PREÀMBUL
L’objectiu principal d’aquesta ordenança és convertir-se en una eina efectiva per fer
front a les noves situacions i circumstàncies que poden afectar o alterar la convivència
a Alella i l’ús de la via pública.
Alella sempre s’ha caracteritzat pel seu tarannà obert i respectuós, tant amb les
persones que hi viuen com amb la resta de persones que la visiten al llarg de l’any.
Aquest grau de respecte no ha de ser obstacle per a la defensa i difusió dels valors de
la col·lectivitat i la comunitat en tots els àmbits del municipi.
L’ordenança intenta ser una resposta democràtica i equilibrada a les situacions i
circumstàncies que constitueixen conductes incíviques associades a la convivència
ciutadana, basant-se, d’una banda, en el reconeixement del dret de tothom a
comportar- se lliurement en els espais públics i a ésser respectat en la seva llibertat;
però, d’altra banda, també en la necessitat que tothom assumeixi determinats deures
de convivència i de respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts de les altres
persones, així com al manteniment de l’espai públic en condicions adequades.
L’espai públic és l’espai natural de la ciutadania, i la ciutadania és la condició de
pertinença legítima a una comunitat política de drets. Aquesta ordenança s’inspira en
l’esperit de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat que
reconeix el poble com l’espai col·lectiu que pertany a totes les persones que l’habiten i
que tenen dret a trobar-hi les condicions per a la seva realització política i social, cosa
que comporta assumir també deures de solidaritat.
La convivència en comunitat implica l’acceptació i el compliment d’algunes normes
socials i legislatives que fan possible l’exercici dels drets individuals dintre d’un marc
superior de respecte als drets col·lectius.
Ningú no pot, amb el seu comportament a les vies públiques i als espais públics,
menystenir els drets de les altres persones, ni la seva llibertat d’acció, ni ofendre les
conviccions, identitats i llibertats, ni malmetre l’entorn.
Aquesta ordenança de convivència ciutadana i espai públic es desenvolupa com a un
nou instrument vàlid i actualitzat que permetrà avançar en la direcció de:
- Fer que el municipi d’Alella sigui més amable, acollidor i sostenible, per viure-hi i
conviure-hi, amb el diàleg i el respecte com a part del seu comportament quotidià.
- Garantir els drets i deures de la ciutadania d’Alella, respectant els principis bàsics
d’igualtat i de no-discriminació.
- Fer d’Alella un municipi segur i lliure de tot tipus de violències masclistes.
- Promocionar els valors d’adhesió i de solidaritat, amb especial cura vers aquelles
persones que tenen major dificultat d’accessibilitat i d’inserció social.
- Promoure el compromís de defensar i prestigiar socialment el patrimoni públic i
històric i cultural com un bé col·lectiu que cal protegir.
I tot això, a més, essent conscients que, per a l’assoliment d’aquests objectius, cal
combinar les corresponents activitats de foment i de prestació social, necessàries per
promoure els valors de convivència i el civisme al municipi i per atendre

convenientment aquelles persones que ho puguin necessitar amb la potestat
sancionadora de l’autoritat municipal.
En aquest sentit, doncs, l’Ajuntament haurà de ser capdavanter a donar compliment a
aquesta ordenança.
D’acord amb l’Art. 129.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de l’Administració pública, l’Ajuntament, en l’exercici de la seva
potestat reglamentària, ha d’actuar d’acord amb els principis de necessitat, d’eficàcia,
de proporcionalitat, de seguretat jurídica, de transparència i d’eficiència.
Concretament, l’apartat 2 de l’Art. 129 de la Llei del procediment administratiu comú de
l’Administració pública disposa que per al bon compliment del principi de necessitat i el
principi d’eficàcia es requereix que existeixi una raó d’interès general als efectes
d’aprovar aquesta ordenança i, a més, que l’esmentat interès s’identifiqui amb els fins
que es persegueixen i es constati que és l’instrument més adequat per garantir-ne la
consecució.
Aquest reglament respon a una raó d’interès general: la regulació de les normes de
convivència de les persones que viuen al municipi, tot respectant la seva llibertat
segons el que s’ha determinat en els paràgrafs anteriors, i es considera que la seva
regulació mitjançant l’ordenança municipal és l’instrument més adequat per regular
aquesta matèria.
El principi de proporcionalitat, d’acord amb l’Art. 129.3 de la Llei 39/2015, s’acompleix
amb aquesta ordenança, atès que la iniciativa solament conté la regulació
imprescindible per atendre les necessitats que es pretenen cobrir, essent la mesura
menys restrictiva dels drets ciutadans. En la creació d’aquesta norma s’ha regulat
exclusivament allò estrictament necessari.
L’Art. 129.4 de la Llei 39/2015 regula el principi de seguretat jurídica, que s’acompleix
quan aquesta iniciativa normativa s’exerceixi d’una manera coherent amb l’ordenament
jurídic per a la creació d’un marc jurídic estable i previsible, facilitador del seu
coneixement i la seva fàcil comprensió per part de les persones i empreses. El principi
de seguretat jurídica es compleix ja que aquesta ordenança s’ha configurat de manera
que respecta l’ordenament jurídic vigent i s’ha creat amb la intenció de ser una norma
concisa, accessible i clara per a qualsevol persona.
Per donar compliment al principi de transparència regulat en l’Art. 129.5 de la Llei
39/2015, l’Administració municipal ha fet possible que la ciutadania accedeixi a la
normativa vigent i als documents propis de la seva elaboració, mitjançant la seva
publicació, durant 15 dies hàbils, a l’e-Tauler, al portal de transparència de
l’Ajuntament, i s’ha obert un espai de consulta i propostes a la plataforma Decidim
Alella on la ciutadania ha pogut participar de manera activa en la seva elaboració.
Finalment, el principi d’eficiència de l’Art. 129.6 de la Llei 39/2015 requereix que s’eviti
donar càrregues administratives innecessàries o accessòries i que es racionalitzi la
gestió dels serveis públics. En aquest cas, cap de les càrregues administratives que
poden recaure sobre
la ciutadania del poble d’Alella es poden considerar
innecessàries o accessòries en atenció a una millor convivència.

TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS I PRINCIPIS D’ACTUACIÓ
Article 1. Finalitat de l’Ordenança
Aquesta Ordenança té com a finalitat reforçar un marc de relacions fonamentades en
el civisme, la convivència social i les relacions solidàries i respectuoses entre la
ciutadania d’Alella, i per això arbitra mecanismes per corregir, educar, prevenir i, si
escau, sancionar totes aquestes actituds incíviques, negligents i irresponsables que
atemptin contra els drets de les persones, la bona convivència i en deteriorin la qualitat
de vida.
També té com a objectiu fomentar la utilització i el ple gaudi de l’espai públic del
municipi, tot regular les normes de convivència ciutadana i les relacions cíviques en la
utilització tant dels espais com dels béns i serveis de domini públic.
Els poders públics en general i l’Ajuntament en particular tenen el deure de garantir la
igualtat d’oportunitats en l’ús i gaudi de l’espai públic a tota la ciutadania,
independentment de la seva edat, gènere, creença o condició així com el de garantir el
dret de les persones amb mobilitat reduïda a accedir als serveis i espais públics i als
espais privats de pública concurrència sense obstacles ni barreres arquitectòniques.
Article 2. Àmbit d’aplicació
1. Aquesta Ordenança serà d’obligat compliment en tot el terme municipal d’Alella.
2. Resten subjectes a ella la ciutadania en general, siguin persones veïnes o visitants
del municipi, pel fet de ser usuàries de la via, espais, béns i serveis públics.
Tanmateix, resten subjectes les persones titulars i usuàries d’espais privats, en allò
que es refereix al comportament necessari per mantenir la neteja, la salubritat i la
seguretat del poble i, en general, les qüestions que afecten a altres persones, els
espais públics i l’interès general local.
Article 3. Obligació de compliment
El desconeixement d’aquesta Ordenança no eximeix del compliment de les
disposicions que estableix.
Article 4. Difusió
L’Ajuntament donarà a conèixer el contingut d’aquesta Ordenança als ciutadans i les
ciutadanes d’Alella a través dels mitjans de comunicació establerts legalment amb
aquesta finalitat. Addicionalment, amb aquells que cregui més adients.
Article 5. Foment del civisme i de la convivència ciutadana
L’Ajuntament durà a terme polítiques de foment del civisme i de la convivència
ciutadana, a fi i efecte de millorar la qualitat de vida a l’espai públic. Així mateix,
l’Ajuntament vetllarà per donar suport i tindrà en compte, a través dels diferents espais
de participació, la ciutadania, les associacions o col·lectius, en la realització de les
actuacions i iniciatives municipals envers la promoció i el manteniment del civisme i de
la convivència ciutadana.

El municipi d’Alella es configura com un espai públic on les relacions entre la
ciutadania han d’articular-se sota els principis de respecte, tolerància, seguretat
ciutadana i qualitat ambiental.
La llibertat de cada individu és un dret superior que s’exercita a través de la resta de
drets reconeguts per l’ordenament jurídic i resta limitada pel principi fonamental
d’igualtat. Cada persona té el dret i el deure genèric de contribuir a la convivència
pacífica de la societat.
TÍTOL II. DRETS I DEURES DE LA CIUTADANIA
Article 6. Drets generals de la ciutadania
D’acord amb aquests principis, són drets de la ciutadania:
1. Ser respectats i respectades en la manifestació pública de les seves creences i
ideologia sempre que aquestes no se signifiquin com a contràries a la legislació o als
drets humans, i s’exerceixin amb les autoritzacions adients a cada cas.
2. Rebre un tracte respectuós i digne de la resta de persones.
3. Tenir el dret a sentir-se segur i segura a l’espai públic i rebre auxili i protecció per les
autoritats municipals quan es requereixi.
4. Utilitzar lliurement la via pública i els espais públics del municipi sense més
obstacles ni dificultats que les expressament autoritzades en el marc de l’ordenació
establerta, i sobre la base del respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts a
les altres persones, així com del manteniment de l’espai públic en condicions
adequades.
5. Gaudir dels espais públics en condicions adients d'higiene, seguretat, qualitat
ambiental, sonoritat i tranquil·litat, així com fer ús del mobiliari urbà conforme al seu
destí en condicions d'ornat i seguretat idònies.
6. Fer ús de les vies públiques destinades respectivament al pas i a la circulació de
persones i vehicles
7. Gaudir en els espais privats d’uns estàndards de qualitat sonora, d’higiene i de
respecte que assegurin la convivència i la tranquil·litat.
8. Fer ús dels serveis públics en les condicions de normalitat i amb els estàndards de
qualitat fixats per l’Ajuntament.
Article 7. Deures generals de la ciutadania
Constitueixen el marc dels deures de la ciutadania pel que fa a la convivència pública:
1. Respectar i evitar accions que puguin atemptar en contra del lliure exercici dels
drets reconeguts a qualsevol altra persona en aquesta ordenança i en la resta de
normatives.

2. Respectar la convivència, la tranquil·litat ciutadana, el medi ambient i la seguretat de
les persones evitant la comissió d’actes que puguin deteriorar-les.
3. Respectar la tranquil·litat i els estàndards ambientals de la convivència familiar o
individual de la resta de la ciutadania, tot i desenvolupar-se en els espais privats.
4. Seguir les indicacions de qui ostenta la representació municipal en l’exercici de les
seves funcions, així com les contingudes en els bans i les ordenances municipals.
5. Tractar amb respecte i cortesia les autoritats i el personal municipal de forma
anàloga al deure d’aquest a tractar amb respecte i cortesia la ciutadania.
6. Col•laborar amb les autoritats i amb les forces de seguretat en l’exercici de les
seves funcions, especialment davant d’actituds abusives, violentes o discriminatòries
vers altres persones.
7. Sense perjudicar els drets de la ciutadania, fer ús diligent dels espais públics i del
mobiliari urbà, de forma que:
a) S’evitin accions que puguin generar situacions de risc o perill per a la salut i la
integritat física de persones i béns.
b) S’evitin accions que puguin ocasionar danys o alterar el funcionament regular i
l’estat del mobiliari urbà conforme al seu destí, o que en comportin la degradació visual
o d’ornat.
Article 8. Garantia dels drets i deures de la ciutadania
De conformitat amb aquesta Ordenança, en el marc de les seves competències i
d’acord amb la legislació vigent, correspon a l’Ajuntament promoure i desenvolupar les
condicions i els serveis necessaris per a garantir l’exercici dels drets i el compliment de
les obligacions per part de la ciutadania.
Les mesures alternatives en primer lloc i les sancionadores, quan s’escaiguin, es
configuren, de conformitat amb aquesta ordenança, com a últim recurs, sempre que
les accions o omissions detectades no resultin perjudicials pels interessos generals o
de terceres persones, o que es manifestin externament com a expressió conscient i
voluntària de rebuig dels béns i interessos protegits per la present Ordenança i
l’ordenament jurídic en general.
L’Ajuntament prioritzarà totes aquelles mesures municipals encaminades a la
prevenció per a la convivència ciutadana i el civisme en l’espai públic i comunitats de
veïns i veïnes. En aquest sentit, es promourà especialment la mediació i la resolució
de conflictes entre la ciutadania com a eina bàsica per a una societat més dialogant i
més cohesionada.
Article 9. Dret a l’educació
Tots els menors de 16 anys tenen el dret i el deure de rebre ensenyament. És
responsabilitat de les persones responsables de la seva tutela garantir-los l’exercici
normal d’aquest dret i deure.

