ORDENANÇA GENERAL PER LA CONVIVÈNCIA I EL CIVISME DE
L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La present Ordenança s’erigeix amb un doble objectiu: primer de tot, per la necessitat
de fomentar els valors de convivència a l’espai urbà, per tal que aquest pugui
esdevenir un espai cívic, tolerant i també participatiu, i en segon lloc per garantir la
cura que aquest exercici de drets no esdevingui pertorbador del compliment dels
deures que totes les persones tenen cap a aquest espai urbà, entenent que el civisme
és l’equilibri entre els drets i deures dels ciutadans. En aquest sentit, el dret de gaudir
d’un espai comú haurà de trobar el seu límit en el respecte cap a la integritat i dignitat
de les persones, essent la cultura del respecte a les persones i els béns allò més
important quan parlem de civisme, convivència i espai comú i per tant, compartit.

El civisme significa acceptar, a més dels drets que atorga la ciutadania, els deures que
exigeix una relació de respecte amb la comunitat. El civisme es pot concebre com la
manifestació d'un compromís amb el bé comú i amb els altres. La manifestació de
compromís no és altra cosa que el comportament que una persona o col·lectiu té en
les seves relacions amb la comunitat. La veritable manifestació de compromís es
produeix quan neix del sentiment i la convicció que les exigències del civisme són un
valor positiu que honora qui les segueix i augmenta el nivell de convivència, de
solidaritat i de qualitat de vida a la comunitat.
Així doncs, el civisme es pot traduir en un conjunt de pautes bàsiques de
comportament social que afecten a tota la ciutadania, per convicció o per penalització
si no es compleixen. Els valors generats en una comunitat on el civisme és una peça
clau aniran encaminats a dos objectius clars: l’autoestima local i la cohesió social.
La Constitució de 1978 garanteix l’autonomia municipal i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya, concretament a la seva Llei Orgànica 6/2006 de 19 de Juliol fonamenta la
present Ordenança per a la convivència i el civisme. Per altra banda, la Llei 7/1985 de
7 d’Abril, en els articles 139 a 141, que regula les bases del Règim Local, i modificada
per la Llei 57/2003 de 16 de Desembre, de mesures per a la modernització del govern
local atorga la competència als Ajuntaments, per a l’adequada ordenació de les
relacions socials de convivència, d’interès local i de l’ús dels seus serveis,
equipaments, infraestructures i espai públic, sempre quan la normativa sectorial
aplicable no digui una altra cosa al respecte.
Així doncs, i fent ús de les competències atorgades, Sant Pere de Ribes pren el repte
de poder regular mitjançant aquesta Ordenança un fenomen tan complex i canviant
com és la convivència ciutadana amb l’objectiu d’assolir un clima cívic on drets i
deures dels ciutadans puguin conviure.
La tasca primordial d’aquest text va destinada a la regulació i promoció d’una
conducta cívica dels ciutadans i ciutadanes del municipi cap a una millor convivència
ciutadana, amb la introducció d’una previsió reguladora d’un sistema de mesures
alternatives que pugui dotar a la normativa municipal de les característiques pròpies
d’un sistema proper que apostarà per la tasca reparadora, educativa i integrativa
d’aquelles persones que cometin una infracció de les tipificades en aquest text, a
través de la previsió de les mesures alternatives a la sanció econòmica estipulada.

