les petites quantitats de runa (menys de 0,5
m3) podran ser traslladades a la deixalleria municipal.
3.- La instal·lació de contenidors i sacs destinats a la recollida de runes o similars de
particulars és sotmesa a l’obtenció de llicència municipal corresponent.
Article 67 .- Règim de sancions
1. Les conductes recollides a l'article anterior tindran la consideració de lleus, i seran
sancionables amb multa de fins a 750 euros.
2. La reincidència i/o reiteració de les conductes recollides a l'article anterior tindran
la consideració de greus, i seran sancionables amb multa de 750,01 fins a 1500
euros.
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Secció cinquena.- Residus agrícoles i ramaders
Article 68.- Normes de conducta
És prohibit l’abandonament i/o abocament d’animals morts o restes d’animals a la
via pública, als camins, als canals i a l’entorn natural i/o agrícola. La Corporació
municipal podrà retirar-los amb càrrec a la persona responsable del seu
abandonament o abocament sens perjudici de la incoació d’expedient sancionador
contra els infractors. L’Ajuntament posarà els fets en coneixement de l’autoritat
sanitària o ramadera competent
Article 69.- Règim de sancions
1. Les conductes recollides a l'article anterior tindran la consideració de lleus, i seran
sancionables amb multa de fins a 750 euros.
2. La reincidència i/o reiteració de les conductes recollides a l'article anterior tindran
la consideració de greus, i seran sancionables amb multa de 750,01 fins a 1.500
euros.
3. Les acciones o omissions que siguin nocives o perjudicials per les persones, essers
vius o al medi ambient, tindran la consideració de molt greus i seran sancionables
amb multes de 1.500,01 fins a 3.000 euros, sens perjudici de les accions penals que
es puguin derivar

Secció sisena.- Residus municipals especials

Article 70.- Definició i dipòsit
1.- Per definició, són residus municipals especials els que tenen el mateix origen que
els residus ordinaris, però que, a causa de la seva composició, han de ser gestionats
de manera diferenciada perquè poden comprometre el tractament biològic o la
recuperació d’altres fraccions, a més de comportar un risc per al medi o per a la salut
de les persones, com ara pintures, llums fluorescents, piles usades, frigorífics, olis
usats, bateries de cotxe, runa, enderrocs i residus que continguin fibrociment i
qualsevol altre residu qualificat com a tal al Catàleg de Residus de Catalunya.
1.- Obligatòriament, els residus municipals especials seran dipositats a la deixalleria
municipal o en altres punts de recollida establerts específicament.
Article 71.- Règim de sancions
1. Les conductes que contravinguin l'article anterior tindran la consideració de lleus, i
seran sancionables amb multa de fins a 750 euros.
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2. La reincidència i/o reiteració de les conductes recollides a l'article anterior tindran
la consideració de greus, i seran sancionables amb multa de 750,01 fins a 1.500
euros.
3. Les acciones o omissions que siguin nocives o perjudicials per les persones, essers
vius o al medi ambient, tindran la consideració de molt greus i seran sancionables
amb multes de 1.500,01 fins a 3.000 euros, sens perjudici de les accions penals que
es puguin derivar.

Secció setena.- Residus industrials
Article 72.- Gestió i tractament
1.- Les industries i comerços tenen l’obligació de fer-se càrrec de la gestió dels seus
residus d’acord amb la normativa sectorial vigent.
2.- El sistema de gestió de residus triat per indústries i comerços haurà
comunicat a l’Ajuntament.

d’ésser

3.- En el cas que indústries i comerços no es facin càrrec de la gestió dels seus
residus, l’Ajuntament podrà actuar de forma subsidiària, exigint-los el pagament de
les despeses causades, sense perjudici de la incoació del corresponent expedient
sancionador pels abocaments incontrolats o dipòsit de residus per infracció de les
normes contingudes en aquesta ordenança.

CAPÍTOL 13.- CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES
Article 73.- Fonaments de regulació
L’objectiu és protegir la qualitat ambiental i sanitària de les aigües superficials i
subterrànies, la xarxa de clavegueram, les estacions depuradores i altres
instal·lacions del sistema de sanejament, tant en la seva integritat estructural com
en el seu funcionament, i conseqüentment protegir la qualitat dels medis receptors.
.
Article 74.- Normes de conducta.1.- Totes les edificacions i establiments han d’abocar les aigües residuals a la xarxa
de clavegueram mitjançant l’adequada connexió i amb la corresponent autorització.
No es poden fer, ni al clavegueram ni directament a la llera pública, als canals, als
rius, a les rieres, ni a la xarxa d’evacuació i sanejament d’aigües residuals,
abocaments que, en qualsevol moment, tinguin característiques o concentracions de
contaminants iguals o superiors a les expressades en la normativa sectorial vigent.
2.- Està prohibit abocar al clavegueram municipal i a la xarxa d’evacuació i
sanejament d’aigües residuals, tota classe de matèries o productes, procedents
d’usos domèstics, industrials, sanitaris, comercials, de la construcció o de qualsevol
altre ús, en estat líquid, sòlid o gasós que, d’acord amb la legislació sectorial
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corresponent, tenen la consideració de residus municipals i/o assimilables,
industrials, industrials especials, tòxics, perillosos,o radioactius, o qualsevol altra
categoria de residus existents o que, en el futur, es puguin establir. Aquestes
matèries i productes seran tractats d’acord amb la normativa vigent i, si fos el cas,
dipositats a la deixalleria municipal o altre punt de recollida establert.
3.- En particular està prohibit l’abocament de pintures, vernissos, dissolvents, olis
minerals i olis de cuina cremats al clavegueram municipal i a la llera pública.