En el cas que els i les agents de l’autoritat tinguin coneixement de qualsevol menor
d’aquestes edats que, durant l’horari lectiu, transiti o romangui a l’espai públic (carrer,
places, parcs i altres espais anàlegs hauran de posar-ho en coneixement de les
persones responsables de la seva tutela i/o del centre educatiu en el qual estigui
escolaritzat i, quan pertoqui, conduir-lo al seu centre escolar o al seu domicili.
Qualsevol persona que conegui d’una situació com la descrita al paràgraf anterior
haurà de posar-ho immediatament en coneixement de la Policia Local.
Article 10. Deure de respectar i col·laborar en el manteniment dels drets de la
ciutadania i interessos comuns
L’autoritat municipal ha d’evitar, amb els mitjans de què disposa, qualsevol acte
individual o col·lectiu que pugui destorbar o impedir per mitjans il·lícits el
desenvolupament de les iniciatives individuals o col·lectives lícites, legitimes i, si és el
cas, degudament autoritzades.
L’autoritat ha de promoure el principi bàsic de convivència i el respecte pels diferents
grups socials, polítics, ètnics, religiosos, culturals, sexuals. Igualment, ha d’evitar
qualsevol actitud o pràctica que conculqui el dret a la intimitat, a la convivència
ciutadana pacífica, a l’ús dels espais i béns públics i, en definitiva, al lliure exercici dels
drets i llibertats legalment reconeguts i garantits.
Les persones que no respectin les normes de comportament que estableix aquesta
Ordenança a la via i espais públics seran requerides per les autoritats municipals per
tal que cessin en la seva actitud i, en cas de desobediència i/o resistència, podran ser
desallotjades, especialment quan la conducta pugui alterar la seguretat col·lectiva i
originar desordres en les vies, espais o establiments públics.
Les persones titulars o responsables de locals de pública concurrència hauran de
facilitar l’accés i l’activitat inspectora dels agents de l’autoritat i tindran especial cura en
no desenvolupar activitats no autoritzades, respectar l’horari, l’accés de menors
contrari a la llei, sorolls excessius i molèsties veïnals.
Article 11. Responsabilitat ciutadana
Qualsevol persona que conegui d’una situació en què una persona requereixi
d’acompanyament, ajuda o auxili té l’obligació de posar-ho immediatament en
coneixement de la Policia Local la qual ha d’adoptar les mesures legals i/o de
prevenció o protecció pertinents. Així mateix, quan sigui pertinent, la Policia Local
posarà el cas en coneixement dels Serveis Socials o de l’autoritat competent perquè
estudiï i analitzi el cas en arres a que s’adoptin les mesures corresponents.
Aquesta obligació té especial transcendència en el cas dels col·lectius de persones
menors, gent gran i persones amb diversitat funcional respecte a les quals la Policia
Local es farà càrrec de la seva protecció i de la restitució a les persones responsables
de la seva tutela.
Qualsevol persona que conegui d’alguna anomalia o disfunció a l’espai públic o en
béns públics haurà de posar-ho en coneixement de l’Ajuntament.

Les conductes tipificades com a infraccions en aquest article troben el seu fonament
legal en la funció de l’Ajuntament d’Alella de garantir el dret a la utilització i gaudi de
l’espai públic per part de totes les persones, així com d'evitar totes les pràctiques
individuals o col·lectives que atemptin contra la dignitat de les persones així com les
pràctiques discriminatòries de contingut xenòfob, racista, sexista, lgtbiqfòbic o de
qualsevol altra condició o circumstància personal, econòmica o social, especialment
quan s'adrecin als col·lectius més vulnerables.
TÍTOL III. DISPOSICIONS GENERALS DE COMPORTAMENT I CONVIVÈNCIA
CIUTADANA
Article 12. Deure de rebuig de la violència i de suport a iniciatives de resolució
de conflictes
1. Es rebutja la violència física o psíquica entre persones o col·lectius. La convivència
ciutadana ha d’estar presidida pels principis de respecte, tolerància, igualtat i
solidaritat.
2. Serà sancionable qualsevol tipus d’assetjament sexual no tipificat al codi penal i
definit a l’article 2 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i
homes, el qual comprèn qualsevol comportament verbal, no verbal o físic, de
naturalesa sexual, que s’exerceix amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la
dignitat d’una persona, especialment si li crea un entorn intimidador, hostil, degradant,
humiliant o ofensiu.
3. Seran sancionables aquelles conductes i comportaments que atemptin contra la
convivència ciutadana com ara baralles i discussions a la via pública quan produeixin
repercussions públiques, constituint un element agreujant que causin aldarulls o
desordres públics. Així mateix, serà sancionable la participació indirecta dels fets
exposats anteriorment com a públic espectador, animant o captant imatges dels fets
amb voluntat de fer-ne difusió.
4. L’Ajuntament facilitarà i donarà suport a totes les iniciatives que condueixin al debat,
a l’intercanvi d’opinions i a la resolució democràtica dels conflictes ciutadans, sense
perjudici del recurs a la jurisdicció competent perquè en darrer terme adopti una
resolució.
5. Resta expressament prohibit negar-se o resistir-se, en aquells casos en que la
negativa a col·laborar no estigui emparada legalment, a subministrar dades o a facilitar
la informació necessària sol·licitada per les autoritats competents o per agents en el
compliment de les seves funcions, i també subministrar informació o documentació
falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error, implícitament o explícitament.
6. La ciutadania està obligada a seguir les indicacions i ordres que a través dels
procediments establerts i en el compliment de les funcions i competències atribuïdes
les imparteixin autoritats del Govern Municipal i agents municipals.

7. La desobediència a aquestes ordres o les expressions contràries que impliquin un
menyspreu constituiran infraccions sancionables, sense perjudici de les implicacions
penals que puguin comportar i la potestat d’execució subsidiària d’allò ordenat.
8. S’evitaran totes les actituds individuals i col·lectives que atemptin contra la dignitat
de les persones, siguin quines siguin les condicions socials, culturals, de gènere,
d’edat o origen de les persones agreujades.
9. Les persones que conculquin la dignitat de tercers, de fet o de paraula, mitjançant
insult, burla, molèsties intencionades i innecessàries, coacció psíquica o física,
agressions, exhibicionisme sexual o fets anàlegs, seran sancionats d’acord amb la
present ordenança, sempre que suposin un atemptat contra la convivència ciutadana
sense perjudici de les accions penals que es puguin derivar.
El fet que les persones destinatàries o subjecte d’aquestes conductes siguin infants,
persones amb diversitat funcional que les facin especialment vulnerables, o autoritats i
personal funcionari que actuïn en l’exercici de les seves funcions constituirà una
circumstància agreujant.
Article 13. Actuació davant de conductes o activitats pertorbadores a l’interior
dels habitatges.
Totes les persones propietàries i les persones ocupants d’immobles, edificis,
construccions, instal·lacions o altres béns de titularitat privada estan obligades a evitar
que, des d’aquests, puguin produir-se conductes o activitats que alterin
innecessàriament el descans i el benestar a altres persones.
Les persones propietàries tenen el deure de conservació en bon estat de l’edifici
mitjançant un ús adequat d’acord amb la seva destinació i el seu manteniment i han de
vetllar per la conservació de les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic..
Les persones propietàries i les usuàries tenen l’obligació de fer un ús correcte de les
instal·lacions.
Les persones propietàries i les usuàries dels habitatges han de complir, a càrrec seu,
els requeriments que l’Ajuntament faci per impedir o corregir els defectes nocius,
molestos, insalubres o perillosos que perjudiquin les altres persones i a elles
mateixes.
Article 14. Principi de llibertat
Els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a comportar-se lliurement a la via pública i els
espais públics del municipi d’Alella i a 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 15. Coneixement de les normes municipals de conducta ciutadana
Tots els ciutadans i les ciutadanes tenen el deure de conèixer i observar les normes
municipals que sobre conducta ciutadana regeixin en el municipi.

Article 16. Comportament de la ciutadania a la via pública i als espais públics
El comportament de les persones a la via pública i els espais públics s’ajustarà a
l’observació del civisme, convivència i decòrum deguts, sense alterar l’ordre i la
tranquil·litat ciutadana.
Article 17. Pertorbació de l’ordre públic
Aquelles persones qui pertorbin l’ordre i la tranquil·litat ciutadana podran ésser
sancionades per l’autoritat. Prèviament seran requerides par tal que cessin en la seva
actitud.
Article 18. Dignitat de les persones
1. Resta prohibida a la via pública i 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 lgtbifòbic, 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.
2. Són un fet agreujant les conductes anteriorment descrites quan siguin adreçades a
persones grans, menors, persones discapacitades, així com les violències sexuals o
les violències adreçades a les dones pel simple fet de ser-ho..
Article 19. Mendicitat
No és permesa la mendicitat a les vies i espais públics del terme municipal, així com
l’oferiment de qualsevol bé o servei a persones que es trobin a l’interior de vehicles
privats o públics, quan suposin coacció o generin incomoditat per als ciutadans.
L’autoritat municipal pot sol•licitar, si s’escau, la documentació a les persones que
exerceixin la mendicitat i adoptar, en cada cas, les mesures que siguin procedents en
coordinació amb el Serveis Socials municipals o, si s’escau, amb altres institucions
públiques
Article 20. Jocs i juguestes
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 a les persones veïnes o vianants, així com no
deteriorar els béns públics i privats.
2. És prohibida la pràctica de juguestes que impliquin apostes amb diners o béns a la
via pública i els espais públics.
Article 21. Solidaritat
L’Ajuntament fomentarà, estimularà i promourà el comportament solidari dels
ciutadans i les ciutadanes a la via pública i als espais públics, amb actituds de civisme
i cortesia, per tal que se’n beneficiïn les persones que més ho necessitin per transitar o
orientar-se, les que hagin patit accidents i les que tinguin discapacitats físiques i/o
psíquiques.

Article 22. Embrutiment del municipi
1. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen l’obligació de prevenir i evitar l’embrutiment del
municipi en general i dels espais públics en particular. Atès això, tothom té el dret i el
deure de col·laborar en la conservació, defensa i neteja del municipi, sia impedint la
realització de danys, sia avisant l’autoritat competent.
2. 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 la integritat
física i al valor econòmic dels elements de propietat pública instal·lats a la via o espais
públics.
3. 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 i establiments anàlegs.
4. L’Ajuntament pot, subsidiàriament, fer els treballs de neteja que corresponguin a la
ciutadania, després de requerir-ho als seus responsables, podent-los imputar el cost
dels serveis prestats sense perjudici de la imposició de les sancions corresponents.
Article 23. Acampades
Per poder acampar a qualsevol lloc o espai d’ús comú ja sigui en tendes de campanya,
vehicles, barraques, caravanes o qualsevol altre sistema d’acampada, és necessària la
corresponent autorització municipal. Els que no disposin d’ella i sense perjudici de la
sanció corresponent, podran ser desallotjats per la policia.
Resta prohibit l’estacionament i aparcament de caravanes, rulots i remolcs fora dels
espais expressament permesos.
Article 24. 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, esportius locals i
centres per a infants i joves, i altres establiments similars.
2. Les persones titulars d’establiments o organitzadores d’espectacles que permetin, 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:
a) A menors de 18 anys.
b) A la via i espais públics, especialment als parcs i jardins, llevat dels espais o
activitats expressament autoritzats, com ara terrasses de restauració.
c) En el transport públic i en equipaments municipals, llevat d’actes que comptin amb
permís municipal.

Les persones que regentin establiments públics prendran cura d'evitar, en la mesura
de les seves possibilitats, l'embriaguesa de la seva clientela.
Titulars de la concessió de la instal·lació que hagin obtingut la llicència han de
col·locar en un lloc visible al públic els rètols limitadors de subministrament de
begudes alcohòliques, d’acord amb la normativa vigent.
Està prohibida l’exteriorització i promoció del consum d’alcohol en forma denigrant per
als vianants o per a la resta d’usuaris dels espais públics.
4. És prohibida:
a) La venda i el subministrament de tabac a menors de 18 anys.
b) La venda, consum i el subministrament de tabac en el transport públic i
equipaments municipals, així com l’entorn de parcs infantils i centres educatius,
esportius i de salut, entre d’altres, en la distància mínima establerta per la llei.
5. És prohibida la venda i el 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. També la venda
a menors de coles o altres productes o substàncies industrials de venda autoritzada
que es puguin inhalar i produir efectes nocius per a la salut o que creïn dependència.
6. 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.
7. No és permesa l’ostentació pública de l’embriaguesa i de la drogoaddicció.
8. Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares, tutors/es o
guardadors/es legals de les accions de menors d’edat que en depenguin, també seran
responsables directes i solidaris de les infraccions comeses pels i les menors d’edat
quan concorri dol, culpa o negligència, tot incloent-hi la falta de diligència deguda.
9. No es 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.
Article 25. Pràctiques sexuals a l’espai públic
S’entén per pràctica sexual el conjunt de comportaments que normalment tenen
l’objectiu principal de donar o rebre plaer sexual. Pot incloure moltes pràctiques des de
carícies de caire sexual al coit.
Es prohibeix sol·licitar, oferir, negociar o acceptar, directa o indirectament, serveis
relacionats amb pràctiques sexuals retribuïts a l’espai públic.
Es prohibeix qualsevol tipus de pràctica sexual a l’espai públic quan aquestes
conductes es duguin a terme en espais amb concurrència de terceres persones, o que
aquesta sigui probable.
Tampoc estan permeses les següents actuacions:

a) Exhibicionisme obscè davant persones adultes, sempre que no tinguin cap diversitat
funcional.
b) Masturbació en espais públics o oberts davant de persones adultes, sempre que no
tinguin cap diversitat funcional.
c) Injúria sexual.
d) Seguiment obscè.
e) Fer fotografies de parts íntimes sense consentiment.
f) Acorralament amb finalitat sexual.
g) Altres conductes que impliquin vexació sexual.
L’Ajuntament, prestarà informació i ajut a totes aquelles persones que es trobin en
l’exercici de la prostitució al municipi i en vulguin sortir.
L’Ajuntament col·laborarà intensament en la persecució i repressió de les conductes
atemptatòries contra la llibertat i indemnitat sexual de les persones que es puguin
cometre en l’espai públic, en especial, les activitats de proxenetisme o qualsevol altra
forma d’explotació sexual i, molt especialment, pel que fa a menors. Així mateix donarà
suport i ajut a les persones que n’hagin resultat víctimes.
Article 26. Pràctica del nudisme
No està permesa la pràctica del nudisme a l’espai públic o en equipaments públics
excepte en activitats i llocs expressament autoritzats.
Article 27. 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 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. Serà una agreujant mantenir una 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 28. Ciutadania i agents municipals
1. La ciutadania resta obligada a seguir les indicacions que determinin les autoritats
municipals o les contingudes en els bans i ordenances municipals.
2. Els i les agents de l’autoritat tindran en tot moment un tracte de correcció i cortesia
envers els ciutadans i ciutadanes, als quals auxiliaran i protegiran, proporcionant en tot
moment la informació necessària sobre les seves actuacions.

