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Ordenances de convivència ciutadana de Constantí

Col·laboració i exemple

El municipi és un àmbit de convivència, un àmbit adequat. A més, 
el nostre ha crescut. Ja voldríem que les ciutadanes i els ciutadans 
regulessin la convivència sense que des de l’Ajuntament o altres 
poders públics s’haguessin d’imposar unes normes. 

Però, aquest desig encara no és del tot possible i hem de continuar 
treballant contra les actituds negligents i irresponsables que perju-
diquen el medi urbà i les altres persones. Per sort —i abans de la 
publicació d’aquesta normativa— la majoria de constantinenques 
i constantinencs n’és complidora i vetllarà amb l’Ajuntament per-
què la resta ho sigui. Cal també la col·laboració de tothom. El bon 
exemple és clau.

Per aprovar aquestes novedoses Ordenances, hem incorporat altres 
experiències municipals interessants, ens hem acollit a normatives 
superiors i hem contemplat l’àmplia casuística que es pot donar al 
nostre municipi. Era una competència local nostra i l’exercim.

Hem previst unes sancions econòmiques per a les infraccions pre-
vistes en aquestes Ordenances i també unes maneres de reparar-
les. No apostem només pel càstig sinó també per l’educació, la 
mediació i el diàleg com a resolució de confl ictes. 

CRISTÓBAL RAMÍREZ IGLESIAS
Alcalde de Constantí
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Capítol I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. És una llei local.

Article 2. Té com a objecte regular el dret a la convivència de tothom en un espai públic 
digne i tenir cura del medi ambient, contemplant els deures ciutadans per preservar-lo, 
sancionant les conductes que deteriorin el medi o el dret dels vilatans a gaudir-lo.

Article 3. S’aplica a totes les persones que es trobin a Constantí, residents o no.

Article 4. Són competències dels òrgans municipals atendre sol·licituds i llicències, preve-
nir, corregir, reparar, inspeccionar o sancionar, en relació a les Ordenances.

Article 5. Les actuacions derivades de l’Ordenança s’ajustaran al règim jurídic que li 
siguin d’aplicació.

Article 6. Els principis bàsics són el respecte, la tolerància i la solidaritat, que aquesta 
Ordenança ha de preservar, evitant vulnerar el dret a la intimitat. 

Prevaldrà la reparació del dany causat o el foment de la conducta cívica sobre les sanci-
ons econòmiques.

Article 7.
1.  En aquesta ordenança es reconeixen els drets als veïns i veïnes, sense perjudici de 

qualsevol altre que es determini en la legislació vigent.

2.  Es reconeixen a tots els veïns els drets a:
a)  Ser electors i poder ser elegits a càrrecs.
b)  Participar en la gestió municipal.
c)  Utilitzar les serveis públics.
d)  Comportar-se lliurament als espais públics, mantenint-los en condicions adequades.
e)  Que es respecti la seva integritat i la dels seus béns.
f)  Exigir que es facin els serveis públics obligatoris.
g)  Participar en les consultes populars convocades per l’Ajuntament.
h)  Sol·licitar i proposar a les autoritats locals.
i)  Ser rebuts en audiència.
j)  Assistir als Plens municipals i altres sessions, quan tinguin caràcter de públiques.
k)  Tenir informació àmplia per mitjà del tauler d’anuncis i els mitjans de comunicació 

local, municipals o privats.
l)  Conèixer l’estat d’un tràmit i obtenir còpia quan es tingui condició d’interessat.
m)  Identifi car els responsables que trametin els procediments.
n)  Presentar còpia sempre que s’exhibeixi l’original, o obtenir còpia segellada si s’ha 

d’ajuntar l’original a un expedient.
o)  Utilitzar les llengües ofi cials.
p)  No presentar documents que ja tingui l’Administració, o que no siguin exigibles.
q)  Obtenir informació i orientació per a les sol·licituds que es duguin a terme.
r)  Ésser tractats amb respecte per autoritats i funcionaris, que hauran de facilitar els 

drets del ciutadà i el compliment de les obligacions.
s)  Accedir al registres, arxius i legislacions que els hi siguin d’aplicació.
t)  La resta de drets que es determinin legalment.
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Article 8.
1.  Deures per a tots els habitants de Constantí i per als que posseeixin béns en el muni-

cipi:
a)  Complir les ordenances i els bans de l’Alcaldia.
b)  Contribuir amb els tributs econòmics o prestacions personals legalment previstos.
c)  Facilitar dades i estadístiques legalment establertes.
d)  Comparèixer davant l’autoritat quan se sigui requerit i s’indiqui el motiu.
e)  Complir amb el padró municipal.
f)  Comunicar altes, baixes i modifi cacions dels béns per refl ectir-los als padrons.
g)  Facilitar les inspeccions, informes i investigacions previstes per llei.
h)  Proporcionar dades d’altres interessats que no hagin comparegut en un procedi-

ment.
i)  La resta d’obligacions que es determinin legalment.

2.  Deures de convivència pública són:
a)  Utilitzar l’espai públic evitant situacions perilloses per a les persones i el mobiliari.
b)  Respectar el drets dels altres ciutadans.
c)  Respectar la tranquil·litat, el medi ambient i la seguretat de les persones.
d)  Els actes realitzats en espais privats també han de respectar la tranquil·litat i el 

medi ambient.
e)  Evitat fer actes que atemptin contra els altres.
f)  Utilitzar béns i serveis públics d’acord amb la seva fi nalitat i respectant el dret dels 

altres a que també els utilitzin.
g)  Evitar realitzar conductes que produeixin molèsties innecessàries.

