ORDENANÇA MUNICIPAL DEL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I. Aquesta Ordenança es dicta, en exercici de la potestat normativa local i com a plasmació de
la potestat municipal d’intervenció en l’activitat dels vilatans, en exercici de les competències
atorgades als municipis, les quals habiliten als ajuntaments per regular, mitjançant les seves
ordenances, diferents aspectes i àmbits de l’àmbit local.
II. L’Ajuntament de Palafrugell, mitjançant aquesta Ordenança de civisme i la convivència pretén
contribuir a l’enfortiment d’un marc de civisme, de convivència social i de respecte mutu entre els
vilatans, fomentant les relacions entre les persones, la convivència i el respecte individual i
col·lectiu, tenint en compte la diversitat de costums i de cultures, de manera que això permeti
gaudir de tots aquests espais i fer-ne un ús correcte, impulsant així els valors que ajuden a
progressar dia a dia amb l’objectiu de garantir una bona convivència ciutadana i enunciant valors
de progrés i actituds cíviques que contribueixen a consolidar el sentiment de pertinença a la
comunitat, fent que cada vegada sentim i estimem més la nostra vila.
III. En els títols II i III de l’Ordenança es regulen respectivament les normes de comportament,
conducta vilatans i usos del domini públic i els seus béns, tot això des del punt de vista de la
protecció de la llibertat de la ciutadania, reflectint l’esperit tolerant que sempre ha estat una
característica de Palafrugell, on conviuen diverses cultures i sensibilitats socials, les quals es
manifesten al carrer d’una o altra forma i totes elles mereixedores de respecte i protecció. No
obstant això, s’ha de tenir en compte l’existència d’un límit essencial de la llibertat de la
ciutadania, que és el respecte als altres. Per tot això, aquesta Ordenança s’ha redactat pensant a
afavorir la llibertat individual i/o col·lectiva, però, alhora, per garantir el respecte per cadascú.
IV. S’ha considerat oportú treure d’aquesta ordenança els aspectes relatius a la tinença d’animals
que es desenvoluparan en un ordenança pròpia, atesa la rellevància amb la que s’ha de tractar
aquest tema en particular. Mantenint només un article relatiu al regim dels animals en espais
públics.
Per idèntiques circumstancies s’han extret d’aquesta ordenança els temes que fan referència a la
contaminació i sorolls, que es regulen de manera especifica en les respectives ordenances.
En ares a una millor funcionalitat, s’ha tret de l’Ordenança de Civisme i convivència qüestions
relatives a la reglamentació d’aspectes com ara, el procediment a seguir amb els objectes
perduts, o amb els que s’han intervingut a la via pública o la retirada de vehicles, entre altres, que
passa a reglamentar-se per decret.
V. Es contemplen nous comportaments que passen a ser objecte de l’ordenança, com ara la
mendicitat coactiva o l’oferiment de serveis sexuals.
VI. Es contempla un nou capítol que fa referència a les relacions veïnals i la convivència entre
veïns, que tanta problemàtica genera quan es donen comportaments incívics.
La qualitat de vida dins dels habitatges exigeix, per part dels integrants dels immobles que formen
les comunitats de propietaris i de tots els veïns, un comportament cívic i respectuós, a fi d’evitar
en l’activitat quotidiana que es genera a l’interior dels immobles, la producció de sorolls que
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pertorbin la bona convivència i la salut ambiental privada o familiar, o la comissió d’accions o
omissions que provoquin molèsties o que degradin la convivència veïnal.
D’altra banda, la qualitat de vida s’obté, en igual mesura, per la limitació de les activitats que, tot i
dur-se a terme a la via pública, ¡ per tant fora del marc de la comunitat de vens i propietaris,
afecten I’interior dels immobles.
VII. De la mateixa manera, es tracta l’ús de les platges, que per la seva importància, se li dedica
un capítol propi.
Finalment es recull la possibilitat d’oferir a tots aquells infractors primaris que siguin menors
d’edat, el canvi del pagament de la sanció per la possibilitat d’oferir-los un servei en benefici de la
comunitat.
En aquesta nova redacció de l’Ordenança de civisme i convivència s’ha volgut recollir
l’experiència en l’aplicació de l’antiga i a tal efecte, s’ha buscar la implicació en el treball de
redacció, d’aquells qui tenen dins la seves funcions la de vetllar pel seu compliment, la nostra
Policia Local. Proporcionant-los una eina més útil i funcional que els pugui ser útil en la seva
operativa diària.
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TÍTOL I .- DISPOSICIONS GENERALS I PRINCIPIS D’ACTUACIÓ
Article 1. Esperit i objecte
1. L’esperit d’aquesta Ordenança és l’establiment d’un clima de civisme, de convivència social,
pacífica convivència i respecte mutu que fomenti les relacions solidàries, tolerants i respectuoses
entre els vilatans, determinant mecanismes per corregir i, si escau, sancionar les actituds
incíviques, negligents i irresponsables que deterioren la qualitat de vida.
2. L’objecte d’aquesta Ordenança és regular l’activitat de les persones físiques i jurídiques que
es desenvolupen principalment a la via pública i altres espais i serveis de domini públic, o que
transcendeixen l’àmbit estrictament privat, mitjançant la modulació o limitació de determinats
comportaments, per tal d’aconseguir el benestar col·lectiu i possibilitar la convivència ciutadana.

Article 2. Àmbit d’aplicació
1. Aquesta Ordenança serà d’obligat compliment en tot el terme municipal de Palafrugell.
2. Les determinacions regulades en aquesta Ordenança afecten:
a) La ciutadania en general, siguin veïns, transeünts o visitants del municipi, pel fet de ser
usuaris de la via, espais, béns i serveis públics.
b) Les persones titulars i usuàries de bens i espais privats pel que fa a mantenir la neteja,
salubritat, seguretat i en general l’interès i el servei públic.

TÍTOL II .- CIVISME I VIA PÚBLICA
CAPÍTOL I. NORMES GENERALS
Article 3. Comportament general a la via i als espais públics
1. La ciutadania en general té l’obligació d’usar la via, espais, béns i serveis públics de
conformitat amb la destinació per a la qual van establir-se i de respectar la convivència i la
tranquil·litat ciutadana, observant el degut civisme, amb la intenció d’evitar perjudicar els drets i
els béns de la resta de persones.
2. Qualsevol pràctica d’activitats lúdiques que comporti aglomeracions de persones en l’espai
públic per a la seva realització, ja siguin trobades o activitats que impliquin la utilització d’aparells
de gravació o reproducció multimèdia i/o amb moviments coordinats entre els assistents,
requeriran autorització municipal d’acord amb el procediment establert a l’article 70 de
l’ordenança d’ocupació de via pública.
3. Ningú no pot, amb el seu comportament, menystenir els drets de les altres persones ni la
seva llibertat d’acció, ofendre les conviccions dels altres ni violar les pautes de respecte mutu,
tolerància, llibertat i conservació de l’entorn, per la qual cosa, es prohibeixen les pràctiques
abusives, arbitràries o discriminatòries o que comportin violència física o moral. Se sancionarà als
implicats o incitadors en baralles o alteracions de la pacífica convivència, sens perjudici que es
pugui suspendre la tramitació l’expedient sancionador, a l’espera de les resolucions judicials com
a conseqüència de processos judicials per la mateixa causa.
4. L’Ajuntament podrà regular el nudisme en llocs degudament autoritzats.

Article 4. Ocupacions de la via pública
1. Tota ocupació i ús temporal de la via pública resta sotmesa a l’obtenció prèvia de la
corresponent llicència o autorització municipal, sent requisit imprescindible assegurar que es
compleixi la normativa legal a la qual es trobi subjecta i garantir l’observança de les previsions
regulades a la normativa de protecció civil i als plans corresponents.
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Article 5. Focs i activitats pirotècniques
1. Amb caràcter general és prohibit fer foc i activitats pirotècniques a la via i als espais públics,
especialment, a les zones arbrades, sense la corresponent autorització, la qual serà atorgada
exclusivament amb motiu de manifestacions de cultura popular.
No tindrà la consideració d’activitat pirotècnica l’ús eventual de petards de categoria Tipus I i II:
sempre que siguin utilitzats per majors de 16 anys a l'aire lliure en àrees confinades. Està format
per bengales (bombetes i sorpresa japonesa), petards (trons i traques xineses), voladors
(paracaigudes, correcames, xiuladors, girasols i rodes), coets (coets de tro i de llum), fonts
(surtidors i volcans) i bateries (combinacions i candeles).
2. Les fogueres de les revetlles de Sant Joan i similars, castells de focs, correfocs, festes
populars i qualsevol altra activitat relacionada amb la manipulació de productes pirotècnics,
requeriran sempre el preceptiu permís de l’Administració, i hauran de comptar, obligatòriament,
amb una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos per danys a terceres
persones i als béns públics i privats.
3. En tot cas, l’autorització municipal requerirà la prèvia acreditació del compliment de la
normativa sectorial de seguretat aplicable per raó de l’activitat que s’ha de realitzar.
4. En tot el terme municipal, incloses platges i espais costaners, es prohibeix l’ús de barbacoes,
llevat d’espais habilitats en barraques i finques de titularitat privada. Es especialment prohibida
l’encesa de focs a les platges, la utilització de qualsevol tipus de pirotècnia.

Article 6. Conductes a les festes populars i als espectacles públics
1. A les festes populars i als espectacles públics s’haurà de respectar l’horari establert.
2. Respecte a l’accés als espectacles públics, la ciutadania haurà de respectar l’ordre establert i
les indicacions dels organitzadors i dels serveis de seguretat i ordre que hi hagi o que estiguin
autoritzats a l’efecte.
3. Hom haurà de vetllar per la seguretat i la protecció de totes les manifestacions festives de la
cultura popular i tradicional, així com de les persones que hi participen i objectes que utilitzen.
4. En horari nocturn, els menors de 12 anys, hauran d’anar acompanyats dels seus pares o
tutors, o per altres persones majors d’edat, que es facin responsables de la seva guarda.
Els organitzadors dels actes públics són els responsables dels espais, elements urbans, etc. on
es porten a terme i estan obligats a la seva reparació i/o reposició en cas de que pateixen danys o
deteriorament. L’Ajuntament podrà exigir, per l’autorització de l’acte, la constitució d’una fiança
suficient per cobrir els treballs de neteja i reparació.

Article 7. Jocs i juguesques/Intervenció d’objectes
1. La pràctica de jocs de pilota, monopatí o similars a la via i espais públics estarà subjecta al
principi general de respecte a les altres persones, i es procurarà, en tot cas, no causar molèsties
als vianants o al veïnat, ni deteriorament dels béns, tant públics com privats.
2. Queda totalment prohibida la pràctica dels jocs de pilota, monopatí, patinets, i vehicles ( a
motor o sense) similars en tots els espais públics no autoritzats expressament per aquestes
practiques. L’incompliment comportarà la intervenció de l’objecte. L’Ajuntament senyalitzarà
adequadament els espais autoritzats per a jocs.
3. En casos especials (festes, exhibicions, etc.), prèvia sol·licitud, es podrà habilitar un espai
determinat, encara que no sigui dels habitualment autoritzats.
4. Està prohibida a la via i als espais públics la pràctica de juguesques que impliquin apostes
amb diners o béns.
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5. La Policia Local, podrà intervenir objectes i diners com a conseqüència d’haver realitzat
actuacions no ajustades a la normativa i sense autorització (falses revisions de gas, recollir diners
per mendicitat, venda ambulant, venda al carrer, etc.).
El procediment a seguir amb els objectes intervinguts serà el que reglamentàriament es determini.

Article 8. Consum de substàncies que puguin generar dependència
1. És prohibit el consum, la venda o la tinença de drogues, estupefaents o les substàncies
psicotròpiques declarades il·legals, tot i que no constitueixin infracció penal:
1.1. A les vies, espais, establiments o transports públics i als edificis municipals.
1.2. Als centres sanitaris, educatius, locals i centres per a nens i joves i altres establiments
similars, ja siguin públics o privats.
És prohibit també l’abandonament al carrer dels estris o instruments utilitzats per al consum de
substàncies descrites en el paràgraf anterior.
2. Els organitzadors d’espectacles o els titulars d’establiments que permetin, tolerin o promoguin
el consum i el tràfic de drogues, estupefaents o substàncies psicòtropes declarades il·legals per la
legislació vigent, seran responsables, si escau, d’infracció administrativa. Que podrà concloure
amb la imposició de multes, i fins i tot, la clausura temporal o definitiva de l'establiment.
3. En el cas que es detecti o evidencií públicament una situació d’embriaguesa o de
drogoaddicció, els agents de l’autoritat municipal intervindran i conduiran, si s’escau, de forma
voluntària les persones que ho facin als serveis d’assistència sanitària del municipi. Tanmateix,
l’autoritat municipal promourà i donarà suport a les iniciatives vilatanes destinades a la seva
reorientació.
En cap cas es permetran situacions d’embriaguesa i/o drogoaddicció, o qualsevol altra intoxicació
que afecti a la pacifica convivència.
4. Els establiments públics destinats a la consumició i venda de begudes alcohòliques, tindran
cura de complir escrupolosament les normes referents als menors, i hauran de col·locar, en llocs
ben visibles, cartells recordant la prohibició de la venda de begudes alcohòliques i tabac als
menors de 18 anys. Els responsables de bars i establiments similars procuraran evitar, dins del
possible, l'embriaguesa dels seus clients, restant prohibida especialment, l'embriaguesa i el
consum de droga en llocs públics.
5. Els clients dels establiments recreatius no podran treure a la via pública gots, ampolles de
vidre o similars. Els responsables dels establiments han de vetllar pel compliment d’aquesta
prohibició, i en qualsevol cas, en el moment del tancament, no ha d’haver cap tipus d’envasos a la
via pública. Com a excepció es poden servir begudes en les terrasses i altres espais autoritzats
per l’Ajuntament, o bé quan es tracti de gots de plàstic.
L'incompliment d'aquesta norma, pel que fa als propietaris de cafès, bars i similars, donarà lloc a
l'immediata incoació de l'oportú expedient sancionador, que podrà concloure amb la imposició de
multes, i fins i tot, la clausura temporal o definitiva de l'establiment, sens perjudici de les mesures
que poguessin adoptar altres Administracions.
6. És prohibida la venda, el subministrament i el consum de begudes alcohòliques:
a) A menors de 18 anys.
b) A la via i als espais públics, especialment en parcs i jardins i espais privats que tingui accés el
públic llevat dels espais expressament reservats per a aquesta finalitat, com terrasses i
vetlladors, o en dia de fira, festes patronals o similars.
c) Als centres sanitaris, educatius, locals i centres per a nens i joves, inclosos els d’atenció
social i altres establiments similars, ja siguin públics o privats.
d) Als transports públics i edificis municipals.
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7. En tot cas, la venda, el subministrament i el consum de begudes alcohòliques haurà de
respectar la normativa establerta per la legislació vigent, relativa a la prevenció i assistència en
matèria de substàncies que puguin generar dependència.
8. És prohibida la venda o subministrament als menors de 18 anys de coles i altres substàncies i
productes industrials inhalables de venda autoritzada que puguin produir efectes nocius per a la
salut, creïn dependència o produeixin efectes euforitzants o depressius. A aquest efecte, tots els
establiments que venguin alcohol, coles i altres substàncies inhalables hauran de verificar la
majoria d’edat dels clients, demanant si és el cas, el DNI dels compradors.
9. Pel que fa a la venda i al subministrament de productes de tabac, s’estarà al que disposa la
Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront el tabaquisme i reguladora de la
venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.
10. És prohibida la promoció pública de totes les substàncies que puguin generar dependència i
siguin nocives per a la salut, la distribució gratuïta de mostres, així com, en general, totes les
activitats de publicitat o promoció que incompleixin les exigències legals.