3. En el cas que sigui necessari utilitzar mesures de compulsió sobre les persones, els
actes de força que es duguin a terme seran els estrictament indispensables, amb ple
respecte a les persones afectades, i d’acord amb el Codi deontològic i ètic policial.
4. Les persones que, amb la seva acció o omissió, obstrueixin de manera notòria
l’actuació dels agents municipals per a la consecució dels objectius d’aquesta
Ordenança, podran ésser sancionades.
5. Els ciutadans i ciutadanes podran adreçar-se davant l’autoritat municipal en relació
amb els actes dels agents que considerin erronis o que atemptin contra la seva
dignitat.
Article 29. Activitats pirotècniques
Es prohibeix :
1. La compra de productes pirotècnics per menors si no van acompanyats per un adult.
2. Llençar o dirigir petards contra les persones o béns, de manera que signifiqui un risc
per a la seva integritat, i també col·locar-los sobre el mobiliari urbà i béns privats.
3. Llençar coets a menys d’una distància de 500 metres del bosc o terrenys forestals
durant l’època de prohibició que estableix la normativa de prevenció d’incendis.
4. Fer servir productes pirotècnics a la vora de productes o líquids inflamables, i també
a la vora dels establiments d’expedició o emmagatzematge.
5. Ficar productes pirotècnics dins d’elements l’explosió dels quals pugui provocar la
dispersió d’objectes amb risc per les persones i béns.
6. Si les activitats prohibides fins ara, sobre l’ús de productes pirotècnics, les fessin
menors d'edat, el material que portin serà dipositat a la Prefectura de la Policia Local,
a l'espera de fer-ne lliurament als pares o tutors.
7. No respectar les distancies de seguretat establertes en espectacles pirotècnics.
Article 30. Fogueres
L’Ajuntament pot autoritzar la preparació i encesa de fogueres en dies de festivitat
assenyalada, tot detallant les indicacions que calgui seguir així com els mesures
preventives a implementar. Obligatòriament serà necessària una assegurança de
responsabilitat civil que cobreixi els riscos per danys a terceres persones i als béns
públics i privats.
En qualsevol cas, cal tenir present que resta prohibit :
1. Preparar fogueres en llocs on obstrueixin el pas de vehicles o vianants.
2. Encendre fogueres sobre la via, a prop d’elements o xarxes de subministrament i
comunicació penjats enlaire.
3. Fer foc a menys de 500 metres de terrenys forestals durant l’època de prohibició
que estableix la normativa de prevenció d’incendis. Les fogueres no es poden preparar

a menys de 20 metres dels cotxes aparcats i de les façanes de les cases i hauran de
complir amb la normativa prevenció d’incendis.
4. Emprar com a elements de combustió de la foguera materials la combustió dels
quals pugui generar efectes tòxics, o contaminants o materials que siguin susceptibles
d’explotar.
5. Encendre la foguera amb productes inflamables o en condicions meteorològiques
que puguin significar risc.
Article 31. Barbacoes i crema de rostolls
1. En l’època de risc d’incendi, a menys de 500 metres de terrenys forestals només
està permès de fer foc en barbacoes d’obra i amb mataguspires. La resta de l’any es
poden fer en qualsevol tipus de barbacoa.
A més de 500 metres de terrenys forestals està permès de fer foc en barbacoes tot
l’any.
En qualsevol cas, les barbacoes que es facin en els espais privats, es faran de forma
que s’eviti la producció de fums i olors que puguin alterar la normal convivència entre
veïns.
2. Es prohibeix especialment l’abocament de cendres incandescents als contenidors
de recollida de residus i al medi natural.
3. No està permesa la crema de restes verdes en sòl urbà. Les restes vegetals
originades en les tasques de neteja i manteniment dels horts i jardins de les parcel·les
particulars, en tant que residus domèstics, s’hauran de tractar d’acord amb les
següents opcions:
a) Triturant les restes fins a obtenir fragments menors de 5cm i repartint aquestes
restes sobre el terreny formant una estesa uniforme. En cap cas, es podran acumular
els residus vegetals directament sobre la vegetació de la zona.
b) Transportant les restes vegetals a plantes de compostatge, deixalleria, central
d’aprofitament de biomassa o similars.
c) Fent autocompostatge a la pròpia parcel·la.
Article 32. Comportament a les festes populars i als espectacles públics
1. A les festes populars i als espectacles públics s’haurà de respectar l’horari establert
en cada cas, amb especial importància de l’observació del civisme i la convivència
ciutadana. En aquests casos, es procurarà no alterar l’ordre i la tranquil·litat ciutadana.
2. Les persones organitzadores d’aquests actes vetllaran per a que prevenir qualsevol
agressió de caire sexuals, masclistes o lgtbifòbiques, fent ús del Protocol d’actuació
envers les violències sexuals i lgtbifòbiques als espais públics d’oci nocturn d’Alella i
de tots els recursos al seu abast.
3. Les persones organitzadores també vetllaran per tal de controlar el consum
d’alcohol i qualsevol substancia estupefaent i prohibir-ho a menors d’edat.

Article 33. Conducta ciutadana en situacions d’emergència
1. El comportament dels ciutadans i les ciutadanes en situacions d’emergència, com
seria el cas de produir-se alguna desgràcia i/o fenomen meteorològic excepcional (tals
com inundacions, incendis, nevades, riuades) o qualsevol altra situació anàloga que
comporti evacuació o confinament, s’adequarà en cada moment a les normes de
civisme i col·laboració ciutadanes. Es compliran els plans bàsics d’emergència
municipal i els plans d’emergència específics, així com l’establert a la normativa en
matèria de protecció civil.
2. En aquests casos l’Alcaldia podrà requerir l’ajut i la col·laboració personal i/o
material, tant dels habitants, com dels col·lectius del terme municipal i, de manera
especial, dels que, pels seus coneixements i aptituds, puguin ser de més utilitat per a
la comunitat.
3. En cas de nevades, la ciutadania tindrà un deure d’observar les prevencions
següents:
a) En tota finca urbana, les persones que hi resideixin i/o els titulars dels
establiments comercials, industrials, organitzaran i prestaran un servei
extraordinari de neteja de la vorera corresponent, per deixar-la lliure de la neu
que s’hi anés acumulant. En cas d’utilitzar sal per dissoldre la neu, aquesta no
podrà tirar-se als escocells dels arbres o damunt d’altra vegetació.
b) La neu que no pugui fer-se liquar serà amuntegada a la vorera, sense tirar-la al
centre de la calçada, i de manera que quedi expedit l’accés a l’embornal. Entre
la façana i la neu amuntegada, es deixarà net i expedit l’espai suficient per al
pas de vianants.
c) La neu amuntegada en els terrats, les terrasses, els balcons i altres sortints
dels edificis no podrà llançar-se a la via pública, llevat la disposició contrària de
l’Alcaldia.
d) Es suspendrà qualsevol sistema d’aigua, com un reg, que pugui mullar voreres
o calçades.
TÍTOL IV. ESPAI PÚBLIC
Capítol I. Normes generals
Article 34. Definició
Es consideren espai públic tots aquells espais oberts destinats a l’ús i gaudiment de la
ciutadania, com ara: carrers, places, jardins, parcs, etc.., així com tots aquells
elements i mobiliaris urbans que estan destinats a prestar serveis específics als
ciutadans i ciutadanes (papereres, semàfors, senyals de trànsit o informatives,
lluminàries, jocs infantils, parterres, fonts, bancs, tanques, jardineres, arbres, plantes,
flors, i similars.
Article 35. Conservació
Correspon a l’Ajuntament vetllar per l’estat de conservació de l’espai públic. En aquest
sentit, correspon a l’Ajuntament la conservació, reparació i substitució dels béns de

domini públic. Ningú podrà –encara que fos per millorar-ne l’estat- efectuar treballs de
reparació o restauració dels béns de domini públic.
Article 36. Utilització
1. Els ciutadans i les ciutadanes faran un bon ús de l’espai públic. 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’altri al seu pacífic gaudiment.
2. L’Ajuntament podrà reservar l’ús d’algun espai a algun col·lectiu determinat d’acord
amb les característiques de l’espai i/o de les necessitats del col·lectiu. L’incompliment
d’aquesta reserva podrà ser sancionable.
Article 37. Prohibicions
L’obligació de la ciutadania d’actuar cívicament en relació als béns i espais públics
comporta una sèries de prohibicions generals com:
1. Maltractar o danyar, per acció o omissió, les instal·lacions, els objectes o els béns
d’ús comú, especialment els arbres o les plantes de qualsevol tipus de les places,
parcs, jardins, zones naturals i de la via pública en general.
2. 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.
3. Exercir, sense la corresponent llicència o autorització municipal, qualsevol mena
d’activitat econòmica en cap dels béns de domini públic, així com la utilització, amb
finalitats particulars, de qualsevol porció o element d’aquests espais.
4. 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.
5. Utilitzar les instal·lacions d’enllumenat públic com a suport d’instal·lacions
provisionals, així com connectar-se a l’enllumenat públic.
6. Reparar i rentar qualsevol tipus de vehicles a la via pública.
Capítol II. Tinença d’animals
Article 38. Règim dels animals
La tinença d’animals així com la seva presència als espais públics es regeix per allò
que s’estableixi a l’Ordenança Municipal de Tinença d’Animals.
Capítol III. Zones naturals
Article 39. Disposicions generals
1. L’àmbit d’aplicació d’aquest capítol és la defensa de les zones naturals, tant les que
estan plantades (parcs, jardins i plantacions de tota mena) com les que, sense estar

plantades en extensions significatives, es dediquen principalment a l’esbarjo i el lleure,
i les zones naturalitzades. En definitiva, aquest capítol té com a objectiu la defensa del
patrimoni vegetal d’Alella, en el sentit més ampli. Comprèn, també, la regulació de les
condicions higièniques, fitosanitàries i estètiques que han de satisfer els jardins i
espais verds, siguin públics o privats.
2. També és finalitat d’aquest capítol la regulació de tota mena de plantacions a la via
pública, així com també als espais privats, i la defensa i conservació de la vegetació de
les zones naturals, públiques i privades.
3. L’Ajuntament vetllarà pel bon estat de conservació i manteniment dels espais
enjardinats, de les zones naturals i de l’arbrat instal·lat a la via pública. És
competència municipal la instal·lació i manteniment dels parcs, jardins, fonts i
plantacions de tota mena a la via pública.
Article 40. Utilització
1. La utilització de les zones naturals és pública i gratuïta, tret d’aquelles instal·lacions
que l’Ajuntament autoritzi o dediqui a un ús especial o en restringeixi el seu ús
expressament.
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 les indicacions 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 llurs agents, podran expulsar
d’aquests espais les persones que sense justificació romanguin dins d’ells en horari no
permès, o aquelles persones que no respectin les normés d’accés i ús.
4. Les persones usuàries d’aquests espais han de respectar el dret d’altres persones
usuàries 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
requeriran una llicència municipal.
7. En els parcs infantils i zones enjardinades no està permès d’entrar-hi amb gossos,
excepte en els espais reservats per a gossos, on podran anar deslligats.
Article 41. Prohibicions específiques
És prohibit:
a) Realitzar qualsevol instal•lació sobre els parterres de gespa, enjardinats o que pugui
afectar als elements vegetals, arquitectònics o ornamentals.

b) Estacionament de vehicles als jardins i zones enjardinades.
c) Trepitjar els talussos, parterres i plantacions.
d) Fer servir els espais verds i els seus elements de forma contrària a les condicions
que en regulen l’ús.
e) Interrompre el transit de vianants, vehicles de serveis i urgències o els treballs
normals de manteniment i neteja dels jardins.
f) Causar qualsevol mena de dany a l’arbrat, les plantacions i la vegetació natural, així
com agafar flors, fruits o plantes.
g) Embrutar l’espai de qualsevol altra manera, així com llençar a les papereres bosses
d’escombraries.
h) Encendre o mantenir foc.
i) Romandre en les espais tancats una vegada acabat l’horari d’obertura al públic.
j) Qualsevol acte que pugui danyar, enlletgir o embrutar els espais d’ús públic així com
els elements que contenen.
Article 42. Fonts públiques
Es prohibeix:
1. Beure directament del tub o sortidor de les fonts, excepte en el cas que tinguin
instal•lació especial per a això.
2. Abeurar-hi animals, sempre que el tipus de font no permeti evitar el contacte de
l’animal amb el broc.
3. Utilitzar les fonts per netejar o banyar els animals rentar-hi cotxes, motocicletes o
qualsevol altre tipus de vehicle, de rentar-hi roba, d’embrutar les aigües o deixar-hi
brutícia.
4. Arreplegar una quantitat excessiva d’aigua dels espais aquàtics per dirigir-la a un ús
privat, sempre que no estigui justificat per tall de subministrament o similar.
5. Neteja personal directament a la font. En cas de necessitat l’Ajuntament procurarà
una alternativa idònia.
Article 43. Jardins particulars
1. Els jardins privats, les plantacions, els espais lliures i els terrenys no urbanitzats
constitueixen un element important de l’ecosistema urbà, aporten beneficis ambientals
i estètics i, com a tal, les persones que en són propietàries els han de mantenir en bon
estat de conservació, neteja i en les condicions fitosanitàries adequades. Alhora,
hauran de vetllar per evitar possibles molèsties als espais públics o privats propers, i
dur a terme les actuacions necessàries per evitar qualsevol risc a persones i béns. En
el supòsit que els arbres s’haguessin d’esporgar, els treballs es duran a terme amb la

finalitat de no 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.
b) L’estat fitosanitari de les plantacions.
c) La poda i tractament de l’arbrat.
3. Les propietats 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 i espais lliures privats
habilitarà 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.
Capítol IV. Via pública
Secció Primera. Disposicions generals
Article 44. Definició
1. S’entén per via pública les avingudes, els passeigs, els carrers, les places, els
passatges, els parcs i jardins públics, les zones verdes, els camins veïnals, les
voreres, els ponts, les zones terroses, i altres béns de titularitat municipal de caràcter
similar, destinats directament a l’ús general dels ciutadans i ciutadanes.
2. S’exceptuen d’allò regulat a l’apartat anterior, les urbanitzacions privades, els
passatges i patis interiors, els solars, el manteniment d’higiene, salubritat, seguretat i
ornat públic dels quals correspon als particulars. Això no obstant, l’Ajuntament exercirà
el control d’aquests elements, pel que respecta a la neteja, la salubritat, la seguretat i
l’ornat públic.
Article 45. Denominació
1. Les vies públiques s’identificaran amb un nom o un número, diferent per a
cadascuna d’elles, que ha de ser aprovat per l’Ajuntament. No podrà haver-hi dues
vies urbanes amb el mateix nom o número o, tanmateix diferent, però que per similitud
gràfica o fonètica puguin induir a confusió.
2. El procediment administratiu per a la denominació de les vies públiques es pot
iniciar d’ofici o a petició dels particulars.
3. Les propietats afectades per la col·locació de rètols o números, n’hauran de
permetre la fixació, respectar-ne la permanència i vigilar-ne l’estat de conservació i
visibilitat. Val a dir que aquesta servitud té caràcter gratuït.