3.  L’Ajuntament promourà les condicions necessàries per garantir els drets i el compli-
ment de les obligacions.

Article 9. Els estrangers domiciliats tenen els mateixos drets i obligacions, llevat els de 
caràcter polític, que seran els que disposi la llei electoral.

Article 10. Els espanyols menors d’edat emancipats o habilitats judicialment tenen els 
mateixos drets i obligacions, llevat els de caràcter polític.

Capítol II. COMPORTAMENT DELS VILATANS A LA VIA PÚBLICA

Article 11. S’atendrà les persones desvalgudes que habitin al municipi.

Article 12. En cas de crisi o catàstrofe, l’Ajuntament podrà requerir l’ajut dels ciutadans, 
sobretot d’aquells que pels seus coneixement o aptituds siguin d’especial utilitat.

Article 13. Els menors abandonats o extraviats seran acompanyats a la Policia Local, 
i lliurats, els primers a les autoritats competents, i els altres en custòdia a disposició dels 
pares o tutors.

Article 14. Tots els infants de 6 a 16 anys tenen el dret i el deure d’anar a l’escola, i és 
obligació de pares i mares garantir-los el dret. 
Si un agent de l’autoritat troba un nen al carrer en horari escolar l’acompanyarà a casa 
dels pares o a la Policia Local del seu poble, i donarà part a l’escola on estigui matriculat, 
i si ho creu oportú, als Serveis Socials corresponents.
En cas de nens sense escolaritzar s’informarà a la Regidoria d’Ensenyament.
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En cas de negligència manifesta dels pares o tutors podrà donar part a la Direcció Gene-
ral d’Atenció a la Infància.

Article 15. Es fomentarà l’educació cívica i vial a les 
escoles.

Article 16. Tots el conductors han d’extremar la precau-
ció en transitar, sobretot davant dels menors, ancians 
i persones desvalgudes.

Article 17. Facilitar la lliure manifestació i expressió 
amb respecte amb les llibertats alienes.

Article 18. No és permès alterar l’ordre o la tranquil-
litat amb comportaments molestos o causar intimidació 
exhibint objectes perillosos.  

Article 19. No es poden consumir begudes alcohòli-
ques sense autorització, al carrer o en espais privats, 
sempre que es provoquin molèsties als convilatans.
Es clausuraran els establiments que distribueixin begu-
des alcohòliques il·legalment. 
Es serà molt estricte amb els establiments que despat-
xin begudes alcohòliques a menors, incompliment que 
suposarà la seva clausura. Tampoc han de subministrar 
alcohol a persones que estiguin manifestament begu-
des i alterin l’ordre públic. Avisaran a la Policia Local, 
que les traslladarà al seu domicili o als serveis assis-
tencials. L’Ajuntament donarà suport a la reorientació 
d’aquestes persones.

Article 20. No és permès el consum de drogues en 
llocs o establiments públics. Qualsevol establiment que 
distribueixi estupefaents serà clausurat.

Article 21. No es poden usar armes fora dels espais 
habilitats a l’efecte. Es transportaran desmuntades o 
en les seves fundes i sempre acompanyades de la lli-
cència d’ús.

Article 22. No és permesa la mendicitat al carrer, in-
closos la neteja de parabrises i l’oferiment de qualse-
vol objecte. L’Ajuntament promourà iniciatives solidàri-
es per resoldre situacions personals extremes.

Article 23. No és permès qualsevol acte que atempti con-
tra la salut e higiene individual o col·lectiva.
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Article 24. 
1.  Queda prohibida l’emanació de fums i gasos 

perjudicials o molestos. 
2.  Les xemeneies d’habitatges hauran de dotar-se 

dels elements necessaris per evitar molèsties.
3.  Les industrials s’adequaran a la normativa vigent 

en la matèria.

Article 25. 
1.  L’ús d’aparells sonors haurà de moderar-se per 

evitar molèsties, sobretot de 22 a 8 h.
2.  Excepte per a esdeveniments autoritzats prèvia 

petició per escrit.
3.  L’Ajuntament podrà limitar l’horari de les cele-

bracions.

Article 26. 
1.  Hem de respectar les persones i els serveis públics.
2.  Hem de conviure amb tolerància i dignitat evitant discriminacions culturals, religioses 

o ètniques.
3.  Sobretot s’han d’atendre els infants, els ancians i els que tenen difi cultats físiques. 
4.  En celebracions públiques cal afavorir als organitzadors per garantir el seu funciona-

ment i la seguretat.

Article 27. 
1.  Respecte als béns públics i privats serà sancionat:

a) Provocar perjudicis als arbres, parterres, plantacions, cultius jardins i similars.
b) Causar destrosses o embrutar edifi cis o béns públics.
c) La venda ambulant fora de dies i llocs establerts.
d) Fer pintades i posar cartells o publicitat excepte en llocs especialment disposats.
e) Encendre foc, especialment en camps i muntanyes, sense la deguda autorització.