Article 9. Armes
1. És prohibit:
1.1. Portar armes a la via i als espais públics, llevat dels casos que sigui imprescindible el seu
transport des del lloc on estan dipositades i/o guardades per realitzar activitats lícites i
sempre, en aquest darrer cas, que hom disposi de les autoritzacions corresponents i que es
vagi acompanyat de la preceptiva llicència, autorització o targeta d’armes. Durant aquest
trasllat, les armes hauran d’anar desmuntades i sempre dins el seu estoig o funda, de forma
que no quedin a la vista.
1.2. Portar a la via i als espais públics altres objectes i/o instruments especialment perillosos per a
la integritat física de les persones, susceptibles de ser utilitzats com a armes, sempre que
siguin esgrimits amb perill o actitud amenaçadora.
1.3. Circular amb imitacions d’armes que, puguin induir a confusió.
1.4. Exhibir objectes perillosos per a la integritat física de les persones amb la finalitat de causar
intimidació.
1.5. La tinença d’armes d’aire comprimit sense l’autorització corresponent.
2. La tinença, el transport i l’ús d’armes haurà de respectar allò que s’estableix en el paràgraf
anterior i les determinacions establertes en la legislació vigent en matèria d’armes, l’incompliment
de la qual comportarà l’adopció de la mesura cautelar de decomís, sens perjudici de la imposició
de les sancions corresponents, d’acord amb la legislació aplicable.

Article 10. Protecció de menors i de persones discapacitades
1. Tota persona que trobi infants o persones discapacitades extraviades té l’obligació de posarho immediatament en coneixement de la Policia Local, la qual es farà càrrec de la seva protecció i
de la restitució a les persones responsables de la seva tutela.
2. Els i les menors i les persones discapacitades que es trobin al carrer i presentin indicis
d’abandonament o pèrdua seran portats, sempre que el seu estat ho permeti, a les dependències
policials per a la seva custòdia, on es faran les indagacions, la publicitat i les actuacions
pertinents en cada cas, amb la finalitat de posar-les a disposició de llurs pares, tutors o
guardadors legals o bé lliurar-les a les autoritats competents.
3. És un dret i un deure constitucional de tot menor anar, de forma gratuïta i obligatòria, a
l’escola durant el període d’educació bàsica obligatòria, que és el comprès entre les edats de 6 i
16 anys. És responsabilitat del pare, la mare, tutor/ra o guardador/ra legal procurar l’assistència
regular de l’infant al centre escolar fins a l’esmentada edat i una obligació municipal intervenir
davant el problema de l’absentisme escolar. En cas de no complir aquesta responsabilitat es
podrà denunciar aquest fet.
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4. El pare, la mare, tutor/ra o guardador/ra legal haurà de comunicar i justificar degudament al
corresponent centre educatiu qualsevol absència del menor durant l’esmentat període d’educació
bàsica obligatòria. A aquests efectes, els serveis socials municipals col·laboraran amb les escoles
per tal de portar un control exhaustiu de l’absentisme escolar.
5. Els agents de la Policia Local portaran a l’escola o a casa del pare, mare, tutor/ra o
guardador/ra legal de qualsevol infant que, durant les hores escolars, es trobi al carrer, fora del
recinte escolar, sense companyia d’un adult, i s’haurà de comunicar aquest fet als Serveis Socials
i d’Educació municipals, perquè estudiï el cas i adopti les mesures corresponents. Els casos de
menors residents o escolaritzats en poblacions limítrofes s’han de resoldre amb la sol·licitud de
col·laboració de les policies locals competents per raó del territori.
Es tindrà cura que tots els menors, entre 6 i 16 anys, restin escolaritzats de forma efectiva.
Quan els agents de l'autoritat, de forma reiterada, trobin menors de 16 anys al carrer durant les
hores escolars, ho comunicaran a l’Àrea de Serveis Socials per si es donés alguna causa de
negligència o abandó en els responsables dels menors que faci necessària l'adopció d'alguna
mesura especial, sens perjudici d’actuar encara que no n’hi hagi reincidència, segons els
protocols establerts sobre absentisme escolar.
6. És responsabilitat del pare, mare, tutor/ra o guardador/ra legal evitar que els infants menors
de dotze anys transitin o romanguin al carrer després de les 24 hores sense la companyia d’un
major d’edat. En cas de no complir aquesta responsabilitat es podrà denunciar.
7. Amb caràcter general, està prohibit el treball de menors de 16 anys i particularment en
activitats autoritzades per l’Ajuntament (venda ambulant: castanyes, globus, etc..). En cas
d’incompliment es sancionarà amb la revocació i retirada de l’autorització atorgada.
8. Tanmateix, si els agents de l’autoritat presumeixen o detecten algun símptoma extern, físic o
per la pròpia conducta del menor: aparença física, estat d’ànim, dificultat de comunicació,
circumstància concreta, que pugui donar a pensar que el menor potser està en una situació
psicològicament difícil o d’assetjament escolar o de qualsevol altre tipus, ho posaran en
coneixement dels pares o tutors, de la direcció del centre on el menor estigui escolaritzat, i de la
Regidoria d’Educació de l’Ajuntament, als efectes de seguiment de la problemàtica.

Article 11. Higiene, decòrum, mendicitat
1. La salubritat i la higiene personals seran exigides quan la seva absència pugui causar
molèsties o posar en perill la salut col·lectiva.
2. Es vetllarà per evitar l’exercici i la propagació de la mendicitat en les vies i espais públics.
2.1. Amb la finalitat de salvaguardar el dret dels ciutadans a transitar per la Vila sense ser
molestats o pertorbats en la seva voluntat, la lliure circulació de les persones i el correcte ús
de les vies i espais públics, es prohibeixen aquelles conductes que, sota l'aparença de
mendicitat o sota formes organitzades, representin actituds coactives o d'assetjament o
obstaculitzin el lliure trànsit dels ciutadans per voreres, calçada i altres espais públics.
2.2. Resta igualment prohibit l'oferiment de qualsevol bé o servei a persones que es trobin en
l'interior de vehicles, incloent, la neteja dels parabrises dels vehicles aturats als semàfors o a
la via pública, així com l'oferiment de qualsevol objecte.
2.3. Sense perjudici del que es preveu a l’article 232 del Codi Penal, queda totalment prohibida la
mendicitat exercida directa o indirectament o amb acompanyament de menors o persones
amb discapacitat necessitades d'especial protecció.
L’autoritat municipal o els seus agents podran sol·licitar, si escau, la documentació a les persones
que exerceixin la mendicitat i adoptar, en cada cas, les mesures que siguin procedents en
coordinació amb els Serveis Socials municipals o, si escau, amb altres institucions públiques, i
podrà, si ho estimés convenient i fos possible, conduir de forma voluntària les persones que
practiquin la mendicitat a l’establiment o servei municipal adient, amb la finalitat de socórrer i/o
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ajudar la persona que ho necessiti en allò que sigui possible. Es podrà intervenir els diners o
productes resultants d’aquesta mendicitat, d’acord amb procediment establert reglamentàriament
3. Es prohibeix mantenir relacions sexuals a l'espai públic, així com oferir, sol·licitar, negociar o
acceptar directament o indirectament, serveis sexuals retribuïts a l’espai públic.
4. Resta prohibit anar despullat als espais públics, excepte en aquells on està autoritzat el
nudisme.
5. L’Ajuntament promourà iniciatives públiques i d’entitats de solidaritat i les donarà suport, amb
l’objectiu de resoldre situacions personals extremes.

Article 12. Desallotjament de la via pública. Seguretat
1. 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 i els seus
agents, per tal que cessin en la seva actitud i, en cas de resistència, podran ser desallotjades,
especialment quan la conducta pugui alterar la seguretat col·lectiva i originar desordres en les
vies, espais o establiments públics i alterar la pacífica convivència
2. Així mateix, les autoritats municipals podran retirar de la via i espais públics els béns de les
persones i/o col·lectius quan raons de seguretat, de salut pública o ornat, així ho aconsellin.
3. En cas que la situació climàtica o altres circumstàncies posin en perill la integritat física de les
persones que romanen a la via pública, els serveis municipals desallotjaran i transportaran
aquests béns a instal·lacions adients.
4. El desallotjament de persones d’espais públics, es podrà realitzar de forma excepcional quan
concorrin circumstàncies d’alteració de l’ordre públic i similars, i haurà de ser de forma
proporcional, d’acord amb el que estableix la Llei.

Article 13. Ciutadania i autoritats municipals
1. La ciutadania en general és obligada a seguir les indicacions contingudes en els bans i
ordenances municipals o les indicacions dels agents de la Policia Local.
1.a.- Es prohibeix insultar, calumniar, injuriar, maltractar, etc.. als ciutadans en general, així com a
les autoritats o els seus agents, sens perjudici que es pugui considerar infracció penal i per tant es
tramiti via judicial.
2. Les autoritats municipals, els seus agents i personal empleat en l’exercici de la seva actuació
professional, han d’actuar de la manera següent:
2.1.- Han d’adreçar-se a la ciutadania amb el màxim de respecte i consideració que els obliga la
seva dignitat i el seu caràcter de servei públic, proporcionant-los un tracte de correcció i cortesia i
evitant qualsevol pràctica abusiva, arbitrària o discriminatòria que comporti violència.
2.2.- Han d’auxiliar i protegir la ciutadania, i mitjançar per ella sempre que les circumstàncies ho
aconsellin o hi siguin requerides.
2.3.- Han de proporcionar, en les seves intervencions, la informació escaient sobre les causes i
finalitats de les actuacions.
2.4.-Han d’actuar amb la decisió necessària i sense demora, quan d’això depengui evitar un dany
greu, immediat i irreparable, i han de regir-se, en fer-ho, pels principis de congruència, oportunitat
i proporcionalitat en la utilització dels mitjans al seu abast.
2.5.- En els casos que sigui necessari utilitzar mesures de compulsió sobre les persones, han de
portar a terme els actes de força estrictament indispensables, amb ple respecte a la dignitat i
integritat de les persones afectades.
3. Els agents de la Policia Local podran requerir, en l’exercici de les seves funcions
d’investigació o prevenció, la informació que precisin, així mateix podran realitzar denúncies de
les infraccions d’aquesta ordenança, la identificació de les persones i dur a terme les
comprovacions adients, a la via i als espais públics o en el lloc del fet, o a les dependències
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policials, i en tal cas, es registrarà en un llibre de registre d’identificacions. Aquestes
comprovacions s’efectuaran sempre que el coneixement de la identitat de la persona sigui
necessari per a l’exercici de les funcions de manteniment de l’ordre, de la protecció de la
seguretat ciutadana o de la convivència pacífica.

Article 14. Conductes en situacions extraordinàries o d’emergència
1. El comportament de la ciutadania en situacions extraordinàries o d’emergència, com
inundacions, incendis, riuades, nevades, fuites tòxiques o qualsevol altra situació excepcional que
comporti evacuació o confinament, s’adequarà, en cada moment, a les normes de civisme i
col·laboració ciutadanes, complint-se els plans bàsics d’emergència municipal i els plans
d’emergència específics, així com l’establert a la vigent normativa en matèria de protecció civil.
2. En cas de produir-se alguna desgràcia i/o catàstrofe natural, 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. En aquests casos, l’Alcaldia podrà disposar, si ho estima necessari, dels mitjans,
públics i privats, que puguin ser d’utilitat i d’aplicació a l’emergència decretada, i els titulars
quedaran obligats a la prestació ordenada, sense perjudici del pagament posterior de les
quantitats econòmiques que s’escaiguin pels perjudicis que se li hagin pogut ocasionar.
3. Les entitats públiques i privades i la ciutadania en general tenen l’obligació de col·laborar en
els simulacres necessàries per a la correcta implantació dels plans de protecció civil.

Article 15. Règim dels animals en els espais públics
La presència i la tinença d’animals als espais públics es regeix per allò que disposen les
ordenances aplicables i la normativa sectorial. No obstant això, es regulen les següents
conductes als efectes previstos en aquesta Ordenança:
1. Als espais públics els gossos hauran d'anar lligats i proveïts de cadena i collar amb la xapa
identificativa censal col·locada de forma visible, excepte en els espais autoritzats expressament.
Els gossos de races potencialment perilloses a que es refereix la Llei de la Generalitat de
Catalunya, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, a més a més, hauran
de portar morrió, la cadena ha de ser d’un màxim d’un metre de llargada i, en cap cas, podran ser
conduïts per un menor o per una persona que no disposi de la corresponent llicència especial per
a gossos perillosos.
2. Queda prohibit deixar les deposicions fecals dels gossos i gats als espais públics. Per tant, els
posseïdors de gossos i gats són responsables de recollir convenientment els excrements i
dipositar-los, o bé en bosses d’escombraries domiciliàries, o bé en aquells llocs que l'autoritat
municipal destini expressament a aquesta finalitat.
3. Es podrà accedir amb els gossos, sempre lligats, i en el seu cas, amb morrió, als parcs i
jardins, sempre que no hi hagi indicació expressa en sentit contrari.
4. En tot cas, resta expressament prohibit que els gossos i gats accedeixin a les zones de joc
infantil de les places, platges i parcs del municipi, excepte espais autoritzats.
5. Es prohibeix rentar animals a la via pública, fonts i llacs, així com fer-los beure aigua amorrats
a la boca de les fonts públiques.
6. Queda prohibit donar menjar als animals a la via pública i/o espais públics, especialment pel
que fa a gats, coloms i gavines.
7. Es prohibeix l’alliberament i abandonament d’animals al terme municipal.

CAPÍTOL II. RELACIONS VEÏNALS I CONVIVÈNCIA ENTRE VEÏNS
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Article 16.- Activitats a l’interior dels immobles i comunitats de veïns
El desenvolupament d’activitats domèstiques, com regar plantes, estendre roba, netejar catifes i
estovalles, evacuar fums, aigua o brossa a l’interior dels immobles i les comunitats de veïns, cal
que es mantingui dins els límits que exigeixen la convivència ciutadana i el respecte als altres.
Així són prohibides les activitats que causin molèsties efectives o perjudicis a altres veïns o en els
seus immobles o parts privades d’aquests.
Les activitats i usos de les persones i també els elements i instal·lacions sota la seva
responsabilitat susceptibles de produir problemes de contaminació acústica o altres molèsties que
puguin pertorbar la salut, la intimitat o el benestar dels ciutadans, han d’observar les prescripcions
establertes en les Ordenances, així com la normativa específica que els sigui aplicable.
1. Es consideren, com a exemple, activitats, usos i elements sota responsabilitat de les persones:
a) El funcionament d’instal·lacions, aparelles electrodomèstics i d’altres elements destinats a
l’esbarjo i al lleure en el propi domicili.
b) Les activitats ocasionals, com traslladar, adequar o moure mobles, o accionar sistemes de
tancament d’espais interiors o exteriors.
c) El volum de la veu humana o de les activitats de les persones, com el cant o l’emissió de
música amb instruments musicals i/o els sorolls dels animals domèstics.
d) Desenvolupar activitats domèstiques com regar plantes, estendre roba, espolsar catifes i
estovalles, o evacuar fums, aigua o brossa a l’interior dels immobles i comunitats de veïns.
e) L’ús i la conservació de l’habitatge d’acord amb la seva destinació, vetllar per la conservació
de les condicions de seguretat i salubritat.
f) El manteniment de l’habitatge lliure d’insectes i rosegadors.
g) Els propietaris i usuaris dels habitatges han de complir, a càrrec seu, els requeriments que
l’Ajuntament faci, per impedir o corregir els defectes nocius, molestos, insalubres o perillosos
que perjudiquin els altres habitatges.
h) Realitzar les obres necessàries per al manteniment adequat i la conservació de l’immoble i els
seus serveis, per tal que reuneixi les degudes condicions estructurals, d’estanquitat,
d’habitabilitat i de seguretat.
Els propietaris i usuaris dels habitatges han de respondre de les sancions que l’Ajuntament els
imposi per no complir els requeriments, llevat dels casos en què, un cop aprovades per la junta de
propietaris les obres o mesures necessàries, un o més propietaris s’oposin o demorin
injustificadament l’execució d’aquestes ordres, cas en què aquests respondran individualment de
les sancions que s’imposin per via administrativa.
2. Es prohibeix:
a)
Dins la franja horària compresa entre les 22 hores i les 8 hores, causar per acció o per
omissió, molèsties que pertorbin el descans dels veïns amb sorolls que superin els límits
sonors que la Llei de contaminació acústica i l’ordenament municipal estableixen.
S’exceptuen les feines de reparació urgent i necessari que afectin la seguretat de persones i béns
o que condicionin el subministrament dels serveis bàsics d’aigua, llum, combustible o d’altres
relacionats amb la salut.
b) Desenvolupar accions o ometre el deure de diligència en l’execució d’activitats de forma
reiterada en l’àmbit veïnal, causant molèsties i/o perjudicis o danys.
c) Desenvolupar accions i omissions contraris als estatuts de la comunitat de propietaris que
provoquin un perjudici o una molèstia reiterada i que siguin un element de pertorbació greu de
la convivència veïnal.
3. L’incompliment de les obligacions compreses en aquest article comporta la possibilitat
d’execució subsidiària per l’Ajuntament.