4. La retolació amb la denominació de les vies públiques té el caràcter de servei públic
i pot efectuar-se mitjançant una placa o similar que es fixarà en un lloc ben visible, com
a mínim a l’entrada i a la sortida de cada via pública. A les places, aquesta retolació es
fixarà en el seu edifici preeminent i als accessos principals.
Article 46. Numeració
1. El rètol del número l’ha de col·locar el propietari de l’edifici o solar, al costat de la
porta principal o al mig de la línia de la finca fronterera amb la via pública, seguint les
indicacions i els requisits que fixi l’Ajuntament.
2. Quan es tracti d’obra nova, la col·locació dels rètols i de la numeració dels carrers i
immobles és a càrrec de la promotora de l’edifici. En el moment de l’atorgament de la
llicència d’obres, s’indicarà al sol·licitant la numeració de l’edificació que ha de fer
constar a l’hora d’escripturar la propietat. És requisit indispensable per a obtenir la
comunicació prèvia de primera ocupació, la col·locació de la senyalització de la
numeració.
3. La inexistència, discordança o indicació errònia a les finques, de l’element indicador
de la numeració, determinarà la possibilitat de requerir al propietari que instal·li la
indicació correcta de numeració. En el cas de no procedir a esmenar aquestes
situacions, es podrà dur a terme, per l’Ajuntament, i amb càrrec al propietari, l’execució
subsidiària.
Article 47. Conservació i reparació de les vies públiques
1. Correspon a l’Ajuntament vetllar per l’estat de conservació dels béns de domini
públic. Concretament, correspon a l’Ajuntament realitzar els treballs de conservació i
reparació de les vies públiques que són de titularitat municipal, així com dels seus
elements estructurals i ornamentals.
2. Les persones o companyies de subministrament autoritzades a fer obres a la via
pública, o que siguin autoritzades a ocupar espais públics, han de dur a terme les
reparacions escaients i han de reposar els elements afectats, seguint les indicacions i
sota la supervisió dels serveis municipals corresponents.
Article 48. 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, el reixat o el tancament, la instal·lació de fanals, senyals de circulació, rètols
amb el nom de la via, papereres o altres elements de mobiliari urbà quan resulti
inconvenient situar-los en altres indrets o altres elements del mobiliari urbà. Aquesta
instal·lació és gratuïta, sense perjudici de la reparació o compensació dels
desperfectes que produeixi la instal·lació.
Les tasques esmentades en aquest article que porti a terme l’Ajuntament es faran amb
la màxima cura i diligència, per tal d’evitar molèsties i perjudicis innecessaris als
titulars de les finques afectades.

Les persones titulars de finques limítrofes amb la via pública que tinguin a la façana, el
reixat o el tancament, fanals, senyals de circulació, papereres o altres elements de
mobiliari urbà han de garantir la seva reposició després d’una obra de manteniment de
façana i obra nova, per la qual cosa han d’avisar l’Ajuntament per a la seva retirada o
nova ubicació.
Article 49. Façanes, finestres, balcons
1. No està permès d’espolsar tapissos, catifes, estores, llençols i qualsevol peça de
roba d’ús domèstic a portes, finestres i balcons que donin a la via pública.
2. Els testos i jardineres de balcons i finestres s’han de col·locar de forma que la seva
vertical caigui sempre dins del balcó o reposi sobre l’ampit de la finestra, i s’han de
fermar o protegir per evitar que puguin caure, especialment en casos de pluja o vents
forts.
3. No està permès de regar les plantes col·locades a finestres i balcons entre les 7
hores i les 23 hores. En tot cas, es prendran les mesures necessàries per evitar
molèsties.
4. No està permesa la instal·lació d’aparells d’aire condicionat i antenes parabòliques
que quedin a la vista a les façanes dels edificis en els casos previstos a la normativa
del POUM.
Article 50. 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 retirarlos.
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 de dos mesos per tal
que el titular pugui recuperar-los, sens perjudici de l’obligació de pagar les despeses
de retirada i custòdia.
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 s’escaigui.
La impossibilitat d’identificar les propietats 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 Policia Local tindrà un llibre de registre on
figuri la data, l’objecte i la persona que el lliura. A continuació, es procedirà de manera
immediata a fer pública la troballa en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i a intentar
localitzar la persona propietària.
5. Quan el bé trobat no pugui conservar-se sense deteriorament o sense fer despeses
que en disminueixin notablement el valor, es procedirà a la venda en subhasta i es

dipositarà el preu. En el cas que es tracti de documents o peces sense valor material,
es destruiran. En altres supòsits, el bé restarà 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 de la 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 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.
Secció Segona. Ús de la via pública
Article 51. Definició
S’entén per ús de la via pública l’ocupació, aprofitament o utilització que hom pugui fer
del vol, sòl i subsòl. L’ús de la via pública pot ésser de caràcter comú general, comú
especial o privatiu.
Article 52. Tipologia d’usos de la via pública
1. 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.
2. 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.
3. 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 persones interessades.
Article 53. 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 tota la ciutadania, sense altres limitacions que les regulades a la present
Ordenança i altres disposicions legals. Els ciutadans i ciutadanes d’Alella han d’actuar
cívicament, respectant en tot moment, els béns i els serveis públics. Tanmateix, han
de respectar el dret d’altri al seu gaudiment pacífic.
Article 54. Celebració d’activitats especifiques als espais públics
L’Ajuntament pot autoritzar la celebració d’activitats específiques als espais públics i
fixar les normes que les regiran com a condició, tenint en compte les característiques
de l’acte i l’espai públic sol•licitat.
Les persones organitzadores de l’activitat són responsables del compliment de les
condicions establertes per l’Ajuntament i també d’adoptar les mesures adients per
vetllar pel bon ús del recinte i dels elements i béns públics que hi hagi instal•lats.

Article 55. Prohibicions específiques
A la via pública es prohibeix de forma expressa:
1. Utilitzar-la com a lloc per a l’exercici de professions, treballs i oficis, sens perjudici
dels usos regulats com a comú especial i privatiu.
2. Col·locar-hi o deixar-hi abandonats objectes particulars.
3. Fer-hi dipòsits, abocaments i activitats, llevat d’aquelles expressament permeses.
4. Fer qualsevol tipus de pintada o grafit sobre elements del paisatge urbà, així com a
instal·lacions, equipaments, mobiliari urbà, jardins i vies públiques en general.
5. La promoció pública de qualsevol substància que sigui nociva per a la salut i pugui
generar dependència.
6. Fer les necessitats fisiològiques: defecar, orinar o escopir.
7. De fer qualsevol acte que causi deteriorament o brutícia.
8. De col·locar-hi o d’enganxar-hi cartells, o de fer-hi qualsevol activitat publicitària, tret
dels llocs expressament autoritzats per l’Ajuntament.
9. De fer senyalitzacions o retolacions sense la corresponent autorització o llicència
municipal.
Article 56. Cessament
1. Pel 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 ordenarà a la persona
interessada, 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 57. 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 llicència municipal.
2. Les llicències municipals quedaran sense efecte si hom incompleix les condicions
que s’hi estableixen, i hauran de ésser revocades quan desapareguin les
circumstàncies que en motivaren la concessió, o en sobrevinguin d’altres que, cas
d’haver-se produït en el moment de la sol·licitud, n’haurien motivat la denegació.
També poden ésser revocades per l’adopció de nous criteris avaluables en relació a
l’atorgament, seguint el procediment legalment establert i podent comportar dita
revocació indemnització per al titular de la llicència.
Article 58. Ocupació de la via pública

L’ocupació de la via pública podrà autoritzar-se en els casos següents:
1. Venda no sedentària en mercats itinerants, ocasionals o periòdics.
2. Terrasses de restauració.
3. Tendals i tancats per a la celebració de revetlles, concerts, representacions i actes
semblants.
4. Atraccions de festa major i llocs de venda de fira.
5. Competicions o actes de caràcter esportiu.
6. Venda de llibres, roses, motius nadalencs i joguines, en les dates que els són
pròpies.
7. Operacions de càrrega i descàrrega.
8. Execució d’obres o enderrocs.
9. Qualssevol altres ocupacions similars.
Article 59. Terrasses de restauració
La regulació d’ocupació de via pública per a terrasses de restauració a la via pública
estarà subjecta a allò que s’estableixi a l’Ordenança reguladora de les llicències de
terrasses d'establiments de restauració o assimilats als espais públics vigent.
Article 60. Venda ambulant
Queda prohibida a tot el municipi la venda ambulant i la compra en l’espai públic, llevat
de les autoritzacions específiques. Així mateix, està prohibit col•laborar en l’espai
públic amb les persones venedores ambulants no autoritzades amb accions com ara
facilitar el gènere o vigilar i alertar sobre la presència d’agents de l’autoritat. També es
prohibeix col•laborar en la realització o prestació de serveis no autoritzats en l’espai
públic, així com el seu ús o consum.
Article 61. Càrrega i descàrrega
No està permès efectuar activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies,
manipulacions de caixes, contenidors, materials de construcció i objectes similars a la
via pública, entre les 21 i les 7 hores, tret de casos excepcionals i amb sol·licitud
prèvia a l’Ajuntament.
Article 62. 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 63. Ús privatiu de la via pública

L’ocupació de la via pública en règim d’ús privatiu de la via pública resta 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.
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 premsa,
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
anunci, etc
Capítol V. Equipaments
Article 64. 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 anàlogament, i
com a mínim, les mateixes normes de netedat, civisme i comportament que regeixen
l’ús de la via pública.
TÍTOL V. ENTORN URBÀ
Capítol I. Normes generals
Article 65. Disposicions generals
1. Amb caràcter general, es prohibeix qualsevol activitat que ocasioni un deteriorament
o perjudici al medi ambient del poble. Qualsevol persona que es trobi dins del terme
municipal, sigui veïna o visitant, restà obligada 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 el 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 hauran de mantenir-los lliures de
deixalles, residus, vegetació seca, etc.., i hauran de realitzar les corresponents
operacions de desratització, desinsectació i desinfestació tant en els immobles, com
en els solars i terrenys.
4. Les persones propietàries de solars i terrenys i, subsidiàriament, les persones
usuàries, tenen l’obligació de realitzar el tancament de les seves propietats respecte a
la via pública al efectes de mantenir les adequades condicions de neteja, higiene,
salubritat i seguretat de la via pública.

5. L’Ajuntament podrà ordenar les mesures necessàries per al manteniment de les
propietats privades 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 podrà 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 66. Grafits, pintades i altres expressions gràfiques
1. És totalment prohibit realitzar qualsevol tipus de grafit, pintada o qualsevol altra
expressió gràfica, com ara dibuixos, escrits i/o gargots, fets amb qualsevol matèria
(tinta, pintura, etc.), o marques i similars, com per exemple posar adhesius en façanes,
portes o vidres dels immobles, parets, tanques de parcs, jardins, solars i/o obres, rètols
dels carrers, senyals de trànsit, monuments, edificis públics, contenidors, bancs,
arbres i, en general, sobre elements del paisatge urbà i les instal•lacions, equipaments,
mobiliari urbà i vies públiques en general, sense autorització expressa de l’Ajuntament.
La infracció a aquest precepte té caràcter de molt greu si es realitza sobre monuments
i edificis públics, especialment els catalogats, i/o si contenen elements ofensius cap a
persones o col•lectius, que expressi missatges racistes, sexistes, lgbtiqfòbics o
xenòfobs que indueixin a la violència o que menyspreïn o siguin lesius o vexatoris per
a qualsevol col•lectiu.
Si, per les característiques de l'expressió gràfica, el material emprat o el bé afectat fos
possible netejar-lo i restituir-lo immediatament al seu estat anterior, els agents de
l’autoritat han de comminar personalment la persona infractora a netejar-lo o restituirlo, sens perjudici de les sancions que corresponguin per la infracció comesa.
Els i les agents de la Policia Local, en els casos recollits 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.
Transcorregut el termini d’un any sense que els materials s’hagin retirat per part dels
seus titulars, l’Ajuntament pot destruir-los.
L’Ajuntament, de forma subsidiària, pot 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. Si es tracta de béns de
titularitat municipal, l’Ajuntament pot rescabalar-se de les despeses que suposa la
neteja o la reparació, sens perjudici també de la imposició de les sancions
corresponents.
2. Quan el grafit o pintada s’efectuï sobre un bé privat de la via pública serà necessària
l’autorització expressa de l’Ajuntament, a més del permís de la persona propietària del
bé en qüestió. La sol•licitud ha d’anar acompanyada d’un esbós en el qual s’indiquin
les mides, el dia i el lloc de la realització.
3. Si amb motiu d’una activitat autoritzada, de qualsevol mena, 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 i estan obligades a
restablir l’estat original del bé concret.
Article 67. Pancartes, cartells i qualsevol altra forma de propaganda i publicitat
La regulació de la publicitat al municipi estarà subjecta a allò que s’estableixi a
l’Ordenança de Publicitat vigent.
Capítol III. Contaminació atmosfèrica
Secció Primera. Fums
Article 68. Concepte
Té la consideració de contaminació atmosfèrica la presència d’algunes substàncies o
formes d’energia a l’atmosfera a nivells més elevats dels normals i/o dels legals,
suficients per a produir una acció nociva a la salut de les persones, als recursos
biològics o als ecosistemes o béns materials.
Article 69. Emissions contaminants
1. Tota activitat, ja sigui comercial, industrial o de qualsevol mena, que es desenvolupi
en el terme municipal d’Alella és sotmesa a la normativa vigent, pel que fa a les
emissions i immissions de productes contaminants a l’atmosfera.
2. És prohibit de 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, promourà les actuacions
necessàries per prevenir la contaminació atmosfèrica, sens perjudici de les
competències atribuïdes a altres administracions públiques.
4. Es farà 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.
Secció Segona. Pudors
Article 70. Disposicions generals
1. Es prohibeix, d’una manera general, qualsevol acció o omissió que generi l’emissió
d’olors molestes, nocives i/o perjudicials per a les persones i el medi ambient.
2. Les persones responsables de la producció d’aquestes olors estan obligades a dur a
terme les accions oportunes perquè cessin les causes que les van motivar, sens
perjudici de la imposició de les sancions corresponents.
3. En el cas de realitzar-se operacions susceptibles de desprendre bafs o emanacions
molestes o pudents, aquestes hauran de fer-se en locals condicionats per tal que no
passin a l’exterior.