El Títol I de l’Ordenança estableix les disposicions generals, entre les quals es
determinen els objectius d’aquesta, els marc jurídic que la fonamenta i l’àmbit
d’aplicació del present text i dels seu contingut.
El Títol II de la present Ordenança regula les conductes considerades antijurídiques i
el règim de sancions aplicable a cadascuna d’elles, estructurat de manera homogènia:
primer de tot s’estableix la justificació de la seva regulació i les consideracions
generals, explicant en cada cas quin bé jurídic es pretén protegir i amb quina finalitat,
després es fixa quines són les normes de conducta que s’han de respectar en cada
cas, i finalment la sanció aplicable a cada conducta antijurídica. A més, en alguns
casos, es detallen determinades intervencions específiques que hauran d’activar-se.
En el Títol II es recullen 10 capítols referents a conductes que afecten o tenen un
impacte directe en la convivència i el civisme, quedant exclosos aquells àmbits o
relacions derivades d’activitats comercials i econòmiques, ja que compten amb una
regulació específica municipal i/o sectorial.
El capítol primer té per objecte els atemptats contra la dignitat de les persones,
especialment aquelles pràctiques discriminatòries de contingut xenòfob, sexista o
homòfob.
El capítol segon pretén recollir aquelles conductes que degraden l’entorn urbà i el medi
ambient. En primer lloc es recullen aquelles conductes que degraden d’una forma o
altra, l’entorn visual del municipi. Sota l’epígraf de contaminació visual s’inclouen aquí
els grafits, pintades i altres expressions gràfiques, i també la col·locació de pancartes,
cartells, fulletons i octavetes.
L’objectiu d’aquesta regulació és pal·liar les manifestacions i expressions que
degraden l’entorn visual del municipi i la devaluació del patrimoni públic o privat. En
aquest mateix capítol, es regulen conductes que fomenten la contaminació acústica,
en aquells casos on aquesta afecta a les relacions de veïnatge i en aquells altres on es
produeixen conductes incíviques a l’espai púbic.

En el capítol 3 es regula l’ús inadequat de l’espai públic per a jocs i activitats lúdiques.
El capítol 4 regula aquelles conductes consistents en realitzar necessitats fisiològiques
a la via pública i el capítol 5 fa referència al consum i venda de begudes alcohòliques,
drogues i altres substàncies generadores de dependència a la via pública. El capítol 6
fa referència a l’ús comú i especial de l’espai públic, i té com a objecte reglar l’ús
impropi de la via pública i els seus elements. El capítol 7 fa referència a aquelles
actituds vandàliques contra el mobiliari urbà i que alhora comporti el deteriorament de
l’espai urbà. El capítol 8 regula l’ús d’armes i altres objectes perillosos en l’espai públic.
El 9 capítol recull altres conductes incíviques o que poden pertorbar la convivència,
com és el cas d’algunes conductes realitzades a parcs, jardins, zones verdes o
equipaments municipal.
Finalment, el capítol 10 regula la tinença d’animals domèstics i aquelles qüestions
relatives a la convivència i espai públic en aquest sentit.
Finalment, el Títol III compren el règim sancionador i el seu funcionament. En aquest
Títol s’especifica des de el control, la revisió i la inspecció de les sancions imposades a
aspectes importants pel que fa al pagament de les sancions, la destinació d’aquest
pagament i la prescripció de les sancions. Aquest últim Títol també recull la

responsabilitat de les infraccions comeses i els supòsits on concorren dues o més
sancions.
Cal assenyalar com a quelcom important que aquesta Ordenança, en aquest Títol III,
la introducció de l’aplicació en tots els supòsits regulats un sistema de mesures
alternatives a la sanció pecuniària establerta i vinculat a la Regidoria corresponent,
que establirà qui desenvoluparà el programa de Mesures alternatives.
L’Ordenança finalitza amb una disposició transitòria, dues disposicions addicionals i
una disposició derogatòria.

TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS

CAPITOL I. OBJECTIUS, FONAMENTS LEGALS I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Article 1. Objectius de l’Ordenança
•

El municipi és un espai comú on tot ciutadà té el dret a trobar aquelles
condicions òptimes i necessàries per al seu desenvolupament personal, polític i
social. I on l’assumpció d’un comportament solidari, respectuós i tolerant
esdevé un dels deures que tot ciutadà també ha d’adquirir.

•

Aquesta Ordenança per a la convivència i el civisme té com a principal objectiu
la preservació d’aquest espai comú i públic, que ha de servir com a espai de
convivència, ús i pertinença. Un espai identitari que cal protegir.