CAPÍTOL III. PLATGES
Article 17.- Règim específic
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La utilització i ús de les platges ha de fer-se en la forma i en les condicions que anualment
assenyali el Pla d’usos municipal.
Les platges del municipi són d’ús familiar i no s’hi permeten les activitats naturistes i d’altres
activitats que fomentin, afavoreixin o desenvolupin el nudisme a menys que l’ajuntament ho
indiqui expressament.
Resulta expressament prohibit :
1. Desenvolupar activitats o accions que causin perjudicis o molèsties a la resta d’usuaris.
2. Dur a terme activitats esportives o lúdiques de manera que causin perjudicis als béns i/o
molèsties a les persones.
3. Utilitzar inadequadament o fer un mal ús de les dutxes i renta peus, fent servir sabó i/o altres
productes de neteja, així com fer un ús diferent del consum d’aigua a les fonts públiques.
4. Portar animals de companyia a les zones i llocs públics de bany no autoritzats per
l’ajuntament.
5. Banyar-se quan les banderoles que informen de l'estat de la mar són de color vermell.
6. Desobeir les ordres dels socorristes de prohibir banyar-se o perquè cessi l'exercici d’activitats
que puguin generar un perill indegut per la mateixa persona a qui s'adreça l'ordre o per altres.
7. Posar en perill la pròpia vida i la dels socorristes malgrat haver estat advertit del perill o de la
prohibició de banyar-se.
8. L’estacionament i la circulació de vehicles a les platges no destinats a prestar serveis de
caràcter públic, sense autorització prèvia.
9. Els campaments i acampades a les platges i a la resta del litoral. S’entén per acampada la
instal·lació de tendes de campanya, taules i cadires, vehicles o remolcs habitables, i per
campament, l’acampada organitzada.
10. Realitzar activitats musicals o festives sense l’autorització corresponent.
11. Llançar-se a l’aigua en zones de roques o des d’espigons.
12. Embrutar la sorra o l'aigua amb qualsevol material, en especial papers, bosses de plàstic,
envasos i puntes de cigarrets.

TÍTOL III .- ÚS DELS BÉNS I ESPAIS PÚBLICS
CAPÍTOL I. ARBRAT PÚBLIC, PARCS, JARDINS I FONTS
Article 18. Disposicions generals
1. És objecte d’aquest capítol la defensa del següent:
1.1. Espais oberts d’ús públic, tant els que estan plantats (parcs, jardins i plantacions de tota
mena) com els que sense estar plantats en extensions significatives es dediquin principalment al
lleure i a l’esbarjo (zones de joc, esportives, etc.).
1.2. Tota mena de plantacions en vies i places públiques, així com en els espais privats.
1.3. Elements vegetals com arbres, flors, plantes, matolls i similars, així com els elements inerts
com fonts, sorra, estàtues, jocs, papereres i similars, instal·lats en aquests espais.
2. Les conductes contràries a les normes establertes en aquest capítol podran ser sancionades
per denúncia dels agents de la Policia Local.

Article 19. Protecció de l’arbrat públic en general
S’ha de respectar l’arbrat i les plantacions de tota mena existents en la vila i les instal·lacions
complementàries existents en els parcs i jardins públics, com jocs d’infants, estàtues, reixats,
proteccions, fanals, pilars, tanques i altres elements destinats a embellir-los o que siguin d’utilitat,
evitant-se qualsevol acte que pugui perjudicar-los, enlletgir-los o embrutar-los.

Article 20. Utilització de l’arbrat públic
1. Amb motiu de fires i festes tradicionals, es podrà autoritzar les persones propietàries o titulars
d’establiments, associacions o entitats vilatanes donades d’alta en el Registre Municipal
d’Associacions i Entitats, previ informe favorable dels serveis tècnics municipals, el guarniment de
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carrers i d’arbres, d’acord amb la normativa municipal aplicable i amb les condicions específiques
de la llicència.
2. Per subjectar cables, pancartes i qualsevol altre element als arbres, es requereix autorització
municipal, que haurà d’efectuar-se en les condicions que s’assenyalin.

Article 21. Instal·lacions i manteniment
És competència municipal la instal·lació i el manteniment de parcs, jardins i plantacions de tota
mena a la via pública, tant pel valor mediambiental que els ecosistemes urbans aporten al
municipi, com per ornament, benefici i esbarjo dels seus habitants, sens perjudici dels elements
arboris i vegetals existents en finques particulars, quan afectin la via pública.
L’Ajuntament de Palafrugell podrà establir, si ho creu oportú, els convenis adients per al
manteniment i/o reposició de les instal·lacions, l’arbrat i l’enjardinament dels espais públics amb
els veïns, i les seves associacions, comunitats i/o representants.

Article 22. Utilització dels parcs i jardins
1. La utilització dels parcs i jardins és pública i gratuïta, tret d’aquelles instal·lacions que
l’Ajuntament autoritzi o dediqui a un ús especial, mitjançant les condicions pertinents.
2. Les persones usuàries de parcs i jardins del municipi hauran de:
2.1. Respectar les plantes i les instal·lacions existents, evitant qualsevol mena de desperfectes i
brutícia, havent de seguir una conducta correcta que no perjudiqui els drets i béns de la resta de
persones usuàries.
2.2. Atendre les indicacions contingudes en els rètols informatius i avisos corresponents i les que
puguin formular els gestors, guardes i agents de l’autoritat.
2.3. Respectar el dret de les altres persones usuàries al descans i tranquil·litat que es busca en
aquests espais, per la qual cosa s’evitarà l’ús d’aparells, sonors o de joc, que puguin destorbar
aquesta tranquil·litat i el clima de relació ciutadana.
3. Les nits de festes i revetlles, l’Administració municipal fixarà les condicions especials per a l’ús
de l’accés a aquests espais, si escau.
4. L’Ajuntament autoritzarà, si escau, l’ús dels espais públics per a festes, celebracions i altres
actes lúdics i/o esportius.
5. L’Ajuntament podrà fixar l’horari d’obertura i tancament dels diferents parcs i jardins de la vila,
que haurà de ser respectat per tota la ciutadania.
6. Es podran recollir pinyes dels parcs municipals que tenen pins pinyoners, sempre que es
demani per escrit a l’Ajuntament, i si s’escau, es pagui la taxa establerta a l’ordenança fiscal.

Article 23. Prohibicions
1. És prohibit qualsevol acte que pugui danyar, enlletgir o embrutar la via o els espais d’ús
públic, així com els elements que contenen, per la qual cosa s’hauran de respectar les zones
verdes, l’arbrat, les plantacions de tota mena i les instal·lacions complementàries com escultures,
fonts, instal·lacions d’enllumenat i de joc, tanques, papereres i resta de mobiliari urbà, així com
altres elements destinats a l’embelliment o utilitat dels espais públics.
2. És especialment prohibit:
2.1. Trepitjar els talussos, els parterres i les plantacions i maltractar les plantes i flors, llevat de les
zones de gespa expressament autoritzades.
2.2. Pujar als arbres, sacsejar-los, trencar les branques i fulles i gravar o raspar l’escorça.
2.3. Talar arbres, talar branques o realitzar qualsevol actuació que condueixi a la mort de
qualsevol arbre.
2.4. Utilitzar l’arbrat per clavar-hi cartells.

12

2.5. Abocar tota mena de líquids, malgrat que no siguin perjudicials, en les proximitats dels arbres
i en els escossells.
2.6. Llençar escombraries, runes o residus en les proximitats dels arbres, en els escossells o a
qualsevol lloc de naturalesa pública.
2.7. Extreure qualsevol vegetal com molsa, matolls, i altres, així com pedres, sorra, (plantes) o
productes anàlegs en tots els jardins, parterres, escossells etc del terme municipal.
2.8. Malmenar o sostreure elements de jardineria.
2.9. Causar qualsevol mena de dany a l’arbrat, plantacions i vegetació natural.
2.10. Agafar flors, fruits o plantes dels espais públics.
2.11. En espais urbans caçar i matar ocells o altres animals i dur a terme activitats que
perjudiquin la fauna en general.
2.12. Llençar papers o deixalles fora de les papereres i embrutar l’espai de qualsevol manera.
2.13. Si es tracta d’un espai tancat sotmès a regulació d’obertura i tancament, romandre-hi fora
de l’horari especialment autoritzat.
2.14. Banyar-se, rentar-se o pescar en les fonts, els estanys o altres espais aquàtics, no
autoritzats expressament, així com rentar objectes i vehicles i llençar a l’interior d’aquests espais
aquàtics qualsevol matèria líquida o sòlida.
2.15. Obtenir i recollir 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.
2.16. Abandonar, sota raig, càntirs, cubells o qualsevol altre vas o recipient.
2.17. Beure directament del tub o sortidor de les fonts, excepte en el cas que aquestes tinguin
instal·lació especial per això o rètol indicatiu a l’efecte.
2.18. Deixar jugar els nens amb barquetes o objectes anàlegs en els espais aquàtics, llevat dels
que estiguin especialment destinats a aquesta finalitat.
2.19. Ocupar, per fer àpats, espais fora dels degudament indicats com a zones de pícnic.
2.20. Circular a cavall i en qualsevol vehicle de motor per llocs destinats a vianants o pels
parterres, així com saltar per sobre d’arbusts o altres instal·lacions.
2.21. Acampar, sense autorització expressa, en tot el terme municipal, amb caravanes
remolcades o autopropulsades, tendes de campanya, furgons o altres variants.
2.22. Abandonar deixalles i/o residus de qualsevol mena.
2.23. Qualsevol altre acte o fet que estigui directament relacionat amb els anteriors.

Article 24. Jardins particulars
1. Els jardins i les plantacions privades, així com els espais lliures i els terrenys no construïts
constitueixen un element important de l’ecosistema urbà i, com a tal, les persones propietàries els
han de mantenir en un estat correcte, atès especialment el següent:
1.1. La neteja i condicions higièniques i de salubritat, tant pel que fa a herbes com a deixalles.
1.2. L’estat fitosanitari de les plantacions.
1.3. La poda i el tractament de l’arbrat.
2. La manca de conservació o neteja a les plantacions solars i els espais lliures privats habilitarà
l’Ajuntament per exigir a la persona propietària la realització dels treballs necessaris per al
correcte manteniment d’aquesta zona. En cas de desobediència a l’ordre de manteniment
d’aquestes plantacions i espais lliures, l’Ajuntament podrà procedir a l’execució subsidiària dels
treballs necessaris amb càrrec a les persones propietàries i sens perjudici de la imposició de les
multes coercitives i sancions corresponents.
3. Les persones propietàries d’habitatges amb jardí, les plantacions del qual tinguin branques,
arbustos, tanques vegetals o anàlogues, que surtin de la seva propietat, hauran de mantenir-les
de manera que no causin molèsties a tercers o originin risc en la via pública. L’Ajuntament podrà
ordenar els treballs necessaris per complir amb aquesta obligació i, en cas de desobediència,
podrà procedir a l’execució subsidiària dels treballs necessaris amb càrrec als propietaris i sens
perjudici de la imposició de les multes coercitives i sancions corresponents.
4. És prohibida la tala de qualsevol arbre en jardins particulars sense l’autorització expressa de
l’Ajuntament, així com qualsevol actuació que condueixi a la mort de qualsevol arbre (poda
excessiva o en períodes inadequats, eliminació d’arrels, utilització de productes químics, etc.)
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CAPÍTOL II. INSTAL·LACIONS I EDIFICIS PÚBLICS
Article 25. Utilització
1. Les instal·lacions i edificis públics amb normatives d’ús pròpies es regiran per aquestes.
2. Es respectaran els horaris establerts per a l’ús de les instal·lacions i els edificis públics.
3. A l’interior de les instal·lacions i els edificis públics es respectaran, com a mínim, les mateixes
normes de netedat i comportament que regeixen per a l’ús de la via pública.

CAPÍTOL III. VIA PÚBLICA I ESPAIS D’ÚS PÚBLIC
Article 26. Definicions
Les definicions de via pública i espais d’ús públic es troben regulades a l’ordenança municipal
reguladora de l’ocupació de la via pública.

Article 27. Retolació
1. Les vies públiques s’identificaran amb un nom o un número diferent per a cadascuna d’elles,
que ha d’aprovar el Ple de l’Ajuntament. No podrà haver-hi dues vies urbanes amb el mateix nom
o número o diferents però que per la seva similitud gràfica o fonètica puguin induir a confusió.
2. La retolació de les vies públiques té el caràcter de servei públic i podrà 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 serà a l’edifici més preeminent i als principals accessos.
3. El procediment administratiu per a la denominació de les vies públiques es pot iniciar d’ofici o
a petició de particulars.

Article 28. Numeració
1. El rètol del número l’ha de col·locar la persona propietària de l’edifici o solar -al costat de la
porta principal o al mig de la línia de la finca fronterera amb la via pública, seguint les indicacions i
els requisits que fixi l’Ajuntament- i s’ha de conservar, en perfecte estat de visibilitat i neteja.
2. La col·locació dels rètols i numeració del carrer i immoble és a càrrec del promotor de l’edifici,
quan es tracta de nova construcció. A aquest efecte, quan el promotor proposi una numeració,
aquesta serà acceptada o rebutjada per l’Ajuntament segons les normes internes de numeració.
Al moment de l’atorgament de la llicència d’obres, s’indicarà a la persona sol·licitant la numeració
de l’edifici que haurà de fer constar a l’hora d’escripturar-ne la propietat. La col·locació de la
senyalització de la numeració serà requisit necessari per a l’obtenció de la llicència d’ocupació.
3. La inexistència, a les finques, de l’element indicador de la numeració corresponent, o la
discordança amb el que hi ha d’haver instal·lat, d’acord amb la numeració oficial assignada pels
òrgans competents, determinarà la possibilitat de requerir a la persona propietària per tal que
instal·li la indicació correcta de numeració. En cas que no procedeixi a instal·lar la numeració o a
substituir la indicació errònia, es podrà procedir a l’execució subsidiària, al seu càrrec, per part de
l’Ajuntament i sens perjudici de la imposició de multes coercitives i sancions corresponents.

Article 29. Conservació, reparació i substitució dels béns de domini públic
1. Correspon a l’Ajuntament vetllar per l’estat de conservació dels béns de domini públic, així
com portar a terme la substitució i treballs de reparació i conservació dels mateixos, sempre que
siguin de titularitat municipal. Cap persona no pot executar aquests o altres treballs que comportin
modificacions de la via pública o el mobiliari sense permís exprés o encàrrec de l’Administració.
2. Les persones, les companyies de subministrament o els promotors d’obres d’edificació que
siguin autoritzats a fer obres a la via pública, als solars o edificis limítrofs amb la via pública o que
siguin autoritzades a ocupar algun espai, han de portar a terme les reparacions escaients i han de
reposar els elements afectats, seguint les indicacions i sota la supervisió dels serveis municipals
corresponents. Així mateix, han de senyalitzar oportunament, i seguint les indicacions de
l’Ajuntament, les afectacions al trànsit de vehicles i persones.
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3. Quan en un solar es realitzin obres de nova edificació, la persona titular de la llicència o
promotora s’han de fer càrrec del manteniment mínim de conservació de les voreres confrontants
amb els límits de l’esmentat solar mentre durin les obres, segons especificacions indicades pels
tècnics/iques municipals.

Article 30. Retirada d’objectes de la via pública i dels espais d’ús públic
La retirada d’objectes de la via pública i del espais d’ús públic es regirà per allò establert a
l’ordenança municipal reguladora de l’ocupació de la via pública

Article 31. Objectes perduts
1. Qui trobi un objecte personal o de valor a la via pública del terme municipal de Palafrugell o
d’altre terme municipal, té l’obligació de dipositar-lo en alguna dependència municipal, des d’on se
li donarà el tràmit corresponen, d’acord amb l’instrucció que es dicti al respecte. En aquest sentit
seran d’aplicació les disposicions del Codi Civil en la matèria.

