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PREÀMBUL 

 

El civisme és una expressió del sentiment de pertinença a una comunitat i, per tant, 
d'interès i respecte pel bé comú. En conseqüència, l'Ajuntament té la voluntat de 
promoure els valors del civisme i convivència entre la seva ciutadania. En la mesura que 
aquests siguin difosos i acceptats, la convivència i la implicació de la gent en la vida 
compartida i el respecte i la preocupació per l'espai comú seran més elevats, i per tant, 
el municipi funcionarà millor.  

El civisme significa acceptar, a més dels drets que atorga la ciutadania, els deures que 
exigeix una relació de respecte amb la comunitat. El civisme, doncs, es pot concebre 
com la manifestació d'un compromís amb el bé comú i amb els altres, entès com el 
comportament que una persona té en les seves relacions amb la comunitat. La 
construcció del civisme és la construcció del concepte de ciutadà o ciutadana conscient 
dels seus drets i deures, lliure, crític, responsable, participatiu i solidari. Les seves bases 
són el respecte i l'amabilitat en les relacions amb els altres, amb els animals, amb 
l'entorn natural i l'espai urbà i amb les institucions públiques. 

Una condició inexcusable del civisme és el compliment de les lleis. En qualsevol cas, el 
civisme supera l'acatament de la normativa i abraça un conjunt de deures socials que 
no són obligats; per això el civisme es pot traduir en un conjunt de pautes bàsiques de 
comportament social que afecten a tota la ciutadania, per convicció o per penalització si 
no es compleixen.  

Una actuació municipal en civisme supera la mera elaboració d'una ordenança que 
reguli certes conductes. Per això, l'Ajuntament de Piera vol fomentar bones actituds, 
sense desestimar l'exigència de bons comportaments, i vol implicar la ciutadania en el 
civisme actiu, amb el respecte cap a l'espai col·lectiu, millorant la convivència i les 
relacions ciutadanes amb l'objectiu de reduir els actes incívics. A banda, de les accions 
polítiques que són necessàries per a corregir i transformar aquests elements perjudicials 
per a la societat, la resposta ha de sostenir-se en uns valors socials sòlids i compartits 
com són: la corresponsabilitat, la tolerància, l'amabilitat, la solidaritat i la voluntarietat. 
Òbviament aquests valors estan supeditats al profund i actiu respecte pels drets humans 
i els principis democràtics que han d'infondre tant l'actuació pública com les 
interrelacions ciutadanes. La interiorització i l'explicitació d'aquests valors contribuiran a 
uns objectius de fons com són: la convivència que resulta de la cohesió social, 
l'autoestima local, actitud institucional, cultura corporativa de l'administració municipal i 
bon govern.  

Un cop explicat el concepte de civisme i d'haver-ne concretat la seva  implicació en la 
societat, cal indicar que malgrat que la gran majoria de ciutadans i ciutadanes adopten 
una conducta correcta envers els seus conciutadans, els animals i l'espai públic, existeix 
una minoria que, sigui per desconeixença o per falta de diligència, no observa les 
normes bàsiques de convivència. Amb aquesta Ordenança, l'Ajuntament de Piera vol 
contribuir en l'enfortiment d'un marc de civisme, de convivència social i respecte mutu 
entre els ciutadans i ciutadanes del nostre municipi. Per això, s'ha optat per unificar en 
una única norma diverses matèries que fins ara es trobaven regulades en diverses 
normatives, com ara la de qualitat sonora del medi urbà i la de tinença d'animals 
domèstics. Aquesta decisió obeeix a reforçar la seguretat jurídica de las norma i, a 
facilitar a tots els ciutadans i ciutadanes, Policia Local, Administracions Públiques i a 
qualsevol altre persona que pugui ser destinatari de la norma, la seva comprensió i cerca 
de preceptes. Aquesta Ordenança regula un elenc de mesures adreçades de forma 
específica al foment i a la promoció del civisme i la convivència ciutadana a l'espai públic 
però també a l'espai privat. l'esperit de la norma és fomentar les relacions solidàries, 
tolerants i respectuoses entre tots els ciutadans i ciutadanes a pesar de les seves 
diferències.  
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Ve a col·lació el fet que els elements fonamentals a l'hora de fer la nova Ordenança són: 
la seva necessitat, la seva efectivitat i la seva acceptació per part de la ciutadania. 
Aquesta ordenança es desenvolupa com un instrument necessari si es vol garantir un 
bon clima de civisme i convivència ciutadana amb un denominador comú, que és 
promoure la responsabilitat ciutadana en els afers públics. Així, es defineixen i 
estableixen mecanismes per regular, corregir i sancionar, quan esdevingui necessari, 
aquelles actituds incíviques, negligents i irresponsables que vagin en detriment de la 
qualitat de vida de tots els pierencs i pierenques. La nova Ordenança de civisme i 
convivència vol establir les normes que garanteixin els drets i deures dels ciutadans, 
d'una banda, i el correcte ús de l'espai públic, de l'altra. Més enllà de la perspectiva 
jurídica, aquesta regulació vol emfatitzar el seu caràcter pedagògic i formatiu, la qual 
cosa possibilita que es generin bones relacions de veïnatge. 

La norma incorpora una sèrie de principis jurídics adreçats a afavorir la transparència i 
la seva comprensió. El principi de seguretat jurídica queda palès en la claredat de la 
norma, la qual intenta evitar situacions confuses. El llenguatge emprat permet una 
comprensió fàcil per part dels seus destinataris, ja que aquesta és una de les premisses 
més rellevants de l'estat de dret.  

Atesa la l'extensió d'aquesta Ordenança, la qual recull, refon i complia diverses 
produccions normatives nascudes en els darrers anys, així com antigues Ordenances, 
s'utilitza el principi d'ordre sistemàtic amb la finalitat de dotar-la d'una estructura 
coherent. Així doncs, la norma s'estructura de tal manera que es regulen matèries de 
forma separada. El Títol I estableix les disposicions generals i els principis d'actuació. El 
Títol II regula els drets i deures de la ciutadania. El Títol III determina el comportament i 
conducta ciutadana. El Títol IV regula l'ús dels béns públics i la via pública. El Títol V 
s'ocupa de l'entorn urbà i medi ambient. El Títol VI, sobre la tinença d'animals, situa el 
seu eix central en la consideració dels animals com un bé jurídic que cal protegir 
mitjançant una tinença responsable i, alhora, respectuosa amb la salut, la tranquil·litat i 
la seguretat de les persones. Finalment el Títol VII estableix el règim disciplinari i 
sancionador atès que l' incompliment i la vulneració, total o parcial, de les disposicions i 
prohibicions que s'hi estableixen, constitueixen infracció administrativa, sens perjudici 
de la que pugui ser exigible en via penal o civil, respectant en tot cas, el principi non bis 
in idem.  

Aquesta Ordenança es dicta en exercici de la potestat normativa local regulada a l'article 
4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i a l'article 8 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, i com a plasmació de la potestat municipal d'intervenció 
en l'activitat dels ciutadans, potestat que està emparada en els articles 137 i 140 de la 
CE, preceptes que regulen l'autonomia dels municipis per a la gestió dels seus 
interessos; així com les competències locals que l'Estatut de Catalunya atorga al govern 
local per a l'exercici d'aquesta autonomia.  

Per últim, la present Ordenança s'adapta a allò estipulat en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en la Llei 
40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS I PRINCIPIS D'ACTUACIÓ 

 

Article 1.- Finalitat de l'Ordenança 

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

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

3. Als efectes expressats a l'apartat anterior, aquesta Ordenança regula una sèrie de 
mesures encaminades específicament al foment i promoció de la convivència i el civisme 
a l'espai públic, així com la utilització tant dels espais públics com dels béns i serveis de 
domini 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 pròpia convivència ciutadana com els béns que es troben a l'espai 
públic que li ha de servir de suport, tot preveient, en el seu cas, mesures específiques 
d'intervenció.  

 

Article 2.- Fonaments legals 

1. Aquesta Ordenança s'ha elaborat en ús de la potestat municipal de tipificar infraccions 
i sancions d'acord amb els article 139 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, amb la finalitat d'ordenar les relacions de 
convivència ciutadana.  

2. L'establert a l'apartat anterior s'entén sens perjudici de les altres competències i 
funcions atribuïdes a l'Ajuntament de Piera per la normativa general de règim local i la 
legislació sectorial aplicable.  

 

Article 3.- Àmbit d'aplicació objectiva 

1. Aquesta Ordenança és d'obligat compliment a tot el terme municipal de Piera.   

2. Particularment, l'Ordenança és d'aplicació a tots els espais públics de la vila, com ara 
els carrers, les vies de circulació, les voreres, les places, les avingudes, els passatges, 
els passeigs, els carrers, els parcs, els jardins, les zones verdes, els ponts, els túnels, i 
passos subterranis, els aparcaments, les fonts, els monuments i edificis públics, els 
camins rurals i els itineraris de natura i els altres espais destinats a l'ús o al servei públic 
de titularitat municipal, així com a les construccions, les instal·lacions, el mobiliari urbà i 
la resta de béns i elements de domini públic municipal que hi estiguin situats.  

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, així com també 
aquells que siguin de lliure accés al públic en general, ja siguin 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 públic, les marquesines, les parades 
d'autobusos, de ferrocarril o d'autocar, les tanques, els senyals de trànsit, els 
contenidors de recollida de residus, bàculs d'enllumenat o semafòrics, papereres i tots 
els altres elements o espais de naturalesa similar.  

Quan sigui el cas, l'Ajuntament ha d'impulsar la subscripció de convenis específics amb 
els titulars dels esmentats espais, construccions, instal·lacions, vehicles o elements a fi 
de dotar de la cobertura jurídica necessària la intervenció municipal.  
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4. L'Ordenança s'aplica també als espais, les construccions, les instal·lacions i els béns 
de titularitat privada quans s'hi realitzin conductes o activitats que afectin o puguin 
afectar negativament la convivència i el civisme, els espai, les instal·lacions i elements 
assenyalats en els apartats anteriors o quan el descuit o la manca del seu adequat 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.  

 

Article 4.- Àmbit d'aplicació subjectiva 

1. Aquesta Ordenança s'aplica a totes les persones que són a la vila de Piera, sigui quin 
sigui el seu lloc de residència habitual, siguin veïns o visitants del municipi, pel fet de 
ser usuaris de la via, espais, béns i serveis públics.  

2. Tanmateix, resten subjectes els titulars i usuaris d'espais privats, de terrasses i/o 
vetlladors, en allò que es refereix al comportament necessari per mantenir la neteja, la 
salubritat i la seguretat de la ciutat i, en general, les qüestions que afecten els altres 
ciutadans, els espais públics i l'interès general local.  

3. És igualment aplicable a les conductes realitzades pels menors d'edat, en el termes i 
amb les conseqüències previstes a l'article 89 d'aquesta Ordenança i a la resta de 
l'ordenament jurídic. En els supòsits en què així es prevegi expressament, els pares o 
mares, tutors i tutores, guardadors o guardadores, també podran ser considerats 
responsables de les infraccions comeses pels menors quan concorri, per part d'aquells, 
culpa o negligència.  

 

Article 5.- Obligació del compliment  

El desconeixement d'aquesta Ordenança no eximeix del compliment de les disposicions 
que estableix. 

 

Article 6.- Difusió 

Aquesta Ordenança es publicarà al Portal de Transparència municipal i en altres mitjans 
de comunicació que es considerin més adients per al coneixement general de la 
població. 

 

Article 7.- Foment del civisme i de la convivència ciutadana 

1. L'Ajuntament ha de dur a terme polítiques de foment del civisme i de la convivència 
ciutadana, a fi i efecte de garantir el clima de civisme i de millorar la qualitat de vida a 
l'espai públic.  

2. Per tal de garantir la màxima eficiència de les actuacions que s'impulsin o es realitzin 
des de l'Ajuntament per promocionar i fomentar la convivència i el civisme a la ciutat, i 
sempre que es consideri necessari en atenció a les persones destinatàries i a la seva 
pròpia finalitat, les esmentades actuacions municipals podran adaptar-se a les 
circumstàncies lingüístiques, culturals, socials, religioses o de qualsevol altra índole de 
les persones a les quals vagin destinades a fi que aquests puguin comprendre 
adequadament els missatges i assumir com a propis els valors de convivència i civisme.  
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Article 8.- Col·laboració amb altres Administracions Públiques i associacions. 

L'Ajuntament, en l'àmbit de les seves pròpies competències, ha d'impulsar la 
col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, amb altres administracions i organismes 
públics i, amb associacions i entitats de participació ciutadana.  

 

Article 9.- Col·laboració amb la resta de municipis de la comarca.  

1. L'Ajuntament, en l'àmbit de les seves pròpies competències, ha d'impulsar la 
col·laboració amb la resta de municipis de la Comarca de l'Anoia, a efectes de coordinar 
les accions destinades a garantir el compliment, en les seves respectives poblacions, 
d'unes pautes o uns estàndards mínims comuns de convivència i civisme.  

2. Així mateix, l'Ajuntament de Piera ha de fomentar l'establiment, a nivell comarcal, de 
sistemes de col·laboració, d'informació i de recollida, anàlisi i intercanvi de dades i 
experiències entre els diversos municipis a fi que aquests pugui dur a terme amb la 
màxima eficàcia i coneixement les seves pròpies polítiques en matèria de convivència i 
de civisme.  

 

TÍTOL II. DRETS I DEURES DE LA CIUTADANIA 

 

Article 10.- Principi de llibertat individual 

Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a comportar-se lliurement a la via pública i als 
espais públics del municipi de Piera i ésser respectats en la seva llibertat. Aquest dret 
només resta limitat pel deure de respectar les altres persones i els espais i béns privats 
i públics. 

 

Article 11.- Deures dels ciutadans i les ciutadanes 

Tots els ciutadans i ciutadanes del municipi, siguin veïns o veïnes o  visitants, i els titulars 
de béns ubicats al municipi, han de respectar els pressupòsits bàsics de convivència a 
l'espai públic i, tenen els deures següents, sens perjudici d'altres deures que es puguin 
derivar d'aquesta o altres Ordenances municipals:  

a). Ningú no pot menyscabar els drets de les altres persones, ni atemptar contra al seva 
dignitat o la seva llibertat d'acció. Els ciutadans i les ciutadanes s'abstindran 
particularment de realitzar pràctiques abusives, arbitràries, discriminatòries, que 
comportin violència física, coacció moral, psicològica o d'altra mena ja sigui per raó de 
sexe, raça, origen, creences, religió, orientació sexual o  identitat sexual.   

b). 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.  

c). Tothom té l'obligació d'utilitzar correctament els espais públics de la ciutat i els 
serveis, les instal·lacions, 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.  

d). Tothom té un deure de diligència i precaució en fer ús dels espais públics a fi d'evitar 
accidents que puguin causar danys en la via pública o en el mobiliari i altres elements 
urbans i/o lesions en les persones. Aquest deure s'ha d'extremar en cas de celebració 
de festes, fires o altres actes multitudinaris que tinguin lloc a l'espai públic.  
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e). Tots els propietaris i propietàries o ocupants d'immobles, edificis, construccions, 
instal·lacions, vehicles o altres béns de titularitat privada estan obligats a evitar que, des 
d'aquests béns, puguin produir-se conductes o activitats que causin molèsties 
innecessàries a les persones.  

f). Totes les persones que es trobin a Piera 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.  

g). Totes les persones que es trobin a Piera tenen el deure, així mateix de seguir les 
recomanacions i les instruccions contingudes als diversos Plans d'emergència 
municipal.  

 

TÍTOL III. COMPORTAMENT I CONDUCTA CIUTADANA 

 

Article 12.- Coneixement de les normes municipals de conducta ciutadana 

Tots els ciutadans tenen el deure de conèixer i observar les normes municipals sobre 
conducta ciutadana que regeixin en el municipi.  

 

Article 13.-Comportament dels ciutadans a la via pública i als espais públics 

El comportament de les persones a la via pública i als espais públics s'ha ajustar a 
l'observació del civisme, convivència i decòrum deguts, sense alterar l'ordre i la 
tranquil·litat ciutadana. 

 

Article 14.- Pertorbació de l'ordre públic 

1. Aquells qui pertorbin l'ordre i la tranquil·litat ciutadanes podran ésser sancionats pels 
agents de l'autoritat. Prèviament seran requerits per tal que cessin en la seva actitud.  

2. Els ciutadans que coneguin d'infraccions relacionades amb aquesta pertorbació, 
tenen l'obligació de posar en coneixement dels agents de l'autoritat aquestes infraccions.  

 

Article 15.- Dignitat de les persones 

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

2. Queda prohibida a la via pública i  a l'espai públic tota conducta de menyspreu i 
menyscabament a la dignitat de les persones, així com qualsevol comportament 
discriminatori, sigui de contingut xenòfob, racista, sexista o homòfob, o de qualsevol 
altra condició o circumstància personal o social, de fet, per escrit o de paraula, mitjançant 
insults, burles, coaccions, agressions o altres conductes vexatòries o anàlogues.  

3. Són especialment prohibides les conductes anteriorment descrites quan siguin 
adreçades a persones grans, menors i persones discapacitades.  

4. Amb independència de les seves implicacions penals, es prohibeixen les actituds 
d'assetjament a menors en l'espai públic. Estaran especialment perseguides les 
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conductes d'agressió o setge a menors realitzades per grups de persones que actuïn a 
l'espai urbà.  

 

Article 16.- Mendicitat 

1. No és permesa la mendicitat a les vies i espais públics del terme municipal, amb 
especial prohibició de la inducció a la mendicitat dels menors, atès que és un delicte 
penal. També està especialment prohibida la utilització d'animals en la mendicitat.  

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

3. Es prohibeix també l'oferiment de qualsevol bé o servei no requerit a persones que 
es trobin en l'interior de vehicles privats o públics. Es consideraran inclosos en aquest 
supòsit, entre d'altres comportaments, la neteja no sol·licitada dels parabrises dels 
automòbils detinguts en els semàfors o a la via pública així com l'oferiment no sol·licitat 
de mocadors, premsa o qualsevol altre objecte.  

4. Està prohibida també la realització a l'espai públic d'activitats de qualsevol tipus quan 
obstrueixin o puguin obstruir el trànsit rodat per la via pública, posin en perill la seguretat 
de les persones o impedeixin de manera manifesta el lliure trànsit de les persones per 
les voreres, places, avingudes, passatges o passeigs o altres espais públics. Aquestes 
conductes estan especialment prohibides quan es desenvolupin a la calçada, en els 
semàfors o envaint espais de trànsit rodat.  

 

Article 17.- Utilització de l'espai públic per a l'oferiment i demanda de serveis 
sexuals 

1. Es prohibeix oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directament o indirectament, 
serveis sexuals retribuïts a l'espai públic.  

2. És especialment perseguit 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. 

3. Igualment és especialment prohibit mantenir sexuals a l'espai públic en zones de 
concurrència pública.  

4. En els casos previstos als apartats precedents d'aquest article incorreran en la 
infracció totes les persones participants.  

5. L'Ajuntament de Piera, a través dels Serveis Socials competents, ha de prestar 
informació i ajut a totes aquelles persones que exerceixin el treball sexual a la vila i 
vulguin abandonar el seu exercici.  

6. Els serveis municipals competents, amb l'auxili dels agents de l'autoritat, si és el cas, 
han d'informar totes les persones que ofereixen serveis sexuals retribuïts en espais 
públics, sobre les dependències municipals i els centres d'atenció institucional o de 
caràcter privat (associacions o ONG, etc.) als quals podran acudir per rebre el suport 
que sigui necessari per abandonar aquestes pràctiques. 

7. L'Ajuntament de Piera col·labora intensament en la persecució i repressió de les 
conductes atemptatòries contra la llibertat i indemnitat sexual de les persones que es 
puguin cometre en l'espai públic, en especial, les activitats de proxenetisme o qualsevol 
altra forma d'explotació sexual i, molt especialment, pel que fa als menors.  
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Article 18.- Jocs i juguesques 

1. La pràctica de jocs de pilota, bicicleta, monopatí o similars a la via pública i als espais 
públics resta subjecta al principi general de respecte a les altres persones, procurant en 
tot moment no molestar als veïns o vianants, així com no deteriorar els béns públics i 
privats.  

2. La pràctica de jocs i de competicions esportives massives i espontànies a la via 
pública i als espais públics estarà subjecta al principi general de respecte a les altres 
persones procurant, en cada cas, no causar molèsties als vianants o al veïnat, ni 
deteriorament dels béns públics ni dels privats, i evitant situacions perilloses per als 
practicants.  

3. Es prohibeix la utilització d'escales per a vianants, elements d'accessibilitat de 
persones discapacitades, baranes, bancs, passamans, o qualsevol altre element del 
mobiliari urbà, per fer-hi acrobàcies amb patins, monopatins, bicicletes i similars.  