•

La present Ordenança establirà mesures encaminades al foment de la
convivència i el civisme i també a l’ús de l’espai públic i els seus béns. Amb
aquesta finalitat regularà quins són els béns jurídics protegits, les normes de
conducta adients i finalment tipificarà les sancions cap aquells actes que vagin
en contra tant de la convivència ciutadana com de l’espai públic i els seus bens.

Article 2. Marc Jurídic
•

Les Ordenances municipals es dicten sobre la base de la potestat normativa
local i sobre la potestat municipal d’intervenció en l’activitat de la ciutadania,
regulada als articles 84.1 de la Llei 7/1985 de 2 d’Abril, reguladora de les bases
del règim local i 236.1 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

•

Aquesta Ordenança
també s’erigeix en base l’aplicació dels principis
constitucionals, garants de l’autonomia municipal, i també en aquells principis
continguts en el vigent Estatut d’Autonomia de Catalunya, especialment en el
text de la Llei 6/2006 de 19 de Juliol.
En concret, l’article 236 del Decret Legislatiu 2/2003 parla de les modalitats
d’intervenció en els termes següents:

•

Els ens locals poden intervenir l’activitat dels ciutadans pels mitjans següents:

•
•
•

Aprovació d’ordenances i bans
Submissió a llicència i actes de control preventiu
Ordres individuals de manament

•

L’activitat d’intervenció sempre s’haurà d’ajustar als principis de legalitat,
igualtat, proporcionalitat i congruència amb els motius i els fins que justifiquen
la potestat i el respecte a la llibertat individual.

•

La present Ordenança, en tant que norma administrativa, s’adaptarà totalment
a les estipulacions contingudes en les següents lleis: Llei 39/ 2015 de 26 de
Novembre, reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, així com als seus reglaments de

desenvolupament. I Llei 40/2015 d’1 d’Octubre, reguladora del Règim Jurídic
del Sector Públic.
•

A més, el text present també s’articula en base les competències atorgades per
determinada legislació sectorial, tant autonòmica com estatal, reguladora dels
diferents àmbits materials que afecten a la present Ordenança.

•

Les anteriors lleis s’entenen i són d’aplicació sens perjudici de les altres
competències pertanyents a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes atribuïdes per
la normativa general del règim local i la legislació sectorial vigent i aplicable.

•

El desconeixement de la present Ordenança no eximeix del compliment de les
seves disposicions.

Article 3. Àmbit d’aplicació
•

La present Ordenança serà d’obligat compliment en tot el terme municipal de
Sant Pere de Ribes.

•

Aquesta Ordenança s’aplica a la ciutadania en general: veïns, treballadors,
transeünts o visitants del municipi, ja que són usuaris de l’espai, els béns i els
serveis públics.

•

També serà d’aplicació a titulars o usuaris d’espais privats pel que fa a les
qüestions de comportament necessari per tal de mantenir net i salubre el
municipi en tots aquells aspectes que aquest afecti a les vies, espais, serveis,
equipaments públics i ciutadania.

•

Finalment, també es podrà aplicar aquesta Ordenança a aquelles conductes
realitzades per menors d’edat, en les condicions i conseqüències previstes a
l’article 126 i la resta de l’Ordenament jurídic. En aquells casos on així s’hagi
previst, els pares i mares, o tutors podran ser considerats responsables de les
infraccions que hagin comes els menors sempre que hi existeixi per part
d’aquests culpa o negligència.

•

Les normes també s’aplicaran de forma supletòria, segons el que estableix la
normativa sectorial vigent i aplicable.

Article 4. Difusió
•

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes es compromet a fer conèixer el contingut
d’aquesta Ordenança a través dels mitjans de comunicació del seu abast i
també de forma telemàtica.

•

Per altra banda l’Ordenança s’incorporarà de forma integra i permanent ala web
informativa municipal, indicant, quan escaigui les modificacions realitzades des
del text inicial.