Article 32. Servitud urbana d’instal·lacions d’elements de mobiliari urbà
1. Les persones titulars de les finques limítrofes amb la via pública tenen l’obligació d’admetre, a
la façana, el reixat i el tancament, la instal·lació de fanals, senyals de circulació, papereres, rètols
de carrer, numeracions d’edifici, numeracions de carrer o altres elements de mobiliari urbà de
forma gratuïta.
El servei es podrà establir d’ofici mitjançant notificació a la persona propietària afectada, sense
cap més indemnització que la de reparació o compensació dels desperfectes que la instal·lació
produeixi.
2. 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 si així es requereix, fent-se
càrrec de les despeses que origini l’esmentada retirada o nova ubicació.
3. És prohibit agafar o trencar senyals de trànsit vertical, així com la comercialització del material
d’actes vandàlics, com pilones, baranes, senyals, parts de semàfors, tapes de clavegueram,
embornals, etc.

Article 33. Façanes, finestres, balcons, terrats i teulats
1. És prohibit:
1.1 Espolsar tapissos, catifes, estores, llençols i qualsevol roba o altra mena d’objecte d’ús
domèstic en portes, balcons i finestres que donin a la via pública.
1.2 Penjar vestits, roba bruta o rentada o altres objectes que agredeixin l’estètica urbana, a llocs
visibles des de la via pública, en obertures de cases i baranes de terrats i balcons.
1.3 Regar les plantes col·locades a l’exterior dels edificis (finestres, balcons, etc.) fora de l’horari
comprès entre les 22 hores i les 8 hores del dia següent, i en tot moment quan aquesta operació
produeixi abocaments i esquitxades sobre la via pública o sobre els seus elements que molestin
activitats autoritzades: festes, terrasses ...
2. Els testos i les jardineres o qualsevol altre objecte d’ornamentació dels balcons i finestres
s’hauran de col·locar de manera que la seva vertical caigui sempre dins del balcó o reposi sobre
l’amplada de la finestra i seran fermats o protegits per tal d’evitar que puguin caure, en especial
en casos de pluja o vents forts.
3. L’Ajuntament, mitjançant la corresponent ordenança i per tal de millorar la qualitat del paisatge
urbà, podrà regular la instal·lació d’altres elements sobreposats a les façanes, finestres, balcons,
teulats o terrats, com ara antenes parabòliques, antenes de televisió, de ràdio, de telefonia, etc.
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Article 34. Objectes a la calçada
Queda prohibit col·locar a la calçada objectes que puguin dificultar la circulació rodada, excepte
en casos urgents de força major, i amb el fi exclusiu d'assenyalar un perill, donant-ne compte, en
aquest cas, a la Policia Local, i procedint a la seva senyalització, tant de dia com de nit.
Restarà totalment prohibit el tancament de carrers sense la preceptiva autorització, i sempre sota
les directrius de la Policia Local.
La instal·lació de rètols i cartells necessitarà l'oportuna llicència, que restarà condicionada a què
no dificultin la lliure circulació de vehicles i vianants, i sempre seguint les indicacions, quan a la
col·locació, del tècnic urbanístic corresponent o de la Policia Local, en el seu cas.

Article 35. Venda ambulant
No es permet la venda ambulant fora de les condicions establertes en el Reglament de Mercats
Municipals de Palafrugell.

Article 36. Manteniment dels guals de vehicles
Els titulars dels guals de vehicles són responsables del seu manteniment. Requerit per part de
l’Ajuntametn el titular d’un gual per tal que procedeixi a la seva reparació, disposarà del termini
d’un mes per dur a terme les obres corresponents, sol·licitant prèviament la corresponent
llicència.

Article 37. Abocaments i activitats a la via pública
1. Queda prohibit efectuar abocaments a la via pública, escossells o embornals, ja siguin
abocaments d’aigua, olis o altres productes. Així mateix queda prohibit fer abocaments directes al
clavegueram sense l’existència d’una connexió autoritzada amb caràcter previ.
2. Queda prohibit efectuar qualsevol activitat o treball a la via pública, tret de les autoritzades
expressament per l’autoritat competent, com ara fires i mercats ocasionals o de temporada.

TÍTOL IV .- ENTORN URBÀ
CAPÍTOL I. NORMES GENERALS
Article 38. Disposicions generals
1. Amb caràcter general, es prohibeix qualsevol activitat que ocasioni un deteriorament o
perjudici al medi ambient de la vila.
2. Els propietars de béns immobles i, subsidiàriament, els usuaris, 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, herbes, etc., i hauran de
realitzar les corresponents operacions de desratització, desinsectació i desinfestació tant en els
immobles, com en els solars i terrenys.
4. L’Ajuntament podrà ordenar les mesures necessàries per al manteniment dels immobles en
condicions que impedeixin ocasionar perjudicis en la via pública, molèsties a tercers o l’agressió a
l’entorn urbà. En cas que aquesta ordre no sigui executada voluntàriament, podrà procedir a la
seva execució subsidiària, amb càrrec al titular de l’immoble o, si escau, de la persona usuària i
sens perjudici de la imposició de multes coercitives i les sancions corresponents.

CAPÍTOL II. CONTAMINACIÓ VISUAL
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Article 39. Grafits, pintades i altres expressions gràfiques
1. És prohibit realitzar qualsevol tipus de grafits, pintades o qualsevol altra expressió gràfica, ja
es tracti de dibuixos, escrits i/o gargots, fetes amb qualsevol matèria (tinta, pintura, etc.), en
façanes dels immobles, tanques de parcs, jardins, solars i/o obres, rètols dels carrers, senyals de
trànsit, monuments, edificis públics i, en general, sobre elements del paisatge urbà i de les
instal·lacions, equipaments, mobiliari urbà i vies públiques en general.
La infracció a aquest precepte tindrà el caràcter de molt greu si es realitza sobre monuments,
edificis públics, especialment els catalogats, i greu, quan afecti al mobiliari urbà.
2. No obstant això, l’Ajuntament podrà autoritzar la realització de qualsevol expressió gràfica,
prèvia presentació de la corresponent sol·licitud, la qual anirà acompanyada d’un esbós en el qual
s’indiquin les mesures, dia i lloc de la realització.
3. Quan la concreta expressió gràfica es realitzi en un bé privat que es trobi instal·lat de manera
visible o permanent en la via pública, serà necessària, a més a més del permís de la persona
titular de l’esmentat bé, l’autorització expressa de l’Ajuntament.
4. 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 seran responsables i restaran obligades a restablir l’estat original del bé en concret.
5. Els agents de la Policia Local, en els casos recollits en els apartats anteriors, podran retirar o
intervenir cautelarment els materials o mitjans emprats, quan es realitzin sense l’autorització
municipal corresponent i, si s’escau, de la persona titular del bé privat, sens perjudici de la
imposició de les sancions corresponents.
6. L’Ajuntament, de forma subsidiària, podrà, amb el consentiment previ de les persones titulars
dels béns privats afectats, netejar o reparar els danys efectuats per qualsevol tipus d’expressió
gràfica, amb càrrec a la persona denunciada i sens perjudici de la imposició de les sancions
corresponents. Si es tracta de béns de titularitat municipal, l’Ajuntament podrà rescabalar-se de
les despeses que suposa la neteja o la reparació, sens perjudici també de la imposició de les
sancions corresponents.

CAPÍTOL III. CONTAMINACIÓ TÈRMICA I ATMOSFÈRICA
SECCIÓ 1a. Fums
Article 40. Emissions contaminants
1. Tota activitat, ja sigui comercial, industrial o de qualsevol mena, que es desenvolupi en el
terme municipal de Palafrugell 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 que sobrepassi els límits contaminants establerts
per la normativa vigent o sigui susceptible de produir efectes nocius a la salut de les persones.
3. L’autoritat municipal, a través dels seus agents, promourà les actuacions necessàries per
prevenir la contaminació atmosfèrica, sens perjudici de les competències atribuïdes a altres
administracions públiques.
És prohibit fer fogueres en horts, patis i obres de l’interior del nucli urbà sense autorització. En tots
els casos es prohibida la crema de productes contaminats.
En zones no urbanes es regirà per la normativa de prevenció d’incendis que li sigui aplicable.

Article 41. Vehicles
1. Els vehicles de tracció mecànica que circulin dins dels límits del terme municipal hauran de
complir les condicions establertes a la normativa d’emissions gasoses i soroll.

17

2. Les persones propietàries o conductores de vehicles de motor seran responsables de
mantenir les seves emissions contaminants dins dels límits que indiquen les normes establertes a
aquest efecte, i queda totalment prohibit ultrapassar aquests límits.
3. Amb la finalitat de garantir que els vehicles de motor que circulin dins dels límits del terme
municipal reuneixen, les condicions tècniques necessàries, les persones propietàries han de
complir, en el seu moment, el tràmit de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV).

SECCIÓ 2a. Pudors
Article 42. 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. El responsable de la producció d’olors és obligada a dur a terme les accions oportunes
perquè cessin les causes que les van motivar, sens perjudici de la imposició de les sancions.
3. En el cas de realitzar-se operacions susceptibles de desprendre bafs o emanacions molestes
o pudents, hauran de fer-se en locals condicionats per tal que no passin a l’exterior.
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 es podrà llençar a l’exterior fums, bafs i gasos, vapors o aire amb substàncies en
suspensió o temperatura diferent de l’ambient, per les façanes o patis de tot tipus.
6. En relació a les operacions d’adob de camps i explotacions agràries i forestals: seran
excepció en terrenys agrícoles, subjectes a determinades condicions.

Article 43. Barbacoes
1. Només es podran fer barbacoes dintre de les àrees recreatives i d’acampada expressament
autoritzades, així com en habitatges, sempre que disposin de mesures adequades de precaució i
prevenció d’espurnes que puguin originar possibles incendis i de la instal·lació d’un sistema
d’extracció de fums que eviti les molèsties als veïns.
2. 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.
3. Es prohibeix l’abocament de cendres incandescents als contenidors de recollida de residus.
4. Cal tenir una dotació de mesures de seguretat consistent en punts d’aigua, extintors, etc.

CAPÍTOL IV. CONTAMINACIÓ PER RESIDUS I NETEJA
SECCIÓ 1a. Normes generals
Article 44. Obligacions generals dels vilatans i de les vilatanes
1. Totes les persones que romanen al terme municipal de Palafrugell tenen l’obligació d’evitar i
prevenir l’embrutiment del municipi en general i els espais públics en particular.
2. Es prohibeixen totes les actuacions que puguin embrutar o deslluir, per qualsevol mètode, la
via o espais públics o que siguin contràries a la neteja, a l’estètica, a la integritat física i al valor
econòmic dels elements de propietat pública instal·lats a la via o als espais públics, sigui quin
sigui el lloc on es duguin a terme i sens perjudici de les llicències o les autoritzacions que en
siguin procedents, les quals exigeixen de les persones titulars l’obligació d’adoptar les mesures
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necessàries per evitar al màxim possible que s’embruti la via pública, com també netejar-ne les
parts i els elements urbans que hagin estat afectats i retirar els materials residuals resultants.
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 la immediata reparació, sens
perjudici de cursar la corresponent denúncia i de la imposició de les sancions corresponents.
4. Correspon a les persones propietàries i/o llogateres, si escau, netejar els passatges
particulars, els patis interiors privats d’illes de cases, els solars i/o immobles, els espais lliures
particulars, les galeries comercials i similars, així com els espais comunitaris de titularitat privada i
ús públic. En cas de copropietat dels esmentats elements, la responsabilitat de netejar correspon
solidàriament a totes les persones titulars.
5. Els contractistes d’obres i/o els promotors són responsables directes de la neteja i retirada de
la brossa corresponent tant en l’àmbit de l’obra com en tot l’àmbit que resulti afectat per l’activitat.
6. Les persones responsables de qualsevol activitat feta a la via pública o que afecti la via
pública, també són responsables de la seva neteja, especialment els establiments comercials i
bars així com ocupacions esporàdiques: fires, mercats, etc.
7. L’Ajuntament pot fer, subsidiàriament, els treballs de neteja que, segons aquesta Ordenança,
ha d’efectuar la ciutadania, després de requerir-ho als respectius responsables, amb càrrec de les
despeses del servei i sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents. També ho
podrà fer amb conveni previ per les dues parts.

Article 45. Prohibicions
1. En general, es prohibeix llençar o abandonar a la via pública tota mena de productes, sigui
quin sigui l’estat físic, o portar a terme actuacions que tinguin l’efecte d’embrutar, deslluir,
degradar o contaminar els béns i/o els espais públics.
2. En particular, es prohibeix, en la via pública, els actes següents:
2.1. Escopir o fer necessitats fisiològiques.
2.2. Llençar xiclets sobre el paviment o el terra, deixar-los al mobiliari o altres elements de la via
pública, llevat de les papereres.
2.3. Recollir o aprofitar les deixalles de qualsevol mena i els residus sòlids urbans dipositats a la
via pública, tant dins del contenidor, com al seu voltant, sense autorització municipal.
2.4. Seleccionar, classificar i separar qualsevol material residual dipositat a la via pública, tant dins
del contenidor, com al seu voltant, sense autorització municipal.
2.5. Llençar burilles de cigars, cigarretes o similars, tant des de terra com des de vehicles aturats
o en marxa.
2.6. Llençar qualsevol deixalla, tant des de terra, com des de vehicles, aturats o en marxa.
2.7. Utilitzar trituradors domèstics que evacuïn els productes a la xarxa pública de sanejament.
2.8. Dipositar a l’interior de les papereres o contenidors residus de naturalesa líquida.
2.9. Abandonar mobles, estris i similars a la via pública i als espais oberts sense edificar, tant
públics com privats.
2.10. Netejar i reparar vehicles i maquinària a la via pública, així com efectuar canvis d’olis o
altres líquids, llevat actuacions puntuals d’emergència degudament acreditades, i, en tot cas,
s’haurà de procedir a la neteja de la zona afectada.
2.11. Netejar aparadors i altres elements exteriors d’establiments comercials i edificis fora de
l’horari comprès entre les 7 i les 10 hores i entre les 20 i les 22 hores, tenint cura de no embrutar
la via pública.
2.12. Buidar, abocar o dipositar qualsevol mena de residu a la via pública (calçada, voreres,
escossells, xarxa pública de clavegueram, etc.) i als espais oberts sense edificar, tant públics com
privats, excepte en els casos que existeix autorització municipal prèvia o quan, per causa
d’emergència, ho ordeni l’autoritat.
2.13. Abocar qualsevol matèria o residu líquid (aigua bruta, olis, greixos o productes similars) a la
via pública i als espais oberts sense edificar, tant públics com privats. No obstant això, s’autoritza
l’abocament d’aigua bruta procedent de la neteja dels elements comuns dels immobles (accessos,
escales, etc.) directament als desguassos de la xarxa pública de clavegueram.
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2.14. Abocar qualsevol mena de residu industrial líquid, sòlid o solidificable, que, per la seva
naturalesa, sigui susceptible de produir danys als paviments o afectar la integritat i la seguretat de
les persones i de les instal·lacions municipals de sanejament.
2.15. Abocar en contenidors o sacs col·locats a la via pública residus que siguin caracteritzables
com especials, d’acord amb allò que disposa el Catàleg de Residus de Catalunya.
2.16. Dipositar els residus municipals, tant domiciliaris com comercials, en contenidors diferents
dels expressament designats en cada cas, especialment els objectes metàl·lics com estufes,
termos o similars que puguin produir avaries en el sistema mecànic dels vehicles utilitzats per la
seva recollida.
2.17. Pintar o manipular incorrectament les papereres o qualsevol tipus de contenidor, així com
qualsevol altra acció que hi ocasioni danys.
2.18. Cremar papereres, qualsevol tipus de contenidor, i tot tipus de mobiliari urbà.
2.19. Desplaçar qualsevol tipus de contenidor del lloc designat pels serveis tècnics
corresponents.

Article 46. Càrrega i descàrrega
1. El transport i la càrrega i descàrrega de qualsevol material que sigui susceptible de produir
brutícia a la via pública, s’ha de subjectar a allò que s’estableix a la legislació sectorial aplicable,
especialment a la normativa d’edificació, circulació i transport de mercaderies per carretera.
En cas de tall de via no autoritzat no només serà responsable el conductor sinó també el titular de
l’obra o establiment.
2. Diàriament, durant les operacions de càrrega, descàrrega, sortida o entrada a obres o
magatzems, etc., de qualsevol vehicle que sigui susceptible de produir brutícia a la via pública, el
personal responsable d’aquestes operacions i, subsidiàriament, les persones titulars dels
establiments i de les obres on s’hagin efectuat i, en últim cas, el propietari o conductor del vehicle,
hauran de netejar la via pública i els elements i retirar els materials abocats.
3. És prohibit transportar qualsevol mena de material amb un vehicle que no dugui tancada la
bocana de descàrrega, com a dispositiu que impedeixi l’abocament dels esmentats materials a la
via pública, considerant-se solidàriament responsables les persones propietàries del vehicle i
conductores, tenint ambdós l’obligació de retirar el material abocat, netejar tota la part de la via
pública afectada i reparar els danys causats, sens perjudici de la imposició de les sancions
corresponents.