2. Si els que incompleixen són menors, els seus pares o tutors seran els responsables.

Article 28.
1.  Queda prohibida l’acampada lliure sense autorització.
2.  Per establir càmpings o campaments, a més d’autorització, s’ha de complir les dife-

rents normatives en la matèria.

Article 29. L’alcalde podrà fer retirar els anuncis o rètols ofensius a les persones, a banda 
d’altres accions que pugui emprendre contra els autors, propietaris i distribuïdors. 

Article 30. Els aparells d’aire condicionat, antenes de televisió i similars no es podran 
instal·lar a la façana. Han de col·locar-se en llocs adients:

a)  Terrats.
b)  Patis interiors o d’illa.
c) Patis interiors d’edifi ci.
d)  Excepcionalment sobre el paviment de balcons preservant l’estètica de l’entorn.

S’estableix un període màxim d’adaptació per a aparells ja instal·lats de 5 anys.

Article 31. Es prohibeix estendre roba o exhibir elements domèstics que es puguin veure 
des de la via pública. La roba que s’eixugui als patis de llums es col·locarà de manera 
que no tapi la llum a la resta de veïns i no els hi mulli la seva roba. Excepcionalment en 
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edifi cis que no disposin de pati de llums o similar, es 
pot estendre en l’interior de les balconades.
Tampoc es poden col·locar torretes o qualsevol objecte 
en fi nestres o balcons que puguin ser un risc sense la 
protecció adient.

Article 32. Els agents de l’autoritat s’han d’identifi car 
amb el número policial a petició del ciutadà, adreçar-
se al ciutadà amb màxim respecte, així com el ciutadà 
envers l’autoritat. Els fets constatats pels agents tindran 
valor probatori. Podran requisar el objectes que servi-
ren o foren fruit d’una infracció.

Article 33. Quan es produeixin danys a la via pública 
el causant pagarà el cost total de la reparació o repo-
sició, a banda de la possible sanció.

Article 34. La reparació dels danys a la via pública les farà l’Alcaldia, informant els in-
teressats.

Capítol III. COMPORTAMENT DELS VILATANS RESPECTE ALS ESPAIS PÚBLICS, PARCS 
I JARDINS

Article 35. 
1.  Es considera espai públic les places, carrers, jardins, parcs i zones lúdiques, així 

com el seu mobiliari i vegetació. 
2.  Són de tots, no s’han de danyar, en especial els monuments històrics.
3.  Es prohibeix l’ús privat de l’espai públic sense llicència.

Article 36. Les normes d’ús de la via pública i el mobiliari urbà són:
1.  Ningú podrà modifi car la via pública, ni fer-ne ús sense llicència.
2.  Les vies públiques tindran un nom, assignat d’ofi ci o a petició popular.
3.  Els propietaris posaran el número assignat al seu immoble.
4.  Els propietaris permetran la instal·lació dels elements indicadors de la via, normes de 

circulació o de servei a les seves façanes o tanques.
5.  Queda prohibit col·locar a la calçada objectes que difi cultin la circulació.

Article 37. Voreres i guals:
1.  Correspon als veïns la construcció de voreres i guals seguint les indicacions dels tèc-

nics municipals.
2.  Si a requeriment de l’Ajuntament no es construeix o repara una vorera o façana abans 

de 2 mesos, l’Ajuntament ho farà passant el càrrec al propietari.
3.  Es considera gual la modifi cació d’una vorera per facilitar l’accés al vehicle. No alte-

rarà el rasant, només el bordó.
4.  Queda prohibida tota altra forma de facilitar el pas a la vorera (rampes, taulons,...).
5.  Es podràn demanar guals senyalitzats que assegurin l’entrada i sortida de vehicles, 

prohibint l’estacionament. L’Ajuntament podrà disposar la seva supressió.
6.  Els guals amb prohibició d’estacionament se senyalitzaran amb plaques que facilitarà 

l’Ajuntament, on consti el número de registre. L’usuari les mantindrà i pagarà les ta-
xes.
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Article 38. Per mantenir net el municipi estan prohibides les pin-
tades o grafi tis als mobles, immobles i espais naturals, públics 
o privats. A més de la sanció es podran imposar la neteja del 
medi o restitució a l’estat anterior.

Article 39. No es permeten comportaments que suposin un mal ús 
o embrutiment dels elements estructurals, com fanals, semà-
fors, senyals i altres paraments.

Article 40. No s’han de maltractar 
les zones verdes, fer necessitats 
fi siològiques al carrer, jugar a pi-
lota fora dels llocs especialment 
destinats, anar en bicicleta pels 
jardins amb gespa. No llençar 
papers fora de les papereres. Les 
fonts són per beure o fer bonic, no 
és permès banyar-se ni fer cap al-
tre ús. S’ha de respectar el mobi-
liari i l’entorn urbà.

Article 41. Està prohibit fer foc i activitats pirotècniques. Per les de festes populars caldrà 
un permís.

Article 42.
1.  Es prohibeixen les barbacoes fora dels llocs públics 

preparats, i es podran fer als privats sempre que si-
guin d’obra. Per seguretat i en especials condicions 
climàtiques es podran fer restriccions mitjançant bans 
de l’alcaldia.