4. La regulació relativa a les juguesques es fonamenta en la salvaguarda de la seguretat 
pública, en la llibertat de circulació de les persones i la protecció dels legítims drets dels 
usuaris o usuàries de l'espai públic, sobretot dels col·lectius especialment protegits, com 
ara els menors.  

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

 

Article 19.- Necessitats fisiològiques  

1. Es prohibeix fer necessitats fisiològiques, com ara defecar, orinar, escopir, i altres 
ostentacions públiques de manca d'higiene als espais definits a l'article 3, llevat de les 
instal·lacions o elements que estiguin destinats especialment a la realització d'aquestes 
necessitats.  

2. Resta especialment prohibida la conducta descrita a l'apartat anterior, quan es realitza 
en espais de concorreguda afluència de persones que siguin freqüentats per menors, o 
quan es faci en monuments o edificis catalogats o protegits.  

 

Article 20.-  Embrutiment del municipi 

1. Es prohibeixen totes les accions i actuacions que puguin embrutar o deslluir de 
qualsevol manera, la via o espais públics, o siguin contràries a la neteja, a l'estètica, a 
la integritat física i al valor econòmic dels elements de propietat pública instal·lats a la 
via o espais públics.  

2. Les persones responsables de qualsevol activitat feta a la via pública o als espais 
públics, o que afectin aquests, són responsables de la seva neteja, amb especial 
incidència pel que respecta als bars, mercats, locals comercials, etc.  

3. L'Ajuntament pot, subsidiàriament, fer els treballs de neteja que corresponguin a la 
ciutadania, després de requerir-ho als seus responsables, amb càrrec de les despeses 
generades i sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.  

 

Article 21.- Activitats i prestació de serveis no autoritzats. Demanda i consum 

Estan prohibides les següents conductes:  

a). La realització d'activitats i la prestació de serveis no autoritzats en l'espai públic. 
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b). 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. 

c). La demanda, l'ús o el consum en l'espai públic de les activitats o els serveis no 
autoritzats als quals es refereix aquest article. En cas que estiguin autoritzats, la llicència 
o autorització ha d'estar perfectament visible.  

d). Exercir qualsevol mena d'ofici, treball,  activitat  o venda que impliqui ocupació de la 
via pública, tant si és de caràcter temporal com permanent, sense haver obtingut 
prèviament la llicència municipal i les autoritzacions o concessions corresponents en raó 
del seu caràcter de domini públic, inclosa la venda no autoritzada de qualsevol producte, 
fora dels espais habilitats per a fer-ho com mercats i fires i fora dels dies i dates 
assenyalades per tal efecte.  

 

Article 22.- Consum de substàncies que puguin generar dependència 

1.És prohibit el consum i la venda de drogues, estupefaents o substàncies 
psicotròpiques declarades il·legals per la legislació vigent, tot i que no constitueixin 
infracció penal, als següents llocs: a la via pública, espais públics, establiments o 
transports públics, edificis municipals, als centres sanitaris, educatius, locals i centres 
per a nens i joves, i altres establiments similars, ja siguin públics o privats.  

2. Els titulars d'establiments o els organitzadors d'espectacles que permetin, tolerin o 
promoguin les conductes prohibides a l'apartat anterior, seran responsables, si 
escau,d'infracció administrativa.  

3.  És prohibida la venda, el consum i el subministrament de begudes alcohòliques i de 
tabac: 

a). A menors de 18 anys. 

b). A la via i espais públics, especialment als parcs i jardins, llevat dels espais 
expressament reservats per aquesta finalitat, com ara terrasses i vetlladors. 

c). En els transports públics i edificis municipals, llevat d'actes que comptin amb permís 
municipal. 

d). En els centres educatius, sanitaris, locals per a nens i joves, socials, i altre 
establiments similars, ja siguin públics o privats.  

4. És prohibida la venda i subministrament de productes destinats a ser fumats, inhalats, 
llepats o mastegats, constituïts totalment o parcialment per tabac, o aquells que l'imitin 
o indueixin a l'hàbit de fumar o siguin nocius per a la salut dels menors, així com la venda 
de coles o altres productes o substàncies industrials que es puguin inhalar de venda 
autoritzada a aquests menor, que puguin produir efectes nocius per a la salut o que creïn 
dependència.  

5. No és permesa la promoció pública de begudes alcohòliques i de tabac ni la distribució 
gratuïta de mostres, tret dels actes autoritzats per l'Ajuntament en relació a les begudes 
alcohòliques, tal com fires, esdeveniments, etc. 

6.. No és permesa l'ostentació pública de l'embriaguesa i de la drogoaddicció. 

7. Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares, tutors o 
tutores, o guardadors o guardadores legals de les accions dels menors d'edat que 
depenguin d'ells, aquells també seran responsables directes de les infraccions comeses 
per aquests menors d'edat quan concorri dol, culpa o negligència, tot incloent-hi la falta 
de diligència deguda.  
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8. No és permès el consum de tabac ni d'alcohol als espais senyalitzats com "entorns 
sense fum, entorns saludables" i al perímetre de 50 metres al voltant d'aquests espais, 
i a tots aquells llocs on estigui prohibit per la normativa sectorial.  

9. És prohibit l'abandonament dels estris o instruments utilitzats pel consum de drogues 
a la via pública, espai públic, establiments i transports públics. 

 

Article 23.- Armes 

1. És prohibit portar armes a la via pública, espais públics i camins forestals oberts a la 
circulació, llevat dels casos autoritzats legalment. 

2. No és permès portar a la via pública i als espais públics objectes i/o instruments 
especialment perillosos per a la integritat física de les persones, quan aquests puguin 
ser utilitzats com a armes i quan s'exhibeixin amb actitud amenaçadora, de perill o amb 
intimidació.  

3. No és permès circular amb imitacions d'armes que, per les seves característiques, 
puguin crear confusió. 

 

Article 24.- Focs i pirotècnies 

1. És prohibit fer foc i activitats pirotècniques a la via i als espais públics, especialment, 
a les zones arbrades, sense la corresponent autorització. 

2. Les fogueres de la revetlla de Sant Joan i similars, festes populars i qualsevol altra 
activitat relacionada amb la manipulació de productes pirotècnics, requereixen sempre 
el preceptiu permís de l'Ajuntament, i han de comptar, obligatòriament, amb una 
assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos per danys a terceres 
persones i als béns públics i privats; a excepció de les festes populars on la pirotècnia 
sigui part de la tradició i sempre que no es posi en perill altres persones, animals o béns.  

3. És prohibit llençar productes pirotècnics dins les papereres i els contenidors de 
recollida de residus i dins o contra qualsevol mobiliari urbà o equipament públic.  

 

Article 25.- Comportament a les festes populars i als espectacles públics, 
organització i autorització. 

1. A les festes populars i als espectacles públics s'ha de respectar l'horari establert en 
cada cas, amb especial importància de l'observació del civisme i la convivència 
ciutadana. En aquests casos, s'ha de procurar no alterar l'ordre i la tranquil·litat 
ciutadana.  

2. Els organitzadors dels actes han de vetllar per tal de controlar el consum d'alcohol i 
tabac, i prohibir-ho als menors d'edat.   

3. Els organitzadors d'actes als espais públics han de garantir la seguretat de les 
persones i 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.  

4. L'autorització municipal per la realització dels actes als espais públics fixarà l'horari i 
altres condicions que han de regir aquests esdeveniments, sense perjudici del 
compliment de la resta de prescripcions que legalment correspongui.  

5. Els organitzadors dels actes als espais públics han de fer complir les normes 
contingudes en aquesta Ordenança i són els responsables del seu incompliment. 

6. 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 
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realitzar quan, per les previsions del públic assistent, les característiques del propi 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 ha de proposar 
als organitzadors espais alternatius on pugui celebrar-se l'acte.   

7. En determinats supòsits i atenent a les característiques de l'espai públic o altres 
circumstàncies degudament acreditades i motivades a l'expedient, l'Ajuntament pot 
sol·licitar als organitzadors que dipositin una fiança o subscriguin una pòlissa 
d'assegurança de responsabilitat civil, per respondre dels possibles danys i perjudicis 
que es puguin causar.  

 

TÍTOL IV. ÚS DELS BÉNS PÚBLICS I DE LA VIA PÚBLICA 

 

Capítol I. Normes generals 

Article 26.- Definició 

Es consideren béns públics tots aquells espais oberts destinats a l'ús i gaudiment dels 
ciutadans, com ara: carrers, places, jardins, parcs, etc. així, com tots aquells elements i 
mobiliaris urbans que, situats als espais públics o  a les seves vies públiques, estan 
destinats a prestar serveis específics als ciutadans i ciutadanes (papereres, semàfors, 
senyals de trànsit o informatives, lluminàries, jocs infantil, parterres, fonts, bancs, 
tanques, jardineres, arbres, plantes, flors, etc...).  

 

Article 27.- Conservació 

Correspon a l'Ajuntament vetllar per l'estat de conservació dels béns de domini públic. 
En aquest sentit, recau en l'Ajuntament la conservació, reparació i substitució dels béns 
de domini públic. Ningú pot, encara que sigui per millorar-ne l'estat, efectuar treballs de 
reparació o restauració dels béns de domini públic.  

 

Article 28.- Utilització 

Els ciutadans i ciutadanes han de fer un bon ús dels béns i dels serveis públics. En 
aquest sentit, la ciutadania ha d'actuar cívicament i respectar, en tot moment, els béns i 
els serveis públics, els quals ha d'utilitzar d'acord amb la seva naturalesa. Així mateix, 
han de respectar el dret d'altres al seu pacífic gaudiment. 

 

Article 29.- Prohibicions 

L'obligació de la ciutadania a actuar cívicament en relació als béns i espais públics 
comporta una sèrie de prohibicions. Atès això, queda prohibit: 

1. Fer un ús impropi dels espais públics i els seus elements, de manera que impedeixi 
o dificulti la utilització per la resta d'usuaris. 

2. Fer els següents usos impropis: 

a). Acampar  a les vies i als espais públics, acció que inclou la instal·lació estable en 
aquests espais públics o els seus elements de tendes de campanya, vehicles, 
autocaravanes, llevat d'autoritzacions per a llocs concrets. Tampoc és permès dormir 
de dia o de nit en els espais públics. Quan es tracti de persones en situació d'exclusió 
social, els serveis municipals adoptaran en cada cas les mesures que siguin procedents 
en coordinació amb els serveis socials municipals o, si escau, amb altres institucions 
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públiques i, si ho estimessin necessari per raons de salut, acompanyaran aquestes 
persones a l'establiment o servei adient, amb la finalitat de socórrer-les o ajudar-les en 
allò que sigui possible; en aquest cas, no s'aplicarà la sanció prevista. Quan es tracti de 
l'acampada amb autocaravanes, caravanes o qualsevol altre tipus de vehicle, es podrà 
procedir a la immobilització del vehicle i en el seu cas a la seva retirada i ingrés en el 
dipòsit municipal. 

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

c). Rentar-se, banyar-se o bé rentar roba en fonts ornamentals o de boca, estanys o 
similars. 

d). Agafar grans quantitats d'aigua potable de les fonts públiques per a ús privatiu.  

3. Actuar de manera agressiva, negligent o amb  conductes vandàliques en l'ús del 
mobiliari urbà que generin situacions de risc o perill per a la salut o la integritat física de 
persones o els béns així com ara destrosses dels espais públics o les seves 
instal·lacions o elements, siguin béns mobles o immobles, no derivats de les alteracions 
de la seguretat ciutadana contemplades en l'apartat anterior.  

4. Maltractar o danyar, per acció o omissió, les instal·lacions, els objectes o els béns 
d'ús comú, els arbres o les plantes de qualsevol tipus de les places, parcs, jardins, zones 
naturals, dels edificis i equipaments municipals i de la via pública en general.  

5. Embrutar o deslluir, per qualsevol mètode, tant els edificis públics com els privats, els 
equipaments, les instal·lacions i el mobiliari urbà, així com qualsevol altre element de 
places, parcs, jardins, zones naturals i de la via pública en general. 

6. Exercir, sense la corresponent llicència o autorització municipal, qualsevol mena 
d'activitat en cap dels béns de domini públic que es regulen en aquest títol, així com la 
utilització, amb finalitats particulars, de qualsevol porció o element d'aquests espais.  

7. Situar o deixar a la via pública objectes particulars, encara que es trobin adossats a 
establiments que pertanyin a les persones propietàries dels esmentats objectes sense 
la llicència o autorització municipal corresponent.  

8. Utilitzar les instal·lacions d'enllumenat públic com a suport d'instal·lacions 
provisionals, així com connectar-se a l'enllumenat públic.  

9. Reparar i rentar qualsevol tipus de vehicle a la via pública. 

 

Article 30.- Règim dels animals als espais públics 

La tinença i la presència d'animals als espais públics es regeix per allò regulat al TÍTOL 
VI "De la tinença d'animals" d'aquesta Ordenança. 

 

Capítol II. Arbrat públic, parcs, jardins, fonts i zones naturals 

Article 31.- Utilització 

1. La utilització de parcs, jardins i zones naturals és pública i gratuïta, tret d'aquelles 
instal·lacions que l'Ajuntament autoritzi o dediqui a un ús especial. 

2. Les persones usuàries d'aquests espais han de respectar els arbres, les plantes i tots 
els elements vegetals, així com les instal·lacions complementàries existents (bancs, 
tanques, fanals, paviments, escultures...) evitant qualsevol mena de desperfecte i 
brutícia. Tanmateix. han d'atendre als horaris, les indicacions i les condicions d'ús 
contingudes als rètols informatius i les que puguin rebre per part dels agents municipals.  

3. Els parcs i jardins municipals romandran oberts al públic durant l'horari que 
l'Ajuntament estableixi. Les autoritats municipals o els seus agents, podran expulsar 
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d'aquests espais les persones que sense justificació suficient romanguin dins d'ells en 
horari no permès, o aquelles persones que no respectin les normes d'accés i ús.  

4. Les persones usuàries d'aquests espais han de respectar el dret d'altres usuaris al 
descans i tranquil·litat que es cerca en aquests espais, evitant destorbar aquesta 
tranquil·litat i la convivència ciutadana. 

5. L'Ajuntament pot autoritzar l'ús dels espais públics amb motius de festes, revetlles, 
celebracions i altres esdeveniments, fixant les condicions d'accés i ús d'aquests espais.  

6. Les activitats que representin una limitació de l'ús públic de parcs i jardins requereixen 
una llicència municipal. 

7. L'ús de bicicletes, patins, monopatins, patinets o similars en parcs i jardins, resta 
subjecte al principi general de respecte als altres usuaris i al de seguretat cap a les 
persones i animals, així com de respecte envers els béns públics que s'hi contenen. A 
més a més, aquest ha d'estar permès i indicat expressament.  

8. En els parcs infantils, jardins i parterres públics no està permès d'entrar-hi amb gossos 
excepte que un senyal indiqui el contrari.  

 

Article 32.- Prohibicions 

1. És prohibit de perjudicar els arbres i les plantacions de tota mena, així com les 
instal·lacions complementàries: escultures, fonts, instal·lacions d'enllumenat i de joc, 
tanques, papereres i mobiliari urbà, així com altres elements destinats a l'embelliment o 
utilitat dels espais públics.  

2. És prohibit qualsevol acte que pugui danyar, enlletgir o embrutar els espais d'ús públic 
així com els elements que contenen. 

3. És especialment prohibit:   

a). Fer servir els espais destinats a lleure i els seus elements de forma contrària a les 
condicions que en regulen l'ús.  

b). La pràctica d'exercicis o activitats que signifiquin risc de danys per a la vegetació o 
qualsevol altre element auxiliar que integra l'espai, o que representin un risc per a la 
integritat física dels usuaris. 

c). L'ús dels gronxadors i d'altres aparells d'esbarjo situats als parcs i places públiques 
per persones que no compleixin les condicions i requisits d'ús.  

d). Jugar a pilota o fer activitats, en zones d'espais verds destinats al lleure;  anar amb 
bicicleta i patinar fora dels espais permesos per l'Ajuntament mitjançant els cartells 
indicadors que s'hi instal·len amb aquesta finalitat. 

e). Pujar als arbres, sacsejar-los, trencar-ne les branques, arrencar-ne les fulles, 
maltractar-los, retirar-los o causar-los danys, i/o als fruits i plantes; passar per sobre dels 
talussos, parterres, implantacions, de forma que pugui perjudicar de qualsevol manera 
els arbres o les plantacions i, causar qualsevol mena de dany a l'arbrat, les plantacions 
i la vegetació natural. 

f). Agafar flors, fruits o plantes. 

g). Realitzar pintades, grafitis, senyals o rascades a qualsevol element o equipament 
que conformen els espais públics.  

h). Treure, malmetre o canviar la senyalització informativa dels itineraris i camins.  

i). Treure, posar o canviar la senyalització informativa de masies i indrets. 

j). Encendre o mantenir foc. 
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k). Romandre en espais tancats una vegada acabat l'horari d'obertura al públic. 

l). Banyar-se a les fonts o altres espais aquàtics, no autoritzats expressament. 

m). Netejar o banyar els animals a les fonts o als estanys. Talment, no està permès de 
fer beure els animals amorrats a la boca de les fonts públiques. 

n). A les fonts públiques tampoc està permès: rentar-hi cotxes, motocicletes o qualsevol 
altre tipus de vehicle, rentar-hi roba, embrutar les aigües o deixar-hi brutícia.  

o).Ocupar per a fer àpats, espais que no siguin els indicats degudament com a zones 
de pícnic. 

p). Circular a cavall i en qualsevol vehicle a motor, per les zones naturals protegides, 
llocs destinats a vianants o pels parterres, així com saltar per sobre dels arbusts o altres 
instal·lacions. 

q). Acampar i/o pernoctar sense autorització expressa, ja sigui en caravanes remolcades 
o autopropulsades, tendes de campanya, furgons, o altres variants, en tot el terme 
municipal.     

r). Llençar papers o deixalles fora de les papereres, i embrutar l'espai de qualsevol altra 
manera. 

s). Llençar a les papereres bosses d'escombraries.  

t). Llençar deixalles, runes, mobles i andròmines o qualsevol altre tipus de material als 
parcs, parcs infantils, jardins, camins i zones naturals. 

 

Article 33.- Jardins particulars 

1. Els jardins i les plantacions privades, i també els espais lliures i els terrenys i solars 
no urbanitzats, seran mantinguts pels seus propietaris en bon estat de neteja i en les 
condicions d'ornat i salubritat adequades, amb especial cura de controlar el creixement 
de romegueres i bardisses. Així mateix, procuraran aquests propietaris d'esporgar els 
arbres que ho requereixin. Els arbres de mida mitjana i grans s'esporgaran sense 
desequilibrar l'estètica del conjunt, llevat dels casos en els quals aquesta estètica suposi 
perill per a les persones o béns.  

2. Cal atendre expressament: 

a). La neteja i les condicions higièniques i de salubritat, tant pel que fa a herbes com a 
deixalles, així com el tancament de les propietats privades en sòl urbà. 

b). L'estat fitosanitari de les plantacions. 

c). La poda i tractament de l'arbrat. 

3. Els propietaris d'habitatges amb jardí, les plantacions de les quals tinguin branques, 
arbustos, tanques vegetals o anàlogues que surtin de la seva propietat, han de mantenir-
les de manera que no causin molèsties a tercers o originin risc a la via pública. La manca 
de conservació o neteja a les plantacions, vegetació i espais lliures privats habilita 
l'Ajuntament per a exigir als propietaris aquest mandat. L'Ajuntament pot fer complir 
aquesta obligació quan sigui desobeïda per part dels propietaris, mitjançant l'execució 
subsidiària dels treballs necessaris amb càrrec de les despeses a aquests propietaris, 
sens perjudici de la sanció corresponent.  
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Capítol III. Instal·lacions i edificis públics 

Article 34.- Usos d'instal·lacions i edificis  

1. Les instal·lacions i edificis públics que tinguin unes normatives d'ús pròpies s'han de 
regir per aquestes normatives. 

2. Amb caràcter general, s'han de respectar els horaris establerts per a l'ús de les 
instal·lacions i els edificis públics. 

3. A l'interior de les instal·lacions i edificis públics s'han de respectar, com a mínim, les 
mateixes normes de netedat, civisme i comportament que regeixen l'ús de la via pública.  

 

Capítol IV. Via pública 

Article 35.- Instal·lació d'elements de mobiliari urbà 

Els titulars de les finques limítrofes a la via pública tenen l'obligació d'admetre a la façana 
la instal·lació de fanals, senyals de circulació, papereres o altres elements de mobiliari 
urbà. Aquesta instal·lació és gratuïta, sense perjudici de la reparació o compensació 
dels desperfectes que produeixi la instal·lació.  