Article 75.- Règim sancionador
1. Les conductes recollides a l'article anterior tindran la consideració de lleus, i seran
sancionables amb multa de fins a 750 euros.
2. La reincidència i/o reiteració de les conductes recollides a l'article anterior tindran
la consideració de greus, i seran sancionables amb multa de 750,01 fins a 1500
euros.
3. Les acciones o omissions que siguin nocives o perjudicials per les persones, essers
vius o al medi ambient, tindran la consideració de molt greus i seran sancionables
amb multes de 1.500,01 fins a 3.000 euros, sens perjudici de les accions penals que
es puguin derivar.

CAPITOL 14.- CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. SOROLLS PER ACTIVITATS QUE
PERTORBIN EL DESCANS I LA TRANQUIL·LITAT DE VEÏNS, VEÏNES O
VIANANTS
Article 76.- Fonaments de la regulació
Aquesta regulació té per objecte protegir els drets fonamentals a la vida i integritat
física i a la intimitat i inviolabilitat de la llar, d'acord amb allò que disposen els
articles 15 i 18 de la Constitució, així com també els drets constitucionals a un medi
ambient adequat i a la protecció de la salut previstos als articles 43 i 45 del mateix
text constitucional.
La producció de sorolls a la via pública o a l'interior dels immobles s'haurà de
mantenir dins dels límits del respecte mutu i del que fixa el Mapa Acústic de Vilafant
per a cada zona.
En tots cas caldrà estar a la normativa vigent a Catalunya, sobre la protecció contra
la contaminació acústica, i els criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat
acústica o altra legislació vigent .
Article 77.- Normes de conducta
1. Veïnatge i via pública
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La producció de soroll a l'interior dels edificis i vivendes s’ha de mantenir dintre dels
límits dels respecte mutu i l’establert a l’article anterior.
Aquest precepte afecta sorolls originats per la veu humana o per l’activitat directa de
persones, animals, aparells domèstics, aparells i instruments musicals o acústics,
instal·lacions d’aire condicionat, ventilació o refrigeració, o sorolls similars.
L’àmbit d’aquesta limitació comprèn l'interior dels habitatges i els espais comuns així
com patis, jardins, terrasses, galeries, balcons i altres espais oberts dels edificis.
A la via pública i altres zones de concurrència pública no es poden realitzar activitats
com ara cantar, cridar, fer funcionar aparells de ràdio o de reproducció musical,
siguin independents o incorporats a vehicles, televisors, instruments musicals,
tocadiscs, i altres aparells anàlegs, per sobre dels límits del respecte mutu i els
límits establerts.
No estan permesos els següents comportaments:
a) No adoptar les mesures necessàries per impedir els sorolls que afectin la
tranquil·litat dels veïns.
b) Superar els límits de soroll permesos.
2. Animals domèstics
Els posseïdors d’animals domèstics estan obligats a adoptar les mesures necessàries
per impedir que la tranquil·litat dels seus veïns sigui alterada pel seu comportament.
La producció de sorolls a l'interior dels edificis entre les deu de la nit i les vuit del
mati haurà de reduir-se per tal de no destorbar el descans dels veïns.
No estan permesos els següents comportaments:
a) No adoptar les mesures necessàries per impedir els sorolls produïts per
animals domèstics que pertorbin la tranquil·litat dels veïns.
b) Des de les deu de la nit fins a les vuit del mati, deixar en patis, jardins,
terrasses, galeries i balcons o altres espais oberts, animals domèstics que amb
el seus sons, crits, cants i altres activitats destorbin el descans dels veïns.
3. Condicions acústiques exigibles a l’edificació
En els projectes d’obres referents a edificacions o instal·lacions que s’adjuntin a la
sol·licitud de llicència urbanística s’haurà de justificar el compliment de la normativa
vigent en quant a insonorització.
En l’acta d’atorgament de la llicència urbanística es poden fixar mesures de més
aïllament acústic quan en el tràmit d’avaluació del projecte se’n justifiqui la
conveniència i sigui tècnicament i econòmicament viable.
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L'Ajuntament exigirà que les instal·lacions auxiliars i complementàries de l’edificació
com ara ascensors, equips de refrigeració, portes metàl·liques, màquines etc. no
transmetin a l'interior de l’habitatge o locals habitats, nivells sonors i/o vibracions
superiors als establerts en la normativa.
No estan permesos els següents comportaments:
a) No justificar el compliment de la normativa vigent en quant a insonorització als
projectes d’obres.
b) No ajustar-se a les exigències municipals d’insonorització d’obres.
4. Espectacles, activitats d’oci, recreatives, esporàdiques i música ambiental.
Els espectacles, les activitats d’oci, recreatives i esporàdiques realitzades en la via
pública o en espais privats queden sotmesos a l’obtenció de la prèvia autorització
municipal.
L'Ajuntament determinarà com a condicions de la autorització el nivell sonor màxim
permès així com l’horari d’inici i fi de l’activitat.
Les autoritzacions s’atorgaran en períodes o dates tradicionals i commemoratives
atenent la seva excepcionalitat, o limitades a dies i horaris en zones comercials o
anàlogues a nivell col·lectiu o singular.
No estan permesos els següents comportaments:

a) Realitzar espectacles, activitats d’oci, recreatives i esporàdiques en la via
pública o espais privats sense haver obtingut la prèvia autorització municipal.

b) Superar el nivell de soroll màxim permès.
c) Incomplir l’horari d’inici i/o finalització de l’activitat o terrassa.
5. Càrrega i descàrrega a la via pública.
Les activitats de càrrega i descàrrega a l’espai de la via pública senyalitzada per
aquest servei, de mercaderies, la manipulació de caixes, contenidors, materials de
construcció i accions similars es prohibeixen de les deu de la nit fins a les vuit del
mati.
Per efectuar operacions de càrrega i descàrrega de materials d’obres, instal·lar grues,
mudances i altres que obstrueixin o dificultin la circulació, cal sol·licitar amb una
antelació mínima de 48 hores la corresponent autorització municipal.
S’exceptuen les operacions nocturnes de recollida d’escombraries i emergències.
L'Ajuntament podrà obligar a adoptar les mesures adients per tal de minimitzar les
molèsties i reduir-les a les estrictament necessàries sempre que es justifiqui la
conveniència de la càrrega/descàrrega i sigui tècnicament i econòmicament viable.
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No estan permesos els següents comportaments:
a) Realitzar activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, la manipulació de
caixes, contenidors, materials de construcció i accions similars fora de l’horari
permès.
b) No ajustar-se a les mesures exigides per l’ajuntament per minimitzar les
molèsties i reduir-les a les estrictament necessàries.
c) Efectuar operacions de càrrega i descàrrega de materials d’obres, instal·lar
grues, mudances i altres que obstrueixin o dificultin la circulació, sense la
corresponent autorització municipal.
6. Treballs a la via pública, espais privats i obres.
Els treballs realitzats en la via pública i en la construcció se subjectaran a les
següents prescripcions:
L’horari de treball estarà comprès entre les vuit del mati i les vuit del vespre de
dilluns a dissabte excepte festius, durant tot l’any.
En el cas que el treball s’hagi de realitzar fora de l’horari establert i/o superi els límits
de soroll admesos, s’exigirà una autorització expressa de l'Ajuntament, que establirà
l’horari per a l’exercici de l’activitat i, si escau, els límits sonors.
És prohibit realitzar qualsevol tipus de treball, ja sigui per empreses constructores o
per particulars els diumenges i festius.
S’exceptuen les operacions de serveis municipals i emergències.
L'Ajuntament podrà obligar el contractista a adoptar les mesures adients per tal de
minimitzar les molèsties derivades de l’execució de les obres i reduir-les a les
estrictament necessàries sempre que se’n justifiqui la conveniència i sigui
tècnicament i econòmicament viable.
No estan permesos els següents comportaments:
a) Realitzar treballs a la via pública i espais privats fora de l’horari permès.
b) No adoptar les mesures oportunes per no superar els límits de so permesos.
c) No disposar o no ajustar-se a l’autorització expressa o necessària de
l’ajuntament per treballs que s’han de realitzar fora de l’horari establert i/o
superin els límits permesos.
L’emissió sonora de la maquinaria que s’utilitza en les obres públiques i en la
construcció s’ha d’ajustar a les prescripcions que estableix la normativa vigent, de
regulació de les emissions sonores a l’entorn produïdes per les màquines d’ús a l’aire
lliure, i les normes complementàries.
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No estan afectades per les prohibicions anteriors les obres urgents, les que es
realitzen per necessitat, les obres destinades a evitar una situació de risc imminent
per a les persones i els béns i les que pel perill o els inconvenients que comporten no
es poden efectuar en l’horari diürn dels dies feiners, com per exemple els serveis
públics municipals. Aquests treballs també hauran de ser autoritzats expressament
per l'Ajuntament, que determinarà els límits sonors que hauran de complir i l’horari.
7. Publicitat sonora.
S’entén per publicitat sonora els missatges publicitaris produïts directament o per
reproducció de la veu humana, com el so d’instruments musicals o d’altres aparells
mecànics o electrònics.
La publicitat sonora, sigui estàtica o itinerant a través de vehicles, resta prohibida a
tot el terme municipal, llevat la referent a esdeveniments inusuals, que ha de ser
sotmesa a llicència municipal prèvia, o en casos i situacions d’emergència.
No està permesa la realització de publicitat sonora sense la corresponent autorització
municipal.
8. Altres comportaments no permesos.
a) Desatendre els requeriments municipals per cessar l’activitat originària de les
vibracions o els sorolls pertorbadors.
b) Posar en funcionament focus emissors quan s’hagi ordenat precintar, clausurar
o paralitzar l'activitat emissora.
c) Falsejar certificats i dades tècniques.
d) Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació
sol·licitada per les autoritats competents o pel seus agents en el compliment
de les seves funcions, i també el subministrament d’informació o
documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error, implícitament
o explícitament.