2.  Les barbacoes es realitzaran de manera que s’evitin 
les molèsties.

3.  No s’abocaran cendres incandescents als conteni-
dors.

Capítol IV. NETEJA I MANTENIMENT DE BÉNS PÚBLICS I PRIVATS

Article 43. 
1.  La neteja dels espais i paraments públics correspon a l’Ajuntament.
2.  Els vilatans han de prevenir el seu deteriorament. 
3.  Correspon als propietaris la neteja dels seus solars i façanes, i en cas de no fer-ho i ser 

necessari, pot netejar-ho l’Ajuntament amb càrrec al propietari, a banda de la sanció 
si escau.

4.  S’ha de comunicar obligatòriament les acumulacions d’escombraries a l’Ajuntament.
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Article 44. Conductes prohibides:
a)  Abocar residus al carrer. Els residus voluminosos o especials es lliuraran al servei 

de recollida d’escombraries o a la deixalleria comarcal.
b)  Abocar aigües de tot tipus al carrer. S’han de llençar pels serveis propis de la 

llar.
c)  Fer esclatar petards en elements estructurals.
d)  Maltractar elements estructurals, o pujar-hi a sobre.
e)  Desplaçar elements estructurals sense llicència.
f)  Enganxar adhesius en elements estructurals.
g)  Arrancar adhesius i similars en elements estructurals.
h)  Practicar esports fora dels recintes destinats, llevat de permís de l’Ajuntament.
i)  Ús d’aparells sonors amb el volum massa alt, especialment en horari nocturn, ex-

ceptuant festes populars i similars autoritzades per l’Ajuntament.
j)  La venda ambulant sense autorització municipal.
k)  Rentar vehicles a la via pública.
l)  Reservar estacionament per a vehicles amb caixes i similars.
m)  Llençar menjar a la via pública.
n)  Posar taules i cadires a la via pública.
o)  Estendre o col·locar objectes a fi nestres o qualsevol lloc visible des de la via públi-

ca que trenquin l’estètica de l’entorn.
p)  Escopir al carrer o fer necessitats fi siològiques.
q)  Llençar xiclets o puntes de cigarreta, en qualsevol lloc que no siguin les papere-

res.
r)  Enganxar o repartir propaganda fora dels llocs destinats o les bústies. No obstant, 

s’autoritza la col·locació de cartells i pancartes, que no facin malbé i embrutin 
l’entorn i que siguin de fàcil extracció, a entitats inscrites al registre municipal, i es 
comprometin a retirar-les 15 dies després de l’acte anunciat.

Seran infraccions greus o molt greus:
a)  Abocar deixalles de qualsevol tipus fora dels llocs autoritzats.
b)  Encendre foc, excepte els autoritzats.
c)  Alterar l’ordre amb escàndols, batusses i aldarulls.
d)  Llençar verins o tòxics que puguin afectar animals i plantes.
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Article 45. 
1. La recollida d’escombraries és responsabilitat de l’Ajuntament. Si un particular nete-

ja els carrers no pot abandonar els residus. Els ha de col·locar en bosses i lliurar als 
serveis de recollida.

2.  Els usuaris estan obligats a:
a)  Separar els residus a casa segons la seva tipologia, i lliurar cadascun al seu conte-

nidor corresponent.
b)  Dipositar les escombraries dins de bosses normalitzades perquè no generin aboca-

ments.
c)  Posar les bosses en l’interior dels contenidors.
d)  Tancar la tapa un cop utilitzat el contenidor.
e)  Si el contenidor està ple anar al més pròxim, no deixar els materials fora del con-

tenidor.
f)  La col·locació dels contenidors la decideix el servei tècnic municipal. Queda prohi-

bit moure´l de lloc i utilitzar-lo per a ús privat.
g)  No dipositar als contenidors de recollida selectiva materials que no els correspon-

guin.

Queda prohibit danyar els contenidors i papereres, com la resta de mobiliari urbà.

Article 46. 
1.  La recollida de residus voluminosos es prestarà prèvia 

trucada a l’Ajuntament. 
2.  S’acordarà un horari de recollida, i es dipositaran al 

costat dels contenidors. 
3.  Els criteris d’aquest servei els estableix l’Ajuntament, però 

en cap cas inclouen el buidatge complet d’un habitatge, 
ni l’entrada a retirar els voluminosos dels domicilis. 

4.  Existeix sempre l’opció de dipositar els voluminosos a la 
deixalleria. 

5.  És prohibit abandonar estris, mobles, trastos, electrodo-
mèstics a la via pública o en espais oberts, tant públics 
com privats.

Article 47. Les restes vegetals en grans quantitats, com 
restes de poda i llenya, que no càpiguen en el contenidor 
d’orgànic, s’han d’aportar a la deixalleria. No es poden deixar al carrer.

Article 48. Les empreses que carreguin o descarreguin des 
d’un espai pròxim al seu establiment hauran de mantenir neta 
la via pública on operin, per mantenir-la en bones condicions

Article 49. Els comerços hauran de gestionar en origen els seus 
residus comercials. Hauran d’acreditar que disposen d’algun 
gestor autoritzat de residus, en cas contrari es considera que 
s’acullen al sistema establert per l’Ajuntament.
Els comerços poden utilitzar els contenidors de la via pública, o 
portar algunes deixalles degudament seleccionades a la deixa-
lleria. El cartró degudament plegat i lligat, i el paper en farcells, 
s’ha de lliurar els dies previstos per l’Ajuntament a l’efecte.
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Article 50. 
Els que manipulin o transportin residus industrials han de complir la normativa cor-
responent establint un circuit independent i no abocant als circuits municipals, i facilitar 
a l’Ajuntament tota la informació de la gestió, que pot ser inspeccionada en qualsevol 
moment per l’Ajuntament. 
La càrrega s’haurà de fer en l’interior de l’establiment, només en casos de manifesta 
impossibilitat podrà fer-se a la via pública, que no podran romandre més d’1 hora al 
carrer.
Els residus lliurats a l’Ajuntament passaran a ser propietat municipal, excepte a efectes de 
responsabilitat civil o penal.