 

Article 36.- Vehicles abandonats o fora d'ús a la via pública i caravanes 

No està permès l'abandonament de vehicles a la via pública, estiguin o no fora d'ús. La 
responsabilitat recau sobre els seus propietaris, els quals han d'assumir la seva recollida 
i el seu tractament. Aquest abandonament es presumirà racionalment d'acord amb els 
supòsits regulats a la normativa sectorial d'aplicació. Les caravanes no es podran 
estacionar al municipi excepte a llocs que es puguin autoritzar i senyalitzar 
específicament per tal efecte.  

 

Article 37.- Retirada dels objectes deixats a la via pública. Objectes perduts 

1. Els serveis municipals retiraran de la via pública els objectes i/o residus instal·lats a 
la via pública sense l'autorització preceptiva, quan no sigui possible identificar o localitzar 
en el mateix moment el propietari o quan el responsable es negui a retirar-los. 

2. Els objectes retirats de la via pública per falta d'autorització, llevat dels vehicles i dels 
residus sòlids, es mantindran  en dipòsit durant un període d'un mes per tal que el titular 
pugui recuperar-los, sens perjudici de l'obligació de pagar les despeses de retirada i 
custòdia. Els titulars dels vehicles que hagin estat retirats de la via pública com a 
conseqüència de la realització d'un acte o esdeveniment oficial, prèviament senyalitzat 
amb una antelació mínima de 72 hores, han d'abonar prèviament a la recuperació del 
mateix, les despeses o taxes corresponents ocasionades pel seu dipòsit. En aquest 
sentit, és prohibit posar en funcionament aparells, instruments mecànics o vehicles 
precintats.  

3. Transcorregut aquest termini sense que el titular hagi comparegut a recuperar-los, 
s'entén que renuncia a la seva titularitat i en fa cessió a favor de l'Ajuntament, que 
procedirà a la alienació, destrucció o utilització d'aquests objectes, segons escaigui. La 
impossibilitat d'identificar el propietari d'aquests objectes permet de qualificar aquests 
béns com a troballes. 

4. Qui trobi un objecte personal o de valor a la via pública té l'obligació de dipositar-lo a 
les dependències de la Policia Local. La Polia Local disposa d'un llibre de registre on 
figurarà la data, l'objecte i la persona que el lliura. A continuació, s'haurà de procedir de 
manera immediata a fer pública la troballa en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, i a 
intentar localitzar la persona propietària. 
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5. Quan el bé trobat no pugui conservar-se sense deteriorament o sense fer despeses 
que en disminueixin notablement el valor, s'ha de procedir a la venda en subhasta i s'ha 
de dipositar el preu. En el cas que es tracti de documents o peces sense valor material, 
es destruiran. En altres supòsits, el bé ha de restar en dipòsit a les oficines municipals. 

6. Quan no es pugui fer el lliurament perquè el propietari està il·localitzable o és 
desconegut, transcorreguts dos anys des de la publicació de la troballa, es procedirà a 
lliurar el bé o el producte de la subhasta a la persona dipositària. Quan el bé hagi estat 
dipositat per personal al servei de l'Ajuntament, aquest passarà a ser de titularitat 
municipal. Si passats dos anys d'ençà el lliurament de l'objecte, la persona que el va 
lliurar no reclama el bé o el producte d ela subhasta, en aquest cas, passarà a ser de 
titularitat municipal, transcorregut 1 any més. 

7. En qualsevol moment del procediment, la persona que demostri ser-ne la propietària 
pot recuperar-ne el bé o l'import del dipòsit obtingut amb la subhasta. En qualsevol cas, 
tant el propietari com la persona que el va trobar, en el moment de la recuperació resten 
obligats a abonar les despeses que el dipòsit del bé hagi originat.  

 

Article 38.- Usos de la via pública 

1. S'entén per ús de la via pública l'ocupació, l'aprofitament o utilització que es pugui fer 
del vol, sòl i subsòl. L'ús de la via pública pot ser de caràcter comú general, comú 
especial o privatiu.  

2. És ús comú general aquell que, tenint un caràcter comú, no té caràcter especial. L'ús 
comú general es basa en els principis de generalitat, llibertat i gratuïtat. 

3. És ús comú especial aquell en el qual es donin circumstàncies d'especial intensitat 
d'ús, rendibilitat, perillositat per a tercers, o d'altres similars. 

4. És ús privatiu aquell que implica una ocupació directa o immediata de la via pública, 
de manera que limita o exclou la utilització per part d'altres interessats. 

 

Article 39.- Ús comú general de la via pública 

L'ús de la via pública té en principi el caràcter d'ús general, el qual pot ser exercit 
lliurement per tots els ciutadans, sense altres limitacions que les regulades a la present 
Ordenança i altres disposicions legals. Els ciutadans i ciutadanes de Piera han d'actuar 
cívicament, respectant en tot moment, els béns i els serveis públics. Tanmateix, han de 
respectar el dret d'altres al seu gaudiment pacífic. 

 

Article 40.- Prohibicions 

Les prohibicions d'aquest article tenen el seu fonament en la protecció al dret de les 
persones que utilitzen l'espai públic i la via pública de no patir molèsties com a 
conseqüència de la manca de respecte a les pautes mínimes generalment admeses en 
relació a la forma de vestir de les persones que també estan o transiten per l'esmentat 
espai públic i per  la via pública. En aquest sentit es prohibeix de forma expressa: 

a). D'utilitzar-la com a lloc per l'exercici de professions, treballs, oficis i serveis de 
qualsevol tipus, sense perjudici dels usos regulats com a comú especial i privatiu. 

b). De col·locar-hi o deixar-hi abandonats objectes particulars. 

c). De fer-hi dipòsits, abocaments i activitats, llevat d'aquelles expressament permeses. 
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d). De fer qualsevol tipus de pintada o grafit sobre elements dels paisatge urbà, així com 
a instal·lacions, equipaments, mobiliari urbà, jardins i vies públiques en general i, en 
particular en monuments o edificis de catalogació especial.  

e). La promoció pública de qualsevol substància que sigui nociva per a la salut i pugui 
generar dependència.  

f). De fer les necessitats fisiològiques: defecar, miccionar o escopir. 

g). De permetre que els animals hi deixin deposicions. 

h). De fer qualsevol acte que causi deteriorament o brutícia. 

i). De col·locar-hi o d'enganxar-hi cartells, o de fer-hi qualsevol activitat publicitària, i en  
particular en monuments o edificis de catalogació especial, tret dels llocs expressament 
autoritzats per l'ajuntament. 

j). De fer senyalitzacions o retolacions sense la corresponent autorització o llicència 
municipal. 

k). Transitar o estar-s'hi completament despullat, o només amb un banyador o peça de 
roba similar. A l'espai públic de les piscines municipals es manté la prohibició d'anar 
despullat i el banyador o peça de roba similar és d'ús obligatori. 

l). Conductes exhibicionistes o obscenes a tot l'espai públic. 

 

Article 41.- Cessament 

1. Per al cas que es produeixin usos, ocupacions o activitats prohibides a la via pública, 
o que es realitzin sense llicència o concessió municipal, o tot i tenir-ne, aquests no 
s'ajustin als termes en elles establerts, l'Ajuntament ha d'ordenar a l'interessat, 
verbalment o per escrit, el cessament immediat de l'ús, ocupació, aprofitament o 
activitat, concedint-li, si escau, un termini per a fer-ho. 

2. En cas d'incompliment de l'ordre de l'Ajuntament del cessament prèviament regulat, 
l'Ajuntament podrà procedir a l'execució subsidiària, sens perjudici de les sancions 
corresponents.  

 

Article 42.- Ús comú especial de la via pública 

1. Totes les activitats, ocupacions i aprofitaments que suposin un ús comú especial de 
la via pública resten subjectes a llicències municipals.  

2. Les llicències municipals queden sense efecte si el titular incompleix les condicions 
que s'hi estableixen, i han de ser revocades quan desapareguin les circumstàncies que 
en van motivar la concessió, o en sobrevinguin d'altres que, en cas d'haver-se produït 
en el moment de la sol·licitud, n'haurien motivat la denegació. També poden ser 
revocades per l'adopció de nous criteris avaluables en relació a l'atorgament.  

 

Article 43.- Ocupació de la via pública  

L'ocupació de la via pública es pot autoritzar en els casos següents: 

a). Venda no sedentària en mercats itinerants, ocasionals o periòdics. 

b). Tendals i tancats per a la celebració de revetlles, concerts, representacions i actes 
semblants. 

c). Atraccions de festa major i llocs de venda de fira. 

d). Competicions o actes de caràcter esportiu. 
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e). Venda de roses i motius nadalencs en les dates que els són pròpies. 

f). Operacions de càrrega i descàrrega. 

g). Execució d'obres i enderrocs. 

h). Qualssevol altres ocupacions similars. 

 

Article 44.- Obres  

1. És obligatòria la instal·lació de tanques protectores en totes les construccions 
d'edificis, obres exteriors, enderrocs i ocupacions de la via pública amb materials 
destinats a l'execució d'obres. 

2. Les tanques o elements protectors de l'obra tindran l'alçada suficient per tal d'impedir 
la caiguda de materials , runes o deixalles a la via pública. 

 

Article 45.- Ús privatiu de la via pública 

L'ocupació de la via pública en règim d'ús privatiu de la via pública està sotmesa a 
llicència municipal prèvia si l'ocupació no comporta transformació o modificació del 
domini públic. En cas contrari, és a dir, amb transformació o modificació, aquesta 
ocupació resta subjecta a concessió administrativa. 

 

Article 46.- Activitats d'ús privatiu 

Tenen la consideració d'ús privatiu de la via pública, entre d'altres, les activitats 
següents: instal·lacions temporals o permanents de quioscs, ja siguin de permesa, 
begudes, gelats, pirotècnia, o d'altres tipus, les tanques publicitàries situades en 
terrenys de domini públic, la publicitat lluminosa situada a la via pública, plafons 
d'anuncis, etc. Talment, també tenen aquesta consideració les terrasses i vetlladors dels 
bars, restaurants, salons de banquets i bars musicals. 

 

TÍTOL V. ENTORN URBÀ I MEDI AMBIENT 

 

Capítol I. Normes generals 

Article 47.- Disposicions generals 

1. Amb caràcter general, es prohibeix qualsevol activitat que ocasioni un deteriorament 
o perjudici al medi ambient del poble. Totes les persones relacionades en l'article 3 
d'aquesta Ordenança són obligades a observar una conducta encaminada a evitar i 
prevenir el deteriorament del poble.  

2. Les persones propietàries de béns immobles i, subsidiàriament, les persones 
usuàries, seran responsables del seu manteniment en condicions adequades d'higiene, 
salubritat, seguretat i ornat públic, especialment aquelles parts visibles des de la via 
pública susceptibles de poder molestar al veïnat. 

3. Les persones propietàries de solars i terrenys i, subsidiàriament, les persones 
usuàries, tenen l'obligació de conservar-los en condicions adequades d'higiene, 
salubritat, seguretat i ornat públic, per la qual cosa han de mantenir-los lliures de 
deixalles, residus, herbes, malesa, andròmines, ferralla, etc. i han de realitzar les 
corresponents operacions de desratització, desinsectació i desinfestació tant en els 
immobles, com en els solars i terrenys. 
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4. L'Ajuntament podrà ordenar les mesures necessàries per al manteniment dels 
immobles en condicions que impedeixin ocasionar perjudicis a la via pública, molèsties 
a tercers o l'agressió a l'entorn urbà. En cas que aquesta ordre no sigui executada 
voluntàriament l'Ajuntament pot procedir a la seva execució subsidiària, amb càrrec a la 
persona titular de l'immoble o, si escau, de la persona usuària, i sens perjudici de la 
imposició de les sancions corresponents.  

 

Capítol II. Contaminació visual 

Article 48.- Grafits, pintades i altres expressions gràfiques 

1.Està prohibit realitzar tota mena de grafit, pintada, gargot, escrit, inscripció o grafisme, 
amb qualsevol matèria (tinta, pintura, matèria orgànica, o similars) o bé ratllant la 
superfície, sobre qualsevol element d'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 el transport públic, equipaments, mobiliari urbà, senyalització vertical i 
horitzontal, arbres, jardins i vies públiques en general i la resta d'elements descrits en 
l'article 3 d'aquesta Ordenança; també resten prohibides aquestes accions a les 
façanes, vidrieres, aparadors i tancaments d'establiments i botigues privats que tinguin 
sortida a la via pública, per la seva afectació a l'entorn públic. Queden exclosos els 
grafits i els murals que es realitzin amb autorització municipal en indrets indeterminats, 
prèvia presentació de la corresponent sol·licitud, la qual anirà acompanyada   d'un esbós 
en el qual s'indiquin les mesures, dia i lloc de realització.  

2. Quan el grafit o pintada es realitzi en un bé privat que es trobi instal·lat de manera 
visible o permanent a la via pública, és necessària, a més de l'autorització del seu 
propietari, l'autorització expressa de l'Ajuntament. 

3. Si amb motiu d'una activitat autoritzada, es produeix un deslluïment, per qualsevol 
tipus d'expressió gràfica, a qualsevol lloc de la via pública, les persones organitzadores 
dels actes en són responsables, restant obligades a restablir l'estat original del bé en 
concret. 

4. Si per les característiques de l'expressió gràfica, el material emprat o el bé afectat és 
possible la neteja i la restitució immediata al seu estat anterior, els agents de l'autoritat 
poden comminar personalment ala persona infractora per tal que procedeixi a la seva 
neteja, sense perjudici de les sancions que corresponguin per la infracció comesa.   

5. Els agents de la policia local, en els casos regulats en els apartats anteriors, poden 
retirar o intervenir cautelarment els materials o mitjans emprats, quan es realitzin sense 
l'autorització municipal corresponent i, si s'escau, de la persona titular del bé privat, sens 
perjudici de la imposició de les sancions corresponents.  

6. L'Ajuntament pot de forma subsidiària, i amb el consentiment previ de les persones 
titulars dels béns privats afectats, netejar o reparar els danys efectuats per qualsevol 
tipus d'expressió gràfica, amb càrrec a la persona denunciada i sens perjudici de la 
imposició de les sancions corresponents. 

7. Quan es tracti de béns de titularitat municipal, l'Ajuntament podrà rescabalar-se de 
les despeses originades, sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.   

 

Article 49.- Pancartes, cartells, i qualsevol altra forma de propaganda i publicitat  

1. La col·locació de cartells, tanques, rètols, pancartes, banderoles, adhesius, papers 
enganxats o qualsevol altra forma de publicitat, anunci o propaganda amb fins 
publicitaris o no a la via pública, haurà d'efectuar-se únicament en els llocs 
expressament habilitats a l'efecte per l'autoritat municipal. 
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2. Està prohibida la col·locació de cartells, pancartes i qualsevol altra forma de 
propaganda o publicitat en edificis i instal·lacions municipals, en arbres i en elements 
del paisatge i el mobiliari urbà o natural, sense autorització expressa de l'Ajuntament. 

3. Es podran col·locar cartells i pancartes quan hi hagi autorització expressa de 
l'Ajuntament i en els indrets que s'estableixin a aquest efecte per resolució de 
l'Ajuntament. 

4. Igualment, cal autorització expressa de l'Ajuntament, a més de la del titular del bé 
afectat, quan es tracti de cartells o pancartes que s'instal·lin en un bé privat si vola sobre 
l'espai públic.  

5. Els titulars de l'autorització són 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.  

6. L'Ajuntament pot adoptar la mesura cautelar de retirada d'una pancarta quan, tot i 
estar situada en un bé privat, ocasioni o pugui ocasionar un perill, a la via pública o a 
tercers.  

7. En el cas que el bé sigui de titularitat municipal, l'Ajuntament pot rescabalar-se de les 
despeses que la neteja origini, sense perjudici de les sancions corresponents. 

8. Es permet la col·locació de publicitat sobre la part interior dels vidres dels vehicles, 
sempre que aquesta s'efectuï per la persona titular. Quan aquesta publicitat es faci amb 
la intenció de vendre el vehicle on es troba l'element publicitari, no es pot impedir la 
visibilitat del conductor o del vianant, ni perjudicar, en general, la seguretat viària. 

9. És prohibit expressament: 

a). Col·locar publicitat sobre la part exterior dels vidres dels vehicles, quan l'esmentada 
publicitat sigui aliena a la persona propietària del vehicle. 

b). Esquinçar, arrancar, escampar o llençar a la via pública tota classe de cartells, 
anuncis, pancartes o qualsevol altra forma de publicitat o propaganda. 

c). Col·locar, sense autorització expressa de l'Ajuntament, els elements anteriorment 
esmentats, en edificis i instal·lacions municipals, en els elements del paisatge, en el 
mobiliari urbà, i en general, en tots aquells elements que, situats a la via i/o espais 
públics, estiguin destinats a prestar serveis específics a la ciutadania. Quan aquests 
actes s'efectuïn sobre monuments, edificis públics, especialment els catalogats, o 
mobiliari urbà, quan l'objecte de la propaganda tingui contingut comercial, la infracció 
serà considerada molt greu. 

d). Les persones que reparteixen publicitat domiciliària no poden deixar propaganda fora 
del recinte de la porteria dels edificis llevat de les bústies col·locades amb aquesta 
finalitat.  

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

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

12. L'Ajuntament, de forma subsidiària, pot retirar o reparar els danys efectuats per la 
col·locació d'una pancarta, cartell i/o qualsevol altra forma de propaganda i/o publicitat 
en un bé privat, sempre que suposi un perill a la via pública o a la seguretat de la 
ciutadania, amb càrrec a la persona responsable, directa o subsidiària, i sense perjudici 
de les sancions corresponents.  
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13. Es considera responsable directe de la infracció la persona, física o jurídica, que 
promogui la contractació o la difusió del missatge (entitat anunciant), considerant-se 
responsable subsidiària la persona autora material dels fets.   

14. Queda exclòs de l'àmbit d'aplicació, la publicitat electoral en els aspectes que es 
regulen per la legislació electoral.  

 

Capítol III.- Contaminació atmosfèrica i acústica 

Article 50.- Emissions contaminants 

1. Tota activitat, ja sigui comercial, industrial o de qualsevol mena, que es desenvolupi 
en el terme municipal de Piera és sotmesa a la normativa vigent, pel que fa a les 
emissions i immissions de productes contaminants a l'atmosfera. 

2. És prohibit realitzar qualsevol emissió a l'atmosfera que sobrepassi els límits 
contaminants establerts a la normativa vigent o que sigui susceptible de produir efectes 
nocius a la salut de les persones. 

3. L'autoritat  municipal, per mitjà dels seus agents, ha de promoure les actuacions 
necessàries per prevenir la contaminació atmosfèrica, sense perjudici de les 
competències atribuïdes a altres administracions públiques.  

4. Es podrà fer un control dels espais saludables degudament senyalitzats com "entorns 
sense fum", on no es podrà fumar cap tipus de substància, tabac o cigarretes 
electròniques, i fins a un perímetre de 50 metres al voltant d'aquests espais. 

 

Article 51.- Vehicles  

1. Els vehicles de motor de combustió que circulin dins els límits del terme municipal de 
Piera han de omplir les condicions establertes a la normativa d'emissions gasoses i 
soroll. 

2. Les persones propietàries o conductores de vehicles amb motor són responsables de 
les emissions produïdes pels vehicles.  

3. Amb la finalitat de garantir que els vehicles amb motor mantinguin les seves emissions 
de substàncies contaminants i de soroll dins els límits legalment establerts, les persones 
propietàries han de complir, en el seu moment, el tràmit d'Inspecció Tècnica de Vehicles 
(ITV). 

 

Article 52.- Barbacoes i crema de rostolls 

1. Només està permès de fer barbacoes dintre de les àrees recreatives i d'acampada 
expressament autoritzades per això, així com en les parcel·les d'urbanitzacions, o del 
nucli urbà, sempre que siguin d'obra i disposin de mesures adequades de precaució i 
prevenció d'espurnes que puguin originar possibles incendis.  

2. En qualsevol cas, les barbacoes que es facin en els espais privats, s'han de fer de 
forma que s'eviti la producció de fums i olors que puguin alterar la normal convivència 
entre veïns.  

3. Es prohibeix especialment l'abocament de cendres incandescents als contenidors de 
recollida de residus i al medi natural. 