4. Els fums, bafs, vapors i altres efluvis contaminants, qualsevol que en sigui l’origen,
hauran d’evacuar-se a l’exterior mitjançant conductes, xemeneies o extractors, segons
els casos.
5. No està permès llençar a l’exterior fums, bafs i gasos, vapors o aire amb
substàncies en suspensió temperatura diferent de l’ambient, per les façanes o patis de
tot tipus.
Capítol IV. Contaminació acústica i vibracions
Secció Primera. Normes generals
Article 71. Disposicions generals
1. L’objecte d’aquest capítol el constitueix regular, en el marc de les competències
locals, les activitats i usos susceptibles de produir soroll, sens perjudici de la normativa
general que sigui d’aplicació ni la pròpia de l’ordenança específica. Té la consideració
de contaminació acústica l’existència, a l’ambient exterior i/o interior, de sorolls i/o
vibracions produïts per diferents emissors que ultrapassin els límits establerts a la
present Ordenança, produint molèsties o risc per a les persones, béns, el
desenvolupament de les activitats o el medi ambient.
2. Els criteris de qualitat ambiental acústica al municipi, les mesures per prevenir i
corregir la contaminació acústica que afecta la població i el medi urbà i les actuacions
municipals específiques en matèria de sorolls i vibracions, s’han d’ajustar a les
prescripcions que estableix aquesta Ordenança i de l’Ordenança específica de Soroll.
Article 72. Obligacions
1. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen l’obligació de respectar el descans dels veïns i
les veïnes, i d’evitar la producció de sorolls que alterin la normal convivència,
independentment de l’hora del dia.
2. No està permès de dur a terme qualsevol acció que provoqui una elevació dels
nivells sonors per sobre dels límits establerts, per a cada cas concret.
3. És prohibit l’emissió de qualsevol soroll que alteri la tranquil·litat veïnal entre les 21
hores i les 8 hores en dies laborables, i entre 21 hores i les 9 en dies festius, excepte
quan provingui d’activitats populars o festives autoritzades per l’Ajuntament.
4. En els casos de difícil o impossible amidament instrumental, se seguirà el criteri de
les autoritats municipals i els usos de la correcta convivència social.
Article 73. Controls
1. La persona responsable del focus de soroll molest haurà de permetre l’accés al lloc
on es produeixi el soroll al personal acreditat de l’Ajuntament. Això sense detriment del
respecte absolut del principi d’inviolabilitat del domicili.
2. Les mesures de soroll s’efectuaran en els termes establerts a la normativa sectorial
vigent. En cas d’incompliment, s’aplicarà el règim sancionador corresponent.
Secció Segona. Sorolls

Article 74. Activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies
1. L'horari de les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació de
productes, contenidors, materials de construcció o similars comprèn de les 8 h a les 21
h, excepte en els polígons industrials i sempre que no s'afecti habitatges.
2. Els contenidors i carros de càrrega, descàrrega i distribució de mercaderies s'han de
condicionar per evitar la transmissió de soroll.
3. L'Ajuntament pot autoritzar, de manera excepcional, la càrrega o descàrrega de
materials a les empreses o comerços que justifiquin tècnicament la impossibilitat
d'adaptar-se als horaris establerts en l'apartat anterior, sempre que es garanteixi el
compliment dels valors límit d'immissió acústica.
4. Els titulars de les activitats de càrrega i descàrrega són responsables del personal
que realitza aquestes tasques, que les han de dur a terme fent el menor impacte sonor
possible.
Article 75. Activitats festives i altres actes a la via pública
1. Les revetlles, festes tradicionals, fires, cercaviles, espectacles musicals o d'altres
manifestacions populars a la via pública o en altres àmbits d'ús públic o privat a l'aire
lliure, així com els actes cívics, culturals, reivindicatius, esportius, recreatius
excepcionals, fires d'atraccions, mítings i tots els altres que tinguin un caràcter
semblant, han de disposar d'autorització municipal expressa, la qual ha d'assenyalar
les condicions a complir per minimitzar la possible incidència dels sorolls a la via
pública segons la zona on tinguin lloc.
2. Les activitats públiques que utilitzin sistemes electroamplificats de so han
d'assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) (LAeq,60s) als indrets
d'accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts)a la façana més
exposada.
3. En els casos que es consideri oportú, l'Ajuntament pot exigir la instal•lació d'un
limitador-enregistrador o altres mecanismes similars, per garantir que no se superin els
nivells d'immissió.
4. En cas d'incompliment de les condicions i mesures establertes als apartats
anteriors, i sens perjudici de les responsabilitats que es derivin de la infracció,
l'Ajuntament pot adoptar les mesures necessàries, inclosa la suspensió de l'activitat.
Article 76. Instal•lacions amb sistemes de megafonia
1. L'horari de funcionament dels sistemes de megafonia i els equips de música
amplificada de les instal•lacions a l'aire lliure, tant públiques com privades, comprèn
entre les 8 h i les 23 hores els dies laborables de dilluns a divendres i entre les 9 h i les
23 h els dissabtes, diumenges i festius.
2. Aquests sistemes han de ser direccionals, i han d'estar orientats cap a les
instal•lacions. S'han d'utilitzar de manera adequada i respectuosa tant en el volum com
en la freqüència.

3. En tot cas, no es poden superar els valors límit d'immissió establerts.
Article 77. Comportament ciutadà
Per tal d’establir una bona qualitat de vida dins i fora de l’habitatge, s’ha de mantenir
un comportament dintre dels valors que exigeix la convivència ciutadana i el respecte
vers les altres persones, no sols en relació al veïnat més proper, sinó també en relació
a les activitats a l’exterior i als edificis adjacents; per la qual cosa, la producció de
sorolls s’haurà de mantenir dins del límits admissibles, sense poder-se ultrapassar els
establerts a la legislació vigent:
1. El veïnat han d'evitar molestar als altres veïns i veïnes amb sorolls innecessaris,
com ara amb tancaments de porta bruscs, crits, música molt alta, celebració de festes,
funcionament d'electrodomèstics sorollosos o altres comportaments similars. Entre les
21 hores de la nit i les 8 hores de l'endemà no és permès l'ús d'aparells domèstics que
produeixin un soroll incompatible amb el descans veïnals, instruments musicals, cants,
reparacions, manipulació de materials o canvi de mobles o qualsevol altra activitat que
pugui pertorbar el descans aliè.
2. L'avaluació dels emissors acústics que puguin ser manipulats en volum o intensitat
pel causant del soroll (veus, cops, arrossegar mobles, televisors, equips de so...) i no
sigui possible el seu mesurament amb sonòmetre, l'ha de realitzar l'inspector municipal
o agent de la Policia local amb criteris d'intencionalitat i desproporcionalitat per volum
alt, de tal manera que aquests es puguin considerar com a excessius.
3. En els espais públics, com ara els parcs, no s'han de posar en funcionament equips
de so o similars que puguin generar un impacte acústic significatiu en els voltants, a
excepció de les activitats a l'aire lliure regulades a la Secció III.
4. El comportament dels ciutadans a la via pública i a les zones de pública
concurrència i a l'interior dels vehicles de servei públic s'ha de mantenir dins dels límits
de la pacífica convivència en el respecte als drets de les altres persones.
Article 78. Treballs a la construcció
1. Els responsables de les obres han d'adoptar les mesures oportunes per evitar que
els nivells sonors produïts per aquestes, així com els generats per la maquinària
auxiliar utilitzada, superin els objectius de qualitat acústica de la zona on es realitzen,
fins i tot, si fos necessari, mitjançant la instal•lació de silenciadors acústics, el
tancament de la font sonora o la seva ubicació a l'interior de l'estructura en construcció
un cop que l'estat de l'obra ho permeti.
2. L'horari de treball ha d'estar comprès entre les 8 i les 21 hores els dies laborables,
de dilluns a dissabtes, i els festius de 09h a 14h.
3. L'horari de funcionament de la maquinària és entre les 8 i les 20 hores els dies
laborables, de dilluns a dissabte i els festius de 09h a 14h.
4. S'exceptuen del compliment de les franges horàries que estableix el paràgraf
anterior les obres que s'hagin d'executar, amb caràcter d'urgència, per al restabliment
de serveis essencials, com ara el subministrament d'electricitat, aigua, gas o telèfon, i

els serveis relacionats amb les noves tecnologies de la informació, així com les obres
destinades a evitar una situació de risc o perill imminent per a les persones o els béns,
i les que, per les característiques que els són pròpies, no poden executar-se durant el
dia. Així com aquelles altres que estiguin degudament justificades i tinguin
l’autorització expressa de l’Ajuntament.
5. La maquinària i els equips que s'utilitzen en les obres públiques i en la construcció
han de ser tècnicament els menys sorollosos i l‘ús ha de ser el més adequat per reduir
la contaminació acústica generada. Especialment:
a) Els generadors elèctrics que s'instal·lin a la via pública han de tenir un nivell de
potència sonora de com a màxim 90 dB PWL i el seu espectre no ha de presentar
components tonals. En el cas que l'obra tingui una durada superior a un mes, s'han de
substituir per una escomesa elèctrica, excepte en les obres d'urbanització.
b) Els motors de combustió han d'anar equipats amb silenciadors de gasos de
combustió i sistemes esmorteïdors de soroll i vibracions.
c) Els motors de les màquines s'han d'aturar quan aquestes no s'utilitzin.
d) Els compressors i la resta de maquinària sorollosa situada a menys de 50 metres
d'edificis ocupats o situats a l'exterior de les obres han de funcionar amb el capot
tancat i amb tots els elements de protecció instal•lats, bé pel fabricant, bé amb
posterioritat, per amortir els sorolls.
e) Els martells pneumàtics, autònoms o no, han de disposar d'un mecanisme
silenciador de l'admissió i expulsió de l'aire.
Capítol V. Contaminació lluminosa
Article 79. Definició
S’entén per contaminació lluminosa l’emissió de flux lluminós de fonts artificials
nocturnes en intensitats, direccions o rangs espectrals innecessaris per a la realització
de les activitats previstes a la zona en què s’han instal·lat els llums.
Article 80. Disposicions generals
1. L’Ajuntament vetllarà per al compliment de la normativa de protecció del medi
nocturn i el compliment de les normes de reducció de la contaminació lluminosa
nocturna, els criteris d’eficiència del consum energètic, i l’estètica urbana d’integració a
les façanes i als seus elements arquitectònics.
2. L’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, ha de vetllar perquè:
a) Els enllumenats distribueixin la llum de la manera més efectiva i eficient, i utilitzin la
quantitat mínima de llum per satisfer els criteris d’enllumenament.
b) Els llums utilitzats siguin tancats o apantallats.
c) Els enllumenats exteriors que s’instal·lin, preferentment, tinguin acreditada llur
qualitat per evitar la contaminació lluminosa i estalviar energia.

d) Els components dels enllumenats s’ajustin adequadament a les característiques
dels usos i de la zona enllumenada i emetin preferentment a la zona de l’espectre
visible de longitud d’ona llarga.
e) Els enllumenats estiguin connectats només quan calgui, mitjançant cèl·lules
fotoelèctriques o temporitzadors, si escau.
f) Els enllumenats es mantinguin apagats quan no siguin necessaris.
g) La il·luminació sigui adequada per tal d’afavorir la visibilitat nocturna, produint
sensació de seguretat.
h) Les instal·lacions i els aparells d’enllumenat siguin sotmesos al manteniment
adequat per a la conservació permanent de llurs característiques.
Capítol VI. Contaminació de les aigües
Secció Primera. Normes generals
Article 81. Disposicions generals
1. L’objectiu és protegir la qualitat ambiental i sanitària de les aigües superficials i
subterrànies, com també la xarxa de clavegueram, les estacions depuradores i altres
instal·lacions del sistema de sanejament, tant pel que fa a la integritat estructural com
al seu funcionament.
2. Totes les edificacions i establiments han d’abocar les aigües residuals a la xarxa de
clavegueram, mitjançant la connexió i l’autorització adequades.
Article 82. Regulació d’aigües estancades per evitar la presència i proliferació de
mosquits
Totes les persones físiques o jurídiques que siguin propietàries, titulars o posseïdores
d’espais, béns o objectes susceptibles de crear les condicions de proliferació del
mosquit tigre o d’altres mosquits, resten obligades a portar-ne una gestió correcta per
evitar-ne la presència i l’abandó, definitiu o temporal, tant a l’espai públic com al privat,
de contenidors i objectes, sigui quina sigui la seva naturalesa i dimensions, les quals
puguin acumular aigua i, com a conseqüència, pugui reproduir-s’hi els mosquits.
Les persones propietàries o titulars de solars estan obligats a mantenir al seu càrrec
nets de brossa recipients o qualsevol altra mena d’objecte abandonat, així com de
mantenir la vegetació herbàcia sota control periòdic. Les actuacions correctores que
hagi d’emprendre legalment l’Ajuntament en cas d’incompliment, s’han de facturar
íntegrament als titulars de les finques.
En tot cas i per tot allò referent a aquest article es regirà per allò que s’estableix a
l’Ordenança Municipal de per a la Prevenció i Control de Mosquits i particularment del
Mosquit Tigre.
Article 83. Captacions
1. Els titulars de les noves captacions hauran de sol·licitar el permís d’obres a
l’Ajuntament adjuntant l’autorització corresponent de l’Agència Catalana de l’Aigua.