Article 51. Els residus especials són els que, pel risc que comporten, s’han de tractar de 
manera diferent: pintures, olis usat, fl uorescents, bateries, piles, electrodomèstics, produc-
tes químics... Hauran de dipositar-se a la deixalleria exclusivament.

Article 52. Els organitzadors d’actes públics al carrer seran responsables de la seguretat 
i la neteja, deixant l’espai públic tal qual ho van trobar, restituint els elements danyats. 
L’Ajuntament pot exigir una fi ança com a garantia.

Article 53. 
1.  El mercat ambulant es farà dijous de 8 a 13 h. En cas que el dijous sigui festiu es 

durà a terme el dimecres anterior a la mateixa hora. 
2.  Els venedors deixaran lliure l’espai en el l’horari establert.
3.  Seran responsables de què estigui net durant el mercat i després.

Article 54. Els propietaris de solars hauran de mantenir-los nets, segurs i salubres, sense 
matolls incontrolats i seguint les normes de medi ambient i del patrimoni arquitectònic. 
Si difereix entre el propietari directe i el propietari útil, la responsabilitat recau sobre el 
propietari útil. L’Ajuntament podrà inspeccionar quan calgui i fer els treballs necessaris 
subsidiàriament, i repercutirà el càrrec del cost a més de la possible sanció.

Article 55. Per motius de salut i ornament, els solars hauran de tenir una tanca mentre 
no es practiquin obres. Obligatori en els urbans, però pot estendre’s a d’altres rústics pels 
mateixos motius. Aquesta tanca serà d’obra (llicència d’obra menor), de 2 metres d’alça-
da i de materials opacs d’acord amb l’estètica de l’entorn, i en tot cas respectar la norma-
tiva urbanística. L’Ajuntament pot actuar subsidiàriament, amb càrrec a l’interessat.

Article 56. Jardins i espais verds privats s’han de mantenir en bones condicions i nets 
d’herbes, animals i insectes que puguin representar plagues. Evitar que les plantes sobre-
surtin de la propietat. El rec es farà sense molestar a tercers, sobretot si a l’efecte s’ha de 
mullar el carrer (fer-ho de 22 a 7 h). Les jardineres no han de presentar perill de caure. 
La falta de compliment, previ avís, habilitarà l’Ajuntament a actuar d’ofi ci amb càrrec als 
propietaris, sense prejudici de la sanció corresponent.

Article 57. Qualsevol obra que pugui generar brutícia li cal autorització. El titular farà neteja 
diària. Quan l’obra generi més d’1 metre cúbic podrà aconseguir una llicència per a un 
contenidor al carrer (homologat). El titular d’aquesta serà el responsable de què l’entorn 
del contenidor estigui en bones condicions, i que no es causin danys en la seva recollida. 
Si la neteja de l’obra no es fa correctament, l’Ajuntament podrà actuar subsidiàriament.

Article 58. La situació dels contenidors serà a l’interior de l’obra, si es possible. Si ha de 
ser a l’exterior es posarà a la vorera (si aquesta és major de 3 metres d’amplada), al lloc 
i forma que assenyali la llicència. Ha de respectar la seguretat vial i l’estacionament, no 
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destorbar cap element urbanístic o d’emergències ni taponar la circulació de l’aigua pel 
carrer. Deixarà, al menys, 1 metre de pas en voreres i 2,75 en les vies de doble circula-
ció. Si es troben a la calçada es col·locaran 3 cons de tràfi c i refl ectants o lluminosos.
L’incompliment comportarà que l’Ajuntament retiri el contenidor, passant el cost a l’infrac-
tor amb la corresponent sanció.

Article 59.
1.  Els contenidors d’obres hauran de retirar-se quan:

a)  Hagi expirat la llicència d’obres.
b)  En qualsevol moment, per interès públic, a requeriment dels agents municipals.
c)  Quan sigui necessari un cop omplerts.
d)  Quan expiri la llicència d’ocupació de vial públic.
e)  En les 24 hores següents a acabar l’obra.
f)  En no acreditar-se la llicència municipal.
g)  Si ho requereix l’Ajuntament s’han de retirar els divendres o dissabtes fi ns dilluns.

2.  En sobrepassar 24 hores els terminis dits, l’Ajuntament podrà retirar els contenidors 
pels serveis municipals, a càrrec del seu titular.

3.  Quan s’hagin retirats els contenidors la zona ha de quedar neta.

Article 60. 
1.  El lliurament i abocament de terres i runes es podrà efectuar de les maneres se-

güents:
a)  En els contenidors contractats, com s’explica en els articles anteriors.
b)  Directament a la deixalleria per a volums inferiors a 2 m3.