SECCIÓ 2a. Residus sectorials
Article 47. Recollida de vehicles abandonats i fora d’ús
És prohibit l’abandonament de vehicles en la via pública, estiguin o no fora d’ús, sent
responsabilitat dels seus propietaris la recollida i el tractament de les seves restes. La regulació
de l’actuació de l’Ajuntament en relació als vehicles en estat d’abandonament es troba regulada
de l’Ordenança Municipal de Circulació i Seguretat Vial.

CAPÍTOL V. CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES
Article 48. Disposicions generals
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 en la seva integritat estructural com en el seu funcionament.

Article 49. Abocaments limitats
No es poden fer a la xarxa municipal de clavegueram, a la xarxa supramunicipal d’evacuació i
sanejament d’aigües residuals, ni directament a la llera pública, abocaments que, en qualsevol
moment, tinguin característiques o concentracions de contaminants iguals o superiors a les
expressades en la normativa sectorial vigent.
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Article 50. Abocaments prohibits
1. És prohibit abocar a la xarxa municipal de clavegueram, a la xarxa supramunicipal
d’evacuació i sanejament d’aigües residuals i a la llera pública tota classe de matèries o productes
procedents d’usos domèstics, industrials, sanitaris, comercials, de la construcció o de qualsevol
altre ús, que no hagin estat prèviament autoritzades. En especial no es poden fer abocament per
part d’empreses autoritzades pel transport d’aigües residuals de particulars.
2. És prohibit l’abocament tant de pintures, vernissos, dissolvents, olis minerals i de cuina
cremats, així com de barreges aquoses de materials de construcció, com ciment, guix, vorada, etc
3. Les relacions esmentades en els dos paràgrafs precedents, les quals han de ser objecte de
revisió periòdica, no són exhaustives, sinó simplement enumeratives.
4. Les matèries i els productes abans esmentats seran dipositats als punts de recollida
establerts per l’Ajuntament, els quals poden ser consultats a través de l’Àrea de Serveis
Municipals i/o Àrea de Medi Ambient.

CAPÍTOL VI. CONTAMINACIÓ LUMÍNICA I SISTEMES D’ALARMES
Article 51. Definició
S’entén per contaminació lumínica l’emissió de flux lluminós de fonts artificials nocturnes en
intensitats, direccions o rangs espectrals innecessaris per a la realització de les activitats
previstes en la zona que s’han instal·lat els llums.

Article 52. Disposicions generals
1. Els particulars utilitzaran les emissions de flux lluminós de manera proporcionada a l’activitat
que hagin de realitzat, evitant causar molèsties als veïns. En aquest sentit la il·luminació de
recintes privats exteriors, façanes i rètols publicitaris no utilitzaran intensitats, direccions o rangs
espectrals innecessaris o excessius.
2. En relació a l’enllumenat exterior, l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, ha de
vetllar:
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 i minimitzant el cost.
b) Els llums utilitzats siguin tancats o apantallats.
c) Els enllumenats exteriors que s’instal·lin tinguin, preferentment, acreditada llur qualitat per a
evitar la contaminació lumínica i estalviar energia.
d) Els components dels enllumenats s’ajustin a les característiques dels usos i de la zona
enllumenada i emetin preferentment en la zona de l’espectre adequat.
e) Els enllumenats estiguin connectats només quan calgui, mitjançant cèl·lules fotoelèctriques o
rellotge astronòmic, si escau.
f) Els enllumenats es mantinguin apagats, quan no siguin necessaris.
g) Les instal·lacions i els aparells d’enllumenament siguin sotmesos al manteniment adequat per
a la conservació permanent de llurs característiques.

CAPÍTOL VII: NORMES DE CONSERVACIÓ, NETEJA I TANCAT DE PARCEL·LES
Article 53. Solars
1. Els propietaris de solars i parcel·les hauran de mantenir-les en condicions de seguretat,
salubritat i ornat públic, tenint cura que no s'hi dipositin residus urbans i runa.
2. Hauran de procedir a la retirada de la vegetació incontrolada que hi pugui créixer i a la seva
neteja, especialment en aquelles parcel·les en que la brossa, matolls i arbres puguin suposar un
risc d'incendi, complint en tot cas les prescripcions establertes a l'article 3r. del Decret 64/95, de 7
de mar, del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca sobre mesures de prevenció d'incendis
forestals.

21

3. L'Alcaldia, d'ofici o a instància de qualsevol interessat, previ els informes dels Serveis
Tècnics, podrà disposar la incoació d'expedient a l'efecte d'ordenar al propietari l’adopció de les
mesures necessàries per la neteja del solar o parcel·la, fixant un termini per la seva execució.
4. Els propietaris de solars o parcel·les hauran de mantenir-les tancades, en el cas que
representin un perill per a les persones o per a la salut pública i mentre estiguin edificats. També
hauran de ser objecte de tancament les parcel·les o solars que es tro
5. Quan es construeixi en una parcel·la es tindrà especial cura en donar a l'arbrat i vegetació
existent un tractament racional, de forma que es mantingui un equilibri entre la zona edificada i la
d'arbrat i vegetació.
6. Els tancats de solars de parcel·les es consideraran obra menor i estaran subjectes a prèvia
llicència. Les tanques estaran realitzades d’acord amb el que disposa la normativa urbanística i
amb materials adients a la zona, i que no siguin contraris a l'ornat públic.
7. L'Alcalde podrà, prèvia la incoació i tramitació de l'expedient corresponent, i en cas
d'incompliment del propietari, disposar la neteja o tancat d'un solar o parcel·la mitjançant un
procediment d’execució subsidiària, i amb despeses totalment a càrrec de la propietat.
Prèviament aquesta haurà d’ésser requerida perquè porti a terme al que ha disposat l'Alcaldia al
respecte, donant-li audiència en l'expedient.

TÍTOL V .- DISCIPLINA ADMINISTRATIVA
CAPÍTOL I. INSPECCIÓ, CONTROL I REVISIÓ
Article 54. Disposicions generals
1. Els serveis municipals corresponents han de vetllar pel manteniment de l’ordre públic i pel
compliment del que disposa en aquesta Ordenança, per la qual cosa, totes les activitats regulades
en aquesta queden subjectes a l’acció inspectora de l’Ajuntament, la qual es podrà dur a terme,
en qualsevol moment, sens perjudici de les accions específiques de control de les activitats i de
revisió de les autoritzacions i de les llicències municipals.
2. És competència municipal la vigilància i inspecció, així com la sanció de les infraccions
comeses contra aquesta Ordenança, sense perjudici de les competències que puguin
correspondre a altres autoritats en aplicació de la normativa vigent.
3. El personal al servei d’aquesta Corporació, en l’exercici de les funcions d’inspecció derivades
d’aquesta Ordenança, tindran, en cas que hagi estat atribuïda legalment, el caràcter d’agent de
l’autoritat, prèvia acreditació de la seva identitat, les persones assenyalades en l’article 2
d’aquesta Ordenança, seran obligades a facilitar la tasca inspectora, subministrant tota la
informació requerida, tant verbalment, com documentalment.

CAPÍTOL II. RÈGIM SANCIONADOR
SECCIÓ 1a. Normes generals
Article 55. Potestat administrativa
En aplicació del que estableix l’article 139 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, l’Ajuntament de Palafrugell, per a l’adequada ordenació de les relacions de
convivència d’interès local i de l’ús dels serveis, equipaments, infraestructures, instal·lacions i
espais públics, estableix, en defecte de normativa sectorial específica aplicable, ja sigui estatal,
autonòmica o local, els tipus de les infraccions i d’imposició de sancions per l’incompliment dels
deures, prohibicions o limitacions continguts en aquesta Ordenança, d’acord amb els criteris
establerts per la legislació vigent.
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Article 56. Funcions de la Policia Local i dels agents cívics en relació amb el compliment
d’aquesta Ordenança
En la seva condició de policia administrativa, segons la legislació vigent, la Policia Local és
l’encarregada de vetllar pel compliment d’aquesta Ordenança, de denunciar, quan s’escaigui, les
conductes que siguin contràries a la mateixa, i adoptar, en el seu cas, les altres mesures
d’aplicació.
Els agents cívics tenen la funció de promoure el civisme, informar als ciutadans dels drets i
obligacions en la matèria i vetllar pel compliment d’aquesta ordenança denunciant a l’autoritat o
als seus agents les conductes que constitueixin infracció.

Article 57. Deure de col·laboració ciutadana en el compliment de l’Ordenança
1. Totes les persones que són a Palafrugell tenen el deure de col·laborar amb les autoritats
municipals o els seus agents per tal de preservar les relacions de convivència ciutadana i civisme
a l’espai públic.
2. A efectes de l’establert en l’apartat anterior, Ajuntament de Palafrugell, posarà els mitjans
necessaris per tal de facilitar que, en compliment del seu deure de col·laboració, qualsevol
persona pugui posar en coneixement de les autoritats municipals els fets que hagin conegut que
siguin contraris a la convivència ciutadana o al civisme.

Article 58. Conductes obstruccionistes a les tasques de control, investigació o sanció en
els àmbits de la convivència i el civisme
1. En els àmbits de la convivència ciutadana i el civisme, i salvaguardant tots els drets previstos
a l’ordenament jurídic, no es permeten les conductes següents:
 La negativa o la resistència a les tasques d’inspecció o control de l’Ajuntament.
 La negativa o la resistència a subministrar dades o facilitar la informació requerida pels
funcionaris actuants en compliment de les seves funcions.
 Subministrar als funcionaris actuants, en compliment de les seves tasques d’inspecció, control
o sanció, informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error de manera
explicita o implícita.
L’incompliment de les ordres o els requeriments específics formulats per les autoritats municipals
o els seus agents. Sens perjudici de la legislació penal i sectorial, les conductes descrites en
aquest l’apartat són constitutives d’infracció molt greu.

Article 59. Elements probatoris de l’agent de l’autoritat
1. En els procediments sancionadors que s’instrueixin en aplicació d’aquesta Ordenança, els
fets constatats per agents de l’autoritat tenen valor probatori, d’acord amb la normativa aplicable a
l’efecte, sens perjudici d’altres proves que puguin aportar els interessats.
2. Als expedients sancionadors que s’instrueixin, i amb els requisits que corresponguin d’acord
amb la legislació vigent, s’hi podran incorporar imatges dels fets denunciats, ja sigui en fotografia,
filmació digital o altres mitjans tecnològics, que permetin acreditar els fets recollits a la denúncia
formulada d’acord amb la normativa aplicable. En tot cas, la utilització de videocàmeres requerirà,
si s’escau, les autoritzacions previstes en la legislació aplicable, així com el seu ús d’acord amb el
principi de proporcionalitat.
3. Agents cívic tindran la facultat de denunciar les conductes que infringeixin aquesta
ordenança, si bé no tindran el valor probatori que estableix l’apartat 1, en tant que no tenen
condició d’agents de l’autoritat.

Article 60. Mesures específiques a aplicar en el cas que les persones infractores no
siguin residents al terme municipal de Palafrugell
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1. Les persones infractores no residents al terme municipal de Palafrugell que assumeixin
d’entrada la seva culpabilitat podran fer efectives immediatament, amb les rebaixes establertes en
aquesta Ordenança, les sancions de multa per l’import mínim que estigués establert en aquesta
Ordenança.
2. Les persones denunciades no residents hauran de comunicar i acreditar a l’agent de l’autoritat
denunciant, als efectes de notificació, la seva identificació personal i domicili habitual, si s’escau,
el lloc i l’adreça on s’estan allotjats a la vila. Els agents de l’autoritat podran comprovar en tot
moment si la direcció proporcionada per la persona infractora és la correcta.
3. Quan la persona infractora no acrediti la seva residència habitual en territori espanyol, l’agent
que formuli la denúncia li oferirà la possibilitat de fer immediatament efectiva la sanció, en els
termes previstos a l’apartat 1. Si la sanció no fos satisfeta, l’òrgan competent, mitjançant acord
motivat adoptarà immediatament com a mesura cautelar l’ingrés d’una quantitat econòmica que
representi el mínim de la sanció econòmica prevista.
En el supòsit que no es procedeixi a l’ingrés d’aquesta quantitat, se l’advertirà, si s’escau, que
podria incórrer en responsabilitat penal.

Article 61. Rebaixa de la sanció si es paga de manera immediata
Les persones denunciades poden assumir la seva culpabilitat i conformitat mitjançant el pagament
de les sancions de multa proposada en la denuncia formulada per l’agent de l’autoritat, d’acord
amb el quadre de sancions establert en aquesta ordenança, amb una reducció del 50 % del seu
import, si el pagament es fa efectiu i com a màxim, en el termini de 15 dies hàbils des de la
comunicació de la denuncia per part de l’agent de l’autoritat.
Si els presumptes infraccions únicament reconeixen els fets però no la responsabilitat ni efectuen
el pagament, podran acollir-se a una reducció del 20% de l’import de la multa proposat.
En el cas de reconeixement de la responsabilitat de la infracció, podran acollir-se a la reducció del
50% de l’import de la multa proposat ( que inclourà el 20% de l’apartat anterior més un 30%
addicional pel reconeixement de responsabilitat), si el seu pagament es fa abans de la resolució
definitiva del procediment.

Article 62. Definició i classificació de les infraccions
1. Constitueixen infracció administrativa els fets o conductes, per acció o omissió, que impliquin
l’incompliment o la vulneració, total o parcial, de les disposicions i prohibicions que s’estableixin
en aquesta Ordenança, com també aquelles altres que estiguin tipificades a la normativa sectorial
aplicable, ja sigui estatal, autonòmica o local, sens perjudici que els preceptes d’aquesta
Ordenança puguin contribuir a una més correcta identificació de les conductes i a una
determinació més precisa de les sancions, introduint les corresponents especificacions i
graduacions.
2. No obstant això, les infraccions i les sancions que hi són tipificades, seran d’aplicació en
defecte de regulació per la legislació sectorial aplicable, ja sigui estatal, autonòmica o local.
3. Les infraccions d’aquesta Ordenança es classifiquen en lleu, greu o molt greu.
4. La classificació i tipificació d’infraccions es troba en el quadre annex a aquesta ordenança.

Article 63. Graduació general de les sancions
1. Les infraccions tipificades en aquesta Ordenança que no tinguin regulació de la seva
graduació en la normativa sectorial aplicable, es graduaran tenint en compte el seu caràcter de
molt greu, greu o lleu, que serà determinat en funció dels criteris següents, els quals podran ser
valorats conjuntament o separadament:
1.1 L’afectació del medi ambient o la salut de les persones.
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1.2 L’alteració social a causa del fet infractor.
1.3 La possibilitat de restabliment de la realitat fàctica.
1.4 El fet que l’objecte de la infracció sigui o no legalitzable.
1.5 El benefici derivat de l’activitat infractora.
1.6 El grau de malícia o intencionalitat de la persona infractora.
1.7 El grau de participació en el fet per títol diferent de l’anterior.
1.8 La capacitat econòmica de la persona infractora.
1.9 La reiteració en la comissió d’infraccions del mateix tipus.
1.10 La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la mateixa
naturalesa, quan així hagi estat declarat per resolució ferma.
2. En la fixació de les multes, es tindrà en compte que, en tot cas, la comissió de la infracció no
resulti més beneficiosa per a la persona infractora que el compliment de les normes que han estat
infringides.
3. La graduació general de sancions dels paràgrafs anteriors s’estableix sens perjudici de les
graduacions específiques que es regulen en la corresponent legislació sectorial aplicable.