Article 78.- Règim de sancions
1. Són constitutives d’infracció lleu, i es sancionaran amb multa de fins a 750 euros,
les infraccions previstes a l’article 77 apartats 1.a), 1.b), 2.a), 2.b), 5.a), 5.b), 6.a)
6.b) i apartat 7.
2. Són constitutives d’infracció greu, i es sancionaran amb multa de 750,01 a 1.500
euros, les infraccions previstes a l’article 77 apartats 3.a), 3.b), 4.a), 4.b), 4.c), 5.c),
6.c), 8.a) i 8.c). La reiteració i la reincidència comeses en faltes lleus es considerarà
falta greu.
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3. Són constitutives d’infracció molt greu, i seran sancionades amb multa de
1.500,01 a 3.000 euros, les infraccions previstes a l’article 77 apartats 8.b) i 8.d).
Article 79.- Intervencions específiques
Els infractors d’allò que s’estipula en aquest capítol, seran requerits i estaran obligats
a cessar l’activitat pertorbadora objecte de la infracció, i en els casos en que no es
pugui localitzar la persona responsable del sistema que emet el soroll, la Guàrdia
Municipal farà les actuacions necessàries per cessar la molèstia als veïns.

CAPÍTOL 15.- CONTAMINACIÓ LUMÍNICA
Article 80.- Definició
S’entén per contaminació llumínica l’emissió de flux lluminós de fonts artificials
nocturnes
en intensitats, direccions o rangs espectrals innecessaris per a la
realització de les activitats previstes en la zona en què s’han instal·lat els llums.
L’Ajuntament fomentarà el diàleg amb les empreses i els particulars perquè en la
il·luminació dels recintes privats exteriors, façanes i rètols publicitaris s’atenguin, en
el mesura que sigui possible, les normes de reducció de la contaminació lumínica
nocturna, els criteris d’eficiència del consum energètic i l’estètica urbana d’integració
a les façanes i als seus elements arquitectònics.
Article 81.- Normes de conducta
L’Ajuntament en el àmbit de les seves competències ha de vetllar perquè:
1.- Els enllumenats distribueixin el llum de la manera més efectiva i eficient, i utilitzin
la quantitat mínima de llum per satisfer els criteris d’enllumenament.
2.- Els llums utilitzats siguin tancats o apantallats.
3.- Els enllumenats exteriors que s’instal·lin tinguin acreditada la seva qualitat per a
evitar la contaminació lumínica i estalviar energia.
4.- Els components dels enllumenats s’ajustin adequadament a les característiques
dels usos i de la zona enllumenada i emetin preferentment en la zona de l’espectre
visible de longitud d’ona llarga, sense pertorbar la conducció de vehicles o el pas de
vianants.
5.- Els enllumenats estiguin connectats només quan calgui mitjançant cèl·lules
fotoelèctriques o temporitzadors, si s’escau.
6.- Els enllumenats es mantinguin apagats quan no siguin necessaris.
7.- Les instal·lacions i els aparells d’enllumenat siguin sotmesos al manteniment
adequat per a la conservació permanent de llurs característiques.
Article 82.- Règim de sancions
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1. Les conductes que contravinguin a l'article anterior tindran la consideració de
lleus, i seran sancionables amb multa de fins a 750 euros.
2. La reincidència i/o reiteració de les conductes que contravinguin l'article anterior
tindran la consideració de greus, i seran sancionables amb multa de 750,01 fins a
1500 euros.