4. No està permesa la crema de rostolls al nucli urbà, urbanitzacions, zones naturals i 
agrícoles, excepte amb permisos donats expressament per l'Ajuntament. Les restes 
vegetals originades en les tasques de neteja i manteniments dels horts i jardins de les 
parcel·les particulars, s'han de tractar d'acord amb les següents opcions: 
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a). Triturant les restes fins a obtenir fragments menors de 5cm i repartint aquestes restes 
sobre el terrenys formant una estesa uniforme. En cap cas, es poden acumular els 
residus vegetals directament sobre la vegetació de la zona. 

b). Transportant les restes vegetals a cremadors autoritzats, plantes de compostatge, 
central d'aprofitament de biomassa o similars. 

c). Dipositant les restes vegetals a la deixalleria municipal. 

 

Article 53.- Pudors provinents d'animals 

Tots els animals domèstics o no, i les seves instal·lacions hauran de trobar-se en 
condicions d'higiene, neteja i salubritat a fi d'evitar pudors i la proliferació de malalties i 
insectes.  

 

Article  54.- Sorolls i normes de conducta 

1. El comportament dels ciutadans i ciutadanes a la via pública i zones de pública 
concurrència i als vehicles de servei públic ha de mantenir-se dins dels límits de la bona 
convivència ciutadana i en tot cas han de respectar els nivells màxims permesos per la 
legislació vigent. En especial, es prohibeix pertorbar el descans i la tranquil·litat dels 
veïns i veïnes i vianants mitjançant: 

a). Funcionament d'aparells de televisió, ràdio, musicals o anàlegs. 

b). Cants, crits o qualsevol altre acte molest. 

c). La producció de sorolls a la via pública per part d'una o diverses persones que 
pertorbi la tranquil·litat dels veïns, en especial durant l'horari nocturn, entenent com a tal 
el període comprès entre les 22 hores i les 8 hores de dilluns a dijous i entre les 24 hores 
i les 8 hores d divendres a diumenge, els dies festius i les vigiles de festiu.  

d). Dins la franja horària compresa entre les 22 hores i les 8 hores, l'execució de feines 
de reforma, conservació o millora dels immobles (construcció, fusteria, o altres de 
semblants) que impliquin el desenvolupament d'activitats pròpies d'obra ordinària. 

e). Dins la franja horària compresa entre les 22 hores i les 8 hores, l'execució de feines 
de reparació o instal·lació d'electrodomèstics, aparells elèctrics o instal·lacions auxiliars 
que impliquin l'exercici d'accions incloses en el paràgraf anterior o que superin els límits 
sonors que aquesta Ordenança, la Llei de protecció contra la contaminació acústica i la 
resta de l'ordenament municipal estableixen. 

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

f). Desenvolupar accions o ometre el deure de diligència en l'execució d'activitats de 
forma reiterada en l'àmbit veïnal, causant molèsties i perjudicis o danys. 

g). Permetre molèsties acústiques o d'altre tipus dels animals domèstics.  

2. El comportament dels ciutadans i ciutadanes a l'interior dels seus domicilis particulars  
o locals de negoci ha de mantenir-se, així mateix, dins els límits de la bona convivència 
ciutadana. En especial, es prohibeix pertorbar el descans i la tranquil·litat dels veïns i 
veïnes i vianants de les 22 a les 8 hores mitjançant: 

a). El funcionament d'aparells de televisió, ràdio, musicals o anàlegs i altres 
electrodomèstics o aparells d'ús domèstic que produeixin sorolls.  

b). Cants, crits o qualsevol altre acte molest per als veïns i veïnes. 
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3. En cas que no es poguessin identificar els ocupants dels domicilis particulars o locals 
de negoci referits per no atendre aquests els requeriments de la Policia Local o altres 
agents de l'autoritat, l'expedient es tramitarà a nom de les persones que hi constin 
empadronades o que sigui titulars del local de negoci.  

 

Capítol IV. Contaminació de les aigües 

 

Article 55.- Disposicions generals 

1. Totes les edificacions i establiments han d'abocar les aigües residuals a la xarxa de 
clavegueram, mitjançant la connexió i l'autorització adequades. Les propietats estan 
obligades a connectar-se a la xarxa de clavegueram en cas que aquesta existeixi.  

2. En cas que no existeixi aquesta connexió, caldrà disposar d'una EDAR domèstica 
homologada amb filtre biològic, correctament instal·lada, dins de la parcel·la de la seva 
propietat, que s'haurà de buidar de manera periòdica per una empresa especialitzada.  

 

Article 56.- Abocaments prohibits 

1. És prohibit abocar a la xarxa municipal  d'evacuació i sanejament d'aigües, a la via i/o 
a la llera pública, o a les finques veïnes, tota classe de matèries o productes, procedents 
d'usos domèstics, industrial, sanitaris, comercials, de la construcció o de qualsevol altre 
ús, en estat líquid, sòlid o gasós que, d'acord amb la legislació sectorial corresponent, 
tenen la consideració de residus i/o assimilables.  

2. Les relacions prèviament esmentades no són exhaustives, sinó simplement 
enumeratives, i han de ser objecte de revisió periòdica. 

3. Les matèries i productes esmentats abans s'han de dipositar als punts de recollida 
establerts, que es poden consultar a l'Ajuntament. 

 

Article 57.- Aigües residuals, fecals i altres 

És prohibit l'abocament de qualsevol tipus d'aigües, especialment les residuals, fecals i 
sabonoses, en qualsevol espai públic o privat, com la via i llera pública i propietats 
alienes, entre altres. 

 

Capítol V. Contaminació per residus i neteja 

 

Article 58.- Prohibicions específiques 

És prohibit llençar o abandonar, a tot el terme municipal, qualsevol mena de productes 
o portar a terme activitats que tinguin l'efecte d'embrutar, degradar o contaminar les vies 
públiques i els espais públics. En particular, són prohibits a la via pública els actes 
següents: 

a). Escopir o fer les necessitats fisiològiques. 

b). Llençar xiclets sobre el paviments o el terra i deixar-los al mobiliari o d'altres elements 
de la via pública, llevat de les papereres.  

c). En qualsevol cas, està prohibit llençar tot tipus d'escombraries directament a l'espai 
públic o en solars públics o privats. 
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d). Llençar tot tipus d'escombraries des de l'interior dels habitatges o des de l'interior 
d'altres edificis privats a la via pública, a solars, a teulades i a altres edificis.  

e). Pintar, cremar i manipular incorrectament els contenidors de recollida d'escombraries 
domiciliàries i les papereres, així com qualsevol altra acció que hi ocasioni danys.  

f). La tria i selecció de residus dipositats a la via pública, inclosos els que es troben dins 
els contenidors. 

g). Llençar puntes de cigarretes a la vorera i, especialment a llocs que per les seves 
característiques puguin ser inflamables.  

h). Llençar papers, restes de menjar, envasos, vidres i qualsevol tipus de deixalles a 
l'espai públic o privat.  

i). Abandonar residus perillosos i/o residus especials a la via pública, als espais públics 
i privats i a la zones naturals i/o agrícoles. 

j). L'abocament de mobles, trastos vells, andròmines i electrodomèstics a la via pública, 
espais públics i privats, camins, zones naturals  i/o agrícoles. 

k). Dipositar a l'interior dels contenidors, tant els d'escombraries de rebuig com els de 
recollida selectiva, tot tipus de residu de naturalesa líquida. 

l). Abocar aquests residus a les rieres ni als riu.  

m). Dipositar o abocar qualsevol matèria líquida procedent de substitució o reparació de 
vehicles a la via pública, al clavegueram ni a les rieres o rius. 

n). Deixar taques d'oli o d'altres líquids residuals de vehicles que creïn afectació a l'espai 
públic. No es permet rentar o netejar cap tipus de vehicle, ni objectes, ni animals a l'espai 
públic. Tampoc no es permet reparar vehicles a l'espai públic. No es permet vessar als 
escocells dels arbres ni a la via pública,e n general, les aigües residuals procedents de 
la neteja de locals, domicilis o porteries. En aquest últim supòsit, es permet el seu 
buidatge als desguassos del sistema públic de clavegueram.  

o). L'abandonament i/o abocament d'animals morts o restes d'animals a la via pública, 
als camins i  a l'entorn natural i/o agrícola. L'Ajuntament pot retirar-los, amb càrrec a la 
persona responsable de l'abandonament o abocament i, si escau, sancionar-la.  

 

Article 59.- Neteja de voreres 

 

1. Correspon als titulars dels immobles respectius la neteja de passatges particulars, 
patis interiors, solars i similars, així com dels espais comunitaris de titularitat privada i ús 
públic.  

2. Els propietaris dels edificis o dels solars, els titulars de comerços situats a les plantes 
baixes i els contractistes de les obres, són responsables de la neteja de les voreres 
corresponents a les respectives façanes i també de la retirada de la brossa 
corresponent. 

3. Els responsables de qualsevol activitat feta a la via pública o que afecti aquesta, són 
responsables també, de la neteja d'aquesta, especialment els establiments comercials i 
els bars.  

 

Article 60.- Lliurament de residus 

1. Els ciutadans i ciutadanes de Piera tenen l'obligació de dipositar els residus que 
generin dintre dels contenidors corresponents i en l'horari establert. En cas que el 



31 

 

contenidor es trobés totalment saturat, la ciutadania ha de procurar dipositar les 
escombraries domiciliàries al contenidor buit més proper. 

2. A les papereres, només s'hi poden dipositar deixalles sòlides de format petit, com 
papers, embolcalls i similars. 

3. Les indústries i comerços tenen l'obligació de fer-se càrrec de la gestió dels seus 
residus, d'acord amb l'Ordenança de gestió de residus i la normativa sectorial vigent. 

4. El sistema de gestió de residus triat per les indústries i comerços s'ha de comunicar 
a l'Ajuntament. 

 

Article 61.- Runes 

1. 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 autoritzats 
degudament; això no obstant, les petites quantitats de runa (d'acord amb el Reglament 
d'ús de la deixalleria municipal) es poden dipositar a la deixalleria municipal.  

2. No obstant, la instal·lació de contenidors i sacs destinats a la recollida de ruïnes o  la 
gestió de materials de desfeta particulars, és sotmesa a l'obtenció de la llicència 
municipal corresponent.  

3. En cas que la retirada dels esmentats contenidors no s'efectuï en el temps establerts  
a la llicència, els serveis municipals adients podran retirar-los, amb càrrec a la persona 
responsable de la seva instal·lació. 

4. Amb caràcter general, els contenidors i sacs esmentats s'han d'instal·lar en la part de 
la via pública destinada a l'estacionament dels vehicles.   

5. En el cas d'impossibilitat, s'han de col·locar a les voreres, com més a la vora de la 
calçada millor. En cap cas, poden dificultar la lliure circulació del trànsit rodat i de 
vianants, especialment de persones amb mobilitat reduïda.  

6. Mentre contenidors o sacs restin instal·lats a la via pública i també un cop retirats, cal 
netejar les restes de runa, àrids i altres residus que es generin al voltant.  

 

Article 62.- Residus especials 

1. Són residus 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 en el Catàleg de Residus de Catalunya. 

2. Els residus especials s'han de dipositar als punts de recollida establerts, que es poden 
consultar a través de la deixalleria municipal i/o en el Reglament d'ús de la deixalleria 
municipal. 
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TÍTOL VI. DE LA TINENÇA D'ANIMALS 

 

Capítol I. Disposicions generals 

Article 63.- Definicions 

Als efectes de la present ordenança s'entén per: 

Animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es crien, es reprodueixen 
i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge.  

Animal de companyia: és l'animal domèstic que les persones mantenen generalment a 
la llar amb la finalitat d'obtenir-ne companyia. Als efectes d'aquesta Ordenança, 
gaudeixen sempre d'aquesta consideració els gossos, els gats i les fures, ocells i peixos. 

Fauna salvatge autòctona: és la fauna que comprèn les espècies d'animals originàries 
de Catalunya o de la resta de l'estat espanyol, incloses les que hi hivernen o hi són de 
pas i les espècies de peixos i animals marins de les costes catalanes. 

Fauna salvatge no autòctona: és la fauna que comprèn les especies d'animals 
originàries de fora de l'estat espanyol.    

Animal de companyia exòtic: és l'animal de la fauna no autòctona que de manera 
individual depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el costum de captivitat.  

Animal ensalvatgit: és l'animal de companyia que perd les condicions que el fan apte 
per a la convivència amb les persones.  

Animal abandonat: és l'animal de companyia que no va acompanyat de cap persona ni 
duu cap identificació del seu origen o de la persona que n'és propietària o posseïdora. 

Nucli zoològic: les instal·lacions per al manteniment dels animals, els centres d'acollida 
dels animals, els establiments de venda i cria d'animals, les agrupacions zoològiques 
per a l'exhibició d'animals, els domicilis dels particulars on es fan vendes o altres 
transaccions amb animals i aquells altres que es puguin determinar reglamentàriament.  

Instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia: els establiments on es 
guarda i cuida els animals de companyia, com residències, escoles d'entrenament, etc... 

  

Article 64.- Prohibicions 

Queden prohibides les següents actuacions respecte als animals: 

a). Maltractar-los o agredir-los físicament o sotmetre'ls a qualsevol altra pràctica que els 
produeixi sofriments o danys físics o psicològics. 

b). Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut o del 
comportament, excepte en els casos emparats per la normativa vigent per prescripció 
veterinària. 

c). Abandonar-los. 

d). Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higiènica sanitari, de 
benestar i de seguretat animal. 

e). Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts o òrgans, 
llevat d'intervencions fetes amb assistència veterinària en cas de necessitat terapèutica 
per a garantir-ne la salut o per limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat reproductiva. Per 
motius científics o de maneig, es podran fer aquestes intervencions amb l'obtenció 
prèvia de l'autorització de l'autoritat competent. 

f). No facilitar-los l'alimentació ni el beure suficient, necessari i adequat.  
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g). Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació per 
altres adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d'animals. 

h). Vendre'ls a menors de setze anys, a les persones incapacitades sense l'autorització 
dels qui en tenen la potestat o custòdia i  vendre'ls a laboratoris o clíniques sense control 
de l'Administració. 

i). Comercia-hi fora dels certàmens o d'altres concentracions d'animals vius i 
establiments de venda i de cria autoritzats, llevat de les transaccions entre les persones 
particulars quan es limitin als seus animals de companyia, no tinguin ànim de lucre i es 
garanteixi el benestar animal.  

j). Exhibir-los de forma ambulant com a reclam o mendicitat 

k). Sotmetre'ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels animals i a les 
condicions higiènic-sanitàries. 

l).  Mantenir-los lligats durant la major part del dia o limitar-los de forma duradora el 
moviment necessari per a ells. 

m). Mantenir-los a la intempèrie sense cap tipus d'aixopluc de manera permanent o 
durant la major part del dia sense que es puguin protegir del sol, de la calor, la pluja, el 
vent i el fred. 

n). Mantenir-los en locals públics en condicions de qualitat ambiental, lluminositat, soroll 
i similars que els puguin afectar tan físicament com psicològicament. 

o). Matar-los o ferir-los per joc o perversitat o torturar-los. 

p). Abandonar-los desprès d'haver-los ferit. 

q). Baralles de gossos. 

r). Baralles de galls. 

s). Matances públiques d'animals. 

t). Cap festa  amb braus o altres animals que puguin implicar el seu patiment o tortura, 
ni cap propaganda de festes d'aquests tipus.  

u). Qualsevol altre acció o omissió que pugui posar en perill la integritat de l'animal.  

 

Capítol II. De la tinença i criança d'animals 

Article 65.- Tinença i criança d'animals domèstics i de companyia 

1. Amb caràcter general s'autoritza tant la tinença com la criança d'animals domèstics 
en els domicilis particulars, ja sigui dintre l'habitatge com en terrasses, terrats, galeries, 
balcons, passadissos, escales, patis o similars, sempre que compleixin les condicions 
de manteniment higièniques i sanitàries, de benestar i de seguretat per a l'animal i per 
a les persones. 

2. Si la criança d'animals domèstics en domicilis particulars es realitza en més d'una 
ocasió, és considerada com a centre de cria i, per tant, resta sotmesa al règim d'aquests 
centres. 

3. L'Ajuntament permet la tinença d'animals de companyia sempre que la seva presència 
no representi un risc, un perill o incomoditat per a altres persones o animals de forma 
que es compleixin les condicions que es fixen en aquesta Ordenança. En cap cas, es 
pot posseir, en un mateix immoble residencial col·lectiu, més de tres gossos i gats, o 
més de cinc en un immoble unifamiliar o no residencial aïllat, sense la corresponent 
autorització. En qualsevol cas, el nombre permès per habitatge pot ser reduït o ampliat 
per resolució de l'Alcaldia, tenint en compte les característiques dels animals, de 
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l'allotjament, l'espai disponible, les condicions higienico-sanitàries, les repercussions i 
les molèsties que puguin generar al veïnat o a l'entorn.  

 

Article 66.- Condicions de manteniment 

1. Les persones propietàries i posseïdores d'animals estan obligades a mantenir la 
higiene, la neteja, l'alimentació i la salut adequada d'aquests. En aquest sentit, s'ha de 
procedir a la neteja diària dels allotjaments dels animals, procurant la desratització, 
desinfecció, desinsectació i ventilació adient dels mateixos i evitant llocs sense llum o 
en condicions climàtiques inadequades. Els animals de companyia no poden tenir com 
allotjament habitual els celoberts i/o balcons. 

2. Els animals de companyia només es mantindran subjectes en un lloc per causes 
justificades i durant un espai de temps limitat. S'utilitzaran com a mètode de subjecció 
les cadenes escorredores, tret de causa justificada. Les cadenes escorredores han 
d'anar sobre un cable horitzontal i han de permetre que l'animal pugui jeure i pugui 
arribar a l'aixopluc. El collar i la cadena han de ser proporcionats a la talla i força de 
l'animal i en cap cas, por ser de longitud inferior a 3 metres, ni el collar pot ser de força 
o estrangulació. Si s'ha d'emprar una cadena fixa, ha de tenir un dispositiu que eviti la 
torsió, el seu enrotllament i la immobilització de l'animal.  

3. Els vehicles no poden ser en cap cas l'allotjament habitual o temporal dels animals 
de companyia. Queda prohibit mantenir els animals en un vehicle estacionat tret que 
aquest es trobi en una zona d'ombra, tingui garantida la ventilació i la temperatura del 
cotxe no superi els 28 graus, i en cap cas durant un espai de temps superior a 30 minuts. 
No es permet tancar animals de companyia en el maleter dels cotxes si aquest no està 
adaptat per garantir la seva ventilació i evitar una possible intoxicació dels animals pels 
gasos originats pel mateix cotxe.  

 

Article 67.- Atenció sanitària i identificació 

1. Les persones propietàries i posseïdores d'animals de companyia tenen l'obligació de 
mantenir-los en condicions higiènic-sanitàries, i de benestar, seguretat i salubritat, 
adequades a la seva espècie i raça. Han d'estar ben alimentats, correctament allotjats, 
i se'ls han de donar les atencions veterinàries necessàries per garantir el seu estat de 
salut i prevenir la transmissió de malalties a altres persones o animals.  

2. Les persones propietàries o posseïdores d'animals han de facilitar als tècnics o 
tècniques de sanitat i als/les agents d'autoritat municipal les visites necessàries per 
comprovar les condicions d'allotjament, manteniments i tracte dels animals.  

3. Les persones propietàries o posseïdores d'animals de companyia han d'identificar als 
seus animals de companyia amb microxip homologat, i inscriure'ls en el registre censal 
municipal en el termini màxim de 30 dies, comptats a partir de la data de l'adquisició de 
l'animal o del canvi de residència, i 90 dies des de la data de naixement.  

4. Els gossos, els gats i les fures han de portar d'una manera permanent pels espais o 
les vies públiques una placa identificadora o qualsevol altre mitjà adaptat al collar en 
què han de constar el nom de l'animal i el telèfon de la persona que n'és posseïdora o 
propietària.   

 

Article 68.- Responsabilitats generals 

1. Les persones posseïdores d'animals, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària 
de les persones propietàries, són responsables dels danys, els perjudicis i les molèsties 
que ocasionin els seus animals a les persones, a altres animals, als béns, a les vies, als 
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espais públics i al medi natural en general, d'acord amb el que estableix la legislació civil 
aplicable.  

2. Quan es tracti d'animals salvatges o d'animals de companyia exòtics la tinença dels 
quals és permesa i, que per les seves característiques, puguin causar danys a les 
persones, a altres animals, als béns, a les vies i espais públics i al medi natural, han de 
mantenir-los en captivitat de manera que es garanteixin les mesures de seguretat 
necessàries. Així mateix, no poden exhibir-los ni passejar-los per les vies i els espais 
públics, i han de tenir subscrita una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil.  

3. Les persones propietàries o posseïdores d'animals de companyia estan obligades a 
comunicar la desaparició de l'animal a l'Ajuntament on estigui censat en un termini de 
48 hores de manera que en quedi constància. 