Article 64. Sancions generals
1. D’acord amb l’article 141 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, les sancions corresponents, amb caràcter general, per les infraccions comeses a aquesta
Ordenança seran les següents:
1.1. Sanció principal
1.1.1. Per la comissió d’una infracció lleu: multa de 30 a 300 €.
1.1.2. Per la comissió d’una infracció greu: multa de 300,01 a 900 €.
1.1.3. Per la comissió d’una infracció molt greu: multa de 900,01 a 3.000 €.
1.2. Sancions accessòries
1.2.1. Infraccions molt greus:
1.2.1.1. Suspensió temporal o revocació definitiva de la llicència o autorització municipal.
1.2.1.2. Confiscació, comís, esterilització o sacrifici d’animals potencialment perillosos.
1.2.1.3. Clausura d’establiments.
1.2.1.4. Suspensió temporal de l’activitat.
1.2.1.5. Precinte de focus emissors.
1.2.2. Infraccions greus:
1.2.2.1. Suspensió temporal de l’activitat.
1.2.2.2. Precinte de focus emissors.
2. Les sancions generals descrites en els paràgrafs anteriors s’estableixen sens perjudici de les
sancions específiques que es regulen en la corresponent legislació sectorial aplicable, per la qual
cosa, en els casos que l’esmentada legislació sectorial estableixi sancions, tant principals com
accessòries, diferents, seran d’aplicació les establertes a la reiterada legislació sectorial, dins dels
límits que s’atribueixin a la competència local.
3. La declaració de responsabilitat i la imposició de la corresponent sanció administrativa són
compatibles amb el següent:
3.1. L’exigència a l’infractor de la reposició de la situació alterada per ell mateix al seu estat
originari.
3.2. La possible responsabilitat civil de la persona sancionada.
3.3. La corresponent indemnització que se’ls pugui exigir pels danys i perjudicis causats.
4. En el quadre annex a aquesta ordenança s’estableix la sanció que s’imposarà a les
infraccions de caràcter lleu, en el cas que no concorrin circumstàncies atenuants o agreujants que
hagin de ser valorades específicament per l’instructor del procediment. En el cas que
s’esdevinguin aquestes circumstàncies la seva graduació es farà d’acord amb l’article 63.

Article 65. Mesures cautelars
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1. Quan així estigui previst en aquesta Ordenança o en les lleis sectorials corresponents, es
podrà procedir, mitjançant acord motivat, a l’adopció de mesures de caràcter provisional que
garanteixin l’eficàcia de la resolució final que pugui recaure.
2. En la resolució del corresponent procediment sancionador s’adoptaran, si escau, les mesures
cautelars necessàries per garantir la seva eficàcia en quant no sigui executiva.

Article 66. Acumulació de sancions
1. Incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les quals hi hagi relació
de causa-efecte, s’imposarà només la sanció que resulti més elevada.
2. Quan no es doni la relació de causa-efecte a la qual es refereix el paràgraf anterior, als
responsables de dues o més infraccions se’ls imposaran les sancions corresponents a cadascuna
de les infraccions comeses.

Article 67. Responsabilitats generals
1. Les accions o omissions que contravinguin allò que regula aquesta Ordenança generaran
responsabilitat de naturalesa administrativa, sens perjudici de la que pugui ser exigible en via
penal o civil, respectant sempre el principi non bis in ídem.
2. A més a més de les responsabilitats derivades de la corresponent legislació sectorial i de les
ja definides en altres preceptes d’aquesta Ordenança, seran responsables els següents:
2.1. Responsables directes:
2.1.1. Les persones autores materials de les infraccions, sigui per acció o per omissió, tret
dels supòsits que aquests siguin menors d’edat o concorri en ells alguna causa legal
d’inimputabilitat, cas en què seran responsables directes els pares, mares, tutors, tutores,
guardadors/res legals o aquelles persones que posseeixin la seva custòdia legal.
2.1.2. Les persones titulars o propietàries de vehicles amb els quals s’ha comès la infracció,
sempre que aquestes siguin les que condueixin en el moment de la comissió de la infracció.
2.1.3. La persona propietària o posseïdora de l’animal i la que, per acció o omissió, haguessin
participat en la comissió de la infracció, d’acord amb la normativa del Codi civil dels animals
domèstics o de companyia i dels animals considerats potencialment perillosos.
2.1.4. Les persones titulars de les llicències o autoritzacions municipals.
2.1.5. Les persones titulars dels establiments i organitzadores d’espectacles, en cas de no
tenir concedida la llicència o autorització municipal corresponent.
2.1.6. Totes aquelles persones que apareguin com a responsables directes en les
disposicions d’aquesta Ordenança.
2.2. Responsables subsidiaris:
2.2.1. Les persones titulars o propietàries de vehicles amb què s’ha comès la infracció,
sempre que aquestes no siguin els conductors en el moment de la comissió de la infracció.
2.2.2. Les persones propietàries dels animals, sempre que no estiguin presents en el moment
de la comissió de la infracció.
2.3 Responsables solidàries: quan el compliment de les obligacions previstes en aquesta
Ordenança correspongui a diverses persones conjuntament i no sigui possible determinar el
grau de participació de cada una d’elles en la comissió de la infracció, aquestes respondran
solidàriament tant de les infraccions que en cometin com de les sancions que s’imposen.
3 La responsabilitat derivada de l’incompliment de les obligacions que plasma aquesta
Ordenança seran exigibles, no sols pels actes propis, sinó també pels actes d’aquelles persones
de qui s’hagi de respondre en aplicació de l’especificat a l’efecte en la legislació vigent i en
aquesta Ordenança.

Article 68. Procediment administratiu i competències generals
1. En l’exercici de la seva potestat sancionadora, l’Ajuntament, dintre de les seves
competències, sancionarà les accions i conductes contràries a aquesta Ordenança i a la
respectiva legislació sectorial, mitjançant el corresponent procediment sancionador, amb la
finalitat de prevenir l’incompliment o anormal compliment de les activitats que regula.
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2. Aquest procediment administratiu sancionador s’ajustarà a les regles i als principis generals
establerts a les lleis de procediment administratiu comú. Per a la seva tramitació serà d’aplicació
el Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora estatal, i
supletòriament, el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador
d’aplicació en els àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya. No obstant, el termini
per resoldre els procediments sancionadors iniciats serà de 6 mesos.
3. Quan l’autoritat municipal pressuposi, en qualsevol moment del procediment administratiu
sancionador, que els fets o conductes originadors d’infraccions administratives puguin derivar en
il·lícits penals, ho posarà immediatament en coneixement de l’òrgan competent de l’Administració
de Justícia, als efectes d’exigència de responsabilitats penals en què hagin pogut incórrer les
persones infractores, sol·licitarà testimoni de totes les actuacions practicades pel que fa al cas i
suspendrà l’esmentat procediment fins que es resolgui la via penal.
4. L’Ajuntament, en compliment de l’establert a la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener,
reguladora de la responsabilitat penal dels menors, intentarà formalitzar un conveni amb
l’Administració de Justícia amb la finalitat d’establir les circumstàncies d’execució de les penes de
treballs en benefici de la comunitat.
5. Les infraccions de les normes d’aquesta Ordenança seran sancionades per l’alcaldepresident, per altres òrgans municipals, o pel regidor delegat virtut de les competències que
específicament els atribueixi la corresponent legislació sectorial o una altra normativa municipal,
les quals tinguin atribuïdes per desconcentració, o l’exercici de les quals els hagin estat confiades
per delegació.

Article 59. Obligacions de reposició i restauració
1. Sens perjudici de les sancions corresponents que es puguin imposar a les persones
responsables de les infraccions a aquesta Ordenança, aquestes estan obligades a la reposició i
restauració de la realitat física alterada a l’estat en el qual trobava amb anterioritat a la comissió
de la infracció.
2. L’exigència de les mesures reparadores o restauradores es podrà fer en el mateix
procediment sancionador o, si resulta necessari, en un altre de complementari.

Article 70. Reparació dels danys i execució subsidiària
1. Amb independència de les sancions corresponents que es puguin imposar a les persones
responsables de les infraccions a aquesta Ordenança, l’autoritat municipal exigirà a aquestes la
reparació dels danys causats.
2. L’Ajuntament podrà realitzar subsidiàriament els treballs que, segons aquesta Ordenança,
hagin d’efectuar les persones responsables, amb càrrec a aquestes de les despeses originades
pels esmentats treballs, degudament justificats, sens perjudici de la imposició de les sancions
corresponents.

Article 71. Via de constrenyiment
Les quantitats que s’imposin, en concepte de multes, i que s’endeuten a l’Ajuntament, tant per les
sancions imposades com per qualsevol altre concepte, podran exigir-se per la via de
constrenyiment.

Article 72. Prescripció general d’infraccions i sancions
1. Les infraccions i sancions tipificades en aquesta Ordenança que no tinguin un termini
específic de prescripció en la normativa sectorial aplicable, prescriuran en els terminis establerts
en les lleis de procediment administratiu; és a dir:
 Infraccions: comptades des de la data de la comissió de la infracció:
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1.1.1 Molt greus: als 3 anys
1.1.2 Greus: als 2 anys
1.1.3 Lleus: als 6 mesos
 Sancions: comptats des del dia següent a aquell en què adquireix fermesa la resolució
sancionadora:
1.1.4 Per infraccions molt greus: als 3 any
1.1.5 Per infraccions greus: als 2 anys
1.1.6 Per infraccions lleus: a l’any
2. Interromp la prescripció de les infraccions la iniciació, amb coneixement del interessat del
procediment sancionador, es reprèn el termini de prescripció si l’expedient sancionador estigués
paralitzat durant més d’un mes per causa no imputable a la persona responsable.
3. Interromp la prescripció de les sancions la iniciació, amb coneixement de la persona
interessada, del procediment d’execució, es reprèn el termini de prescripció si aquell esta
paralitzat durant més d’un mes per causa no imputable a la persona infractora.

SECCIÓ 2a. Fórmules alternatives
Article 73. Reconeixement voluntari de responsabilitat
1. Les persones responsables de les infraccions regulades en aquesta Ordenança podran
reconèixer la seva responsabilitat en qualsevol moment de la tramitació de l’expedient
administratiu sancionador.
2. Com a norma general, sempre que legalment sigui possible i prèvia conformitat de l’infractor,
les sancions de caràcter econòmic que s’imposin per la comissió de fets o actes contraris a
aquesta Ordenança, podran ser substituïdes per altres fórmules alternatives, encaminades a la
reparació del dany causat, amb la finalitat de contribuir, pel seu caràcter, a fomentar la conducta
cívica entre la ciutadania. Aquesta previsió es complirà sempre en menors d’edat que vulguin
sotmetre’s a tractaments educatius, sempre que la seva infracció sigui primaria i hagin reconegut
la seva responsabiltat.

Article 74. Treballs voluntaris per a la comunitat i accions socioeducatives i pràctiques
restauratives comunitàries amb menors.
74.1. Treballs voluntaris per a la comunitat: El reconeixement de la responsabilitat, quan vagi
acompanyat de l’oferiment de dur a terme accions educatives, possibilitarà, quan legalment sigui
possible, i amb les finalitats de generar conductes cíviques, reparar, en la mesura del possible, els
danys ocasionats a la resta de la ciutadania com a conseqüència d’una conducta incívica i evitar
la comissió de futures conductes incíviques, que la persona instructora del corresponent
expedient administratiu sancionador proposi a l’òrgan competent per a la seva resolució, la
substitució de la corresponent sanció econòmica per la realització de treballs voluntaris per a la
comunitat, sempre que la persona infractora hagi acreditat, si escau, haver reparat el dany
material ocasionat, llevat del cas que el treball voluntari per a la comunitat consisteixi precisament
en la reparació de l’esmentat dany.
74.2. Accions socioeducatives i pràctiques restauratives comunitàries amb menors: El
reconeixement de la responsabilitat, quan vagi acompanyat de l’oferiment de dur a terme accions
socioeducatives i mesures restauratives, possibilitarà, quan legalment sigui possible, i amb les
finalitats d’aconseguir l’apoderament del jove, la vinculació pro social del mateix, la reparació, en
la mesura del possible, dels danys ocasionats a la resta de la ciutadania com a conseqüència
d’una conducta incívica, a traves de pràctiques restauratives, evitar la comissió de futures
conductes incíviques, que la persona instructora del corresponent expedient administratiu
sancionador proposi a l’òrgan competent per a la seva resolució, la substitució de la corresponent
sanció econòmica per un programa de conciliació i reparació , sempre que la persona infractora
hagi acreditat, si escau, haver reparat el dany material ocasionat, llevat del cas que la pràctica
restaurativa per a la comunitat consisteixi precisament en la reparació de l’esmentat dany.
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Aquestes mesures no seran possible quan l’Administració tingui coneixement d’una conducta
reiterada o reincident en la comissió d’infraccions a aquesta Ordenança per part de la persona
infractora.
No obstant això, les mesures de substitució també podran ser adoptades, si escau, amb
posterioritat a la resolució de l’expedient sancionador, prèvia sol·licitud de la persona interessada
dins del termini d’un mes, comptat des del següent dia hàbil a la notificació de la resolució.

TÍTOL VI: LA MEDIACIÓ
Article 75. La mediació
1. L’objecte de la mediació i la reparació, és promoure la cultura de la participació, la
responsabilitat individual i col·lectiva i el diàleg com a forma de resolució de conflictes.
2. La mediació i la reparació, són una bona eina per potenciar els objectius que estableix el TÍTOL
I, article 1, d’aquesta ordenança, sobre disposicions generals, regular i fomentar el respecte mutu i
la convivència entre els ciutadans, així com l’ús correcte dels equipaments i els espais públics
municipals i, en general, el comportament dels ciutadans respecte béns de domini públic.
3. La mediació, com a cultura, té una aplicació preventiva del conflicte i, a la vegada, quan ja s’ha
produït la infracció, derivant-se com una eina alternativa al procediment administratiu sancionador.
Per aquesta naturalesa preventiva de la mediació, la seva actuació s’ha d’iniciar, de manera
prioritària quan es detecti un conflicte entre les parts, en tot el que tingui a veure amb la
convivència i el compliment d’aquesta ordenança.
Si aquesta actuació preventiva no ha estat possible, s’establirà una relació dinàmica i flexible
entre el procediment administratiu sancionador i la mediació, de forma que es pugui aplicar la
mediació en qualsevol moment des que s’ha produït la infracció:
1. De forma paral·lela a la incoació de l’expedient, abans d’iniciar formalment el procediment.
(en cas que s’opti per la mediació, el procediment sancionador resta en suspens).
2. De forma paral·lela incoat l’expedient, abans de la seva resolució. (En cas que s’opti per la
mediació, el procediment sancionador resta en suspens).
3. Una vegada resolt l’expedient, en cas de sanció, abans de la seva l’aplicació. ( en cas que no
s’assoleixi la mediació, es pot imposar la sanció de l’expedient sancionador).
En cap cas, la participació en el procediment de mediació ha d’impedir als interessats l’exercici
dels seus drets.
Els interessats amb motiu d’un conflicte de convivència, amb expedient administratiu o sense el
mateix, poden ser derivats al servei de mediació:
1. Per la policia municipal
2. Per l’òrgan instructor de l’expedient
3. Per altres àrees dels serveis municipals, serveis socials, educació, previ informe favorable del
Cos de la Policia Local.
4. A proposta d’altres institucions i entitats
5. Particulars (comunitats de veïns, particulars,...)
La participació en la mediació i els acords als que puguin arribar les parts en el procediment de
mediació, són de caire voluntari.
Activació del Servei de Mediació Municipal:
1. Sense inici d’expedient sancionador. El servei de mediació es posarà en contacte amb els
interessats (i amb els derivants), a efecte de fer una valoració i promoure la participació de les
parts en el procés de mediació.
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2. Amb inici d’expedient sancionador. El servei de mediació, juntament amb l’òrgan sancionador,
establiran el temps de durada del procés a l’efecte de suspendre, durant aquest període, el tràmit
administratiu.
Un cop finalitzada la mediació, amb resultat positiu o sense, s’informarà a l’òrgan sancionador, per
tal que resolgui l’expedient.
La mediació ha de procurar abordar globalment el conflicte i tenir present els interessos de les
parts, establint compromisos i acords que facilitin la solució del conflicte. Entre altres ha de tenir
en compte els següents aspectes:
1. En relació amb la infracció i al corresponent expedient administratiu sancionador.
2. En relació amb la responsabilitat civil que pugui correspondre pels danys soferts en els béns
de domini públic.
3. En relació al que representa per els interessats a nivell personal, familiar i col·lectiu.
4. En relació amb el que representa per les institucions i per la col·lectivitat.
El servei de mediació farà constar en document escrit els acords a que arribin les parts per
solucionar el conflicte. L’incompliment dels acords, pot donar lloc a una nova mediació per valorar
el seu incompliment i concretar nous acords, o a la tramitació de l’expedient administratiu
sancionador.
El servei de mediació ha de tenir un ampli marge d’autonomia per poder desenvolupar la funció
mediadora.
La mediació té caràcter de confidencialitat, segons l’article 7 de la llei 15/2009, de 22 de juliol, de
mediació en l’àmbit de dret privat.