CAPITOL 16.- ANIMALS DOMÈSTICS ALS ESPAIS PÚBLICS
Article 83.- Fonaments de la regulació
Als espais públics els animals hauran d’anar sempre acompanyats pels seus
propietaris o una persona responsable. La persona acompanyant de l’animal haurà
d’adoptar les mesures adients perquè no pugui ocasionar molèsties o danys a
persones o béns.
A les vies públiques els gossos hauran d’anar proveïts de corretja o cadena i collar.
Han de circular amb morrió tots els gossos, la perillositat dels quals hagi estat
constatada per la seva naturalesa i les seves característiques. L’ús de morrió pot ser
ordenat per l’autoritat municipal quan es donin les circumstàncies de perill manifestat
i mentre aquestes durin.
Els gossos no podran accedir a les zones enjardinades, als parcs i zones de jocs
infantils, exceptuant aquells animals que efectuen funcions especials de suport i/o
ajuda a persones discapacitades, sempre i quan ho puguin acreditar.
Tot el disposat en aquest article és també d’aplicació als edificis públics, llevat si els
animals són gossos pigall.
Els posseïdors d’animals han d’adoptar mesures per a que no embrutin amb
deposicions fecals la via pública, els elements estructurals i el mobiliari urbà i per
evitar miccions en les façanes d’edificis, els elements estructurals i el mobiliari urbà.
El posseïdor de l’animal està obligat a recollir i retirar els excrements de l’animal
immediatament i de forma convenient, netejar, si fos necessari, la part de la via
pública, element estructural o mobiliari urbà que hagués resultat afectat.
Les deposicions recollides s’han de posar de forma higiènicament correcta (dintre de
bosses d’escombraries o altres embolcalls impermeables) a les papereres, en bosses
d’escombraries domiciliàries o en d’altres elements que l’autoritat municipal pugui
indicar.
En cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat
municipal podran requerir al propietari o a la persona que condueixi l’animal, perquè
retiri immediatament les deposicions, sense perjudici de sanció.
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Totes les conductes d’aquest article s’ajustaran al que determina l’Ordenança de
protecció, control i tinença d’animals aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data 28 de
juliol de 2010.
Article 84.- Normes de conducta
No estan permeses les següents conductes:

a) Deixar circular animals no acompanyats.
b) Circular per la via pública amb un gos sense corretja o cadena ni collar i, si és
normatiu, sense morrió.

c) Circular amb un gos per zones enjardinades, parcs o zones de jocs infantils, o
deixar que hi accedeixi.

d) Donar aliments a tot tipus d’animals en la via pública, als portals, les finestres,
les terrasses, els balcons i en les lleres de domini públic.

e) No adoptar, els posseïdors d’animals, les mesures necessàries per que aquests
no embrutin la via pública amb defecacions i/o miccions.

f) No recollir i retirar, els posseïdors d’animals, els excrements d’aquests
immediatament.

g) No netejar de forma convenient, els posseïdors d’animals, si fos necessari, la
part de la via pública afectada.

h) No dipositar, els posseïdors d’animals, les deposicions d’aquests als llocs
establerts.

i) Desatendre els requeriments municipals per a la retirada de deposicions i
altres elements incorrectament
estructurals o mobiliari urbà.

dipositats

a

la

via

pública,

elements

Article 85.- Règim de sancions
1. L'incompliment del que disposa l’article anterior, a excepció de l’apartat i), serà
una infracció lleu i serà sancionada amb multa de fins a 750 euros.
2. La reincidència o la reiteració en les infraccions lleus o allò que disposa l’apartat i)
de l’article anterior serà considerat com a infracció greu i serà sancionada amb multa
de 750,01 fins a 1.500 euros.

TÍTOL III.- DISPOSICIONS COMUNS SOBRE RÈGIM SANCIONADOR I ALTRES
MESURES D'APLICACIÓ
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CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS
Article 86.- Decrets i bans de l’Alcaldia
Quan les circumstàncies ho aconsellin, l’alcalde o alcaldessa dictarà les instruccions
corresponents per a l’aplicació de l’Ordenança.
Article 87.- Funcions de la Guàrdia Municipal
En la seva condició de policia administrativa, la Guàrdia Municipal, és l’encarregada
de vetllar pel compliment d’aquesta Ordenança, de denunciar, quan s’escaigui, les
conductes que siguin contràries a aquesta, i d’adoptar, en el seu cas, les altres
mesures d’aplicació.
Article 88.- Agents cívics
Les persones que, per encàrrec de l’Ajuntament, realitzin serveis a la via pública
podran actuar com a agents cívics amb funcions de vigilància d’aquesta Ordenança.
Quan correspongui, els agents cívics podran demanar a la Guàrdia Municipal que
exerceixi les funcions d’autoritat que té reconegudes per l’ordenament jurídic.
Article 89.- Deure de col·laboració ciutadana
1. Totes les persones que són a Vilafant tenen el deure de col·laborar amb les
autoritats municipals o els seus agents per tal de preservar les relacions de
convivència ciutadana i civisme a l'espai públic.
2. A efectes de l’establert a l’apartat anterior, l’Ajuntament de Vilafant posarà els
mitjans necessaris per tal de facilitar que, en compliment del seu deure de
col·laboració, qualsevol persona pugui posar en coneixement de les autoritats
municipals els fets que hagin conegut que siguin contraris a la convivència ciutadana
o al civisme, recollits en aquesta Ordenança.
3. D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de menors, tots els
ciutadans i ciutadanes tenen el deure de comunicar a les autoritats o agents més
pròxims qualsevol situació que detectin de risc o desempara d’un menor. Així mateix,
tots els ciutadans i ciutadanes que tinguin coneixement que un menor no està
escolaritzat o no assisteix al centre escolar de manera habitual, han de posar-ho en
coneixement dels agents més pròxims o de l’autoritat competent, a efectes que
s’adoptin les mesures pertinents.