2. Les obres de captació s’executaran de tal manera que hom previngui tota possible
filtració d’aigües residuals o de dubtosa potabilitat, així com tota possible pol·lució
exterior.
Article 84. Distribució
Tota la xarxa de distribució d’aigua potable per al consum humà, sigui de titularitat
pública o privada, estarà dotada de les instal·lacions adequades per a fer-ne el
tractament, l’anàlisi i la depuració. Aquestes instal·lacions s’hauran de mantenir en
perfecte estat de servei.
Article 85. Tractament
Quan les aigües destinades al consum humà no presentin, en llur estat original, les
característiques de potabilitat o permissibilitat sanitària previstes en la normativa
vigent, s’hauran de sotmetre a processos de tractament adequats amb substàncies
autoritzades pels organismes sanitaris competents, en ordre a obtenir una aigua que
s’ajusti de manera constant als paràmetres exigits.
Article 86. Transport
El transport i la distribució d’aigües potables mitjançant contenidors, cubes, cisternes
mòbils o elements similars, haurà de fer-se de tal manera que se’n garanteixi la
potabilitat.
Article 87. Vigilància
L’Ajuntament resta obligat a conèixer qualsevol tipus de subministrament col·lectiu
d’aigües destinades al consum humà que es produeixi en el terme municipal, i a
exercir-ne la vigilància i el control necessaris que garanteixin les condicions de
salubritat, higiene i potabilitat.
Article 88. Fonts naturals
Les fonts naturals situades en el terme municipal d’Alella a les quals tinguin accés els
ciutadans i ciutadanes, seran objecte de control sanitari periòdic.
Secció Segona. Abocaments
Article 89. Abocaments limitats
No esta permès fer, ni al clavegueram municipal ni directament a la llera pública, ni a
la xarxa metropolitana d’evacuació i sanejament d’aigües residuals, abocaments que,
en qualsevol moment, tinguin característiques o concentracions de contaminants
iguals o superiors a les expressades en la normativa sectorial vigent.
Article 90. Abocaments prohibits
1. És prohibit abocar al clavegueram municipal i a la xarxa metropolitana d’evacuació i
sanejament d’aigües residuals, i a tota la llera pública, tota classe de matèries o
productes, procedents d’usos domèstics, industrials, sanitaris, comercials, de la
construcció o de qualsevol altre ús, en estat líquid, sòlid o gasós que, d’acord amb la
legislació sectorial corresponent, tenen la consideració de residus municipals i/o

assimilables, industrials, industrials especials, tòxics, perillosos o radioactius, o
qualsevol altra categoria de residus existents o que, en el futur, es puguin establir.
2. És prohibit, particularment, l’abocament de pintures, vernissos, dissolvents, olis
minerals, sintètics i olis de cuina cremats, així com de barreges aquoses de materials
de construcció, com ciment, guix, vorada, i materials anàlegs contemplats en la
normativa sobre residus.
3. Les relacions prèviament esmentades no són exhaustives, sinó simplement
enumeratives.
4. Les matèries i productes esmentats abans s’han de dipositar als punts de recollida
establerts, que es poden consultar a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
Article 91. Aigües fecals
En aquelles zones del municipi que no disposin de xarxa pública d’evacuació i
sanejament, no es podrà abocar els continguts fecals de les fosses sèptiques, els pous
de filtració o els pous de buidat, ni a la xarxa de clavegueram ni en cap altre lloc del
terme municipal.
Capítol VII. Contaminació per residus i neteja
Article 92. Obligació municipal
Els serveis municipals són responsables de mantenir els espais públics del terme
municipal en condicions de neteja i salubritat. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament
prestarà el servei públic corresponent amb la intensitat necessària i exercirà les
facultats de vigilància i policia que s’esmenten en aquesta Ordenança i en la legislació
general.
Article 93. Obligacions generals dels ciutadans i les ciutadanes
1. Totes les persones que romanen al terme municipal d’Alella estan obligades a evitar
i prevenir d’embrutar el municipi en general, i els espais públics d’aquest en particular.
2. En el marc del deure general de col·laboració, els ciutadans i les ciutadanes tenen
l’obligació de comunicar a l’autoritat municipal les infraccions que en matèria de neteja
presenciïn o que coneguin.
3. Els serveis municipals i els agents han d’exigir en tot moment el compliment de les
obligacions dels particulars en matèria de neteja, tot requerint-los-en la reparació
immediata, sens perjudici de cursar la denúncia que correspongui.
Article 94. 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 els 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, deixant sempre les voreres transitables al pas de vianants.
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 95. Lliurament de residus
1. Els ciutadans i les ciutadanes d’Alella tenen l’obligació de dipositar els residus que
generin dintre dels contenidors corresponents i en l’horari establert, d’acord amb el
sistema de recollida vigent.
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 la normativa sectorial vigent.
4. El sistema de gestió de residus triat per indústries i comerços s’ha de comunicar a
l’Ajuntament.
Article 96. Residus sòlids urbans
Es consideren residus sòlids urbans, als efectes de la regulació establerta en la
present Ordenança, els materials següents:
a) Els residus alimentaris i del consum domèstic produïts per les persones en els seus
domicilis.
b) Les cendres, escòries i residus procedents de les calefaccions domèstiques.
c) Els materials residuals tals com embolcalls, papers i deixalles procedents de tot
tipus d’establiments comercials, industrials i de serveis, sempre que siguin
assimilables a escombraries domèstiques i no s’hagin produït en el procés industrial.
d) Els residus procedents de l’escombrat de les voreres, carrers, places i jardins.
e) Les runes procedents de petites reparacions domèstiques i les deixalles de
jardineria i d’esporga d’arbres.
f) Les deixalles de les papereres instal·lades a la via pública.
g) Els residus procedents dels mercats itinerants setmanals.
h) Les deposicions dels animals domèstics.
i) Els cadàvers de petits animals domèstics.
j) Els vehicles en desús, quan pugui presumir-se’n l’abandonament o quan els
propietaris n’hagin fet renúncia expressa a favor de l’Ajuntament per tal que siguin
desballestats.
Article 97. Servei de recollida

1. Aquest servei el presta l’Ajuntament en la forma de gestió que es determini, essent
de recepció i utilització obligatòria per part dels veïns i propietaris d’immobles.
2. L’Ajuntament pot modificar en qualsevol moment el tipus de residus que comprèn el
servei de recollida.
4. És expressament prohibit de dipositar en els contenidors els residus no compresos
en el servei de recollida.
5. Els residus es dipositaran en els contenidors del servei instal·lats a la via pública o
el sistema vigent. El lloc d’emplaçament dels contenidors és competència de
l’Ajuntament.
6. L’Ajuntament establirà la freqüència i els horaris de recollida més adequats per als
interessos generals de la col·lectivitat, podent introduir en tot moment les
modificacions que cregui convenients.
7. El servei de recollida inclou les següents operacions:
a) Buidatge dels contenidors dins dels elements de càrrega dels vehicles del
servei.
b) Neteja dels contenidors.
c) Trasllat dels residus a la planta de tractament.
Article 98. Recollida d’altres residus sòlids urbans
L’Ajuntament procurarà d’establir els serveis de recollida dels residus sòlids urbans no
compresos en el servei de recollida ordinari regulat a l’article 95 d’aquesta Ordenança.
Aquests serveis, dels quals informarà adequadament els usuaris, podran comprendre,
entre d’altres:
1. Els mobles i aparells domèstics.
2. Els cadàvers d’animals.
3. Els residus vegetals.
4. Els vehicles abandonats.
Article 99. Contenidors selectius
1. Amb caràcter general, el paper i cartró, els envasos, el vidre i la matèria orgànica
s’han de dipositar als contenidors destinats específicament a aquesta finalitat i és
expressament prohibit dipositar aquestes matèries en contenidors de rebuig.
2. És prohibit introduir material de qualsevol tipus als contenidors de recollida selectiva
que siguin diferents dels designats expressament. En cas de dubte sobre la
classificació d’un residu, és recomanable dipositar-lo al contenidor de rebuig.

3. Queda prohibida la tria i selecció dels residus dipositats a la via pública, inclosos els
que es troben dins els contenidors, en espera de la seva recollida per part dels serveis
corresponents.
Article 100. Voluminosos
1. És prohibit abandonar estris, mobles, trastos i similars a la via pública, camins,
entorns naturals i/o agrícoles i als espais oberts sense edificar, tant públics com
privats.
2. Aquests residus s’han de dipositar als punts de recollida establerts, que es poden
consultar mitjançant l’Oficina d’Atenció Ciutadana. La ciutadania pot utilitzar el servei
municipal de recollida domiciliària d’aquest tipus de residus quan siguin d’origen
domèstic.
Article 101. Residus líquids
1. És prohibit dipositar a l’interior dels contenidors o de les papereres tot tipus de
residus de naturalesa líquida.
2. És prohibit abocar qualsevol matèria o residu líquid a la via pública, als camins i a
l’entorn natural i/o agrícola.
3. És prohibit abocar als escocells dels arbres les aigües residuals procedents de la
neteja de locals, domicilis o porteries.
Article 102. 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 (menys de 0,5 m3) es
poden dipositar a la deixalleria municipal.
2. La instal·lació de contenidors i sacs destinats a la recollida de runes o similars de
particulars està sotmesa a l’obtenció de la llicència municipal corresponent.
3. Pel cas que la retirada dels contenidors esmentats no s’efectuï en el temps establert
a la llicència, o en manqui, l’Ajuntament pot retirar-los, amb càrrec a la persona
responsable de la instal·lació o a l’empresa que ha de prestar el servei de retirada del
sac o contenidor i, si escau, sancionar-los.
4. Amb caràcter general, s’han d’instal·lar a la part de la via pública destinada a
l’estacionament dels vehicles, facilitant en tot moment la seva visibilitat. Si escau, a la
nit s’han de senyalitzar. 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, no poden dificultar la lliure circulació del
trànsit rodat i de vianants.
5. Quan es retirin els contenidors i sacs, la zona on eren ha de quedar neta i lliure de
tot tipus de runa o residu. Les operacions de retirada s’han de dur a terme sense
causar molèsties als ciutadans i les ciutadanes, i sense afectar la via pública.
Article 103. Residus agrícoles i ramaders

És prohibit 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 podrà retirar-los, amb
càrrec a la persona responsable de l’abandonament o abocament i, si escau,
sancionar-la.
Article 104. Residus municipals especials
1. Són residus municipals especials els que tenen el mateix origen que els residus
ordinaris, però que, a causa de la seva composició, han de ser gestionats de manera
diferenciada perquè poden comprometre el tractament biològic o la recuperació
d’altres fraccions, a més de comportar un risc per al medi o per a la salut de les
persones, com ara: pintures, llums, fluorescents, piles usades, frigorífics, olis usats,
bateries de cotxe, runa, enderrocs i residus que continguin fibrociment, i qualsevol altre
residu qualificat com a tal en el Catàleg de Residus de Catalunya.
2. Els residus municipals especials s’han de dipositar als punts de recollida establerts.
Article. 105. Deixalleria municipal
1. La deixalleria municipal és un centre de recepció i emmagatzematge de residus
selectius. Concretament, aquells que no són objecte de recollida domiciliària ordinària
prestada per l’Ajuntament. En aquest sentit, hauran de dipositar-se a la deixalleria
municipal: els residus especials domèstics i altres materials, com ara: ferralla i metalls,
electrodomèstics, fusta, runes, vidre, pneumàtics i bateries de cotxe, olis de motor i olis
domèstics, radiografies i fluorescents, roba i sabates, material electrònic, cartutxos de
tinta i tòner, porexpan i piles, vernissos, dissolvents i pintures, esprais, productes
fitosanitaris, pesticides i tòxics, restes de jardineria i poda, etc.
2. Les piles es dipositaran també als contenidors de la via pública destinats a aquests
efectes, o bé als comerços col·laboradors de la recollida que tenen contenidor habilitat.
En cap cas es podran dipositar en un contenidor que no sigui especial per a la
recollida de piles.
3. Els medicaments i els envasos de medicaments es dipositaran a les farmàcies.
4. L’oli vegetal domèstic no es pot abocar per l’aigüera. Cal dur-lo a la deixalleria
municipal o bé als punts que l’Ajuntament habiliti a tal efecte.
Capítol VIII. Contaminació visual
Article. 106. Informació i propaganda incontrolada
1. Queda prohibida la publicitat a l’espai públic sense permís, especialment en arbres i
senyals de trànsit. Es prohibeix col·locar publicitat sobre la part exterior dels vidres
dels vehicles, així com escampar i llançar tota classe de fullets o papers de publicitat
comercial o qualsevol material similar a la via pública i als espais. Les persones que
reparteixen publicitat domiciliària no poden deixar propaganda fora del recinte de la
porteria dels edificis. Es considera responsable directe de la infracció la persona física
o jurídica que promogui la contractació o la difusió del missatge (entitat anunciant) i
responsable subsidiària la persona autora material dels fets.