•

Finalment, cada edifici municipal destinat a l’atenció ciutadana disposarà d’un
exemplar de la present Ordenança. I es procurarà la seva difusió a les diferents
Entitats, associacions i grups del municipi.

Article 5. Col·laboració ciutadana i intervenció administrativa
•

En primer lloc, i pel bon funcionament de l’Ordenança es valorarà positivament
la col·laboració de la ciutadania amb l’autoritat municipal pel que fa a les
infraccions que es puguin presenciar o de les quals se’n tingui coneixement
cert i contrastat.

•

Per altra banda, l’Ajuntament té el deure d’atendre aquelles reclamacions,
demandes i denúncies i iniciar les accions corresponents establertes per cada
cas.

•

L’Ajuntament durà a terme aquelles funcions administratives escaients, sens
perjudici de les competències atribuïdes a altres administracions publiques.

CAPÍTOL II: PRINCIPIS GENERALS DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA. DRETS I
DEURES

Article 6. Drets de la ciutadania
•

Totes les persones tenen el dret d’actuar en plena llibertat. No obstant,
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compta amb la potestat de limitar-la quan
aquesta afecti directament a la llibertat d’una altra persona o vulneri la seva
dignitat o integritat física.

•

Segons la Llei reguladora de les bases del règim local, la llei municipal i
de règim local de Catalunya, la Llei 39/2015 de 26 de Novembre, les
ordenances i reglaments municipals i la resta de normativa de règim local
vigent, tots els ciutadans i ciutadanes del terme municipal tenen dret a:

•

Ser electors i elegibles, d’acord amb allò que disposa la legislació electoral

•

Participar a la gestió municipal segons el que disposen les lleis i reglaments.

•

Utilitzar els serveis públics municipals i els espais. En aquest sentit,
l’Ajuntament ha de garantir el dret a les persones amb mobilitat reduïda per
discapacitat física a accedir als espais i servis públics sense cap obstacle ni
barrera arquitectònica.

•

Exigir la prestació i l’establiment de serveis públics municipals, quan la
competència sigui municipal i de caràcter obligatori.

•

Participar en les consultes populars organitzades per l’Ajuntament o per
iniciatives veïnals, d’acord la legislació reguladora.

•

Exercir els drets d’informació i de participació en les normes que en cada
moment regulin la participació activa dels ciutadans en els afers municipals.

•

Conèixer, en qualsevol moment l’estat de tramitació dels procediments en els
que tinguin condició d’interessats i obtenir copia dels documents que s’hi
contenen.

•

Identificar les autoritats i el personal de la Corporació sota la responsabilitat
dels quals es tramitin els procediments.

•

Obtenir còpia registrada dels documents que presentin, que s’aportin de forma
conjunta amb els originals.

•

Utilitzar les llengües oficials en el territori de la Comunitat Autònoma, d’acord
amb allò previst a la legislació reguladora.

•

Formular al·legacions i aportar documents en qualsevol fase del procediment
anterior al tràmit d’audiència, que han de ser tinguts en compte per l’òrgan
competent en el moment de la resolució.

•

No caldrà presentar documents no exigits o que es troben a mans de
l’Ajuntament

•

Obtenir informació i orientació sobre requisits tècnics i jurídics que les
disposicions vigents imposin en els projectes, actuacions o sol·licituds que es
proposin realitzar

•

Rebre un tracte respectuós per part de les autoritats i del personal dels serveis
de l’Ajuntament, els quals han de facilitar l’exercici d’aquests drets i el
compliment de les obligacions.

•

Accedir el Registre i als arxius municipals, tal i com està previst a la legislació
vigent

•

Presentar reclamacions i interposar recursos contra actes de l’Administració, de
conformitat amb la legislació vigent.

•

Accedir de forma electrònica als Serveis públics.

•

Altres que es determinin legalment i els que pugui recollir la normativa
municipal en les Ordenances corresponents i Reglaments.