Article 90.- Conductes obstruccionistes a les tasques de control, investigació o
sanció.
1. Ens els àmbits de la convivència ciutadana i el civisme, i salvaguardant tots els
drets previstos a l'ordenament jurídic, no es permeten les conductes següents:
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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,
incompleta o que indueixi a error de manera explícita o implícita.
d) L’incompliment de les ordres o els requeriments específics formulats per les
autoritats municipals o els seus agents.
2. Les conductes descrites en l’apartat anterior són constitutives d’infracció molt
greu, que serà sancionada amb multa de 1.500,01 a 3.000 euros.
Article 91.- Elements probatoris dels agents de l'autoritat
1. En els procediments sancionadors que s'instrueixin en aplicació d'aquesta
Ordenança, els fets constatats per agents de l'autoritat tenen valor probatori, d'acord
amb la normativa aplicable a l'efecte, sens perjudici d’altres proves que puguin
aportar els interessats.
2. Als expedients sancionadors que s'instrueixin, i amb els requisits que
corresponguin d'acord amb la legislació vigent, s'hi podran incorporar imatges dels
fets denunciats, ja sigui en fotografia, filmació digital o altres mitjans tecnològics,
que permetin acreditar els fets recollits a la denúncia formulada d'acord amb la
normativa aplicable. En tot cas, la utilització de videocàmeres requerirà, si escau, les
autoritzacions previstes en la legislació aplicable, així com el seu ús d'acord amb el
principi de proporcionalitat.
Article 92.- Denúncies ciutadanes
1. Sens perjudici de l'existència d'altres interessats a part del presumpte infractor,
qualsevol persona, en compliment de l'obligació prevista a l'article 98, pot presentar
denúncies per posar en coneixement de l'Ajuntament l'existència d'un determinat fet
que pugui ser constitutiu d’una infracció de l'establert en aquesta Ordenança.
2. Les denúncies hauran d'expressar la identitat de la persona o persones que les
presenten, el relat dels fets que poguessin constituir infracció, la data de la seva
comissió i, quan sigui possible, la identificació de les persones presumptament
responsables.
3. Prèvia ponderació del risc per la naturalesa de la infracció denunciada, l’instructor
podrà declarar confidencials les dades personals del denunciant, tot garantint
l’anonimat d’aquest en el transcurs de la tramitació de l’expedient administratiu.
Aquesta confidencialitat serà declarada quan ho sol·liciti el denunciant.
Article 93.- Mesures específiques a aplicar en el cas que les persones infractores
siguin “no residents” al terme municipal de Vilafant
1. Les persones denunciades no residents al terme municipal de Vilafant hauran de
comunicar i acreditar a l'agent de l'autoritat denunciant, als efectes de notificació, la
seva identificació personal i domicili habitual, i, si escau, el lloc i l’adreça on es
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troben allotjats temporalment. Els agents de l’autoritat podran comprovar en tot
moment si l’adreça proporcionada per la persona infractora és la correcta.
2. Quan la persona infractora no acrediti la seva residència habitual o nacionalitat en
territori espanyol, es requerirà immediatament com a mesura cautelar l’ingrés de la
quantitat econòmica corresponent.
Article 94.- Responsabilitat per conductes contràries a l'Ordenança comeses per
menors d'edat
1. D’acord amb allò que estableix la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets
del nen, totes les mesures en aquest cas sancionadores de les autoritats municipals
que puguin afectar els menors atendran principalment l’interés superior d'aquests.
Així mateix, en funció de la seva edat i maduresa, es garantirà el dret dels menors a
ser escoltats en tots aquells assumptes que els afectin i a que les seves opinions
siguin tingudes en compte.
2. Els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores seran responsables
civils subsidiaris dels danys produïts per les infraccions comeses pels menors d'edat
que depenguin d'ells.
3. Així mateix, en aquells casos en què es prevegi expressament en aquesta
Ordenança, els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores seran
també responsables directes i solidaris de les infraccions comeses pels menors
d’edat.
4. L'assistència als centres d'ensenyament educatius durant l'educació bàsica
obligatòria (educació primària i secundària) és un dret i un deure dels menors des de
l'edat de sis anys fins a la de setze.
5. La Guàrdia Municipal intervindrà en aquells supòsits en els quals el menor d'edat
transiti o romangui en espais públics durant l'horari escolar. A aquest efecte,
sol·licitarà la seva identificació, esbrinarà quines són les circumstàncies i els motius
pels quals no és al centre d’ensenyament, i el conduirà al seu domicili o al centre
escolar on estigui inscrit, posant en tot cas en coneixement dels seus pares o mares,
tutors o tutores, guardadors o guardadores i de l'autoritat educativa competent, que
el menor ha estat trobat fora del centre educatiu en horari escolar.
6. Sens perjudici que, d'acord amb el que es preveu en aquesta Ordenança, es
puguin acudir a fórmules de mediació per resoldre aquestes conductes, els pares i
mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores seran responsables de la
permanència dels menors a la via pública i de la no assistència d'aquests als centres
educatius. En aquests casos, quan concorri culpa o negligència, els pares i mares o
tutors i tutores o guardadors i guardadores incorreran en una infracció lleu, i es
donarà trasllat als serveis de Benestar Social.
7. En tot cas, qualsevol denúncia, incoació d'un expedient sancionador o eventual
imposició d’una sanció a un menor serà també notificada als seus pares o mares o
tutors o tutores o guardadors o guardadores.
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CAPÍTOL 2.- RÈGIM SANCIONADOR
Article 95.- Graduació de les sancions
1. La imposició de les sancions previstes en aquesta Ordenança es guiaran per
l’aplicació del principi de proporcionalitat i, en tot cas, es tindran en compte els
criteris de graduació següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