TÍTOL VII. SUSPENSIÓ DE LES OBRES DURANT LA TEMPORADA D’ESTIU
Article 76. Suspensió de les obres durant la temporada d’estiu
1. S’estableix que des del 15 de juny fins al 15 de setembre de cada any, ambdós inclosos, i en
l’àmbit dels nuclis costaners de Calella, Llafranc, Tamariu i Aigua Xelida, així com a la zona centre
de Palafrugell, no es realitzin obres que puguin causar molèsties per fresses, pols, funcionament
de maquinària o moviments de vehicles, i en concret les següents:
- Moviments de terres i demolicions.
- Obertures de rases i pous.
- Obres de pas de xarxes de serveis.
- Treballs de reblert i compactació de bases de paviments i pavimentació de carrers en general.
- Execució de fonaments.
- Aixecament d’estructures, tancaments, cobertes i acabats en general.
- I tot aquell tipus d’obra que, per les característiques de la seva execució, comporti molèsties
comprovables i evidents de cara a l’activitat turística del municipi.
2. Si alguna de les obres que s’estiguin executant durant el període esmentat a l’apartat anterior
es trobés en un emplaçament on la seva execució no incidís en els motius de suspensió
esmentats en aquest acord, i sempre prèvia sol·licitud a l’Àrea d’Urbanisme i Obres de
l’Ajuntament, es podria estudiar la possibilitat d’autoritzar l’execució de certs treballs durant el
període de suspensió establert.
3. En qualsevol cas, les activitats permeses no podran començar abans de les 8 hores del matí
dels dies laborables, i no es podrà dur a terme cap tipus d’obra durant els dissabtes inclosos en el
període de suspensió d’obres esmentat a l’apartat primer d’aquest acord.
4. L’incompliment d’aquest acord donarà lloc a la immediata paralització de les obres i a la
imposició de les sancions corresponents.
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5. S’habilita a la Junta de Govern Local perquè pugui modificar anualment el període temporal
de suspensió de les obres, el seu àmbit territorial i l’àmbit funcional (obres suspeses).

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
L’establert per aquesta Ordenança s’entén sens perjudici de les intervencions que corresponguin
fer a altres organismes de les administracions en l’àmbit de les seves respectives competències.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Aquesta Ordenança no serà d’aplicació als procediments administratius iniciats abans de l’entrada
en vigor, els quals es regeixen aquests, en allò que no perjudiqui la persona interessada, per les
normatives anteriors.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Amb l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança resten derogades:
 L’Ordenança Municipal del civisme i la Convivència de l’Ajuntament de Palafrugell de
novembre de 2006
 Totes aquelles normatives municipals que siguin o resultin contràries, contradictòries,
incompatibles o oposades a aquesta Ordenança.

DISPOSICIÓ FINAL
De conformitat amb el que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la publicació del text
íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, que tindrà lloc un cop finalitzat el termini de 15 dies
hàbils previst a l’article 65.2 de l’esmentada Llei.
Aquesta ordenança ha estat aprovada definitivament pel Ple de 31 d’octubre de 2017.
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ANNEX DE QUADRE DE SANCIONS
Art.

Classe

Multa

Activitat a la via pública que afecta altres usos de l’espai públic, sense
autorització

3.1.

L

150

Pràctica d’activitats lúdiques que comporti aglomeracions de persones en l’espai
públic per a la seva realització, ja siguin trobades o activitats que impliquin la
utilització d’aparells de gravació o reproducció multimèdia i/o amb moviments
coordinats entre els assistents, sense autorització.

3.2

G

Menysprear els drets d’altres persones o ofendre les seves conviccions.

3.3

L

300

Trobar-se implicat en una baralla a la via pública

3.3

L

300

Incitar una baralla a la via pública

3.3

L

300

Provocar alteracions que afectin a la pacifica convivència

3.3

L

300

Practicar el nudisme en lloc no autoritzat

3.4

L

150

L’ús continuat d’articles pirotècnics tipus I i II quan es causin molèsties als veïns

5.a)

L

60

Fer foc i activitats pirotècniques a la via i als espais públics sense la
corresponent autorització

5.a)

G

Fer foc i activitats pirotècniques a la via i als espais públics sense la
corresponent autorització que ocasioni o pugui ocasionar un perill

5.b)

MG

Realitzar activitat relacionada amb la manipulació de productes pirotècnics
sense permís de l’administració.

5.2.a)

MG

No tenir contractada assegurança de responsabilitat civil amb activitats de
manipulació de productes pirotècnics

5.2.b)

G

5.4

L

150

No respectar l’activitat l’horari establert

6.1

L

300

No respectar l’ordre establert i les indicacions dels organitzadors i els serveis de
seguretat i ordre respecte a l’accés als espectacles públics

6.2

L

60

No exercir la persona responsable la responsabilitat de la guarda d’un menor de
12 anys en horari nocturn
No fer-se responsable els organitzadors dels actes públics de reparar i/o
reparació dels danys provocats.

6.4

L

60

6.4.a)

L

300

Títol II CIVISME I VIA PÚBLICA
Article 3) Comportament general a la via i espais públics

Article 5) Focs i activitats pirotècniques

Fer ús de barbacoes vies públiques o espais públics no autoritzats
Article 6) Conductes a les festes populars i espectacles públics

Article 7) Jocs i juguesques
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Practicar jocs de pilota, monopatí o similars a la via pública i espais públics no
respectant o molestant a les altres persones.

7.1.a)

L

90

Practicar jocs de pilota, monopatí o similars a la via pública i espais públics
causant deteriorament dels bens, tant públics com privats.

7.1.b)

L

150

Practicar jocs de pilota, monopatí o similars a la via pública i espais públics en
zones no autoritzades

7.2

L
L

60

Fer juguesques que impliquin apostes amb diners o bens a la via o espais
públics

7.4

G

Trobar-se en situació d’embriaguesa i/o drogoaddicció o qualsevol altra
intoxicació que afecti a la pacifica convivència

8.3

G

No procurar evitar, dins del possible, l’embriaguesa dels seus clients el
responsable de l’activitat.

8.4

G

No evitar que els clients d’una activitat treguin a la via pública gots o ampolles
de vidre.

8.5

G

8.5.a)

G

Consumir begudes alcohòliques a la via i als espais públics, en jardins, platges,
parcs i espais privats que tingui accés el públic.

8.6

G

Consumir begudes alcohòliques a la via i espais públics, en jardins, platges,
parcs i espais privats que tingui accés el públic causant molèsties a les
persones que utilitzen l’espai públic i/o al veïns

8.6.a)

G

Consumir begudes alcohòliques a la via i espais públics, en jardins, platges,
parcs i espais privats que tingui accés el públic i alterant greument la
convivència ciutadana

8.6.b)

G

Consumir begudes alcohòliques als espais públics fora dels autoritzats amb
envasos de vidre o de llauna

8.6.c)

G

No sol·licitar document que acrediti la majoria d’edat del comprador al
subministrar producte que pugui produir efectes nocius per la salut,creï
dependència o produeixin efectes euforitzants o depressius

8.8

G

Fer promoció pública substàncies que puguin generar dependència o siguin
nocives per la salut, la distribució gratuïta de mostres

8.10

G

Consumir begudes alcohòliques a la via pública de forma no greu i no
contemplada als articles anteriors.

8

L

90

Circular amb imitacions d’armes que, per les seves característiques, puguin
induir a confusió.

9.1.3

L

300

La tinença d’armes d’aire comprimit sense l’autorització corresponent.

9.1.5

L

300

Article 8) Consum substàncies que poden generar dependència

No recollir els envasos de la via pública originats per la pròpia activitat

Article 9) Armes

Article 10) Protecció de menors i de persones discapacitades
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No procurar l’assistència regular del nen a l’escola el responsable d’un menor
durant el període d’educació bàsica obligatòria.

10.3

L

150

No evitar el responsable del menors de 12 anys que romangui al carrer després
de les 24 hores sense la companyia d’un major d’edat.

10.6

L

150

Realitzar una activitat autoritzada per l’ajuntament amb menor de 16 anys
treballant

10.7

L

150

Absència de condicions de salubritat i la higiene personal que causa molèsties o
posa en perill la salut col·lectiva.

11.1

L

300

Exercir la mendicitat a les vies i espais públics

11.2

L

150

Practicar la mendicitat amb pressió o coacció, o bé acompanyat de menors,
quan no sigui infracció penal

11.2.a

L

150

Mantenir relacions sexuals en espai públics o oferir sol·licitar, negociar o
acceptar directa o indirectament, serveis sexuals retribuïts.

11.3

L

300

12.1

MG

Originar desordres en espais o establiments públics

12.1.a)

L

Originar desordres en espais o establiments públics que pugui ocasionar un
perill per les persones

12.1.b)

MG

No obeir els requeriments de l’autoritat o els seus agents per retirar de la via i
espais públics els bens per raons de seguretat, de salut pública.

12.2

MG

No obeir de forma lleu les indicacions dels bans, ordenances municipals o les
ordres dels agents

13.1.

L

300

Insultar, calumniar, injuriar, maltractar, etc.. de forma lleu als ciutadans en
general

13.1.a

L

300

Insultar, calumniar, injuriar, maltractar, etc.. de forma lleu els agents de l’autoritat

13.1.b

L

300

Insultar, calumniar, injuriar, maltractar, etc.. de forma lleu a l’autoritat

13.1.c

L

300

No obeir el requeriment de l’alcaldia en situacions extraordinàries o
d’emergència

14

MG

No col·laborar en actuacions de simulacre per implantació dels plans de
protecció civil.

14.3

L

Article 11) Higiene, decòrum i mendicitat

Article 12) Desallotjament de la via pública. Seguretat
No obeir els requeriments de l’autoritat o els seus agents de desallotjament de
la via pública per motius de seguretat.

300

Article 13) Ciutadania i autoritats municipals

Article 14) Conductes en situacions extraordinàries

300

Article 15) Règim els animals en els espais públics

34

Portar un animal domèstic per la via o espai públic sense un collar, corretja o
cadena

15.1

L

150

Rentar o beure aigua amorrats a la boca de fonts públiques els animals

15.5

L

150

Donar menjar als animals a la via i/o espais públics

15.6

L

150

Accés d’animals a l’interior de les instal·lacions i edificis públics (àrees de jocs
infantils i zones de plantació) excepte en espais on expressament s’autoritzi la
seva entrada i gossos pigalls acompanyats per invidents.

15.4

L

150

No recollir els propietaris o posseïdors les deposicions dels seus animals de
companyia a la via pública

15.2

L

150

Portar un gos perillós en els espais o mitjans de transport públics sense lligar

15.1

G

Portar un gos perillós en mitjans de transport públics amb cadena o corretja
extensible

15.1

L

150

Portar un gos perillós per la via pública amb cadena o corretja extensible

15.1

L

90

Portar un gos perillós en mitjans de transport públics amb cadena o corretja
superior a un metre

15.1

L

150

Portar un gos perillós per la via pública amb cadena o corretja superior a un
metre
Portar un gos perillós en mitjans de transport públics sense morrió homologat i
adequat per la seva raça

15.1

L

150

15.1

G

Portar un gos perillós per la via pública sense morrió homologat i adequat per la
seva raça

15.1

G

Portar un menor de 18 anys un gos perillós els espais o mitjans de transport
públics

15.1

L

Abandonar un animal potencialment perillós de qualsevol espècie

15.7

MG

Abandonar animals quan això no els comporta cap risc

15.7

G

Desenvolupar activitats domèstiques fora dels límits que exigeix la convivència i
el respecte als altres

16.1

L

300

Pertorbar el descans dels veïns, amb crits, cants, sons o altres tipus de sorolls,
independentment del seu origen, especialment entre les 22 i les 08 hores

16.2

L

300

Dur a terme activitats esportives o lúdiques de manera que causin o puguin
causar perjudicis als béns i a la integritat física de les persones.

17.1

G

Fer servir sabó i altres productes de neteja a les dutxes i fonts públiques

17.2

L

90

Portar animals de companyia a les zones i llocs públics de bany, a la sorra i a
l’aigua, en èpoques d’afluència de banyistes.

17.3

L

150

150

Article 16) Activitats interior immobles i comunitats de veïns

Article 17) Règim específic de les platges

35

Banyar-se quan les banderoles que informen de l'estat de la mar són de color
vermell

17.4

L

150

Desobeir les ordres dels socorristes per a prohibir banyar-se o perquè cessi
l'exercici d’activitats que puguin generar un perill indegut per a la mateixa
persona a qui s'adreça l'ordre o per a altres.

17.5

L

300

Posar en perill la pròpia vida i la dels socorristes malgrat haver estat advertit del
perill o de la prohibició de banyar-se.

17.6

G

L’estacionament i la circulació de vehicles a les platges no destinats a prestar
serveis de caràcter públic, sense autorització prèvia.

17.7

L

Els campaments i acampades a les platges i a la resta del litoral.

17.8

G

Realitzar activitats musicals o festives sense l’autorització corresponent

17.9

L

150

Llançar-se a l’aigua en zones de roques o des d’espigons.

17.10

L

60

Desenvolupar activitats o accions que causin perjudicis o molèsties a la resta
d’usuaris

17.11

L

60

Embrutar la sorra o l'aigua amb qualsevol material, en especial papers, bosses
de plàstic, envasos i puntes de cigarrets.

17.12

L

60

Fer foc a la platja

13.4.a

L

90

19

L

90

Guarnir carrers i arbres sense autorització

20.1

L

60

Subjectar cables, pancartes i qualsevol altre element als arbres sense
autorització

20.2

L

150

No respectar les plantes i les instal·lacions existents, evitant qualsevol mena de
desperfectes i brutícia

22.2.1

L

150

No respectar les indicacions contingudes en els rètols informatius i avisos
corresponents

22.2.2

L

60

22.5

L

150

23.2.1

L

60

23.2.1.a)

L

90

300

TÍTOL III ÚS DELS BÉNS I ESPAIS PÚBLICS
Article 19) Protecció de l’arbrat
No respectar l’arbrat i les plantes existents en la via i les instal·lacions
complementaries existents en el parcs i jardins públics (especificar)
Article 20) Utilització de l’arbrat

Article 22) Utilització dels parcs i jardins

No respectar l’horari d’obertura i tancament d’un parc o jardí
Article 23) Prohibicions
Trepitjar talussos, parterres i les plantacions
Maltractar les plantes i flors existents en parcs i jardins

36

Pujar als arbres, sacsejar-los, trencar les branques i fulles i gravar o raspar
l’escorça

23.2.2

L

Talar arbres, talar branques o realitzar qualsevol actuació que condueixi a la
mort de qualsevol arbre

23.2.3

MG

Utilitzar l’arbrat per clavar-hi cartells

23.2.4

L

300

L

90

Abocar tota mena de líquids, malgrat que no siguin perjudicials, en les 23.2.5.a)
proximitats dels arbres i en els escossells

150

Abocar tota mena de líquids que siguin perjudicials en les proximitats dels
arbres i en els escossells

23.2.5

MG

Llençar escombraries, runes o residus en els proximitats dels arbres, en els
escossells o a qualsevol lloc de naturalesa pública

23.2.6

G

Extreure qualsevol vegetal com molsa, matolls, i altres, així com pedres, sorra,
(plantes) o productes anàlegs de jardins, parterres, escossells, etc.

23.2.7

L

90

Malmenar o sostreure elements de la jardineria

23.2.8

L

150

Causar qualsevol mena de danys a l’arbrat, plantacions i vegetació natural

23.2.9

L

90

Agafar flors, fruits o plantes sense autorització del seu propietari

23.2.10

L

90

23.2.10.a)

L

300

Matar o caçar en espais urbans ocelles o altres animals i dur a terme activitats
que perjudiquin la fauna en general

23.2.11

MG

Llençar papers o deixalles fora les papereres o embrutar l’espai de manera lleu.