4. En cas de greu o persistent incompliment de les condicions establertes en els articles 
anteriors, l'administració municipal pot disposar qualssevol mesura correctora i fins i tot 
ordenar el trasllat d'animals al lloc o establiment més adequat, amb les despeses a 
càrrec del propietari.   

 

Article 69.- Responsabilitats pel que fa a la convivència 

1. Les persones propietàries o posseïdores d'animals estan obligades a adoptar les 
mesures necessàries perquè la tranquil·litat del veïnat no sigui alterada pel 
comportament dels seus animals, sobretot perquè no puguin molestar amb sorolls i 
lladrucs els veïns o altres persones, especialment en hores de descans.  

2. Es prohibeix  des de les 22 hores fins les 8 hores deixar en patis, terrasses, galeries 
i balcons o altres espais oberts animals domèstics que amb els seus sons, crits o cants 
destorbin el descans del veïnat.  

3. Es prohibeix deixar sols en patis, terrasses i balcons o altres espais oberts els gossos 
que per la seva especial condició o caràcter irritable es manifestin amb insistents 
lladrucs, encara que sigui en hores diürnes. Els seus propietaris o posseïdors tindran 
cura, en tot cas, aquests animals molestin al veïnat. 

4. En balcons terrasses i similars s'han de prendre les mesures necessàries per evitar 
que els animals, especialment els gossos o gats, puguin afectar amb les seves 
deposicions i miccions els pisos inferiors o la via pública. 

5. No està permesa l'entrada d'animals en tota mena de locals destinats a la fabricació, 
emmagatzematge, transport, manipulació o venda d'aliments, i a les piscines públiques, 
llevat dels gossos pigall i els de seguretat. 

6. A les zones d'ús comú d'habitatges i comunitats de veïns, els animals han d'anar 
lligats i, si és necessari, proveïts de morrió. 

7. Les comunitats de veïns i veïnes o de persones propietàries poden preveure en els 
seus reglaments la possibilitat de tinença d'animals domèstics en els seus habitatges; 
així com establir les normes d'ús dels espais d'ús comú o dels ascensors per part dels 
animals. 

 

Article 70.- Gossos de guarda i vigilància.  

Els gossos de guarda i vigilància d'obres, empreses i habitatges s'han de tenir de 
manera que els vianants no prenguin cap mal ni que l'animal pugui abandonar el recinte, 
atacar qui circuli per la via pública o provocar un accident. A més s'han de complir els 
següents requisits: 



36 

 

a). S'ha de col·locar en un lloc ben visible un rètol advertint del perill de l'existència d'un 
gos vigilant al recinte. 

b). S'han de complir els requisits que s'especifiquen per a animals potencialment 
perillosos.  

 

Article 71.- Col·laboració amb les autoritats 

Les persones propietàries o posseïdores d'animals, i les persones titulars de nuclis 
zoològics tenen l'obligació de permetre a les autoritats competents l'acció inspectora, 
així com facilitar-los la documentació exigible. 

 

Capítol III. Presència d'animals a la via pública, espais públics i transport públic 

 

Article 72.- Prohibicions  

1. Les persones propietàries o posseïdores d'animals han d'evitar, en tot moment, que 
aquests causin danys o embrutin la via pública i els espais públics, així com les façanes 
dels edificis. És especialment prohibit:  

a). L'accés d'animals als edificis públics, parcs infantils i zones enjardinades, llevat dels 
espais on se'ls autoritza expressament l'entrada i dels gossos pigall.  

b). Rentar els animals a la via pública i/o espais públics, així com fer-los beure aigua en 
contacte amb sortidors de les fonts públiques. 

c). Donar-los menjar a la via pública i/o espais públics sense autorització de 
l'Ajuntament. 

d). Anunciar a la via pública i/o espais públics transaccions d'animals. 

e). L'ensinistrament de gossos per a les activitats d'atac, defensa, guarda i similars. 

f). L'abandonament d'animals i no evitar la fugida d'aquests, sobretot d'espècies 
exòtiques o híbrides de manera que es produeixi una alteració ecològica greu. 

g). Les deposicions i miccions d'animals a les vies públiques, voreres, als parcs infantils 
o jardins d'ús dels infants i qualsevol espai públic. Les persones propietàries o 
posseïdores d'animals han de recollir les deposicions immediatament i dipositar-les en 
els llocs habilitats per l'Ajuntament i abocar aigua a les miccions dels animals per diluir-
les. 

h). Les miccions d'animals en les façanes dels edificis i en el mobiliari urbà. Les persones 
propietàries o posseïdores d'animals han de procedir immediatament a la neteja dels 
elements afectats i abocar aigua a les miccions dels animals per diluir-les. 

2. En el cas que es produeixi una infracció dels articles anteriors, els agents de l'autoritat 
municipal podran imposar denúncia pertinent. 

 

Article 73.- Mètodes de subjecció 

A les vies públiques, llocs i espais públics urbans en general, els gossos han d'anar 
lligats amb la corresponent corretja, han de dur collar i la placa identificadora. L'ús de 
morrió és obligatori per als animals d'aquelles races per les quals així ho estableixi la 
normativa sectorial d'aplicació, o per aquells animals que manifestin un caràcter 
marcadament agressiu o hagin agredit anteriorment persones o animals, així com per 
aquells gossos que hagin estat ensinistrats per a l'atac i la defensa. A l'entorn natural 
(camins, pistes forestals, corriols, o qualsevol altre lloc per on puguin passar vianants o 
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ciclistes), els gossos poden anar sense lligar sempre i quan obeeixin les ordres verbals 
i estiguin sota el camp de visió de la persona conductora, la qual ha de dur sempre a 
sobre la corretja. La persona posseïdora de l'animal, sense perjudici de la responsabilitat 
subsidiària de la persona propietària, és responsable dels danys, els perjudicis i les 
molèsties que ocasioni a les persones, a altres animals i als béns, a les vies i espais 
públics i al medi natural en general, d'acord amb el que estableix la legislació civil 
aplicable.  

 

Article 74.- Espais reservats als animals de companyia 

1. L'Ajuntament ha d'establir i mantenir per als animals de companyia espais reservats  
per al seu esbarjo, socialització i realització de les seves necessitats fisiològiques, en 
correctes condicions d'higiene i salubritat. 

2. Aquests espais, anomenats pipi-cans, han de garantir la seguretat dels animals i de 
les persones, així com la fugida o la pèrdua dels animals. 

3. Les persones propietàries o posseïdores d'animals de companyia han de vigilar en 
tot moment els seus animals, i evitar molèsties a les persones i a altres animals que 
comparteixin l'espai, així com complir les normes d'ús que s'hi fixin. També resten 
obligades a retirar les deposicions fecals dels seus animals i dipositar-les a les 
papereres o contenidors adients. 

 

Article 75.- Transport públic 

1. Es poden traslladar animals domèstics per mitjà del transport públic sempre i quan el 
seu volum permeti el seu trasllat a l'interior dels transportadors, en condicions d'higiene 
i seguretat oportunes i amb la documentació que correspongui. El trasllat d'animals 
domèstics, el volum dels quals no permeti l'ús del transport públic, s'ha de realitzar 
d'acord amb les disposicions vigents i les que dictin l'administració de la Generalitat de 
Catalunya o les autoritats competents en cadascun dels casos.  

2. Els gossos pigall i els dels cossos i forces de seguretat i empreses de seguretat poden 
circular lliurement en els transports públics urbans, sempre que vagin acompanyats per 
la persona amb discapacitat visual, per l'agent d'un cos o força de seguretat i l'agent de 
seguretat, respectivament, i gaudeixin de les condicions higiènic-sanitàries i de 
seguretat previstes a la normativa.  

 

Article 76.- Accés a llocs de pública concurrència 

Queda prohibit l'accés d'animals de companyia a l'interior d'edificis i instal·lacions 
públiques, excepte en els espais on s'autoritza la seva entrada. Les prohibicions i 
restriccions no afecten a gossos d'assistència quan vagin acompanyant a persones 
discapacitades.  

 

Article 77.- Animals de companyia abandonats i perduts 

1. Es considera abandonat un animal de companyia quan no dugui la identificació 
establerta legalment per localitzar la persona propietària i no vagi acompanyat per cap 
persona. Es considera perdut un animal de companyia quan dugui identificació per 
localitzar la persona propietària i no vagi acompanyat de cap persona.  

2. Atès que està prohibit abandonar animals, els propietaris d'animals de companyia que 
no puguin o no vulguin continuar tenint-los, han de lliurar-los al servei municipal 
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encarregat de la seva recollida o una entitat de protecció i defensa dels animals 
legalment constituïda.  

 

Article 78.- Servei de recollida d'animals de companyia 

1. Correspon a l'Ajuntament recollir i controlar els animals de companyia abandonats o 
perduts. L'Ajuntament, mitjançant empreses o associacions amb qui tingui un contracte 
o conveni, es fa càrrec de l'animal abandonat o perdut fins que sigui recuperat, cedit o 
adoptat.  

2. L'Ajuntament ha de disposar d'instal·lacions de recollida d'animals abandonats o 
perduts adequades o delegar la realització d'aquest serveis a altres entitats autoritzades.  

3. El termini per a recuperar un animal sense identificació és de 20 dies. L'animal s'ha 
de lliurar amb la identificació corresponent i amb el pagament previ de totes les 
despeses originades. Si l'animal porta identificació, aleshores, s'ha d'avisar a la persona 
propietària, la qual disposa d'un termini de 20 dies per a la recuperació de l'animal, 
abonant les despeses originades. Un cop transcorregut aquest termini, si la persona 
propietària o posseïdora no l'ha recollit, aquest animal es considera abandonat i pot 
ésser cedit, acollit temporalment o, en darrer extrem, sacrificat d'acord amb la normativa 
aplicable. 

4. Per a recuperar un animal, el seu propietari ha d'acreditar la seva propietat, inscriure'l 
en el cens d'animals domèstics en cas que no ho estigui, abonar les despeses que hagi 
originat, inclòs, si escau, la seva identificació i registre i la taxa fiscal de recuperació 
d'animals si s'escau. Si aquests tràmits no es realitzen en el temps estipulat, l'animal es 
considera legalment abandonat, procedint a la tramitació de la sanció corresponent. 

5. En el cas que un gran nombre de gats que es trobin en un estat sanitari i nutricional 
deficient i que es reprodueixin amb molta facilitat, l'Ajuntament promourà colònies de 
gats. Aquestes colònies consisteixen en l'agrupació controlada de gats, degudament 
esterilitzats, en espais públics a càrrec d'organitzacions, voluntaris i entitats cíviques 
sense ànim de lucre.  

 

Capítol IV. Cens municipal i identificació 

 

Article 79.- Inscripció 

Les persones propietàries o posseïdores d'animals de companyia els han d'inscriure en 
el cens municipal d'animals domèstics de companyia en el termini màxim de 3 mesos 
des del naixement, i d'1 mes des de la data d'adquisició o canvi de residència de l'animal. 
La inscripció es fa mitjançant petició normalitzada on consten com a mínim les dades 
del propietari (nom, cognoms, DNI, domicili i telèfon), document acreditatiu de la 
identificació de l'animal, dades de l'animal (espècie, raça, sexe, nom, característiques, 
data de naixement), codi d'identificació, domicili de l'animal, i si es tracta d'un gos 
potencialment perillós, ha d'aportar a més la justificació que disposa d'una assegurança 
de responsabilitat civil, un certificat de capacitat física i un certificat d'aptitud psicològica, 
per sol·licitar la corresponent llicència municipal.  

 

Article 80.- Comunicacions 

La mort, la cessió o canvi de residència d'un animal s'ha de comunicar al cens municipal 
en el termini màxim d'1 mes des que s'hagi produït. La sostracció o pèrdua d'un animals 
de companyia s'ha de comunicar al cens municipal en el termini de 48 hores d'ençà que 
es tingui coneixement d'aquests fets.   
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Article 81.- Identificació 

1. Els gossos, gats, fures i altres espècies d'animals, si s'escau, han d'estar identificats 
mitjançant una identificació electrònica amb la implantació d'un microxip homologat. 

2. La persona o l'entitat responsable de la identificació de l'animal ha de lliurar a la 
persona posseïdora de l'animal un document acreditatiu en què constin les dades de la 
identificació de l'animal. Tanmateix, ha de comunicar les dades al Registre General 
d'Animals de Companyia, en el termini de 20 dies, comptats des de la identificació. 

3. La identificació dels gossos, els gats i les fures constitueix un requisit previ i obligatori 
per a fer qualsevol transacció de l'animal.   

Capítol V. Normes sanitàries 

 

Article 82.- Condicions generals 

1. Tot animal de companyia té dret a rebre i, la persona propietària té el deure d'oferir-
li, les atencions sanitàries i els controls veterinaris necessaris per a mantenir un bon 
estat de salut i evitar la transmissió de malalties a les persones o a altres animals. Aquest 
dret esdevé un deure pels propietaris. Amb aquesta finalitat les autoritats administratives 
poden ordenar l'execució de determinades campanyes sanitàries obligatòries pels 
animals de companyia, de la forma i en el moment que es determini. 

2. Les persones propietàries d'animals de companyia han de tenir la corresponent 
documentació sanitària on s'especifiquin les vacunes,  tractaments que se'ls hagi 
aplicat., les característiques de l'animal i l'estat sanitari d'aquest. Les persones 
propietàries han de sotmetre als animals a les vacunacions o tractaments obligatoris 
que determinin l'autoritat municipal o qualsevol altre òrgan competent.  

 

Article 83.- Obligacions dels veterinaris 

1. Els veterinaris, consultoris veterinaris, clíniques veterinàries i hospitals veterinaris 
estan obligats a comunicar a l'Ajuntament tota malaltia transmissible en la forma que 
estigui establerta, perquè independentment de les mesures zoo-sanitàries, es posin en 
marxa les corresponents mesures higienic-sanitàries de protecció civil. 

2. Tenir un arxiu amb la fitxa clínica dels animals objecte de vacunació o de tractament 
obligatori, el qual ha d'estar a disposició de l'autoritat competent.  

3. Informar a les persones propietàries o posseïdores d'animals de companyia de 
l'obligatorietat d'identificar-los. D'igual manera, han d'informar a aquestes persones de 
l'obligació de registrar els seus animals de companyia en el cens municipal.  

 

Article 84.- Sacrifici i esterilització 

Amb l'objectiu d'eutanàsia zero, el sacrifici d'animals només es pot realitzar en els casos 
previstos legalment. En tot cas, s'ha d'efectuar sota el control i responsabilitat d'un 
veterinari, i utilitzant un mètode, aprovat per l'autoritat competent, que impliqui el mínim 
sofriment de l'animal, de manera indolora i amb adormiment previ de l'animal, en la 
mesura que sigui possible tècnicament.   
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Article 85.- Protocol de mossegades 

1. En el cas que un animal de companyia mossegui o lesioni a una persona o  a un altre 
animal, la persona propietària o posseïdora ha de facilitar les seves dades i les de 
l'animal a la persona agredida o als seus representant legals, així com a les autoritats 
competents que ho sol·licitin. Talment, ha de comunicar aquest fet a l'Ajuntament en el 
termini màxim de 24 hores, aportant la cartilla sanitària de l'animal agressor. A més a 
més, ha de sotmetre a l'animal a un període d'observació veterinària de 14 dies en el 
termini màxim de 24 hores després de l'agressió. 

2.  Durant el període d'observació veterinària, quan sigui possible i sota responsabilitat 
de la persona propietària o posseïdora, l'animal pot romandre al seu allotjament habitual, 
havent de realitzar controls veterinaris en el cas de canvis en el comportament o estat 
de salut de l'animal, i amb l'obligació de comunicar al veterinari qualsevol canvi sanitari 
o de comportament que observi. Quan ho aconselli alguna circumstància, es farà en un 
centre veterinari o en el centre que disposi l'Ajuntament de Piera, essent les despeses 
que es generin a càrrec del propietari.  

3. Presentar al Servei de Salut Pública el comprovant de l'inici d'observació veterinària 
en el termini màxim de 48 hores que s'hagi produït la lesió i el comprovant de termini de 
l'observació veterinària en el termini màxim de 48 hores des que s'hagi produït.  

4. Si l'animal agressor és rodamón o no té propietari conegut, el servei competent de 
l'Ajuntament s'ha de fer càrrec de la seva captura i de la seva observació veterinària.  

 

Capítol VI. Comerç d'animals domèstics i altres activitats econòmiques 

 

Article 86.- Prohibicions 

Queda totalment prohibida la venda d'animals domèstics de companyia fora dels 
establiments autoritzats. Aquesta prohibició és extensiva al mercat setmanal dels 
dissabtes.  

 

Article 87.- Establiments autoritzats 

Els establiments de venda d'animals domèstics han de tenir l'autorització municipal 
d'obertura, estar inscrits al Registre de Nuclis Zoològics del Departament d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca o del Departament competent, i complir els requisits següents: 

a). Tenir en perfectes condicions higiènico-sanitàries tant l'establiment com els animals 
que hi romanen dins. 

b). Disposar d'un llibre de registre oficial o diligenciat per l'Administració competent on 
consti data d'entrada, procedència, identificació individual de l'animal, data de sortida i 
destinació.  

c). Tenir l'acreditació de la procedència de tots els animals de companyia dipositats a 
l'establiment. 

d). Vendre els animals de companyia identificats. 

e). Vendre els animals en bones condicions sanitàries, desparasitats i sense símptomes 
aparents de patologies psíquiques o físiques. Si l'edat dels cadells ho permet, han 
d'estar desparasitats i vacunats. Els establiments són responsables de les malalties 
d'incubació i genètiques diagnosticables, en ells i en els seus progenitors, no detectades 
en el moment de la venda.    
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f). Lliurar al comprador un document on s'acrediti la data de venda, tipus, raça, edat, 
procedència, criador de  l'animal, estat sanitari i altres característiques que ha de 
conèixer el comprador per mantenir l'animal en les òptimes condicions higiènico-
sanitàries i de benestar.  

g). Prendre les mesures necessàries per a l'eliminació sanitària de cadàvers i deixalles.  

h). Prendre mesures adients per tal d'evitar molèsties al veïnat, sorolls, olors, etc.  

i). Tenir en un lloc visible l'acreditació de la seva inscripció en el Registre de nuclis 
zoològics, quan es tracti d'establiments d'accés públic.  

 

Article 88.- Documentació 

La sol·licitud de llicència municipal d'obertura dels establiments de venda, de cria i de 
manteniment d'animals, s'ha de presentar acompanyada de la documentació exigida a 
tots els establiments i la següent documentació addicional: 

1. Memòria tècnica subscrita pel facultatiu veterinari amb les determinacions següents: 

a). Condicions tècniques de l'establiment. 

b). Pla  de control de desratització, desinsectació i desinfestació. 

c). Programa d'higiene i profilaxi de les diferents espècies d'animals que es venen, que 
ha de preveure: inspecció a l'entrada dels exemplars, desparasitació externa, 
desparasitació interna, règim de vacunes, inspecció sanitària (periodicitat i 
documentació sanitària), identificació i cens dels animals que ho requereixin, neteja de 
les gàbies i recintes, existència de farmaciola o no, descripció de la sala i sistemes 
d'aïllament sanitari, gestió de cadàvers i gestió de residus sanitaris (xeringues, 
medicaments, etc.). 

d). Pla d'alimentació per mantenir als animals en un estat de salut adequat. 

e). Definició de mesures de protecció i seguretat aplicades per evitar la fugida dels 
animals i la producció de danys.  

2. Documents acreditatius de la superació del curs de cuidador o cuidadora dels animals. 

3. Dades identificatives del Servei Veterinari al qual queda adscrit l'establiment per a 
l'atenció dels animals objecte de la seva activitat.  

 

Article 89.- Condicions 

Tots els establiments comercials han de comptar amb les següents condicions: 

a). Extensió suficient de les instal·lacions dels animals per assegurar el seu benestar, 
respectant les mesures higienicosanitàries adients i requeriments comportamentals de 
les diferents espècies allotjades.  

b). Sistemes d'airejament natural o artificial que assegurin l'adequada ventilació del 
local.  

c). Safareigs, estris per a la gestió dels residus i tot allò que sigui necessari tant per a 
mantenir netes les instal·lacions com per a preparar en condicions l'alimentació dels 
animals.  

d). Revestiments de materials que assegurin la perfecta i fàcil neteja i desinfecció. Les 
unions entre el sòl i les parets seran preferiblement de perfil còncau.  
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e). Il·luminació natural o artificial suficient (festius inclosos) per a permetre realitzar les 
operacions pròpies de l'activitat en perfectes condicions i el manteniment dels animals 
en perfectes condicions.  

f). Mesures d'insonorització adequades al tipus d'animals de l'establiment. 

g). Control ambiental de plagues.  

h). Qualsevol altra mesura que determini la Llei.  