La gravetat de la infracció.
L’existència d’intencionalitat.
La naturalesa dels perjudicis causats.
La reincidència.
La reiteració.
La capacitat econòmica de la persona infractora.
La naturalesa dels béns o productes oferts al comerç ambulant no autoritzat.

2. S’entén que hi ha reincidència quan s’ha comès en el termini d’un any més d’una
infracció d’aquesta Ordenança i ha estat declarat per resolució ferma.
Hi ha reiteració quan la persona responsable ja ha estat sancionada per infraccions
d'aquesta Ordenança o quan s'estan instruint altres procediments sancionadors per
infraccions d'aquesta Ordenança.
3. En la fixació de les sancions de multa es tindrà en compte que, en tot cas, el
compliment de la sanció no resulti més beneficiosa per a la persona infractora que el
compliment de les normes infringides o el restabliment del bé deteriorat.
Article 96.- Responsabilitat de les infraccions
En el cas que, una vegada practicades les diligències d’investigació oportunes
adreçades a individualitzar la persona o persones infractores, no sigui possible
determinar el grau de participació dels diversos subjectes que hagin intervingut en la
comissió de la infracció, la responsabilitat serà solidària.
El desconeixement d’aquesta Ordenança no eximeix del compliment de les seves
disposicions.
Article 97.- Apreciació de delicte o falta
1. Quan les conductes a que es refereix aquesta Ordenança poguessin constituir
infracció penal o infringir disposicions o normativa d’una altra administració, es
remetran al Ministeri Fiscal, a l’autoritat judicial, o a l’administració que
correspongui, els antecedents necessaris de les actuacions practicades.
2. En el cas d’identitat de subjecte, fet i fonament de les conductes il·lícites, la
incoació d'un procés penal no impedirà la tramitació d'expedients sancionadors pels
mateixos fets, però la resolució definitiva de l'expedient només podrà produir-se
quan sigui ferma la resolució recaiguda en l'àmbit penal, restant fins aleshores
interromput el termini de prescripció. Els fets declarats provats en via judicial
vincularan l'autoritat competent per imposar la sanció administrativa.
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3. La condemna o l’absolució penal dels fets no impedirà la sanció administrativa, si
s'aprecia diversitat de fonament.
4. Les mesures provisionals adoptades en el si del procediment administratiu
sancionador abans de la intervenció judicial podran mantenir-se en vigor mentre no
recaigui pronunciament exprés al respecte de les autoritats judicials, sense perjudici
dels recursos que pugui interposar el presumpte infractor sobre l'establiment o
vigència de les esmentades mesures provisionals.
Article 98.- Prescripció i caducitat
Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys; les greus al cap de dos
anys i les lleus al cap de sis mesos. Aquests terminis començaran a comptar a partir
del dia en què l’infracció s’hagués comès.
Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran al cap de tres anys, les
imposades per faltes greus al cap de dos anys i les lleus al cap d’un any. Aquests
terminis començaran a comptar des de la data en què la resolució que imposa la
sanció sigui definitiva en via administrativa.
Si transcorregut un any des de la iniciació del procediment sancionador no hi hagués
resolució expressa i definitiva s’iniciaria el termini de trenta dies per a la caducitat de
l’expedient i l’arxiu de les actuacions. Aquests terminis s’interrompran en el supòsit
que el procediment s’hagués paralitzat per alguna causa imputable als interessats o
perquè els fets hagin passat a jurisdicció penal.