23.2.12

L

Romandre-hi fora de l’horari especialment autoritzat en un espai tancat sotmès
a regulació d’obertura i tancament

23.2.13

G

Banyar-se, rentar-se o pescar en les fonts, els estanys o altres espais
aquàtics, no autoritzats expressament, així com rentar objectes i vehicles i
llençar a l’interior d’aquests espais aquàtics qualsevol matèria líquida o sòlida

23.2.14

L

90

Obtenir i recollir una quantitat excessiva d’aigua dels espais aquàtics per dirigirla a un ús privat.

23.2.15

L

150

Abandonar, sota raig, càntirs, cubells o qualsevol altre vas o recipient per ús
propi.

23.2.16

L

90

Beure directament del tub o sortidor de les fonts, excepte en el cas que
aquestes tinguin instal·lació especial per això.

23.2.17

L

30

Deixar jugar els nens amb barquetes o objectes anàlegs en els espais aquàtics,
llevat dels que estiguin destinats a aquesta finalitat

23.2.18

L

30

Ocupar per fer àpats, espais fora dels indicats com a zona de pícnic

23.2.19

L

60

Circular a cavall i en qualsevol vehicle a motor per llocs destinats a vianants o
pels parterres, així com saltar per sobre d’arbust o altres instal·lacions

23.2.20

L

150

Agafar flors,fruits o plantes sense permís del propietari amb finalitat lucrativa

60

37

Acampar, sense autorització expressa, en tot el terme municipal, aj sigui amb
caravanes remolcades o autopropulsades, tendes de campanya, furgons o
altres variants

23.2.21

L

300

Abandonar deixalles i/o residus de qualsevol mena

23.2.22

G

No mantenir la neteja i les condicions higièniques o de salubritat, tant pel que fa
a herbes com a deixalles el jardí particular.

24.1.1

L

150

No mantenir en estat correcte fitosanitari les plantacions jardí particular

24.1.2

L

30

No mantenir les plantacions en bon estat de poda i de tractament de l’arbrat en
jardí particular, envaint la via pública

24.1.3

L

30

No mantenir en correcte estat de conservació o neteja les plantacions, solars i
els espais lliures privats.

24.2

L

300

Crear molèsties a tercers o originar risc en la via pública les plantacions que
tinguin branques,arbustos tanques vegetals o anàlogues que surtin de la
propietat

24.3

G

Realitzar poda excessiva o en períodes inadequats, o utilització de productes
químics prohibits.

24.4

G

Recollir pinyes de parcs de propietat municipal que tenen pins, sense
autorització

24.5

L

90

25.1

L

90

Realitzar treballs que comportin modificacions de la via pública o del seu
mobiliari sense permís exprés o encàrrec de l’administració

29

G

No respectar les indicacions dels servei municipals corresponents, les persones,
companyies de subministrament o promotors d’obres d’edificació que siguin
autoritzats a fer obres públiques,als solars o edificis limítrofs o que siguin
autoritzats a ocupar algun espai.

29.2

G

No fer-se responsable el titular de la llicència o promotora del manteniment
mínim de la conservació de la vorera confrontants amb els límits de l’esmentat
solar mentre durin les obres

29.3

G

31

L

60

32.2

L

150

Article 24) Jardins particulars

Article 25) Utilització de les instal·lacions i espais públics
No respectar la normativa interna d’instal·lació en edifici públic.
Article 29) Conservació dels bens de domini públic

Article 31) Objectes perduts
No lliurar i dipositar objecte de valor o personal, trobat a la via pública a les
dependències de la policia local
Article 32) Servitud urbana
No fer reposició després d’una obra de manteniment de façana i obra nova
d’instal·lacions d’elements de mobiliari urbà de servitud urbana (paperera,
senyal, etc.)

38

Realitzar actes vandàlics a senyals de trànsit, papereres, fanals , tancaments o
altres elements del mobiliària urbà

32.3.

G

Espolsar tapissos, catifes, estores, llençols i qualsevol roba o altra mena
d’objecte d’ús domèstic en portes, balcons i finestres que donin a la via pública

33.1.1

L

60

Penjar vestits, roba bruta o rentada o altres objectes que agredeixin l’estètica
urbana, a llocs visibles de la via pública, en les obertures de les cases i baranes
de terrats i balcons

33.1.2

L

60

Regar les plantes col·locades a l’exterior dels edificis(finestres balcons, etc..)
fora de l’horari comprès entre les 22 i les 08 hores del dia següent

33.1.3

L

60

Regar les plantes col·locades a l’exterior dels edificis (finestres balcons, etc..) 33.1.3.a)
que produeixi abocaments i esquitxades sobre la via pública o sobre els seus
elements que molestin activitats autoritzades

L

90

Col·locar testos i jardineres o qualsevol altre objecte d’ornamentació dels
balcons i finestres de manera que la seva verticalitat no caigui dins del balco

33.2

L

90

Col·locar testos i jardineres o qualsevol altre objecte d’ornamentació que reposi
sobre l’amplada de la finestra sense estar fermats o protegits per tal d’evitar que
puguin caure

33.2.a)

L

150

No respectar la corresponent ordenança municipal de millora de la qualitat del
paisatge urbà.

33.3

L

150

Col·locar objectes a la calçada que puguin dificultar la circulació rodada
Tancar un carrer sense la preceptiva autorització

34
34.a)

L
L

150
150

No complir les directrius de la policia vers el tancament del carrer

34.b)

L

150

Instal·lar rètols i cartells sense llicència municipal

34.c)

L

90

Instal·lar rètols i cartells que dificulten la lliure circulació de vehicles i vianants

34.d)

L

150

35

L

300

36

L

300

Abocar aigua, olis o altres productes a la via pública, escossells o embornals

37.1

L

150

Realitzar activitat o treball a la via pública sense autorització

37.2

L

300

Article 33) Façanes,balcons, terrats i teulats

Article 34) Objectes a la calçada

Article 35) Venda ambulant
Realitzar venda ambulant fora de les condicions establertes en el Reglament de
mercats municipals
Article 36) Deteriorament de voreres i guals
No construir vorera o reparar gual malmès per l’ús del seu titular en el termini
establert
Article 37) Abocament i activitats a la via pública

TÍTOL IV ENTORN URBÀ

39

Article 38) Disposicions generals d’entorn urbà
Realitzar una activitat o accions que deteriori o perjudiqui al medi ambient

38.1

G

No mantenir en condicions adequades d’higiene, salubritat, seguretat i ornat
públic els béns immobles els seus propietaris

38.2

L

300

Realitzar pintades o qualsevol tipus de grafits o qualsevol altra expressió gràfica
en lloc no autoritzat

39

L

300

Realitzar pintades o qualsevol tipus de grafits o qualsevol altra expressió gràfica
sobre monuments, edificis públics, especialment catalogats

39.1.a)

G

Realitzar pintades o qualsevol tipus de grafits o qualsevol altra expressió gràfica
en mobiliari urbà

39.1.b)

L

300

No complir les mesures, dia i lloc de la pintada o qualsevol tipus de grafits o
qualsevol altra expressió gràfica autoritzades

39.3

L

150

Realitzar emissions a l’atmosfera que sobrepassi el límit contaminant establert
que sigui susceptible de produir efectes nocius a la salut de les persones

40.2

G

Fer fogueres en horts, patis i obres a l’interior del nucli urbà o zones
extraurbanes sense autorització

40.3

L

41.2

G

Generar emissions d’olors molestes, nocives i/o perjudicials per a les persones i
el medi ambient

42.1

L

300

No realitzar les accions necessàries perquè cessi les causes de les emissions
d’olor molestes, nocives i/o perjudicials per les persones i el medi ambient

42.2

L

300

No tenir conductes, xemeneies o extractors per evacuar els fums, bafs, vapors i
altres efluvis

42.4

L

300

Llençar a l’exterior fums, bafs i gasos, vapors o aire amb substàncies en
suspensió o temperatura diferent de l’ambient, per les façanes o patis.

42.5

L

300

Realitza operacions d’adob de camps i explotacions agràries i forestals sense
complir les condicions exigides

42.6

L

300

Realitzar barbacoa en lloc autoritzat sense disposar de mesures de precaució i
prevenció d’espurnes que puguin originar possibles incendis

43.1

L

300

Provoca mitjançat barbacoa fums i olors que alterin la normal convivència entre
veïns.

43.2

L

150

Article 39) Grafits,pintades i altres expressions gràfiques

Article 40) Emissions contaminants

150

Article 41) Vehicles
Circular amb vehicle de tracció mecànica fora dels límits establerts en les
condicions de emissions gasoses i soroll
Article 42) Pudors disposicions generals

Article 43) Barbacoes

40

Abocar cendres incandescents als contenidor de recollida de residus

43.3

L

300

No tenir dotació de mesures de seguretat consistents en punt d’aigua, extintors,
etc. durant la realització d’una barbacoa

43.4

L

90

Embrutar o deslluir, per qualsevol mètode la via o espais públics.

44.2

L

90

No obeir el requeriment dels agents de l’autoritat per l’immediata reparació en
matèria de neteja

44.3

MG

No exercir la neteja i la retirada de la brossa en l’àmbit de l’obra com en tot
l’àmbit que resulti afectat per l’activitat

44.5

G

No exercir la neteja de la ocupació de la via pública l’activitat autoritzada per
l’ocupació

44.6

L

300

45.1

L

90

Escopir a la via pública

45.2.1.a)

L

30

Defecar a la via pública

45.2.1.b)

L

150

Orinar a la via pública

45.2.1.c)

L

60

Vomitar a la via pública

45.2.1.d

L

60

Fer necessitats fisiològiques en espais concorreguts, espaïs freqüentats per 45.2.1.e)
menors, en monuments o edificis catalogats o protegits

L

300

Llençar xiclets sobre el paviment o el terra, deixar-los al mobiliari o altres
elements de la via pública, llevat de les papereres

45.2.2

L

30

Recollir o aprofitar les deixalles de qualsevol mena i els residus sòlid urbans
dipositats a la via pública, tant dins del contenidor, com al seu voltant

45.2.3

L

90

Seleccionar, classificar i separar qualsevol mena i els residus sòlids urbans
dipositats a la via pública, tan dins del contenidor, com al seu voltant

45.2.4

L

90

Llençar burilles de cigars, cigarretes o similars, tant des de terra com des de
vehicles aturats o en marxa

45.2.5

L

150

Llençar qualsevol deixalla, tant des de terra, com des de vehicles, aturats o en
marxa

45.2.6

L

90

Utilitzar trituradors domèstics que evacuïn els productes a la xarxa pública de
sanejament

45.2.7

L

60

Dipositar a l’interior de les papereres o contenidors residus de naturalesa liquida

45.2.8

L

60

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

45.2.9

L

150

Article 44) Obligacions generals dels vilatans residus

Article 45) Prohibicions neteja i embrutir via pública
Llençar, abandonar a la via pública tota mena de productes, sigui quin sigui el
seu estat.

41

Reparar vehicles i maquinària a la via pública, així com efectuar canvis d’olis o 45.2.10.a)
altres líquids

L

300

Netejar vehicles i maquinària a la via pública

45.2.10.b)

L

90

No netejar la zona afectada a on s’han reparat vehicles i maquinària

45.2.10.c)

L

150

No netejar la zona afectada a on s’han netejat vehicles i maquinària

45.2.10.d)

L

90

45.2.11

L

30

Buidar, abocar o dipositar qualsevol mena de residu a la via pública (calçada, 45.2.12.a)
voreres, escossells, xarxa pública de clavegueram, etc.)

L

90

Buidar, abocar o dipositar qualsevol mena de residu a espais oberts sense 45.2.12.b)
edificar, tant públics com privats

L

90

Abocar qualsevol matèria o residu líquid (aigua bruta, olis, greixos o productes 45.2.13.a)
similars) a la via pública.

L

90

Abocar qualsevol matèria o residu líquid (aigua bruta, olis, greixos o productes 45.2.13.b)
similars) als espais oberts sense edificar, tant públics com privats

L

90

Abocar aigua bruta procedent de la neteja dels elements comuns dels immobles 45.2.13.c)
(accessos, escales, etc.), fora dels desguassos de la xarxa pública de
clavegueram
Abocar qualsevol mena de residu industrial líquid,sòlid o solidificable, que per la 45.2.14
seva naturalesa,sigui susceptible d’ocasionar danys al paviment o afectar la
integritat i la seguretat de les persones i de les instal·lacions municipals de
sanejament

L

90

Netejar aparadors i elements exteriors d’establiments comercials i edificis fora
de l’horari comprès entre les 07 i les 10 hores i entre les 20 i les 22 hores, tenint
cura de no embrutar la via pública

G

Abocar en contenidors o sacs col·locats a la via pública residus que siguin
caracteritzables com especials, d’acord amb allò que disposa el catàleg de
residus de Catalunya.

45.2.15

G

Dipositar els residus municipals, tant domiciliaris com comercials, en
contenidors diferents dels expressament designats en cada cas, especialment
els objectes metàl·lics com estufes, termos o similars que puguin produir avaries
en el sistema mecànic dels vehicles utilitzats per la seva recollida.

45.2.16

L

150

Pintar o manipular incorrectament les papereres o qualsevol tipus de contenidor,
així com qualsevol altra acció que hi ocasioni danys

45.2.17

L

150

Cremar papereres, qualsevol tipus de contenidor, i tot tipus de mobiliari urbà

45.2.18

L

300

Desplaçar qualsevol tipus de contenidor del lloc designat pels servei tècnics
corresponents

45.2.19

L

150

Transportat, carregar i descarregar qualsevol matèria que sigui susceptible de
produir brutícia a la via pública

46.1

L

300

No portar tancada la bocana de descàrrega, com a dispositiu que impedeixi
l’abocament de materials a la via pública.

46.3

G

Article 46) Càrrega i descàrrega

Article 47) Vehicles abandonats fora d’ús

42

Abandonar un vehicle a la via pública i no fer-se responsable el propietari de la
recollida i el tractament de les seves restes

47.1

G

49

G

Abocar a la xarxa municipal de clavegueram, a la xarxa supramunicipal
d’evacuació i sanejament d’aigües residuals i a la llera pública tota classe de
matèries o productes procedents d’usos domèstics, industrials, sanitaris,
comercials, de la construcció o de qualsevol altra ús.

50.1

G

Abocar pintures,vernissos,dissolvents,olis minerals i de cuina cremats, així com
de barreges aquoses de materials de construcció, com ciment, guix,vorada,etc.

50.2

G
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L

150

No mantenir el propietari en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic el
solar o parcel·la

53.1

L

300

No tenir el solar o parcel·la tancada que suposi un perill per a la salut pública i la
seguretat de les persones

53.4

L

300

Tenir tanques que no s’ajusten el que disposa el pla general i amb materials
adients a la zona i ser contraries a l’orna’t públic

53.6

L

150

Negar-se a les tasques d’inspecció o control de l’ajuntament

58.1.a)

MG

Resistència a les tasques d’inspecció o control de l’ajuntament

58.1.b)

MG

Negar-se o resistir-se a subministrar dades o facilitar la informació requerida
pels funcionaris actuants.

58.1.c)

MG

Subministrar als funcionaris actuants, en compliment de els seves tasques
d’inspecció, control o sanció, informació o documentació falsa, inexacta,
incompleta o que indueixi a error de manera explicita o implícita

58.1.d)

MG

Incomplir les ordres o els requeriments específics formulats per les autoritats
municipals o els seus agents.

58.1.e)

MG

63.3.4

L

Article 49) Abocaments limitats
Abocar aigües residuals a la xarxa municipal de clavegueram que tinguin
característiques o concentracions de contaminants iguals o superiors a les
expressades a les normativa sectorial
Article 50) Abocaments prohibits

Article 51) Contaminació lumínica
Emetre flux lluminós de fonts artificials nocturnes en intensitat, direcció o rangs
espectrals innecessaris, causant molèsties a veïns
Article 53) Manteniment de solars

TÍTOL V DISCIPLINA ADMINISTRATIVA
Article 58) Conductes obstruccionistes
a les tasques de control,
investigació o sanció en les àmbits de convivència

Article 63) Llicència municipal d’obertura establiment públic
No tenir llicència municipal d’obertura fixada de forma visible.
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TÍTOL VII
Article 80) Suspensió obres estiu
Realitzar obres durant la temporada d’estiu en zona no autoritzada

80.1

G

No respectar les condicions i l’horari establert de treball de l’obra en zones de
suspensió durant temporada d’estiu

80.2

G

No obeir la suspensió de l’obra durant la temporada d’estiu

80.4

MG
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