•

Els drets regulats en la present Ordenança es reconeixen a tots els ciutadans
de Sant Pere de Ribes, respectant també aquells altres establerts en la
legislació vigent.

•

Els drets regulats en l’apartat anterior hauran de ser exercits dintre dels límits
legals de les normes de procediment administratiu, respectant les normes pel
que fa a la protecció de dades i la resta de drets fonamentals.

Article 7. Deures de la ciutadania.
•

Els ciutadans, visitants i titulars de béns dins del municipi tenen els
següents deures:

•

Contribuir a través de les prestacions econòmiques i personals previstes per llei
a la realització de competències municipals. Els tributs hauran de satisfer-se en
els períodes determinats de forma voluntària.

•

Complir amb aquelles obligacions que determinin les ordenances municipals i
altres legalment determinades

•

Comparèixer davant de l’autoritat municipal, davant d’un requeriment legal i
amb prèvia indicació del motiu de la citació.

•

Complir amb les obligacions establertes en el padró d’habitants municipal,
segons la normativa reguladora

•

Comunicar a l’Ajuntament, altes baixes o modificació de béns, establiments
comercials, amb la finalitat de poder-ho reflectir de forma correcta en el padró
municipal

•

Facilitar a l’Administració, l’emissió d’informes inspeccions i altres actes
d’investigació, en aquells casos previstos per llei.

•

Comportar-se de forma cívica, complir la normativa i les ordenances que
regulen la convivència ciutadana. Evitar conductes que perjudiquin la
convivència, provocant una manca de respecte cap els altres o que contribueixi
al deteriorament del municipi o entorn urbà.

•

Altres deures determinats legalment o que puguin estar recollits a la normativa
municipal en els seus diferents Reglaments o Ordenances.

CAPITOL III: MESURES PER FOMENTAR LA CONVIVÈNCIA I EL CIVISME
Article 8. Foment de la convivència ciutadana per part de l’ Ajuntament
L’Ajuntament impulsarà polítiques encaminades a fomentar al convivència i el civisme
per tal de aconseguir que la conducta ciutadana sigui cívica i millori per tant la qualitat
de vida a l’espai públic i també entre les persones del municipi.
•

Amb aquest objectiu anterior, l’Ajuntament:

•

Promourà campanyes informatives de comunicació que siguin necessàries. Per
aquestes, utilitzarà els mitjans adequats per arribar a tota la comunitat.

•

Estimularà la conducta solidaria dels ciutadans i ciutadanes del municipi als
espais públics per tal que puguin ajudar i donar suport a aquelles persones que
ho necessitin (que hagin patit accidents, que es trobin desorientades o tinguin
dificultats per moure’s).

•

Posarà a disposició ciutadana el Servei de Mediació Municipal com a eina
efectiva per a resoldre conflictes comunitaris.

•

Proporcionarà un espai per a queixes, reclamacions o peticions encaminades a
millorar el civisme i la convivència a través de la pàgina web, les oficines
d’atenció al ciutadà o qualsevol altre servei existent o que es pugui arribar a
crear per tal finalitat.

•

Impulsarà mesures concretes per a l’impuls de la convivència i el civisme
dedicades especialment a infants, adolescents i joves del municipi. Amb
aquesta finalitat es podran dur a terme programes especials en els centres
educatius.

•

Fomentarà la diversitat cultural i religiosa per tal de vetllar per la integritat i la
dignitat personal. En aquest sentit procurarà la integració de les persones
nouvingudes.

•

Promourà la formalització d’acords de col·laboració amb entitats i associacions
culturals, socials, esportives o de qualsevol altre caràcter, amb la intenció de
fomentar la implicació d’aquestes en les diferents accions relatives a la
convivència i civisme i també per donar a conèixer la seva activitat i el respecte
cap a les seves normes bàsiques

Article 9. Dignitat de les persones i actituds d’intransigència
•

Cal evitar totes les actituds que atemptin contra al dignitat de les persones a
través d’insults, burles, molèsties intencionades, agressions o actes anàlegs,
coacció o violència física o psíquica.