2.  En els lliuraments de terres i runes el promotor o titular de l’obra serà el responsable 
de la neteja de la via pública.

3.  Es prohibeix:
a)  Dipositar en els contenidors qualsevol material que pugui causar molèsties com 

infl amables, explosius, susceptibles de putrefacció o d’olors.
b)  Dipositar mobles, estris o trastos vells.
c)  Abocar en terrenys de domini públic no destinats per l’Ajuntament per a aquest fi .
d)  Abocar en terrenys privats o públics, excepte que es disposi d’autorització.
e)  L’evacuació de tota classe de residus barrejats amb terres i runes.

4.  En terrenys públics o privats que fa referència l’apartat d) anterior, encara que es dis-
posi d’autorització, es prohibeix l’abocament quan:
a)  Es produeixin alteracions substancials a la topografi a del terreny.
b)  Es pugui danyar a tercers, al medi ambient, afectar la higiene pública o l’ornat de 

la vila.

Article 61. 
1.  Els vehicles pel transport de terres i runes hauran d’evitar el vessament sobre la via, 

i complir la reglamentació sobre transport terrestre.
2.  No embrutaran la via pública.
3.  Els materials no han d’ultrapassar les vores superiors dels vehicles, ni utilitzar suple-

ments no autoritzats per incrementar la capacitat de càrrega.
4.  Els materials s’hauran de cobrir perquè no es vessin ni emetin pols.
5.  En cas de vessament en el transport, ho haurà de netejar immediatament el transpor-

tista.
6.  També s’han de retirar les terres abocades en llocs no autoritzats, a requeriment.
7.  L’Ajuntament pot netejar subsidiàriament en el supòsits 5 i 6 anteriors, imputant als 

transportistes sense perjudici de sanció.
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8.  Seran responsables solidaris els empresaris o promotors de l’obra que hagi originat la 
runa.

9.  La responsabilitat s’acaba quan es lliura la runa als llocs autoritzats per l’Ajuntament.

Article 62. 
1.  Són responsables de la neteja de la via pública en activitats diverses com càrrega 

i descàrrega, sortida d’obres, magatzems etc. els responsables de les operacions i 
subsidiàriament, els titulars dels establiments, i en última instància, el titular del vehicle 
o conductor.

2.  Queda prohibit el transport de formigó amb formigonera sense tancar la boca de 
descàrrega, i també netejar la formigonera en la via pública. Seran responsables de 
la neteja el propietari del vehicle i el conductor.

3.  Si un establiment ocupa habitualment la via pública amb el seu vehicle, estarà obligat 
a la neteja del que embruti, en especial els olis i similars.

4.  Els titular de quioscos, cafès, bars i similars llocs autoritzats a ocupar la via pública 
queden obligats a la neteja de l’espai on es realitza la seva activitat. En cas dels bars 
i cafès, a més, de l’espai de vorera corresponent a la longitud de la façana.

Correrà a compte del titular la instal·lació de papereres.

Article 63. Per tot allò no previst en la present ordenança, es remet en matèria de residus 
a la Llei catalana 6/1993 reguladora de residus, i la Llei estatal 10/1998 reguladora de 
matèria de residus, i les que en el futur les substitueixin.

Capítol V. OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA I D’ALTRES ESPAIS URBANS

Article 64. 
1.  Per qualsevol ocupació de la via pública caldrà obtenir llicència i pagar els drets. 

No s’atorgaran mai en cruïlles o si destorben el trànsit. Si l’Ajuntament estimés el seu 
trasllat, el benefi ciari ho farà en 72 hores com a màxim.

2.  Els autoritzats seran responsables de la neteja i dels paraments públics del lloc que 
ocupen. No instal·laran elements d’obra o fi xats al terra, i si es tingués que fer per 
seguretat, es tindran que autoritzar. Sobre terra no pavimentada, es podrà foradar 
sempre que al fi nal es tapi el forat. Per a la venda o ús de productes corrosius (sal, oli, 
etc.) s’haurà de col·locar un entarimat impermeable.

3.  L’Ajuntament es reserva el dret a aprovar models-tipus d’instal·lacions (quioscos, terras-
ses de bar, etc.), i fer-les canviar als autoritzats.

4.  Qualsevol objecte dipositat a la via pública sense autorització podrà ser retirat per 
l’Ajuntament, sancionant al responsable.

Article 65. Queda prohibit:
a)  Utilitzar la via pública per a exercir ofi cis, sense perjudici de la normativa continguda 

en els articles següents.
b)  Abandonar a la via pública objectes particulars, sense més excepció que les vigents 

sobre obres.
c)  Deixar abandonats vehicles de tracció, segons el previst a la normativa de trànsit.

Article 66. 
1.  L’ocupació de la via pública per vehicles s’ha de fer amb respecte als vianants per 

la seva seguretat. Per això s’han de complir les normes que regulen la circulació, res-
pectant sobretot les zones d’aparcament reservades d’ús especial:
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2.  Queda prohibit estacionar:
a)  Quan es bloquegi la circulació.
b)  En doble fi lera, exceptuant en 

llocs de trànsit fl uid per baixar del 
vehicle persones grans o malalts.

c)  En el passos senyalats per a via-
nants.

d)  En passos per a persones dismi-
nuïdes de vorera rebaixada.

e)  En revolts i llocs de visibilitat re-
duïda.

f)  Tapant senyals de trànsit.
g)  En llocs on ho prohibeixi la senyalització.
h)  Davant dels contenidors o sobre la calçada reservada a contenidors.