2. L’Ajuntament pot autoritzar, a sol·licitud d’associacions o col·lectius inscrits al
Registre Municipal d’Associacions i Col·lectius d’Alella, la col·locació a la via pública
de pancartes, cartells o qualsevol altra forma de propaganda o publicitat relacionada
amb activitats i esdeveniments de caràcter puntual. Qualsevol element s’ha de
col·locar de manera que no facin malbé ni embrutin la superfície de suport i que siguin
de fàcil extracció.
3. Quan el cartell, la pancarta o similar s’instal·li en un bé privat, però volant sobre la
via pública, serà necessària, a més a més del permís del titular de l’esmentat bé,
l’autorització expressa de l’Ajuntament.
4. L’Ajuntament pot adoptar la mesura cautelar de retirada dels elements de
propaganda o publicitat quan es realitzi sense l’autorització municipal corresponent o
bé suposin un perill a la via pública o a la seguretat de la ciutadania, si s’escau, de la
persona titular, amb càrrec a la persona responsable, directa o subsidiària, i sense
perjudici de la imposició de les sancions corresponents. L’Ajuntament, de forma
subsidiària, pot retirar o reparar els danys efectuats per la col•locació d’una pancarta,
cartell o qualsevol altra forma de propaganda i/o publicitat en un bé privat, sempre que
ofereixi o pugui oferir perill a la via pública o a la seguretat de la ciutadania, amb càrrec
de la persona responsable, directa o subsidiària, i sense perjudici de les sancions
corresponents.
5. L’Ajuntament ha de garantir que el contingut de qualsevol forma publicitària
instal•lada a la via pública no expressi missatges racistes, sexistes, lgbtiqfòbics o
xenòfobs que indueixin a la violència o que menyspreïn o siguin lesius o vexatoris per
a qualsevol col•lectiu, sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.
En els supòsits recollits en el punt anterior, els agents de l’autoritat poden retirar o
intervenir els materials o mitjans emprats, sens perjudici de la imposició de les
sancions corresponents.
Article. 107. Plafons municipals
A més a més de l’Ajuntament o aquells a qui autoritzi específicament, només les
formacions polítiques, les associacions i col·lectius del municipi vàlidament inscrits al
registre d’entitats podran utilitzar els plafons municipals distribuïts per tot el municipi.
En cap cas es poden utilitzar adhesius.
El sistema de fixació haurà de ser mitjançant cinta adhesiva.
És prohibida la col·locació de cartells, rètols o qualsevol altra forma de publicitat,
anunci o propaganda en edificis i instal·lacions municipals, en qualsevol espai públic o
element del paisatge i el mobiliari urbà o natural, sense autorització expressa de
l'Ajuntament.
Es prohibeix esquinçar, arrencar i llançar a l'espai públic els cartells i els rètols
col·locats en els plafons.
Les mateixes persones que hagin col·locat els cartells, rètols o qualsevol altra forma
de publicitat als plafons són les responsables de la seva retirada quan hagi
transcorregut l’acte o activitat de la qual es feia difusió. Sens perjudici de l’anterior,

l’Ajuntament també els podrà retirar quan s’hagi celebrat l’activitat prevista, quan s’hagi
assolit el motiu de la reivindicació o bé s’hagi deteriorat amb el pas del temps.
Article 108. Col•locació d’aparells d’aire condicionat
Els aparells d’aire condicionat solament es podran situar a la façana si es col·loquen
dins els buits arquitectònics, en indrets no visibles o tapats amb elements que facilitin
la integració i la qualitat de les façanes.
En cap cas els aparells podran degotejar o desaiguar a la via pública.
La petició de col•locació s’ha de dur a terme mitjançant la sol•licitud corresponent.
Article 109. Rètols, plafons publicitaris i elements tècnics
La col·locació de rètols en la façana indicadors dels establiments ha de romandre
subjecta a autorització municipal.

TÍTOL VI RÈGIM SANCIONADOR
Capítol I. Infraccions, sancions i procediment sancionador
Article 110. Tipificació d’infraccions
1. Són infracció administrativa els fets o conductes que impliquin l’incompliment total o
parcial de les obligacions o prohibicions establertes en aquesta Ordenança municipal,
d’acord amb el quadre de sancions que acompanya el present text.
2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
Article 111. Règim de les sancions
1. Les infraccions lleus poden ser sancionades per l’òrgan competent amb multes de
150 a 750 euros; les greus amb multes de 751 a 1.500 euros i les molt greus, amb
multes de 1.501 a 3.000 euros.
2. Les sancions lleus, i les greus quan estigui justificat tècnicament, poden ser
commutades, d’acord amb les condicions que s’estableixen en l’article 123 d’aquesta
Ordenança.
3. L’incompliment de qualsevol precepte d’aquesta Ordenança no qualificat com a greu
o molt greu es considera lleu.
Article 112. Gradació de les sancions i mesures cautelars
Les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte:
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L'ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d'infraccions.

d) La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l'elevat cost de reparació.
e) El volum de negoci de l'establiment.
f) La capacitat econòmica de la persona infractora.
g) El grau d'intencionalitat en la comissió de la infracció.
h) El fet que hi hagi requeriment previ.
A títol de referència i sense ser exhaustiu, s’annexa a aquesta ordenança un quadre
enunciant sancions a algunes de les infraccions a aquesta ordenança que podran ser
modificades en funció de les circumstàncies que puguin concórrer en cada cas. Les no
reflectides al quadre de sancions es valoraran tenint presents els aspectes anteriors.
L'òrgan competent per a la incoació del procediment sancionador pot adoptar,
mitjançant resolució motivada, les mesures cautelars de caràcter provisional que siguin
necessàries per a la bona finalitat del procediment, evitant el manteniment dels efectes
de la infracció i impulsant les exigides pels interessos generals.
En aquest sentit, podrà acordar la suspensió de les activitats que es realitzin sense
llicència i la retirada i comís d'objectes, materials, utensilis o productes amb què
s'estigués generant o s'hagués generat la infracció. Els materials que s'hagin retirat en
comís es dipositaran durant una setmana transcorregut aquest termini sense que
s'hagi reclamat es consideraran un residu i seran destruïts. El termini d'una setmana
serà de 48 hores quan es tracti de materials peribles.
Aquestes mesures les podrà adoptar la Policia Local després de formulada la denúncia
preceptiva; i hauran de ser mantingudes, modificades o aixecades per l'òrgan que
incoï el procediment.
Article 113. Persones responsables
1. Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que les
cometin a títol d'autors i coautors. En el cas que, una vegada practicades les
diligències d'investigació oportunes adreçades a individualitzar la persona o persones
infractores, no sigui possible determinar el grau de participació dels diversos subjectes
intervinents en la comissió de la infracció, la responsabilitat serà solidària.
2. De les infraccions relatives a actes subjectes a llicència o comunicació que es
produeixin sense la seva obtenció prèvia o amb incompliment de les seves condicions,
en seran responsables les persones físiques i jurídiques que siguin titulars de la
llicència o comunicació i, en cas de no posseir-ne, l’explotador de l’activitat i, si aquest
no existís, la persona física o jurídica sota la relació de dependència de la qual actuï
l'autor material de la infracció.
3. Qui organitzi de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, lúdica, festiva,
esportiva o similar, serà responsable directe i solidari de les infraccions d'aquesta
Ordenança que s'hi puguin cometre.
4. Les persones responsables d'una infracció d'aquesta ordenança, a més de ser
sancionades amb la corresponent multa, hauran d'abonar les despeses que es derivin

de la reposició pels danys i perjudicis que hagi pogut ocasionar la seva conducta, es
comunicarà a l'infractor/a la liquidació de les despeses i se li atorgarà el termini d’un
mes als efectes de fer efectiva la liquidació.
5. Els pares, tutors o guardadors seran responsables civils subsidiaris de les sancions
pecuniàries imposades, en cas d'impagament de la sanció, i dels danys produïts per
les infraccions comeses pels menors d'edat que depenguin d'ells.
Els pares, tutors o guardadors seran responsables directes i solidaris de les infraccions
comeses pels menors d'edat, sempre que, per la seva part, consti dol, culpa o
negligència tot incloent-hi la simple inobservança.
Article 114. Òrgan competent
La competència per a la imposició de les sancions tipificades com a lleus derivades de
les infraccions generals d'aquesta ordenança correspondrà a l'Alcaldia o al regidor/a
que tingui expressament delegada aquesta matèria.
Per a aquelles accions o omissions tipificades com a greus i molt greus derivades de
les infraccions d’aquesta ordenança correspondran al Ple.
L’Alcaldia i el Ple podran delegar les seves competències en altres òrgans de la
corporació en els termes i condicions fixats per la normativa de règim local.
Article 115. Relacions dels fets denunciats amb altres ordenaments
En qualsevol moment del procediment sancionador en què els òrgans competents
estimin que els fets també poden ser constitutius d’il·lícit penal, ho comunicaran a
l’autoritat judicial corresponent, i s’ha de suspendre el procediment fins que no hi hagi
resolució judicial.
Article 116. Finalització del procediment
1. Un cop començat un procediment sancionador, si l’infractor reconeix la seva
responsabilitat, es resoldrà amb la imposició de la sanció que resulti procedent.
Article 117. Prescripció de les sancions
1. Els terminis de prescripció de les infraccions regulades en aquesta ordenança, llevat
que existeixi normativa específica que n’estableixi d’altres, seran els següents:
a) Infraccions lleus: 6 mesos.
b) Infraccions greus: 2 anys.
c) Infraccions molt greus: 3 anys.
2. El termini de prescripció de les infraccions es compta a partir del dia en què els fets
s’han comès. La prescripció s’interromp per qualsevol actuació administrativa de la
qual tingui coneixement el denunciat o estigui encaminada a esbrinar la seva identitat
o domicili i es practiquin les actuacions amb projecció externa a la dependència en què
s’origini. La prescripció es reprèn si el procediment es paralitza durant més d’un mes
per causes no imputables al denunciat.

Article 118. Procediment sancionador
S'aplicarà allò regulat per la Llei de procediment administratiu comú de les
administracions públiques i règim jurídic del sector públic.
En la tramitació de l’expedient sancionador es podran acumular, si escau, la
reclamació d’indemnització de danys i perjudicis causats per tal que es reposi la
situació alternada per la infracció al seu estat originari.
La indemnització pels danys i perjudicis causats es determinarà, si la seva tramitació
no s'acumulés al procediment sancionador, en un procediment complementari amb
audiència del responsable.
La determinació de la quantia a què ascendeix la indemnització pels danys i perjudicis
causats en el domini públic, els edificis municipals, les instal·lacions municipals, l'arbrat
i el mobiliari urbà es determinarà pels Serveis Tècnics Municipals.
Quan els danys i perjudicis s'ocasionessin a béns i instal·lacions de caràcter no
municipal, amb independència de la sanció administrativa que pogués correspondre
pels fets, es podran facilitar els antecedents dels fets als titulars dels béns o drets, per
si desitgessin acudir a la vida judicial.
Article 119. Activitats alternatives a la sanció econòmica
1. Les infraccions lleus, i les greus quan estigui degudament justificat tècnicament,
poden tenir com a mesura alternativa a la sanció econòmica, la realització d’accions
restauratives, accions educatives i accions en benefici de la comunitat.
2. Queden excloses de la possibilitat de commutar la sanció:
2.1. Les persones que hagin reincidit en la comissió d’una mateixa infracció, excepte
situacions excepcionals justificades amb un informe tècnic.
2.2. Les que s’hagin acollit al procediment de commutació durant el termini de dos
anys a comptar des de la data de desenvolupament de les activitats pròpies d’aquest
sistema, excepte en el cas de menors.
2.3. Les persones que hagin obstruït o obstaculitzat l’actuació municipal durant la
instrucció del procediment sancionador.
3. Per tal que la mesura alternativa tingui un caràcter plenament educatiu, ha d’ajustarse als principis següents:
3.1. Ser sol·licitada i acceptada voluntàriament i formalment per l’infractor.
3.2. Ser adequada a les característiques i actituds de l’infractor.
3.3. Anar dirigida a la reparació dels danys, de danys similars o a adquirir
consciència dels danys causats.
Capítol II. Fórmules alternatives
Article 120. Reparació del dany

1. Les persones responsables de les infraccions en un procediment sancionador
poden reconèixer la seva responsabilitat en qualsevol moment de la tramitació de
l’expedient administratiu sancionador. El reconeixement de la responsabilitat quan
s’acompanya de l’oferiment de dur a terme accions educatives per a reparar el dany,
sempre que legalment sigui possible i prèvia conformitat de les parts, possibilitarà que
les sancions de caràcter econòmic imposades per la infracció d’allò regulat en aquesta
Ordenança siguin substituïdes per fórmules alternatives de reparació del dany, amb
l’objectiu de fomentar la cultura cívica entre la ciutadania.
2. L’òrgan competent per a sancionar podrà determinar el sobreseïment de l’expedient
administratiu sancionador, un cop acreditat que la persona infractora hagi reparat el
dany ocasionat, amb la participació en cursos monogràfics i/o la participació en treballs
de caràcter voluntari.
3. Aquesta mesura de sobreseïment no serà possible en supòsits en què la persona
infractora sigui reincident en actituds qualificades com a incíviques en aquesta
Ordenança.
Article 121. Cursos monogràfics
Amb la finalitat expressada prèviament, l’Ajuntament pot organitzar cursos monogràfics
destinats a la formació en el civisme, a fi i efecte d’evitar la comissió de futures
conductes incíviques. La participació en aquests cursos tindrà caràcter voluntari i
recomanat a les persones reincidents.
Article 122. Execució de les Mesures Alternatives a la Sanció.
1. L’ajuntament aprovarà un Reglament regulador de les Mesures Alternatives a la
Sanció Econòmica, que regularan el procediment a seguir per a l’aprovació, execució i
avaluació de la mesura.
2. Atès el caràcter voluntari d’aquestes mesures, no seran considerades com a sanció.

Disposicions addicionals
Primera. El què disposa aquesta Ordenança serà d’aplicació supletòria respecte del
règim sancionador previst en les lleis sectorials.
Segona. En tot cas, no podran sancionar-se els fets que hagin estats sancionats de
manera penal o administrativa en els casos que s’apreciï identitat del subjecte, fet i
fonament.
Disposicions transitòries
Aquesta Ordenança no serà d’aplicació als procediments administratius iniciats abans
de la seva entrada en vigor.
Disposició derogatòria
Amb l’entrada en vigor de la present Ordenança resten derogades l’ordenança de
policia i bon govern, aprovada pel ple municipal, en sessió de 24 de febrer de 1981 i

l’ordenança municipal per a la gestió controlada de terres, runes i residus de la
construcció a Alella.
Tanmateix queden derogats els articles 14, 16, 17, 19 i 20 de l’ordenança reguladora
del soroll i les vibracions del municipi d'Alella, aprovada per acord del Ple municipal, en
sessió del 9 de gener de 2014, els articles 4, 11 i 20 de l'Ordenança municipal d’arbrat,
zones verdes i espais naturals, aprovada per acord del Ple municipal, en sessió de 22
de febrer de 2007 i els articles 12, 19, 22, 23 i 24 de l’Ordenança reguladora de la
gestió de la recollida de residus a Alella, aprovada per acord del Ple municipal, en
sessió de 28 d’octubre de 2004, a més de qualsevol disposició continguda en les
diferents ordenances o reglaments municipals, que contravingui la present ordenança,
a excepció del Reglament Orgànic Municipal.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir del dia següent al de la seva publicació
íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i quan hagi transcorregut el
termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local.

Alella, 15 de juliol de 2021.