•

L’autoritat municipal treballarà per garantir el respecte pels diferents grups
ètnics, religiosos i culturals que puguin derivar en comportaments
discriminatoris.

•

L’autoritat municipal també vetllarà per tal d’evitar qualsevol acte que vulneri el
dret a la intimitat, la convivència pacífica, la lliure elecció o l’ús col·lectiu dels
espais i bens públics.

TÍTOL II: CONDUCTA CIUTADANA:
INFRACCIONS, SANCIONS I INTERVENCIONS ESPECÍFIQUES

CAPITOL I: ACTES CONTRARIS A LA INTEGRITAT I DIGNITAT DE LES
PERSONES. ESPECIAL ATENCIÓ ALS COL.LECTIUS VULNERABLES.

Article 10. Justificació de la seva regulació
•

En aquest capítol es tipifiquen aquelles accions o comportaments individuals o
en grup que atemptin contra la dignitat o integritat de les persones. Aquesta
regulació pren com a fonament constitucional i legal la necessitat d’evitar que
l’espai públic es converteixi en un escenari per dur a terme accions de caràcter
xenòfob, sexista, antidemocràtic o en general, totes aquelles actuacions que
puguin atemptar contra la dignitat de les persones. I especialment, aquesta
Ordenança vetllarà pels interessos dels col·lectius més vulnerables i en
especial risc d’exclusió social, així com per la promoció de la convivència i la
pau.

•

Totes les sancions tipificades en aquest capítol seran aplicables sense perjudici
de la legislació penal vigent, i per tant sense perjudici que els fets siguin
constitutius d’infracció penal.

•

Quan les conductes tipificades en aquest capítol constitueixin un il·lícit penal,
els agents de l’autoritat hauran de comunicar-ho a l’autoritat judicial competent
en cada cas. No obstant, l’expedient sancionador seguirà el seu curs tal i com
estableix la present Ordenança.

Article 11. Regulació i sanció aplicable
•

Es prohibeix qualsevol acte discriminatori contra les persones a l’espai públic.
Per acte discriminatori s’entén qualsevol conducta de menyspreu o violència
que vagi en contra la integritat física, psíquica o moral de les persones, així
com contra la seva dignitat personal. El caràcter pot ser xenòfob, homòfob,
sexista o de qualsevol altre tipus i a més es sancionaran tant els actes o
manifestacions verbals com les no verbals, produïts per persones físiques o per
grups organitzats, sempre que aquests no siguin supòsits tipificats com a
delictes penals.

•

Aquestes conductes estan tipificades en aquesta Ordenança com a
infraccions greus i la multa imposada per aquesta Administració serà de
250,01 a 500 €.

Article 12. Aplicació de mesures alternatives a la sanció econòmica.
• Pel que fa als supòsits tipificats en aquest capítol i d’acord amb l’article 116 del
Capítol II, regulador del règim sancionador, inclòs en el Títol III d’aquesta
Ordenança, l’Ajuntament podrà substituir la imposició de multes i reparació de
danys per treballs a la comunitat a través de l’establiment de mesures
alternatives, que consistiran en sessions formatives, participació en activitats
cíviques o altres tipus de treball en benefici de la comunitat, o qualsevol altra
similar. La tramitació i la gestió d’aquestes mesures alternatives serà a càrrec
del que estableixi la Regidoria corresponent.
• En el cas que la persona infractora no assisteixi a les sessions formatives o
compleixi amb la seva participació o treballs en benefici a la comunitat,
imposades com a mesura alternativa a la sanció econòmica, es procedirà a la
imposició d’aquesta, d’acord amb la seva tipificació.

CAPÍTOL II. ACTES CONTRA L’ENTORN URBÀ i EL MEDI AMBIENT.