 

Article 90.- Condicions dels centres d'allotjament 

Tots els requisits i condicions anteriors també han de complir-los els centres 
d'allotjament temporal o permanent d'animals domèstics i els centres de cria i 
ensinistrament. 

 

Article 91.- Certàmens 

Els certàmens d'animals que puguin celebrar-se a Piera (mercats, exhibicions, 
exposicions, mostres, concursos o subhastes), siguin itinerants o no, han de sol·licitar 
l'informe favorable de l'Ajuntament. La sol·licitud de l'informe ha d'anar acompanyada 
de la documentació següent:  

a). Identificació del certamen. 

b). Descripció del lloc on es vol celebrar. 

c). Dies i hores de celebració del certamen. 

d). Nombre aproximat d'animals, classificat per espècies, que concorren al certamen. 

e). Programa de mesures sanitàries que s'han d'adoptar durant la celebració del 
certamen, signat pel veterinari responsable.  

f). Nom, adreça i telèfon de la persona o persones encarregades de l'organització del 
certamen, a efectes de comunicació urgent.  

g). Normes de participació i memòria justificativa dels mitjans de neteja i desinfecció de 
les instal·lacions o espais que s'utilitzin, zona d'aïllament sanitari dels animals, revisió 
veterinària dels animals prèvia al certamen, manteniment de les condicions 
higienicosanitàries dels animals i de les instal·lacions, característiques de gàbies i/o 
tancats per allotjar els animals, sistema de recollida i eliminació de femtes i residus, 
acreditació de la procedència dels animals, tot allò que sigui de rellevància o interès per 
a l'emissió de l'informe.  

 

Article 92.- Inspecció municipal  

L'Ajuntament pot inspeccionar els establiments de venda, guarda, cria i ensinistrament 
d'animals domèstics, així com els circs, zoològics ambulants, atraccions ambulants amb 
animals, certàmens i activitats similars.  

 

Capítol VII. Gossos potencialment perillosos 

Article 93.- Definició 

1. Es permet la tinença de gossos potencialment perillosos, els quals tenen aquesta 
consideració si compleixen alguns dels requisits següents: 
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 1.1. Els que pertanyen a una de les races següents o als seus encreuaments: 

  a). Akita Inu 

  b). Terrier de Staffordshire americà 

  c). Bullmastiff 

  d). Dòberman 

  e). Dog argentí 

  f). Dog de Bordeus 

  g). Fila brasiler 

  h). Mastí napolità 

  i). Pit bull terrier 

  j). Presa canari 

  k). Rottweiler 

  l). Bull terrier de Staffordshire 

  m). Tosa inu o japonès 

  n). Qualsevol altre que es pugui determinar legalment 

 1.2. Aquells que han estat ensinistrats per l'atac i la defensa 

 1.3. Aquells que manifestin un caràcter marcadament agressiu, hagin agredit a 
persones o a altres animals, i aquells que les seves característiques es 
corresponguin amb  totes o la majoria de les esmentades a l'annex II del Reial    
Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei estatal 50/1999, de 23 
de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment 
perillosos.  

 

Article 94.- Determinació de la perillositat 

Correspon a l'Ajuntament determinar la potencial perillositat dels gossos que manifestin 
un caràcter marcadament agressiu o que hagin protagonitzat agressions a persones o 
a altres animals. Aquesta potencial perillositat s'ha de determinar en base a criteris 
objectius, bé d'ofici o després d'una notificació o denúncia, amb l'informe previ d'un 
veterinari. oficial o col·legiat, designat o habilitat per l'autoritat competent.  

 

Article 95.- Identificació i registre 

És obligatori identificar mitjançant microxip homologat els gossos considerats 
potencialment perillosos. Aquest requisit és preceptiu per a l'adopció de la llicència 
municipal de tinença i conducció d'aquests animals. Així mateix, les persones 
propietàries o posseïdores de gossos potencialment perillosos han d'inscriure aquests 
animals en el registre municipal. 

 

Article 96.- Llicència municipal per a la tinença i conducció de gossos 
potencialment perillosos 

Les persones propietàries o posseïdores de gossos potencialment perillosos han de 
disposar obligatòriament de la corresponent llicència municipal en vigor, la qual han de 
dur a sobre quan condueixin els seus animals a la via pública o als espais públics.  
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Article 97.- Requisits per a l'obtenció i renovació de la llicència municipal 

1. D'acord amb la normativa específica de la matèria, els requisits per a l'obtenció o 
renovació de la llicència municipal per a la tinença i conducció de gossos potencialment 
perillosos són els següents: 

a).  Ser major d'edat 

b). No haver estat condemnat o condemnada per delictes d'homicidi, lesions, tortures, 
contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, 
d'associació amb banda armada o de narcotràfic, o no haver estat privat o privada, 
mitjançant resolució judicial o governativa, de la tinença d'animals potencialment 
perillosos  

c). No haver estat sancionat o sancionada per infraccions greus o molt greus que hagin 
comportat sancions accessòries o comís de l'animal, respectivament, d'acord amb la 
normativa específica sobre tinença d'animals potencialment perillosos (Llei 50/1999, de 
23 de desembre i Llei 10/1999, de 30 de juliol). 

d). Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos 
potencialment perillosos, la qual cosa implica de facto poder proporcionar-los les 
atencions necessàries, així com poder garantir el seu manteniment, maneig i domini. 

e). Acreditar haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per a danys a 
tercers en vigor, amb una cobertura no inferior a 120.000 €. 

 

Article 98.- Condicions de la llicència municipal 

1. La llicència municipal s'atorga o es renova, a petició de la persona interessada, per 
l'òrgan municipal competent, un cop verificats els requisits establerts a l'article anterior.  

2. La llicència municipal té una validesa de 5 anys i pot ser renovada per períodes iguals 
successius, sempre que la persona titular compleixi els requisits establerts legalment. 
No obstant això, aquesta llicència perd la seva vigència quan la persona titular deixi de 
complir qualsevol dels requisits establerts legalment. 

3. Qualsevol variació en les dades que figuren a la llicència ha de ser comunicada per 
la persona titular a l'Ajuntament en el termini de 15 dies, comptats des de la data que es 
produeixi.  

4. La intervenció, mesura cautelar o suspensió que afecti a la llicència administrativa en 
vigor, acordada la via judicial o administrativa, són causes per denegar l'expedició d'una 
altra de nova o la seva renovació fins que aquelles s'hagin aixecat. 

 

Article 99.- Obligacions i prohibicions 

1. Amb caràcter general, les persones propietàries o posseïdores de gossos 
potencialment perillosos tenen les següents obligacions: 

a). Disposar de la corresponent llicència municipal per a la tinença i conducció en vigor. 

b). Identificar l'animal en la forma establerta en aquesta Ordenança. 

c). Inscriure l'animal potencialment perillós en el registre municipal. En aquest sentit, la 
persona titular de l'animal ha de sol·licitar, dins el termini de 15 dies, comptat des de la 
data d'obtenció de la corresponent llicència municipal, la inscripció de l'animal al 
Registre Censal Municipal. 

d). Comunicar al Registre Censal Municipal els incidents produïts al llarg de la vida de 
l'animal coneguts per les autoritats administratives o judicials, la baixa per mort 
certificada per veterinari o autoritat competent, la venda, la cessió, el trasllat (permanent 
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o temporal per un període superior a tres mesos) a un altre municipi, el canvi de codi 
d'identificació, la sostracció o pèrdua de l'animal, així com qualsevol altra modificació de 
les dades que figurin en el Registre. Aquesta obligació s'ha de complir dins el termini de 
15 dies, comptats des de la data que es produeixi el fet, llevat dels casos des sostracció 
o pèrdua de l'animal, els quals s'han de comunicar en el termini de 48 hores, comptats 
d'ençà que es tingui coneixements dels fets. 

e). Prendre les mesures necessàries per evitar possibles molèsties i perjudicis a les 
persones, animals i béns. 

f). Contractar una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una 
cobertura mínima de 120.000 € 

g). Mantenir els animals en adequades condicions higièniques i sanitàries, i amb les 
atencions necessàries d'acord amb les necessitats fisiològiques i característiques 
pròpies de l'espècie o raça de l'animal. 

h). Transportar els animals potencialment perillosos d'acord amb la normativa específica 
sobre benestar animal, i adoptar les mesures de seguretat i precaució que les 
circumstàncies aconsellin, a fi i efecte de garantir la seguretat de les persones, béns i 
altres animals, durant el temps de transport i espera de càrrega i descàrrega. 

i). Lliurar cada any, si escau, al Registre Censal Municipal, dins el termini de 15 dies, 
comptat des de la data del seu venciment, una còpia de la corresponent pòlissa 
d'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers, amb la finalitat de comprovar 
la seva vigència.  

j). Complir en general amb totes les normes de seguretat ciutadana establertes en la 
legislació vigent i, especialment, les regulades a la legislació específica sobre gossos 
potencialment perillosos.  

2. Les persones propietàries o posseïdores de gossos potencialment perillosos que 
hagin causat lesions a persones o altres animals estan obligades a: 

a). Facilitar les dades de l'animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida, a 
les persones propietàries de l'animal agredit i a les autoritats competents que ho 
sol·licitin. 

b). Comunicar l'agressió i presentar la documentació sanitària de l'animal, en el termini 
màxim de 24 hores posteriors als fets, a les autoritats municipals i posar-se a la seva 
disposició. 

c). Sotmetre l'animal agressor, en el termini de 7 dies posteriors als fets, a observació 
veterinària. 

d). Presentar a les autoritats municipals el corresponent certificat veterinari, en el termini 
de 15 dies, comptat des del dia que s'hagi iniciat l'observació veterinària. 

e). Comunicar a les autoritats municipals qualsevol incidència que es produeixi durant 
el període d'observació veterinària, com per exemple: la sostracció, pèrdua, desaparició, 
trasllat, mort de l'animal etc. 

f). Pagar les despeses ocasionades per la reclusió de l'animal agressor en un centre 
veterinari autoritzat amb la finalitat de sotmetre'l a observació, i sempre i quan les 
circumstàncies ho aconsellin i l'autoritat municipal ho consideri oportú.  

3. És especialment prohibit:  

a). Abandonar un gos potencialment perillós. 

b). Vendre o transmetre, per qualsevol títol, un gos potencialment perillós a qui no estigui 
en possessió de la corresponent autorització municipal. 



46 

 

c). Ensinistrar gossos potencialment perillosos amb la finalitat exclusiva d'acréixer i 
reforçar l'agressivitat, o altres finalitats prohibides (atac, baralles, etc.), llevat dels casos 
d'activitats de vigilància i guarda d'empreses de seguretat i dels diferents cossos de 
seguretat. En aquests casos, l'ensinistrament s'ha de realitzar en els centres o 
instal·lacions legalment autoritzats i per ensinistradors que tinguin un certificat de 
capacitació expedit o homologat per l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.  

d). Organitzar o celebrar qualsevol tipus d'actes on la participació de gossos 
potencialment perillosos estigui adreçada a demostrar la seva agressivitat. 

e). Deixar deslligat o no dur amb morrió un gos potencialment perillós, així com no haver 
adoptat les mesures necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua. 

f). Adquirir un gos potencialment perillós les persones menors d'edat o privades, 
judicialment o governativament, de la seva tinença.  

 

Article 100.- Mesures de precaució i seguretat  

1. Les persones propietàries o posseïdores de gossos potencialment perillosos han de 
tenir en compte que estan obligades a complir una sèrie de mesures de seguretat i 
precaucions. Atès això, a les vies públiques, a les parts comunes dels immobles 
col·lectius, en els transports públics i en els llocs i espais d'ús públic en general, s'ha de 
complir el següent:  

a). Els gossos potencialment perillosos han d'anar lligats amb cadena o corretja no 
extensible, la qual ha de tenir menys de 2 metres. 

b). Els gossos potencialment perillosos han d'anar proveïts del corresponent morrió 
homologat i adequat per la seva raça, sense que en cap cas puguin ser conduïts per 
menors de 16 anys, ni es pugui portar més d'un gos potencialment perillós per persona. 
Tothom que porti un gos potencialment perillós a la via pública, espais públics i 
transports públics, ha de dur a sobre la corresponent llicència municipal, la qual ha 
d'exhibir quan li sigui requerida per un agent de l'autoritat. 

2. A les finques, cases de camps, xalets, parcel·les, terrasses, patis o qualsevol altre 
lloc delimitat, els gossos potencialment perillosos han d'estar lligats, llevat que es disposi 
d'un habitacle amb superfície, alçada i tancament adequat, amb l'objectiu de protegir les 
persones i els animals que puguin accedir o s'acostin a aquests llocs. 

3. Pel que respecta a les condicions d'allotjament, s'ha de complir el següent: 

a). Les parets i les tanques han de ser suficientment altes i consistents, estant ben 
fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l'animal i així evitar la sortida de l'animal 
del recinte.  

b). Les portes de les instal·lacions han de ser resistents i efectives per evitar que els 
animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat. 

c). El recinte ha d'estar convenientment senyalitzat amb l'advertiment que hi ha un gos 
potencialment perillós. 

 

Article 101.- Mesures cautelars  

En cas d'indicis racionals de faltes greus o molt greus, l'Ajuntament pot comissar gossos 
potencialment perillosos amb caràcter preventiu fins a la resolució de l'expedient 
sancionador corresponent a la finalització de les circumstàncies que el van determinar. 
En el cas que la persona sigui sancionada s'ha de determinar la destinació de l'animal. 
Les despeses fins a la resolució de l'expedient i les de les actuacions relacionades amb 
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aquest expedient van a càrrec del propietari o posseïdor de l'animal, sens perjudici de 
la imposició de les sancions corresponents. 

 

Capítol VIII. Exòtics, fauna autòctona i altres animals 

 

Article 102.- Animals exòtics 

La tinença d'animals exòtics en domicilis particulars es regeix pel que estableixen els 
tractats i convenis internacionals signats per l'Estat Espanyol, per la normativa 
comunitària i pel que regula la legislació estatal i autonòmica de protecció d'animals. En 
aquest sentit, els propietaris d'una espècie de fauna no autòctona, sempre que la seva 
tinença sigui permesa, han d'acreditar documentalment la seva procedència legal. No 
es permet la tinença d'animals d'agressivitat manifesta o que poden representar un perill 
sense l'autorització expressa de l'Ajuntament. Aquests animals s'han d'allotjar en un 
entorn adequat a la seva espècie que garanteixi les seves necessitats i benestar.  

 

Article 103.- Fauna autòctona 

En general, no està permès donar de menjar als animals salvatges de la fauna autòctona 
en tot el terme municipal. En particular, és prohibit donar de menjar als senglars, coloms 
i gats al nucli urbà, llevat de persones degudament autoritzades. 

 

Article 104.- Tinença d'altres animals domèstics o no, no considerats de 
companyia 

La tinença i criança de coloms, així com la d'altres animals domèstics considerats de 
consum humà (conill, aviram, etc.) en domicilis particulars, tant si és en terrasses, terrats 
o patis, queda condicionada al fet que les circumstàncies del seu allotjament, 
l'adequació de les instal·lacions i el nombre d'animals ho permetin i compleixin els 
requisits establerts per la Llei i altra normativa específica. Tanmateix, queda sotmesa a 
l'autorització expressa de l'Ajuntament, previ Registre al Departament de la Generalitat 
corresponent. Dita autorització ha de determinar el nombre màxim de caps així com les 
condicions higièniques i sanitàries exigibles als propietaris, que en cap cas podrà 
superar les següents quantitats i, la combinació entre animals serà de màxim 10 caps: 

- 6 gallines  

- 6 ànecs 

- 6 conills 

-1 gall 

Per regla general no es permet tenir: cabres, cavalls, porcs, vaques, xais, burros i 
qualsevol altre animal apte pel consum humà, a excepció de les masies o finques amb 
més de 1.000 m2. En aquests casos, l'Ajuntament determinarà quina quantitat se'n 
poden tenir. 

En qualsevol cas, a fi de garantir una bona convivència, l'Ajuntament pot reduir i limitar 
el nombre d'animals en cada cas concret, si causen perjudicis als veïns.  

Quan el nombre d'animals suposi una activitat econòmica, cal disposar de la 
corresponent llicència municipal i adequar-se a les normatives vigents en la matèria. En 
qualsevol cas, aquests propietaris estan obligats a vetllar per l'absència de qualsevol 
tipus de perill, incomoditat o molèsties al veïnat, la qual cosa respon al respecte als 
altres i respecte a les normes de convivència ciutadana. 
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TITOL VII. DISPOSICIONS COMUNES SOBRE RÈGIM SANCIONADOR I ALTRES 
MESURES D'APLICACIÓ 

 

Capítol I. Disposicions generals 

 

Article 105.- Resolucions d'Alcaldia 

Mitjançant Resolució d'Alcaldia es determina el servei administratiu responsable de 
tramitar els procediments administratius sancionadors previstos en aquesta Ordenança. 

 

Article 106.- Funció inspectora d'altres empleats públics degudament facultats 

Determinats empleats públics de l'Ajuntament, que tinguin atribuïdes en el seu lloc de 
treball funcions inspectores poden ser facultats per exercir la funció inspectora en les 
actuacions motivades per les infraccions recollides en aquesta Ordenança. 

 

Article 107.- Agents cívics 

Les persones que, per encàrrec de l'Ajuntament, realitzin serveis a la via pública poden 
actuar com a agents cívics amb funcions de vigilància en relació a aquesta Ordenança. 
Quan corresponguin, els agents cívics poden demanar a la Policia Local que exerceixi 
les funcions d'autoritat que té reconegudes per l'ordenament jurídic.  

 

Article 108.- Deure de col·laboració ciutadana en el compliment de l'Ordenança 

1. Totes les persones que són a Piera 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 Piera ha de posar 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.  

3. 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.   

 

Article 109.- Conductes obstruccionistes a les tasques de control, investigació o 
sanció en els àmbits de la convivència i el civisme 

En 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: 

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 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. 
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d). L' incompliment de les ordres o els requeriments específics formulats per les 
autoritats municipals o els seus agents. 

 

Article 110.- Elements probatoris dels agents de l'autoritat i d'altres empleats 
públics degudament facultats 

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 poden 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 requereix, si s'escau, les autoritzacions previstes en la 
legislació aplicable, així com el seu ús d'acord amb el principi de proporcionalitat.  

 

Article 111.- Denúncies ciutadanes 

1. Sens perjudici de l'existència d'altres interessats a part del presumpte infractor, 
qualsevol persona pot presentar denúncies per posar en coneixement de l'Ajuntament 
l'existència d'un determinat fet que pugui ser constitutiu d'una infracció d'allò establert 
en aquesta Ordenança. 

2. Les denúncies han d'expressar la identitat de la persona o persones que les 
presenten, el relat dels fets que puguin constituir infracció, la data de la seva comissió, 
i quan sigui possible, la identificació de les persones presumptament responsables. 

3. Quan la denúncia vagi acompanyada d'una sol·licitud d'iniciació del procediment 
sancionador, l'Ajuntament ha de comunicar al denunciant la iniciació o no de l'esmentat 
procediment i, en el seu cas, la resolució que hi recaigui.  

 

Article 112.- Mesures de caràcter social 

1. Quan el presumpte responsable de l' incompliment de l'Ordenança sigui indigent o 
presenti altres mancances o necessitats d'assistència social o d'atenció mèdica 
especials o urgents, els agents de l'autoritat que intervinguin l'han d'informar de la 
possibilitat d'acudir als serveis socials o mèdics corresponents i del lloc concret on fer-
ho.  

2. En aquells casos especialment greus o urgents, i a l'únic objecte que la persona pugui 
rebre efectivament i com més aviat millor l'atenció social o mèdica requerida, els agents 
de l'autoritat o altres serveis competents poden acompanyar-los als esmentats serveis. 

3. Així mateix, sempre que això sigui possible, els serveis municipals poden intentar 
contactar amb la família de la persona afectada per informar-la de la situació i 
circumstàncies en la qual ha estat trobada a l'espai públic. 

4. Immediatament després d'haver practicat aquestes diligències, aquests n'han 
d'informar als serveis municipals corresponents, a fi que aquests adoptin les mesures 
oportunes i, si s'escau, en facin el seguiment o, en el seu cas, posin l'assumpte en 
coneixement de l'autoritat o administració competent.  
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Article 113.- Mesures específiques a aplicar en el cas que les persones infractores 
siguin no residents al terme municipal de Piera 

1. Les persones denunciades no residents al terme municipal de Piera han 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 s'estan allotjats a 
la ciutat. Els agents de l'autoritat poden comprovar en tot moment si la direcció 
proporcionada per la persona infractora és la correcta.  