Article 67.
1.  Per ocupar la via pública cal autorització, que es demanarà amb un mínim de 48 

hores abans d’iniciar-se la mateixa als Serveis Tècnics de l’Ajuntament.
2.  És obligatòria la instal·lació de tanques en l’execució d’obres, ajustades a les ordenan-

ces sobre edifi cació. Es poden substituir per volants o bastides.
3.  S’ha de deixar un mínim de 0,90 m. per al pas de vianants a la vorera, i si no hagués 

espai habilitar passarel·les.
4.  Els tancats de protecció no podran superar l’espai autoritzat. En cas de superar-lo 

l’Ajuntament podrà obligar a enderrocar-lo i fer construir en els límits. Pot fer-ho subsi-
diàriament, sancionant i passant el càrrec.

5.  S’instal·laran obligatòriament tubs de càrrega i descàrrega per evitar danys, de mane-
ra que no molestin.

6.  El propietari de les obres serà el responsable subsidiari.
7.  Els materials autoritzats a dipositar-se a la via pública no impediran el trànsit i es se-

nyalitzaran sufi cientment (article 58).
8.  Les tanques hauran de ser impermeables, i permetran sufi cientment el pas, i si no fos 

possible, serà obligatòria la construcció d’un túnel. 
9.  En cas de rases o tanques serà responsabilitat de l’empresari de les obres adoptar 

precaucions per evitar accidents, delimitant el recinte, posant cartells i il·luminant sufi -
cientment.

10. La persona per a la qual es realitzin les obres serà responsable subsidiari.

Article 68. Queda prohibida la venda ambu-
lant, llevat que excepcionalment s’autoritzi.

Article 69. 
1.  Per a l’ocupació de la via pública de vet-

lladors, taules i cadires cal llicència muni-
cipal i el pagament de taxes.

2.  La seva col·locació permetrà el pas dels vi-
anants, com a mínim d’1 m.

3.  Queda prohibida en voreres inferiors a 3 m 
d’ample i en la calçada per al trànsit.

4.  El titular ha de delimitar l’espai autoritzat 
amb ratlles blanques.
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5.  No es podrà fer cap tipus d’encast a la vorera o 
al mobiliari, i s’atendrà les indicacions dels serveis 
municipals.

6.  L’autoritzat està obligat a:
a)  Delimitar l’espai amb ratlles exactament com 

s’indica a l’ordenança.
b)  Superar l’espai autoritzat reiteradament com-

portarà la pèrdua de la llicència.
c)  Esborrar les ratlles quan s’extingeixi la llicèn-

cia.
d)  Mantenir l’espai ocupat net.
e)  No utilitzar cap tipus d’instal·lació de so.
f)  Tenir instal·lades les taules cadascun dels dies 

que dura la concessió.
g)  A retirar cada dia les taules i cadires (22 h a 

l’hivern; 24 h a l’estiu).
h)  No emmagatzemar les taules i cadires en la via 

pública.
i)  Complir la resta de condicions en les que s’atorgui 

la llicència.

Article 70.
1.  Els paravents s’hauran d’adossar a la façana dels 

establiments, sense separació, i complir la normativa 
urbanística.

2.  Respectaran l’espai mínim per als vianants.
3.  Hauran de ser transparents, sense sortir del tendal, en 

l’establiment que en tingui.

Capítol VI. ANIMALS DOMÈSTICS

Article 71. No es pot maltractar els animals ni abandonar-los. Caldrà respectar l’ordenança 
municipal reguladora de la tinença, comerç i recollida d’animals domèstics de compa-
nyia.

Article 72. Els propietaris d’animals domèstics han d’evitar els perills físics, sanitaris i 
molèsties que poden causar els seus animals.

Article 73. Els animals que circulin ho hauran de fer acompanyats de persones responsa-
bles, lligats amb corretja i, si poden ser perillosos, amb morrió.

Article 74.
1.  El posseïdor d’un animal n’és el responsable dels danys que ocasioni, i el seu pro-

pietari subsidiàriament.
2.  S’ha de vacunar i obtenir cartilla sanitària.
3.  S’ha d’inscriure al cens municipal de l’Ajuntament, en un termini de 3 mesos, i especi-

fi car la raça si pot ser perillós.
4.  Ha de portar visible la xapa censal, i renovar-la cada any.
5.  S’ha de mantenir amb la higiene adequada.
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6.  No es permès alimentar-lo a la via pública, portala-
des, fi nestres i balcons.

7.  No es pot entrar amb gats i gossos a les piscines en 
temporada de bany.

8.  El trasllat en transport públic es farà d’acord a les 
disposicions vigents.

Article 75.
1.  Les dejeccions dels animals de companyia no han 

de dipositar-se als espais públics. Els propietaris en 
són responsables de la neteja dels excrements i hau-
ran de portar bosses o papers.

2.  Els agents podran requerir el propietari.
3.  Les dejeccions seran dipositades a bosses d’escom-

braries o contenidors, mai a papereres o clavegueram.