Article 13. Justificació de la seva regulació
•

Tot ciutadà té el dret a gaudir de l’entorn urbà del seu municipi, un dret totalment
unit al deure de mantenir-lo net i en bones condicions.
Secció 1: CONTAMINACIÓ VISUAL
•

Pintades, grafits i altres expressions gràfiques

Article 14. Justificació de la seva regulació
•

Les pintades, grafitis i altres conductes d’embrutiment devaluen el patrimoni
històric del municipi- públic i privat- i a més provoquen una degradació visual
de l’entorn, que alhora afecta en la qualitat de vida dels habitants i visitants
d’aquest.

•

La contaminació visual esdevé quan l’entorn urbà d’un municipi és brut, tacat o
deslluït. La regulació que segueix a continuació és complementària amb
aquelles infraccions vinculades a la protecció del patrimoni públic i privat

Article 15. Regulació
•

Pel que fa a l’expressió artística urbana que prenen el format de grafits o altres
pintades, siguin dibuixos, esbossos, gargots, realitzats amb qualsevol tipus de
material hauran de realitzar-se
en aquells espais municipals habilitats
expressament per aquest ús. En aquest sentit, el propi Ajuntament vetllarà
també per cercar aquells indrets o espais públics alternatius on es puguin
dur a terme expressions d’art urbà, com a forma de prevenir els grafits en
altres llocs no desitjats.

•

Les autoritzacions realitzades per l’Ajuntament per tal de dur a terme les
anteriors expressions gràfiques aniran acompanyades de presentació prèvia de
sol·licitud i un esbós on s’indiquin les mesures, el dia i el lloc de la realització.

Article 16. Sancions aplicables
•

Les conductes tipificades a l’anterior article es consideraran infraccions lleus, i
la multa que s’aplicarà serà de fins a 250 €.

•

No obstant, es consideraran infraccions greus, i seran sancionades amb
una multa de 250,01 a 500 €, aquelles pintades, grafits o expressions
gràfiques que es duguin a terme:

•
•
•
•
•

En elements de parcs i jardins
En façanes d’immobles, tant públics com privats
En senyals de trànsit o identificació viària
En els elements de transport tant públics com privats.
En els elements del mobiliari urbà, quan arrel de l’acte aquest pedi la seva
utilitzat o funcionalitat específica.

•

Es tipificaran com infraccions molt greus aquelles realitzades sobre
monuments o edificis catalogats. La multa que s’imposarà serà de 500, 01
a 1.000 €.

Article 17. Responsabilitat en casos de menors o casos no imputables
•

Quan les persones autores de les anteriors infraccions siguin menors d’edat o
concorri en ells alguna causa establerta com a inimputabilitat seran
responsables directes els pares, mares, tutors, tutores o aquelles persones que
ostentin la custòdia legal de l’autor.

Article 18. Intervencions específiques
•

En els casos detallats en aquest apartat A, els agents de l’autoritat podran
retirar els materials utilitzats quan es realitzi sense el consentiment municipal
o/i privat, amb caràcter cautelar, sense perjudici de la imposició de la sanció
establerta.

•

L’Ajuntament, amb caràcter subsidiari, podrà reparar o netejar aquells bens
afectats de titularitat privada, amb consentiment del titular d’aquest, i amb
càrrec a la persona responsable. Per altra banda, les accions que hagin de fer
sobre els béns municipals podran ser rescabalats.

Secció 2: CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
Article 19. Justificació de la seva regulació
•

S’entén per contaminació atmosfèrica la presència de substàncies o diverses
formes d’energia a l’atmosfera a nivells més elevats dels normals, i quan
aquesta provoqui un efecte nociu per les persones i la seva salut, així com als
diferents ecosistemes, recursos biològics del municipi i bens materials. Per
aquest motiu la present Ordenança regula la conducta ciutadana contraria a
aquesta activitat contaminant, excloent aquelles conductes pròpies i derivades
d’activitats econòmiques i comercials.

•

Fums i pudors

Article 20. Regulació i sanció aplicable
•

Tothom s’abstindrà de realitzar qualsevol emissió a l’atmosfera que sobrepassi
els límits contaminants establerts per la normativa vigent o que sigui
susceptible de produir efectes altament nocius per a la salut de les persones.