CAPÍTOL 3.- INTERVENCIONS ESPECÍFIQUES
Article 99.- Reparació de danys
1.La imposició de les sancions que corresponguin per l'incompliment d'aquesta
Ordenança no exonera la persona infractora de l’obligació de reparar els danys o
perjudicis causats.
2. L'Ajuntament, subsidiàriament podrà reparar els danys causats per la infracció,
amb càrrec a la persona o persones responsables i sens perjudici de la imposició de
les sancions corresponents.

CAPÍTOL 4.- MESURES DE POLICIA ADMINISTRATIVA DIRECTA
Article 100.- Mesures de policia administrativa directa
1. Els agents de l'autoritat exigiran en tot moment el compliment immediat de les
disposicions previstes en aquesta Ordenança, i, sens perjudici de procedir a
denunciar aquelles conductes antijurídiques, podran requerir verbalment a les
persones que no respectin les normes a cessar en la seva actitud o comportament,
advertint-los que en cas de resistència poden incórrer en responsabilitat criminal per
desobediència.
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2. Quan la infracció comesa provoqui, a més d’una pertorbació de la convivència
ciutadana i el civisme, un deteriorament de l’espai públic es requerirà al seu causant
a que procedeixi a la seva reparació, restauració o neteja immediates, quan sigui
possible.
3. En cas de resistència a aquests requeriments, i sens perjudici del que es disposa a
l’apartat 1 d’aquest article, les persones infractores podran ser desallotjades,
complint en tot cas amb el principi de proporcionalitat.
4. A efectes de poder incoar el corresponent procediment sancionador, els agents de
l'autoritat requeriran a la persona presumptament responsable que s'identifiqui.
De no aconseguir-se la identificació per qualsevol mitjà de la persona que ha comès
una infracció, els agents de l'autoritat podran requerir-la perquè, per tal d'iniciar
l’expedient sancionador de la infracció comesa, els acompanyi a dependències
policials per realitzar les diligències d'identificació, a aquests únics efectes i pel temps
imprescindible, informant la persona infractora dels motius del requeriment
d’acompanyament.
Article 101.- Comisos
1. A més dels supòsits en que així es preveu expressament en aquesta Ordenança,
els agents de l'autoritat podran, en tot cas, comissar els estris i el gènere objecte de
la infracció o que serviren, directa o indirectament, per a la seva comissió, així com
els diners, fruits o productes obtinguts amb l'activitat infractora, els quals quedaran
sota la custòdia municipal mentre sigui necessari per a la tramitació del procediment
sancionador o, a manca d'aquest, mentre perdurin les circumstàncies que varen
motivar el comís.
2. Les despeses ocasionades pel comís seran a càrrec del causant de les
circumstàncies que l’han determinat.
3. Si es tracta de béns fungibles, seran destruïts o se’ls donarà la destinació que
sigui adient. Els objectes comissats es dipositaran a disposició de l'òrgan sancionador
competent per a la resolució de l'expedient. Una vegada dictada resolució ferma i
transcorreguts dos mesos sense que el titular hagi recuperat l'objecte es procedirà a
la seva destrucció o els lliurarà gratuïtament a entitats sense afany de lucre amb
finalitats socials del municipi.
DISPOSICIÓ TRANSITORIA
Serà obligatori regularitzar la situació de l’aparell d’aire condicionat en aquells locals
o establiments en els que es facin obres de reforma de: façana o interiors,
modificacions de la instal·lació o canvi d'equips, en aquests casos el termini
d’execució serà el de la llicència d'obres.
També serà objecte d'un tractament especial en quan a termini aquells aparells que
s'hagin comprovat molèsties per sorolls i vibracions.
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En el supòsit d’incompliment l’Alcaldia-Presidència disposarà el precinte dels aparells.
També podrà disposar la instrucció d'expedient sancionador per a imposició de les
multes que procedeixen, les quals podran tenir caràcter coercitiu.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogats els aspectes de l’Ordenança de Policia Urbanística, de l’Ajuntament
de Vilafant, aprovada en data 10 de novembre de 1995 i publicada al BOP núm. 34
amb data 6 de març de 1996, que siguin contradictoris amb la present ordenança i
les Ordenances i Reglaments vigents en tan s’oposin a aquesta.
En el supòsit de discrepància entre allò que disposa aquesta Ordenança i una
ordenança sectorial, serà d’aplicació aquella que faci una regulació més adequada
per garantir la convivència ciutadana.
DISPOSICIÓ FINAL
Una vegada aprovada pel Ple Municipal de l’Ajuntament de Vilafant, aquesta
Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona.
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