En el cas que aquesta identificació no fos possible, o no fos correcta la localització 
proporcionada, els agents de l'autoritat, a aquest objecte, poden requerir la persona 
infractora que els acompanyi a dependències pròximes. 

2. Quan la persona no acrediti la seva residència habitual al territori espanyol, l'agent 
que formuli la denúncia li ha d'oferir la possibilitat de fer immediatament efectiva la 
sanció, en els termes previstos en l'apartat 1. 

Si la sanció no fos satisfeta, l'òrgan competent ha d'adoptar immediatament les mesures 
cautelars oportunes per assegurar l' ingrés de l'import mínim atribuït a la sanció en 
qüestió. 

 

Article 114.- 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 sancionadores de les autoritats municipals que puguin afectar 
els menors han d'atendre principalment a l'interès superior d'aquests. Així mateix, en 
funció de la seva edat i maduresa, s'ha de garantir el dret dels menors a ser escoltats 
en tots aquells assumptes que els afectin i que les seves opinions siguin tingudes en 
compte. 

2. Quan les persones infractores siguin menors, i amb la finalitat de protegir els drets de 
l'infant o de l'adolescent, el seu desenvolupament i formació, es poden substituir les 
sancions pecuniàries per mesures correctores, com ara l'assistència a sessions 
formatives, treballs per a la comunitat, o qualsevol altre tipus d'activitat de caràcter cívic. 
Aquestes mesures s'han d'adoptar de manera motivada en funció del tipus d'infracció, i 
han de ser proporcionades a la sanció que rebi la conducta infractora. A aquest efecte, 
s'ha de sol·licitar l'opinió dels pares o mares o tutors o guardadors o guardadores, que 
és vinculant. 

3. Els pares i mares o tutors i tores o guardadors i guardadores són responsables civils 
subsidiaris dels danys produïts per les infraccions comeses pels menors d'edat que 
depenguin d'ells. 

4. 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 són també responsables 
directes i solidaris de les infraccions comeses pels menors d'edat, sempre i en cas, que 
concorri culpa o negligència per part seva, tot incloent-hi la simple inobservança. 

5. En tot cas, qualsevol denúncia, incoació d'un expedient sancionador o eventual 
imposició d'una sanció a un menor ha de ser també notificada als seus pares o mares o 
tutors o tutores o guardadors o guardadores. 

6. Els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores han d'assistir a les 
sessions d'atenció individualitzada o cursos de formació que, en el seu cas, s'imposin 
com a alternativa a la sanció pecuniària de les infraccions comeses pels menors que 
depenguin d'ells.  
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Article 115.- Principi de prevenció 

L'Ajuntament ha de donar prioritat a totes aquelles mesures municipals encaminades a 
prevenir riscos per a la convivència ciutadana i el civisme en l'espai públic.  

 

Article 116.- Mediació 

1. L'Ajuntament de Piera ha de promoure la mediació i la resolució alternativa de 
conflictes com a eina bàsica per a una societat menys litigiosa i més cohesionada, dins 
de les disponibilitats pressupostàries i d'efectius humans i materials. 

2. En aquells supòsits en els quals les infraccions siguin comeses per menors, i amb 
l'objectiu de protegir els interessos superiors del nen o nena, l'Ajuntament de Piera pot 
establir un sistema de mediació, que ha d'actuar amb caràcter voluntari respecte al 
procediment administratiu sancionador, amb personal especialitat al qual han de ser 
cridats a comparèixer els menors presumptament infractors, els seus pares i mares o 
tutors i tutores o guardadors i guardadores, així com si escau, les possibles víctimes o 
persones afectades per les conductes tipificades com a infracció en la present 
Ordenança.  

3. L'Ajuntament de Piera pot designar mediadors o mediadores que, en qualitat de 
terceres persones neutrals, han de resoldre els conflictes de convivència ciutadana 
sempre que els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores del menor 
acceptin que aquest se sotmeti a una solució consensuada entre el menor, els seus 
pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores, i l'administració municipal, 
així com, si s'escau, les víctimes de la infracció.  

4. La medició ha de tenir per objecte que el menor infractor sigui conscient del dany 
causat a la comunitat i ha de perseguir, després d'una negociació entre les parts, un 
acord sobre les mesures de reparació que han d'adoptar-se en cada cas.  

5. Aquest sistema de mediació pot ser aplicat també, amb caràcter voluntari, a altres 
conductes i col·lectius específics. L'òrgan competent per resoldre l'expedient 
sancionador pot, per acord motivat, i prèvia sol·licitud de la persona infractora o dels 
serveis socials competents, reconduir el procediment sancionador a un sistema de 
mediació, sempre que la dimensió retributiva de la sanció sigui més eficaç a través 
d'aquesta via.  

 

Capítol II. Règim sancionador: infraccions i sancions 

 

Article 117.- Potestat administrativa 

De conformitat amb allò regulat a l'article 139 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases de règim local, l'Ajuntament de Piera pot establir els tipus de les infraccions 
i imposar sancions per l' incompliment dels deures, prohibicions o limitacions continguts 
en aquesta Ordenança, d'acord amb els criteris establerts en la legislació aplicable.  

 

Article 118.- Definició i classificació de les infraccions 

1. Els fets o conductes, per acció o omissió, que impliquin l' incompliment o la vulneració, 
total o parcial, de les disposicions i prohibicions que s'estableixen en aquesta 
Ordenança, constitueixen infracció administrativa.  

2. Les infraccions d'aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus o molt greus. 
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Article 119.- Infraccions lleus 

Es consideren com a lleus les infraccions següents: 

1. No fer un bon ús dels béns públics. 

2. Fer un ús impropi dels espais públics i els seus elements, d'acord amb l'article 29. 

3. Realitzar qualsevol acte que pugui danyar, enlletgir o embrutar els espais d'ús 
públic així com els elements que contenen.  

4. No respectar les normes de comportament i civisme a la via pública. 

5. No respectar el dret dels altres a gaudir dels béns públics. 

6. No respectar l'horari o les normes establertes per a l'ús de les instal·lacions i 
edificis públics. 

7. El mal ús de les fons públiques. 

8. Accedir a les instal·lacions públiques amb animals de companyia. 

9. Realitzar tota mena de grafit, pintada, gargot, escrit, inscripció o grafisme, amb 
qualsevol matèria (tinta, pintura, matèria orgànica, o similars) o bé ratllant la 
superfície, sobre qualsevol element d'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 el transport públic, equipaments, mobiliari urbà, senyalització 
vertical i horitzontal, arbres, jardins i vies públiques en general i la resta d'elements 
descrits en l'article 3 d'aquesta Ordenança; també resten prohibides aquestes 
accions a les façanes, vidrieres, aparadors i tancaments d'establiments i botigues 
privats que tinguin sortida a la via pública, per la seva afectació a l'entorn públic. 

10. Col·locar cartells, tanques, rètols, pancartes, banderoles, adhesius, papers 
enganxats o qualsevol altra forma de publicitat, anunci o propaganda amb fins 
publicitaris o no, haurà d'efectuar-se únicament en els llocs expressament 
habilitats a l'efecte per l'autoritat municipal. 

11.  Col·locar de cartells, pancartes i qualsevol altra forma de propaganda o publicitat 
en edificis i instal·lacions municipals, en arbres i en elements del paisatge i el 
mobiliari urbà o natural, sense autorització expressa de l'Ajuntament. 

12.  Col·locar publicitat sobre la part exterior dels vidres dels vehicles, quan 
l'esmentada publicitat sigui aliena a la persona propietària del vehicle. 

13.  Esquinçar, arrancar, escampar o llençar a la via pública tota classe de cartells, 
anuncis, pancartes o qualsevol altra forma de publicitat o propaganda. 

14.  Col·locar, sense autorització expressa de l'Ajuntament, els elements anteriorment 
esmentats, en edificis i instal·lacions municipals, en els elements del paisatge, en 
el mobiliari urbà, i en general, en tots aquells elements que, situats a la via i/o 
espais públics, estiguin destinats a prestar serveis específics a la ciutadania. Quan 
aquests actes s'efectuïn sobre monuments, edificis públics, especialment els 
catalogats, o mobiliari urbà, quan l'objecte de la propaganda tingui contingut 
comercial, la infracció serà considerada molt greu. 

15. Repartir publicitat domiciliària i deixar propaganda fora del recinte de la porteria 
dels edificis llevat de les bústies col·locades amb aquesta finalitat.  

16. Oferir i demandar de serveis sexuals i, mantenir sexuals a l'espai públic en zones 
de concurrència pública.  

17. Practicar jocs de pilota, bicicleta, monopatí o similars a la via pública i als espais 
públics que molestin als veïns o vianants, així com deteriorar els béns públics i 
privats.  
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18. Practicar jocs i competicions esportives massives i espontànies a la via pública i 
als espais públics que causin molèsties als vianants o al veïnat, o deteriorin els 
béns públics i privats.  

19. Utilitzar escales per a vianants, elements d'accessibilitat de persones 
discapacitades, baranes, bancs, passamans, o qualsevol altre element del 
mobiliari urbà, per fer-hi acrobàcies amb patins, monopatins, bicicletes i similars.  

20. Mendicar a les vies i espais públics del terme municipal, amb especial prohibició 
de la inducció a la mendicitat dels menors, atès que és un delicte penal.  

21. Tenir actituds coactives o d'assetjament, o que obstaculitzin i impedeixin de 
manera intencionada el lliure trànsit dels ciutadans i ciutadanes pels espais 
públics.  

22. Oferir qualsevol bé o servei no requerit a persones que es trobin en l'interior de 
vehicles privats o públics. Es consideraran inclosos en aquest supòsit, entre 
d'altres comportaments, la neteja no sol·licitada dels parabrises dels automòbils 
detinguts en els semàfors o a la via pública així com l'oferiment no sol·licitat de 
mocadors, premsa o qualsevol altre objecte.  

23. Realitzar a l'espai públic activitats de qualsevol tipus quan obstrueixin o puguin 
obstruir el trànsit rodat per la via pública, posin en perill la seguretat de les 
persones o impedeixin de manera manifesta el lliure trànsit de les persones per 
les voreres, places, avingudes, passatges o passeigs o altres espais públics.  

24. Vendre, consumir i subministrar begudes alcohòliques i de tabac als espais públics 
excepte que tingui lloc en establiments i altres espais reservats expressament per 
a aquella finalitat, com ara terrasses i vetlladors o quan l'esmentat consum es 
produeixi en ocasió de celebració de festes o fires que comptin amb l'oportuna 
autorització.  

25. Fer necessitats fisiològiques, com ara defecar, orinar, escopir, i altres ostentacions 
públiques de manca d'higiene als espais definits a l'article 3, llevat de les 
instal·lacions o elements que estiguin destinats especialment a la realització 
d'aquestes necessitats.  

26. Realitzar activitats i la prestació de serveis no autoritzats en l'espai públic. 

27. 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. 

28. Demandar, usar o consumir en l'espai públic les activitats o els serveis no 
autoritzats als quals es refereix aquest article.  

29. Exercir qualsevol mena d'ofici, treball,  activitat  o venda que impliqui ocupació de 
la via pública, tant si és de caràcter temporal com permanent, sense haver obtingut 
prèviament la llicència municipal i les autoritzacions o concessions corresponents 
en raó del seu caràcter de domini públic, inclosa la venda no autoritzada de 
qualsevol producte, fora dels espais habilitats per a fer-ho com mercats i fires i 
fora dels dies i dates assenyalades per tal efecte.  

30. Permetre molèsties acústiques o d'altres tipus per part d'animals domèstics. 

31. Transitar o estar-se a l'espai públic completament despullat, o només amb un 
banyador o peça de roba similar. A l'espai públic de les piscines municipals es 
manté la prohibició d'anar despullat i el banyador o peça de roba similar és d'ús 
obligatori. 

32. L'incompliment de l'ordre de neteja, ornat i salubritat de tot tipus  d'immobles. 
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33. La manca de neteja o neteja insuficient, de la superfície que ocupin les terrasses 
i vetlladors instal·lats a la via pública.  

34. Utilitzar, ocupar o fer treballs a la via pública o als espais públics sense la 
corresponent autorització. 

35. Reposar incorrectament els elements afectats després d'haver efectuat obres a la 
via pública. 

36. Pertorbar el descans i la tranquil·litat dels veïns i veïnes i vianants mitjançant el 
dels aparells de televisió, radio, musicals o anàlegs. 

37. Pertorbar el descans i la tranquil·litat dels veïns i veïnes i vianants mitjançant 
cants, crits o qualsevol acte molest. 

38. Llençar papers o deixalles fora de les papereres, i embrutar la via pública o els 
espais públics de qualsevol altra manera. 

39. No dipositar les escombraries domèstiques i altres residus urbans dintre dels 
contenidors específics i/o fora de l'horari establert. 

40. La tria i selecció de residus dipositats a la via pública, inclosos els que es troben 
dins els contenidors. 

41. No retirar els contenidors i/o sacs de runa en el temps establert en la llicència. 

42. El moviment o desplaçament de contenidors per qualsevol concepte. 

43. No disposar de la llicència per a col·locar contenidors i/o sacs de runa a la via 
pública.  

44. No identificar els animals de companyia. 

45. No inscriure en el cens municipal els animals de companyia. 

46. No abocar aigua per diluir les miccions dels gossos a la via pública, espais públics 
i façanes particulars, trets dels escocells dels arbres. 

47. Rentar animals a la via pública, espais públics, parcs infantils o altres espais 
similars i/o deixar-los beure aigua amorrats a les fonts públiques. 

48. Alimentar els animals a les vies o espais públics. 

49. Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius. 

50. Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de la seu 
benestar, si no els comporta un risc greu per a la seva salut. 

51. Fer exhibició ambulant d'animals com a reclam. 

52. No evitar la fugida d'animals. 

53. No inscriure els gossos potencialment perillosos en el registre municipal. 

54. Fumar als espais senyalitzats com a "entorn sense fum" 

55. Qualsevol altra conducta assenyalada com a prohibida o com a no permesa en 
aquesta Ordenança i, aquella conducta que no compleixi les obligacions o deures 
establerts, i que no estigui tipificada com a greu o molt greu, serà considerada com 
a infracció lleu.  
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Article 120.- Infraccions greus 

Es consideren greus les infraccions següents: 

1. Incomplir les recomanacions i les instruccions contingudes en els Plans d'emergència 
municipal, quan d'aquest incompliment se'n derivi un perjudici greu, danys en les 
persones o desperfectes a la via pública o als seu elements. 

2. Incomplir per part dels organitzadors d'actes públics, alguna o algunes de les 
condicions establertes a l'oportuna autorització municipal. 

3. Negar-se o resistir-se a la tasca inspectora i de vigilància de l'Administració, així com 
negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació requerida per 
les autoritats competents o pels agents de l'autoritat en el compliment de les seves 
funcions, i subministrar informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o 
que indueixi a error de manera explícita o implícita.  

4. La falta de respecte, desconsideració o una conducta agressiva envers els agents i 
empleats municipals en el desenvolupament de les seves funcions.  

5. Tenir a l'espai públic una conducta de menyspreu a la dignitat de les persones, de 
fet, per escrit o de paraula, mitjançant insults, burles, molèsties intencionades, 
coacció física o psíquica, agressions o conductes anàlogues. 

6. Tenir a l'espai públic un comportament discriminatori sigui de contingut xenòfob, 
racista, sexista o contrari a la igualtat de gènere, o de qualsevol altra condició o 
circumstància personal o social, de fet, per escrit o de paraula, mitjançant insults, 
burles, molèsties intencionades, coacció física o psíquica, agressions o conductes 
anàlogues. 

7. La manca de respecte i la insolidaritat envers altres persones.  

8. Tenir conductes exhibicionistes o obscenes a tot l'espai públic. 

9. Practicar la mendicitat amb pressió o coacció a d'altres ciutadans.  

10. Oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis sexuals 
retribuïts a l'espai públic quan aquestes pràctiques excloguin o limitin la 
compatibilitat dels diferents usos d'aquest espai públic i, quan aquestes conductes 
es duguin a terme en espais situats a menys de dos-cents metres de distància de 
centres docents o educatius.  

11. Oferir, sense autorització, juguesques que comportin apostes de diners o béns. 

12. Practicar jocs a la via pública i fer malbé béns públics i /o privats. 

13. Practicar jocs que comportin un risc rellevant per a la seguretat de les persones o 
els béns, i en especial, la circulació temerària amb bicicletes, patins, monopatins 
o similars per voreres o llocs destinats a vianants i carrers. 

14. Utilitzar elements o instal·lacions arquitectòniques o del mobiliari urbà per a la 
pràctica amb bicicletes, patins o monopatins o similars quan posin en perill de 
deteriorament aquests béns.  

15. Defecar, orinar, escopir i altres ostentacions públiques de manca d'higiene, quan 
aquestes conductes es realitzin en espais de concorreguda afluència de persones 
o siguin freqüentats per menors, o es faci en monuments o edificis catalogats o 
protegits.  

16. Embrutar i deslluir els edificis públics i privats. 

17. Realitzar actes de deteriorament greu, com ara destrosses dels espais públics, de 
les seves instal·lacions o elements, siguin mobles o immobles. 
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18. Realitzar conductes vandàliques, agressives o negligents en l'ús del mobiliari urbà 
quan es generi una situació de risc o perill per a la salut i la integritat física de les 
persones i béns.  

19. Consumir begudes alcohòliques en els espais públics quan aquest consum es faci 
de forma massiva per grups de ciutadans o ciutadanes o en convidi a l'aglomeració 
a mode del fenomen conegut com a "botellón". 

20. Consumir begudes alcohòliques en els espais públics quan, com a resultat de 
l'acció del consum, es pugui deteriorar la tranquil·litat de l'entorn o provocar-hi 
situacions d'insalubritat.  

21. Consumir begudes alcohòliques en els espais públics quan aquest consum 
s'exterioritzi en forma denigrant per als vianants o la resta d'usuaris els espais 
públics. 

22. Consumir begudes alcohòliques en els espais públics caracteritzats per l'afluència 
de menors o la presència d'infants i adolescents. 

23. El consum, la tinença o venda de drogues, estupefaents o substàncies 
psicotròpiques, a la via pública o espais públics, establiments i transports públics. 

24. L'abandonament dels estris o instruments utilitzats pel consum de drogues als 
llocs esmentats a l'apartat anterior.  

25. La tolerància del consum il·legal o el tràfic de drogues, estupefaents o substàncies 
psicotròpiques, a locals o establiments públics, o la falta de diligència per a 
impedir-los per part dels seus propietaris, administradors o encarregats. 

26. No evitar, els titulars dels diferents establiments, actes incívics dels seus clients.  

27. Utilitzar o ocupar la via pública o els espais públics sense l'autorització 
corresponent i fer-hi qualsevol activitat que ocasioni o pugui ocasionar perill.  

28. No deixar neta de runes i/o residus la zona on es trobaven situats els contenidors 
i/o sacs de runa, o la zona on s'hagi dut a terme qualsevol tipus de treball o 
activitat. 

29. Realitzar grafits, pintades, taques, gargots, escrits, inscripció o grafisme, amb 
qualsevol matèria o bé ratllant la superfície i/o col·locar propaganda i/o publicitat 
en monuments o edificis de catalogació especial.  

30. Col·locar, sense autorització expressa de l'Ajuntament, pancartes, cartells o 
propaganda en monuments, edificis públics, especialment els catalogats i senyals 
trànsit de tal forma que s'impossibiliti una correcta visió per part dels conductors i 
vianants.  

31. Treure, malmetre o canviar la senyalització informativa dels itineraris i camins, 
masies i indrets i; llençar deixalles, runes, mobles, i andròmines o qualsevol altre 
tipus de materials en aquests espais. 

32. Fer focs i activitats pirotècniques sense el permís preceptiu. 

33. Fer barbacoes fora dels llocs autoritzats a l'efecte o sense prendre les precaucions 
necessàries. 

34. La crema de rostolls i matolls sense autorització. 

35. L' incompliment de l'horari màxim de funcionament de les terrasses i vetlladors. 

36. Pertorbar el descans i la tranquil·litat dels veïns i veïnes mitjançant la producció 
de sorolls a la via pública per part d'una o diverses persones, en especial durant 
l'horari nocturn, entenent com a tal el període comprès entre les 22 hores i les 8 
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hores de dilluns a dijous i entre les 24 hores i les 8 hores de divendres a diumenge, 
els dius festius i les vigílies de festiu.  

37. Produir sorolls fora dels límits establerts i/o fora de l'horari permès. 

38. Realitzar treballs que impliquin el desenvolupament de tasques pròpies de treballs 
de construcció, així com de reparació i instal·lació d'electrodomèstics, dins la franja 
horària entre les 22 hores i les 8 hores. 