Capítol VII. CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

Article 76. Els sorolls i vibracions a espais públics estan regulats per aquesta Orde-
nança, per la Llei 16/2002 de 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica 
i l’ordenança municipal reguladora del soroll, de 30 de setembre de 2004.

Article 77. Queda prohibit forçar la marxa dels vehicles de motor produint sorolls moles-
tos, per acceleracions innecessàries o l’ús de motocicletes sense silenciador. 

Article 78. Es prohibeixen els sorolls d’animal en balcons i patis i llocs que causin molèstia 
als veïns. 

Article 79. Excepte per circumstàncies especials, es prohibeixen connectar a la via pública 
els aparells de so (tv, ràdio i altres).

Article 80. Els assajos o reunions musicals i les activitats socials i esportives s’atendran 
a les mateixes ordenances per contaminació acústica. Cal autorització.

Article 81. L’horari de treball en la construcció serà de 8 
a 20 h (de dilluns a divendres) i de 9 a 20 h (els dissab-
tes) quan no siguin festius.

Article 82. 
1.  Els sorolls a la via pública o a l’interior d’edifi cis 

han de mantenir els límits. Per a festes o altres, cal 
autorització.

2.  A la nit, de les 22 a les 7 h, està més restringit.
3.  Els vehicles han de portar silenciador.
4.  Els equips de so al cotxe no han de superar els 

límits.
5.  L’alarma als comerços, en bon estat.
6.  Els missatges per altaveu han d’autoritzar-se.
7.  Les festes privades amb concurrència han de ser 

comunicades.
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Capítol VIII. NORMES RELATIVES ALS ESTABLIMENTS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA

Article 83. Els establiments públics han de vetllar per l’ordre públic, el descans veïnal i 
la salubritat.

Article 84. A una distància de 20 metres de l’establiment, aquest és responsable de la ne-
teja en especial de les seves pròpies deixalles.

Article 85. Constitueixen infracció administrativa d’aquesta Ordenança les accions i 
omissions que la vulnerin.

Capítol IX. RÈGIM SANCIONADOR

Article 86. Són responsables de les infraccions: persones físiques i jurídiques i els tutors 
dels animals i dels menors que les cometin.

Article 87. Les infraccions d’aquesta Ordenança es classifi quen en lleus, greus i molt 
greus (cal consultar Ordenança completa, a la web www.constanti.cat).

Article 88. Seran considerades infraccions molt greus: 
a)  Una pertorbació rellevant de la convivència.
b)  L’impediment d’un servei públic a les altres persones.
c)  L’obstrucció d’un servei públic.
d)  El deteriorament d’equipaments o elements d’un servei públic.
e)  L’impediment de l’ús d’un espai públic.
f)  El deteriorament d’un espai públic.

Article 89. Les demés infraccions es consideren infraccions greus o lleus en funció de la 
intensitat dels danys.

Article 90. Sancions: De 50 a 2.000 euros.
Les infraccions lleus, sancionades de 50 a 500 €. Les greus, de 500,01 a 1.000 €. Les 
molt greus, de 1.000,01 a 2.000 euros. Serà modifi cat segons la legislació. Les sancions 
seran compatibles amb la reparació de danys.

Article 91. Gradació de les sancions.
Les sancions es graduen atenent: el perjudici i la repercussió social i ambiental, el cost, la 
gravetat, la intencionalitat i la reiteració.

Article 92. L’Ajuntament vetllarà pel compliment de l’Ordenanca.

Article 93. A l’Alcaldia o la seva delegació correspon la imposició de sancions.

Article 94. L’Alcaldia o la seva delegació poden posar mesures cautelars provisionals 
mentre duri el procediment sancionador, per exemple una suspensió de llicència.

Article 95. Final del procediment:
1.  Si l’infractor reconeix la seva responsabilitat, s’acabarà el procediment amb una sanció. 
2.  El pagament voluntari pot comportar una bonifi cació de fi ns el 20%.
3.  Amb al·legacions es renuncia a la bonifi cació.
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Article 96. Mediació i reparació a la comunitat.
1)  L’objecte de la mediació i la reparació és promoure la participació, la responsabilitat 

i el diàleg com a forma de resolució de confl ictes.
2)  Poden contribuir a un clima de civisme.
3)  Ajuda a agilitzar el procediment administratiu sancionador.
4)  La mediació o la reparació poden anul·lar la sanció.
5)  Les persones que hi participin en aquest procés preserven els drets o deures d’aquest 

reglament.
6)  La participació és voluntària.
7)  Els acords concretaran l’activitat, les hores i la possible condonació de la sanció.
8)  Els acords s’incorporaran a la resolució administrativa.
9)  El desacord o incompliment suposa l’aplicació del procediment normatiu.

Article 97. L’infractor pot voluntàriament commutar la sanció per treballs de reparació 
o prestacions socials. La durada màxima és de trenta hores.

Article 98. Per oferir la mediació i la reparació, es valorarà la reincidència.

Disposició addicional. Aquesta Ordenança s’acollirà a la normativa estatal o autonòmica.

Disposició fi nal. L’Ordenança està actualment en vigor i publicada al BOP núm. 118 de data 
21 de maig de 2008.

Podeu consultar el text complet d’aquestes ordenances a:

www.constanti.cat

Dipòsit Legal: T-1341-2008

© Dibuixos: Hugo Prades
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Text complet de les ordenances a:

www.constanti.cat
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