Art.
12
12
12
12

12

12
12
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Actituds violentes, intimidatòries que causin alteracions de l’ordre públic,
amb danys directes sobre béns i/o persones
Actituds violentes, intimidatòries o alteracions de l’ordre públic, sense
danys directes sobre bens i/o persones
Participar en discussions o baralles a la via pública o llocs públics
No facilitar a les autoritats municipals les dades i informació que els
sol·licitin quan aquestes siguin necessàries per a la tramitació i el bon fi
dels procediments administratius municipals
No facilitar a l’Administració la realització d’informes, accés a locals de
pública concurrència, inspeccions i altres actes d’investigació, en els
casos previstos per la llei o que d’altra banda resultin necessaris per la
prossecució dels procediments administratius que serveixen a
l’Administració per desenvolupar les seves competències i activitats
legítimes o per a defensar els interessos generals
No proporcionar a l’Administració, quan actuï en defensa d’interessos
generals o en l’exercici de les seves competències, les dades veraces i
exactes que coneguin i que requerides permetin identificar en el marc del
respecte a la intimitat i el secret professional a altres interessats que
hagin de comparèixer en un procediment
Conculcar la dignitat de les persones
Conculcar la dignitat de les autoritats municipals i als seus agents quan
actuïn en el compliment de les seves funcions

12 Conculcar la dignitat d’infants, gent gran o discapacitats
Actituds desconsiderades o de clar menyspreu o discriminació
18 realitzades a la via pública que repercuteixin sobre la convivència
ciutadana
20 Practica de juguesques que impliquin apostes a la via pública
Realitzar accions que puguin provocar l’embrutiment de la via o espais
22
públics
Acampar a qualsevol lloc o espai d’ús comú sense la corresponent
23
autorització municipal
22 Consumir begudes alcohòliques a la via pública
Consumir begudes alcohòliques a la via pública, alterant-se la
22
tranquil·litat ciutadana o el dret a la lliure circulació de persones
Consumir begudes alcohòliques en espais concrets expressament
22
prohibits
Vendre begudes alcohòliques a la via pública sense l’autorització
22
pertinent
Vendre begudes alcohòliques a la via pública sense l’autorització
22
pertinent. Essent reincident
22 Vendre begudes alcohòliques incomplint les restriccions legals o

INFRACCI
Ó
MOLT
GREU
GREU
LLEU
GREU

MOLT
GREU

MOLT
GREU
GREU
MOLT
GREU
MOLT
GREU
LLEU
LLEU
LLEU
GREU
LLEU
GREU
MOLT
GREU
GREU
MOLT
GREU
GREU

22
22
22
22
22
25
25
25
26
27
27
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30

30

30

reglamentàries
Vendre begudes alcohòliques incomplint les restriccions legals o
reglamentàries. Essent reincident
Exterioritzar l’alcoholisme o la drogoaddicció en forma denigrant per als
vianants o per a la resta d’usuaris dels espais públics
Subministrar alcohol a persones en evident estat d’embriaguesa
Instal·lar màquina de venda automàtica de tabac a la via pública o en
llocs accessibles des de la via pública
Instal·lar màquina de venta automàtica de begudes alcohòliques en la via
pública o en lloc accessible des de la mateixa
Mantenir relacions sexuals a l’espai públic o privat d’us públic
Oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directa o indirectament, serveis
sexuals retribuïts a l’espai públic o privat d’us públic
Exhibicionisme o qualsevol acte sexual o amb finalitat sexual a l’espai
públic o privat d’us públic
Romandre la en equipaments o via publica nu
Esgrimir objectes perillosos que puguin ser utilitzats com a armes
Circular amb imitacions d'armes que puguin crear confusió
Proferir expressions contràries a les indicacions fetes pels agents i les
autoritats en el compliment de les seves funcions, que impliquin un
menyspreu
Desobeir indicacions o ordres dels agents de l’autoritat, mantenint-se en
situació d’incompliment
Desobeir les ordres i resolucions administratives de les autoritats
municipals en matèries de la seva competència
Elevar globus aerostàtics, llençar petards o disparar focs artificials, en
parcs forestals o zones de bosc d’ús comú, fora de les zones que
s’assenyalin per una ocasió determinada
Comprar productes pirotècnics per part dels menors de 14 anys, sense
anar acompanyats d’un adult
Llençar o dirigir petards contra les persones o béns de forma que suposi
un risc per la seva integritat
Llençar petards sobre mobiliari urbà o béns privats
Llençar coets a menys d’una distancia de 500 metres del bosc o zones
d’arbres que per les seves circumstàncies siguin susceptibles de
combustió
Utilitzar productes pirotècnics en les proximitats de productes i/o líquids
inflamables així com els seus establiments d’expedició o
emmagatzematge
Ficar productes pirotècnics dins d’elements d’explosió dels quals pugui
provocar la dispersió d’objectes amb risc per les persones i béns
No respectar les distàncies màximes de seguretat establertes en
espectacles pirotècnics
Col·locar fogueres a llocs que obstrueixin el pas de vehicles o vianants
Encendre fogueres sobre la via a prop dels elements i/o xarxes de
subministrament i comunicació que facin volada
Encendre la foguera amb productes inflamables o en condicions
meteorològiques que puguin comportar un risc en quant a la combustió
d’aquesta o emprar com a elements de combustió de la foguera aquells
materials la combustió dels quals puguin generar efectes tòxics,
contaminants o susceptibles d’explotar
Fer foc a menys de 500 metres de terrenys forestals o instal·lar fogueres
a menys de 20 metres dels cotxes aparcats i de les façanes de les cases
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31 Abocar cendres incandescents dins dels contenidors, espais o via pública
Encendre barbacoes en espais privats de manera que puguin alterar la
31
convivència
31 Crema de restes verdes en sol urbà
Incumplir les indicacions que en casos d'emergència siguin requerits per
33
part de les autoritats municipals
33 No retirar neu de voreres
33 Llançar neu de terrats, terrasses o balcons a la via pública
Realitzar qualsevol acte que pugui embrutar, perjudicar o malmetre
37
l'arbrat, els parcs, jardins, zones naturals i/o enjardinades
Romandre dins dels parcs i jardins fora de l'horari establert d'obertura al
40
públic
41 Agafar i recollir flors, fruits o plantes de parcs i jardins
Extreure molsa, matolls, pedres, sorra, plantes o productes anàlegs de
41
parcs, jardins, zones naturals i/o enjardinades
41 Trepitjar o malmenar parterres o plantacions
Entrar en els parcs, jardins, zones naturals i/o enjardinades amb
41
qualsevol tipus de vehicle o a cavall
Manipular el sistema de reg automàtic o no, així com les aixetes d'aigua,
41
arquetes o instal·lacions similars
41 Arrencar, ratllar o fer malbé rètols indicatius de dins dels equipaments
Desplaçar, manipular, instal·lar, modificar o retirar elements estructurals
41
dels parcs i/o jardins sense prèvia llicència municipal
41 Caçar o matar ocells o altres animals
Utilitzar fonts públiques per rentar-se, banyar-se, rentar-hi o banyar-hi
42
animals i rentar vehicles a motor o similars
Llençar al interior de les fonts públiques qualsevol tipus de producte
42
susceptibles de contaminar
Alterar la sortida de l'aigua dirigint-la fora del recipient dissenyat per
42
recollir-la o altres actuacions semblants
Fer provisió excessiva de l'aigua de les font públiques per dirigir-la al us
42 privat, sempre que no estigui justificat per tall de subministrament o
causes de força major
Incompliment dels propietaris de terres o habitatges amb jardí on hi hagi
plantes o arbres contigus a la via pública, de no procedir al seu
43
manteniment, de manera que mai no ocupin l’esmentada via, o comportin
risc per als vianants que hi circulin
49 Espolsar robes o catifes o estores a la via pública
49 Regar les plantes sense precaució o fora de l'horari establert
Exercir oficis, treballs o activitat econòmiques o professionals a la via
55
pública sense llicència municipal
55 Situar o deixar abandonats en la via pública objectes particulars
Efectuar necessitats fisiològiques a la via pública (defecar, orinar o
55
escopir)
58 Reserves d’espais o tancaments de carrers sense autorització
Celebrar prova o espectacles esportius i recreatius sense permís
58
municipal
58 Rodatge cinematogràfic en via pública sense permís o llicència municipal
Rodatge cinematogràfic en via pública sense permís o llicència municipal
58
afectant a la lliure deambulació de vehicles o persones
Ocupació de la via pública amb mercaderies davant la façana
58
d’establiments sense autorització
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Ocupació de la via pública amb objectes de qualsevol tipus sense
autorització
Venda i comerç ambulant (no sedentària) sense permís o llicència
Realitzar activitats de càrrega i descàrrega fora de l'horari establert
No senyalitzar adequadament les ocupacions de via pública permeses
per llicència en execucions d'obres
No mantenir en adequades condicions d'higiene, salubritat, seguretat i
ornat les parts visibles dels bens immobles
No mantenir en adequades condicions d'higiene, salubritat, seguretat els
bens immobles
No realitzar el tancament de solars i terrenys quan la seva situació afecta
directament a la via pública
Realitzar gravats, rascades i actes similars als elements que conformen
els espais públics o sobre el seu mobiliari
Realitzar grafits o pintades als elements que conformen els espais
públics o sobre el seu mobiliari sense autorització
Realitzar grafits o pintades sobre monuments o edificis públics
especialment catalogats
Realitzar grafits o pintades que continguin elements ofensius o indueixin
a la violència
Fumar qualsevol tipus de substància dins d'un perímetre de 50 metres
dels entorns senyalitzats com a "entorn lliure de fum"
Emetre pols, fums o altres elements que puguin causar molèsties a la via
pública i embrutar-la
Desatendre els requeriments municipals per cessar l'activitat que origina
l'embrutiment o l'emissió de pols, fums o altres elements que causin
molèsties
No adoptar les mesures adients per evitar l'embrutiment o l'emissió de
pols, fums o altres elements que causin molèsties a la via pública i els
seus elements
Molestar i dur a terme activitats amb sorolls innecessaris que, per raons
de relacions de veïnatge, pertorbin la qualitat de vida dels veïns i les
veïnes a les vies públiques i altres espais de concurrència pública, i als
espais privats
Realitzar activitats en via pública sense permís de càrrega i descàrrega
de mercaderies, manipulació de contenidors, materials de construcció i
similars fora de l'horari establert
Realitzar amb reiteració activitats en via pública sense permís de càrrega
i descàrrega de mercaderies, manipulació de contenidors, materials de
construcció i similars fora de l'horari establert
Realitzar qualsevol acte popular, festiu o reivindicatiu sense l'autorització
municipal que provoqui molèsties
Realitzar amb reiteració qualsevol acte popular, festiu o reivindicatiu
sense l'autorització municipal que provoqui molèsties
Actuació d’orquestres i altres espectacles musicals en terrasses o a l’aire
lliure sense autorització
Usar sense autorització amplificadors, altaveus i/o instruments de
percussió en actuació musical
Realitzar actuacions musicals fora de l’horari autoritzat
Emetre música ambiental als carrers sense autorització
Emissió de sorolls molestos domiciliaris fora de l'horari establert
Emissió reiterada de sorolls molestos domiciliaris fora de l'horari establert
Realitzar fora de l'horari establert treballs de construcció o funcionament
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de maquinària
No adoptar les mesures adients per evitar sorolls molestos generats per
maquinaria de construcció o obres
Instal·lació i utilització de sistemes d'enllumenat que pertorbin la qualitat
de vida dels veïns i les veïnes a les vies públiques i altres espais de
concurrència pública, i als espais privats
No adoptar les mesures necessàries als efectes d'evitar la reproducció i
proliferació de mosquits
Abocar al clavegueram o llera productes sòlids que puguin obstruir-lo,
productes contaminants, corrosius o perillosos, pintures o similars, i els
olis de lubricació dels vehicles o les màquines
Abocar continguts fecals de fosses sèptiques directe o indirectament a la
xarxa de clavegueram
Llençar o abandonar als espais i via públiques xiclets, puntes de
cigarreta o qualsevulla altra deixalla que tingui l'efecte d'embrutar,
degradar o contaminar
No realitzar la neteja i acondicionament de passatges particulars, patis,
solars o espais comunitaris
No dipositar residus sòlids petits ( paper, embolcalls i similars ) a les
papereres
Llençar puntes de cigars o cigarretes o altres matèries enceses a les
papereres
Dipositar a les papereres de la via pública bosses d'escombraries, caixes
o paquets de dimensions superiors a les del recipient que les ha de
contenir
Dipositar els residus en els contenidors fora de l'horari establert
Dipositar residus en un contenidor diferents als que hi corresponen
Dipositar en els contenidors normals els residus dels quals es faci
recollida selectiva específica.
Introduir material de qualsevol tipus als contenidors de recollida selectiva
que siguin diferents dels expressament designats
La tria i selecció dels residus dipositats a la via pública, inclosos els que
es troben dins els contenidors, en espera de la seva recollida per part
dels serveis corresponents
Dipositar residus prohibits en els contenidors així com llençar-los o
abandonar-los a la via pública
Abandonar a la via pública, canins, entorns naturals o agrícoles i espais
oberts estris, trastos i similars
Dipositar a l’interior dels contenidors tant d’escombraries domiciliàries
com els de recollida selectiva tot tipus de residus de naturalesa líquida
Abocar residus líquids a la via pública, escorcells, camins i/o entorn
natural o agrícola
No disposar de l'autorització municipal per la instal·lació de contenidors o
sacs de runa
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0
10
0
10
1
10
1
10
2
10
Instal·lar incorrectament sacs de runa o contenidors
2
10 Dipositar als contenidors, abandonar o abocar animals morts o restes
3 d'animals
Dipositar en els contenidors residus que contenen matèries inflamables,
10
explosives, nocives i/o perilloses que hagin de ser gestionades de
4
manera diferenciada
10 Dipositar en els contenidors residus que per la seva naturalesa hagin de
4 ser tractats de manera diferenciada
10 Abocar als contenidors o a la via pública piles, medicaments o els seus
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envasos i l'oli vegetal domèstic
Instal·lació de qualsevulla tipus de publicitat a la via pública sense permís
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Instal·lació de qualsevulla tipus de publicitat a l'arbrat, senyals de trànsit,
equipaments o cartelleres municipals

GREU

Repartir publicitat en vehicles, via pública o porteries d'edificis

LLEU

Col·locació de cartells, rètols o qualsevol altra forma de publicitat, anunci
10 o propaganda en edificis i instal•lacions municipals, en qualsevol espai
7 públic o element del paisatge i el mobiliari urbà o natural, sense
autorització expressa de l'Ajuntament
10
Col·locació d'aparells d'aire condicionat a les façanes sense autorització
8
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