39. Desenvolupar accions o ometre el deure de diligència en l'execució d'activitats de 
forma reiterada en l'àmbit veïnal, causant molèsties i perjudicis o danys. 

40. Utilitzar la via pública o els espais públics amb finalitats lucratives sense 
l'autorització corresponent.  

41. Danyar o maltractar l'arbrat, els jardins i d'altres elements de la via pública o dels 
espais públics. 

42. Danyar o maltractar qualsevol element del mobiliari urbà. 

43. Danyar els contenidors de residus. 

44. Llençar tot tipus d'escombraries directament a l'espai públic o en solars públics o 
privats. 

45. Llençar tot tipus d'escombraries des de l'interior dels habitatges o des de l'interior 
d'altres edificis privats, sigui a la via pública o bé a solars, teulades o a altres 
propietats. 

46. Llençar puntes de cigarretes en llocs que per les seves característiques puguin 
ser inflamables. 

47. Abandonar estris, mobles, andròmines i similars a la via pública i als espais oberts 
sense edificar, tant públics com privats. 

48. Fer treballs o activitats que modifiquin la via pública o el mobiliari urbà sense 
l'autorització corresponent. 

49. No reposar els elements afectats, després d'haver efectuat obres a la via pública.  

50. La manca de protecció de la zona ocupada per a efectuar treballs i/o obres a la 
via pública. 

51. Incomplir l'ordre de manteniment de solars, immobles i jardins, quan impedeixen 
la visibilitat de senyals de trànsit o qualsevol altre element urbà. 

52. Abocar residus líquids i cendres incandescents a l'interior dels contenidors de 
recollida de residus, a la via pública, als espais públics i als espais naturals i/o 
agrícoles. 

53. Reparar qualsevol tipus de vehicle a la via pública. 

54. Netejar qualsevol tipus de vehicle o objecte a la via pública.  

55. Abocar aigües residuals, o no, a la via pública, al escocells dels arbres, a finques 
veïnes o a qualsevol altre espai. 

56. L'abocament de mobles, trastos vells, andròmines i electrodomèstics a la via 
pública, camins i espais naturals i/o agrícoles. 

57. L'abocament d'animals morts i/o restes d'animals a la via pública, propietats 
alienes, camins i espais naturals i/o agrícoles.  

58. No fer-se càrrec, les indústries i comerços, de la gestió dels seus residus d'acord 
amb la normativa vigent. 
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59. Produir per acció o omissió pudors molestes, nocives o perjudicials per a les 
persones o el medi ambient. 

60. Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions 
inadequades des del punt de vista higiènic-sanitari, de benestar i de seguretat, si 
els comporta risc greu per a la salut. 

61. No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los els tractaments 
obligatoris. 

62. Fer venda ambulant d'animals i/o vendre animals sense el permís corresponent.  

63. Anul·lar els sistemes d'identificació d'animals sense prescripció ni control 
veterinari.  

64. Fer matances públiques d'animals. 

65. Fer ús no autoritzat d'animals als espectacles. 

66. No donar als animals l'atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut. 

67. Permetre que els gossos facin les seves necessitats fisiològiques en els parcs 
infantils o jardins d'ús dels infants. 

68. Portar els gossos considerats potencialment perillosos deslligats i sense morrió a 
la via pública i espais públics, i a les parts comunes dels immobles col·lectius. 

69. No complir les mesures de seguretat establertes per les instal·lacions que allotgin 
a gossos considerats potencialment perillosos.  

70. No contractar l'assegurança de responsabilitat civil exigida per a la tinença i 
conducció de gossos considerats potencialment perillosos.  

71. Adquirir o portar gossos potencialment perillosos per part de persones menors 
d'edat o persones privades judicial o governativament de la seva tinença. 

72. Realitzar activitats d'ensinistrament sense acreditació professional oficial. 

73. Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de 
seguretat que presentin risc, perill o molèsties greus per al veïnat o altres 
persones. 

74. No recollir les deposicions dels gossos, tret dels gossos pigall.  

75. Reincidir en la comissió de més d'una infracció lleu de la mateixa naturalesa, en 
el termini d' 1 any, per part de la mateixa persona. 

 

Article 121.- Infraccions molt greus 

Es consideren molt greus les infraccions següents:  

1. Tenir a l'espai públic una conducta de menyspreu a la dignitat de les persones, de 
fet, per escrit o de paraula, mitjançant insults, burles, molèsties intencionades, 
coacció física o psíquica, agressions o conductes anàlogues, quan aquesta 
conducta tingui com a objecte o s'adreci contra persones grans, infants i persones 
amb discapacitat.  

2. Tenir a l'espai públic un comportament discriminatori sigui de contingut xenòfob, 
racista, sexista o contrari a la igualtat de gènere, o de qualsevol altra condició o 
circumstància personal o social, de fet, per escrit o de paraula, mitjançant insults, 
burles, molèsties intencionades, coacció física o psíquica, agressions o conductes 
anàlogues, quan aquesta conducta tingui com a objecte o s'adreci a contra 
persones grans, infants i persones amb discapacitat.  
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3. Assetjar menors a l'espai públic.  

4. Exercir la mendicitat, directament o indirectament, amb acompanyament de 
menors. 

5. Practicar o oferir jocs o activitats a la via pública i espais públics que impliquin 
apostes de diners i/o oferir, sense autorització, juguesques que comportin un risc 
de pèrdua més enllà del que és habitual en tot joc d'atzar, i en qualsevol cas, 
l'anomenat "trilet". 

6. Posar en funcionament aparells, instruments mecànics o vehicles precintats. 

7. Utilitzar o ocupar la via pública o els espais públics sense l'autorització 
corresponent i fer-hi qualsevol activitat que ocasioni o pugui ocasionar perill.  

8. Realitzar grafits i col·locar propaganda i/o publicitat en monuments o edificis de 
catalogació especial. 

9. Realitzar conductes vandàliques, agressives o negligents en l'ús del mobiliari urbà 
quan es generi una situació de risc o de perill per a la salut i la integritat de les 
persones o béns.  

10. Abandonar residus perillosos  i/o residus especials a la via pública, als espais 
públics, a la zona natural i/o agrícola.  

11. Dipositar o abocar qualsevol matèria líquida procedent de substitució o reparació 
de vehicles a la via pública al clavegueram o a rius i rieres.  

12. Abocar al clavegueram, a la via pública i/o a la llera pública productes sòlids, 
corrosius o perillosos, pastosos i solidificables. 

13. Contaminar l'atmosfera amb nivells més elevats dels permesos.  

14. Encendre foc, fins i tot, barbacoes, a zones naturals o en temporades de prohibició 
expressa. 

15. Maltractar  o agredir físicament els animals si els comporta conseqüències molt 
greus per a la seva salut. 

16. Sacrificar gossos, gats i qualsevol altre animal domèstic, tret dels casos regulats 
a la normativa específica.  

17. Abandonar animals quan això els pugui comportar danys greus. 

18. No evitar la fugida d'espècies exòtiques o d'espècies híbrides, de manera que es 
produeixi  una alteració ecològica greu. 

19. Esterilitzar animals o practicar-los mutilacions sense control veterinari. 

20. Organitzar baralles de gossos, o d'altres animals, així com participar en aquest 
tips d'actes. 

21. Mantenir els animals sense l'alimentació i atenció necessària, o en instal·lacions 
inadequades des del punt de vista higiènic-sanitari, si els perjudicis són molt greus. 

22. Realitzar activitats d'ensinistrament d'atac no autoritzades. 

23. Tenir gossos considerats potencialment perillosos sense llicència municipal.  

24. Vendre o transmetre per qualsevol títol gossos considerats potencialment 
perillosos a qui no disposi de llicència.  

25. La comissió reiterada d'una infracció greu es considerarà com a molt greu.  

26. Reincidir en la comissió de més d'una infracció greu de la mateixa naturalesa, en 
el termini d' 1 any, per part de la mateixa persona. 
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Article 122.- Graduació de les sancions     

1. Les sancions tipificades en aquesta Ordenança que s'imposaran als responsables de 
les infraccions es graduaran com a lleus, greus i molt greus. D'acord amb la  Llei, 
s'estableixen dos règims de sancions diferenciats entre les infraccions de Civisme i les 
de Tinença d'Animals. 

Atès això les infraccions de civisme es sancionaran:  

a). Les infraccions lleus se sancionaran amb multes de 50 € a 750 €. 

b). Les infraccions greus se sancionaran amb multes de 751 € a 1.500 €. 

c). Les infraccions molt greus se sancionaran amb multes de 1.501 € a 3.000 €. 

La quantia de les multes recollides a l'apartat anterior és la que s'estableix amb caràcter 
general per infracció de les ordenances locals. En el supòsit que la  legislació sectorial 
estableixi quanties diferents de les d'aquesta Ordenança, s'han d'aplicar les establertes 
a la legislació sectorial dins els límits que s'atribueixin a la competència local, sens 
perjudici d'imposar sancions complementàries. 

Les infraccions de tinença d'animals es sancionaran:  

a). Les infraccions lleus se sancionaran amb multes de 300 € a 3.000 €. 

b). Les infraccions greus se sancionaran amb multes de 3.0001 € a 9.000 €. 

c). Les infraccions molt greus se sancionaran amb multes de 9.001 € a 45.000 €. 

La quantia de les multes recollides a l'apartat anterior és la que s'estableix en el Decret 
Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Protecció 
dels animals.    

2. Per a la graduació de la sanció a imposar es tindran en compte els supòsits següents, 
ja sigui com a atenuants o com agreujants: 

a). La gravetat de la infracció en atenció a l' impediment d'ús del servei públic o del 
funcionament normal d'un servei públic; al deteriorament greu i rellevant d'equipament, 
instal·lacions o elements del servei públic; impediment d'ús de l'espai públic per altres i 
alteració greu de la convivència ciutadana.  

b).La reiteració en la comissió d'infraccions del mateix tipus per part de l'infractor, 
entenent com a tal que s'hagi comès prèviament una o diverses  infraccions d'aquesta 
Ordenança en el termini d'un any i hagi recaigut resolució administrativa ferma al 
respecte. 

c). La transcendència social dels fets. 

d). La naturalesa del perjudici ocasionat. 

e).El benefici derivat de l'activitat infractora. 

f). La intencionalitat de la persona infractora. 

g). La capacitat econòmica de la persona infractora. 

h). La possibilitat de restabliment de la realitat física alterada. 

No obstant això, en la graduació de les sancions, en els supòsits que la conducta 
infractora estigui relacionada a la legislació sectorial, s'ha de tenir en compte els criteris 
que s'hi estableixen. 
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Article 123.- Prescripció de les infraccions i sancions 

Les infraccions i sancions recollides en aquesta Ordenança que no tinguin un termini 
específic de prescripció d'acord amb la legislació sectorial, prescriuen en els terminis 
establerts en la normativa general. Així doncs: 

a). Les infraccions molt greus prescriuen en el termini de 3 anys. 

b). Les infraccions greus prescriuen en el termini de 2 anys. 

c). Les infraccions lleus prescriuen en el termini  de 6 mesos. 

El termini de prescripció de les infraccions es comptarà des de la data de la comissió de 
la infracció. En el cas d'infraccions continuades o permanents, el termini començarà a 
córrer des que finalitzi la conducta infractora. Interromp el termini de prescripció la 
iniciació, amb coneixement de l'interessat, d'un procediment administratiu de naturalesa 
sancionadora.  

Les sancions prescriuen de la manera següent: 

a). Les sancions per infraccions molt greus, en el termini de 3 anys. 

b). Les sancions per infraccions greus, en el termini de 2 anys. 

c). Les sancions per infraccions lleus, en el termini d'1 any. 

Interromp la prescripció de la sanció la iniciació, amb coneixement de l'interessat, del 
procediment d'execució. 

 

Article 124.- Responsabilitats 

1. Són responsables directes de les infraccions d'aquesta Ordenança: 

a). Les persones autores materials de les infraccions, sigui per acció o omissió, tret dels 
menors d'edat o de les persones en les quals concorri alguna causa legal 
d'inimputabilitat. En aquest cas, en respondran els pares, els tutors legals o aquelles 
persones que tinguin atorgada la custòdia o guarda legal. 

b). Les persones titulars o propietàries dels vehicles amb els quals s'hagi comès la 
infracció, sempre que aquestes siguin les que condueixin en el moment de la comissió 
de la infracció. 

c). En el cas d'animals, les persones que siguin propietàries o posseïdores, d'acord amb 
el que es regula a la legislació sectorial. 

d). Les persones titulars de llicències municipals.  

e). Les persones titulars dels establiments i organitzadores d'espectacles, en les 
infraccions en què s'hi faci referència. 

2. Són responsables subsidiaris: 

a). Les persones titulars o propietàries dels vehicles amb els quals s'hagi comès la 
infracció, sempre que aquestes no siguin els conductors en el moment de la comissió 
de la infracció. 

b). Les persones propietàries dels animals, sempre que no estiguin presents en el 
moment de la comissió de la infracció. 

c). Les persones titulars o propietàries dels habitatges o parcel·les si no s'identifiquen 
els autors dels fets.  
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3. Són responsables solidaris conjuntament, aquelles persones a qui correspongui el 
compliment de les obligacions regulades en aquesta Ordenança i sempre que no sigui 
possible determinar el grau de participació de cada una d'elles en la comissió de la 
infracció. Val a dir que responen solidàriament tant de les infraccions que cometin com 
de les sancions que se'ls imposin.  

 

Article 125.- Concurrència de sancions 

1. Incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les quals hi hagi 
relació de causa o efecte, s'ha d'imposar només la sanció corresponent a la infracció 
més greu. 

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

 

Article 126.- Bonificació de la sanció 

Les persones denunciades poden assumir la seva culpabilitat i manifestar la seva 
conformitat mitjançant el pagament dins dels 3 dies hàbils posteriors a la imposició de 
la denúncia amb una reducció de la sanció del 20% del seu import mínim i aquest 
pagament comporta la terminació del procediment i la renúncia a la interposició de 
recursos en via administrativa.  (art. 85.3 Llei 39/2015). 

 

Article 127.- Competència i procediment 

El procediment sancionador aplicable a aquesta Ordenança és el que s'estableix a les 
Lleis 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú i de les 
Administracions Públiques, i 40/2015, d'1 d'octubre, i de Règim Jurídic del Sector Públic, 
respectivament. Les infraccions i sancions recollides en aquesta Ordenança són 
competència de l'Alcalde/-essa, tret de les que corresponguin al Ple municipal per 
atribució legal. L'Alcalde, en compliment de les prescripcions legals corresponents, pot 
delegar la seva competència sancionadora en altres òrgans municipals. Així mateix, la 
competència sancionadora pot delegar-se en l'òrgan al qual, per desconcentració, se li 
atribueix competència per raó de matèria. 

 

Article 128.- Apreciació de delicte o falta 

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

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

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

Les quantitats, en concepte de multes, que s'endeutin a l'Ajuntament per la imposició de 
sancions per les infraccions regulades en aquesta Ordenança poden exigir-se per la via 
de constrenyiment.  

 

Article 130.- Obligacions de reposició i restauració 

Les persones responsables de les infraccions regulades en aquesta Ordenança, sense 
perjudici de les sancions corresponents, resten obligades a la reposició i restauració de 
la realitat física alterada a l'estat en el qual es trobava abans de la comissió de la 
infracció. El seu compliment es pot determinar en el mateix procediment sancionador o, 
si escau, en un altre de complementari.  

 

Article 131.- Reparació dels danys i execució subsidiària 

1. L'Ajuntament pot exigir a les persones responsables de les infraccions regulades en 
aquesta Ordenança, sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents, la 
reparació dels danys ocasionats.  

2. L'Ajuntament pot realitzar subsidiàriament els treballs que segons aquesta Ordenança 
hagin d'efectuar les persones responsables de les infraccions regulades en aquesta 
Ordenança, amb càrrec a aquestes i, sens perjudici de la imposició de les sancions 
corresponents.  

 

Capítol III. Mesures de policia administrativa  

 

Article 132.- Ordres singulars de l'Alcalde o Alcaldessa per a l'aplicació de 
l'Ordenança 

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

2. Sens perjudici de la imposició de la sanció que en el seu cas correspongui, l'Alcalde 
o Alcaldessa pot també requerir les persones que siguin considerades responsables 
d'alguna de les conductes descrites en aquesta Ordenança que s'abstinguin en el futur 
a realitzar actuacions similars dins el terme municipal.  

3. L' incompliment de les ordres, disposicions o requeriments a què s'ha fet esment en 
aquests apartats 1 i 2 serà sancionat en el termes previstos en aquesta Ordenança, 
sense perjudici que es pugui iniciar procediment penal per causa de desobediència.  
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Article 133.- Mesures de policia administrativa directa 

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

2. Quan la infracció comesa provoqui, a més una pertorbació de la convivència 
ciutadana i el civisme, un deteriorament de l'espai públic, s'ha de requerir al causant 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 poden 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 han de requerir la persona presumptament responsable que s'identifiqui.  

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

5. En tot cas, i al marge de la sanció que correspongui imposar per la infracció de les 
normes que hagin originat la intervenció o requeriment dels agents de l'autoritat, les 
conductes obstruccionistes tipificades en l'article 110 (conductes obstruccionistes) 
constitueixen una infracció independent, tret que el fet sigui constitutiu de responsabilitat 
criminal, en aquest cas, es passarà el tant de la culpa al Ministeri Fiscal.  

 

Capítol V. Mesures provisionals 

 

Article 134.- Mesures provisionals 

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

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

 

Article 135.- Comisos 

1. A més dels supòsits en què així es preveu expressament en aquesta Ordenança, els 
agents de l'autoritat poden, en tot cas, comissar els estris i el gènere objecte d'infracció 
o que serviren directament o indirectament, per a la comissió d'aquella, així com els 
diners, fruits o productes obtinguts amb l'activitat infractora, els quals quedaran sota la 
custòdia municipal mentre sigui necessari per a la tramitació del procediment 
sancionador o, a manca d'aquest, mentre perdurin les circumstàncies que varen motivar 
el comís. 
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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, es destruiran o se'ls donarà la destinació que els sigui 
adient. Els objectes comissats es dipositaran a disposició de l'òrgan sancionador 
competent per a la resolució de l'expedient. Una vegada dictada la 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 finalitat 
socials.   

 

Capítol VI. Mesures d'execució forçosa 

 

Article 136.- Multes coercitives 

Per a l'execució forçosa de les resolucions, l'Ajuntament pot imposar multes coercitives, 
d'acord amb el que disposa la legislació sectorial. 

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Primera.- El què disposa aquesta Ordenança és d'aplicació supletòria respecte del règim 
sancionador previst en les lleis sectorials. 

Segona.- En tot cas, no poden sancionar-se els fets que hagin estat sancionats de 
manera penal o administrativa en els casos que s'apreciï identitat del subjecte, fet i 
fonament.  

Tercera.- Totes aquelles altres conductes incíviques tipificades en altres ordenances de 
l'Ajuntament de Piera i no previstes en aquesta, es regularan d'acord amb els continguts 
d'aquelles ordenances, en especial de les ordenances vigents en cada moment relatives 
a aspectes tals com la contaminació acústica o la contaminació mediambiental, entre 
altres.  

Quarta.- Qualsevol prohibició, infracció i sanció no recollida en aquesta Ordenança que 
estigui prevista en una norma de rang superior, resultarà d'aplicació en aquesta.   

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

Aquesta Ordenança no serà d'aplicació als procediments administratius iniciats abans 
de la seva entrada en vigor.  

 

DIPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Amb l'entrada en vigor de la present Ordenança resten derogades les vigents 
Ordenances de civisme i convivència ciutadana publicada al BOPB en data 14 d'abril de 
2014 i, l'Ordenança sobre tinença d'animals domèstics publicada al BOPB en data 18 
d'abril de 2008. En el supòsit de discrepància entre allò que disposa aquesta Ordenança 
i una ordenança sectorial, s'aplicarà la que faci una regulació més adequada per a 
garantir la convivència ciutadana. 
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DISPOSICIÓ FINAL 

De conformitat al que preveu l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les bases del règim local, aquesta Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la publicació 
del text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, que tindrà lloc un cop 
finalitzat el termini de 15 dies hàbils d'exposició pública previst en l'esmentada Llei.  

 

 

 

 

Aquest és un text consolidat i té valor informatiu, en cap cas normatiu. Es pot trobar 

publicada l'aprovació definitiva de l'Ordenança de convivència ciutadana i civisme i de 

la tinença d’animals en el BOPB en data de 10 d'agost de 2022: 

https://bop.diba.cat/anunci/3288157/aprovacio-definitiva-de-l-ordenanca-de-civisme-i-

convivencia-ciutadana-i-de-la-tinenca-d-animals-domestics-ajuntament-de-piera 