•

Resta prohibit qualsevol acte d’acció o omissió que produeixi l’emissió d’olors
perjudicials per a la salut de les persones o per el medi ambient.

•

Aquella persona que dugui a terme un acció o omissió generadora d’olors
perjudicials per a les persones o per el medi ambient estarà obligada a cessar
la causa que generi l’olor, a part de la imposició de la pertinent sanció.

•

Queda totalment prohibit llençar fums, gasos, vapor o aire en suspensió o
temperatura diferent de l’ambient per façanes o patis del tipus que sigui.

•

Aquelles activitats que puguin despendre fums, gasos, vapors o aire molestos o
pudents hauran de realitzar-se en locals condicionats i preparats per llurs
activitats

•

Els fums, gasos, vapors o aires que siguin contaminants hauran d’expulsar-se
a l’exterior a través de conductes, xemeneies o extractors, depenent dels casos.

•

En el cas que aquestes accions o omissions siguin produïdes a causa de la
realització de barbacoes privades, quedaran tipificades com a sanció aquelles
que compleixin un o més dels següents aspectes:

•

•

Que l’activitat sigui realitzada en un horari no adequat per a dur a terme aquesta.
Així doncs, restarà prohibit realitzar barbacoes a partir de les 23.00 hores.

•

Que les persones encarregades de realitzar la barbacoa no hagin pres aquelles
mesures o utilitzat el mitjans adequats per tal de causar les menys immissions
possibles a la resta de veïns. Entenent que la inexistència d’inmissions quan es
realitza una activitat d’aquestes característiques és impossible.

El no compliment d’aquests articles serà considerat una infracció greu i
serà sancionat amb multa de 500,01 a 1.000 €.

Secció 3: CONTAMINACIÓ
VEÏNATGE.

ACÚSTICA:

SOROLLS

I

RELACIONS

DE

Article 21. Justificació de la seva regulació
•

La qualitat de vida dins el propi habitatge esdevé un objectiu primordial per a
les persones, qualsevol que sigui el seu municipi. En aquest sentit, aquest
apartat tipifica les infraccions que segueixen amb l’objectiu d’assolir i mantenir
aquest, dins els principis que regeixen la present Ordenança sobre la
convivència ciutadana i el respecte per l’altre, en les relacions de veïnatge i en
relació a les activitats realitzades en qualsevol tipus d’edifici, local o
equipament.

•

Les relacions de veïnatge

Article 22. Regulació
•

Totes les persones veïnes de Sant Pere de Ribes hauran de vetllar pel descans
dels altres veïns. Per tant, queda totalment prohibit pertorbar aquest descans
amb qualsevol tipus d’activitat entre les 23 i les 8 hores del dia següent, a
excepció dels dies festius i vigiles d’aquests, així com aquelles dates
autoritzades i/o organitzades per l’Ajuntament com a especials i les que
estiguin regulades per llicència d’activitats específiques (negocis, bars,
restaurants).

•

Aquelles reparacions domèstiques i canvi de mobles s’efectuaran seguint el
següent criteri: els dies laborables entre les 8 i les 20 hores, i els dies festius i
vigílies d’aquests, entre les 10 i les 20 hores. Exceptuant aquelles casos que
hagin estat especialment justificat o comptin amb permís específic de
l’Ajuntament.

•

Amb caràcter general, les persones adequaran el volum de la veu i el volum de
les seves activitats a un nivell que permeti la bona convivència. En aquest
mateix sentit les persones també evitaran crits, balls, cants , cops bruscos i
sorolls similars de forma repetitiva i especialment en hores de descans nocturn.

•

Les persones vetllaran perquè el funcionament d’electrodomèstics de qualsevol
tipus, instrument musical o qualsevol altre màquina que produeixi soroll,
s’adapti aquest als límits legalment establerts, evitant així molèsties a la resta
de persones.

•

Les persones que tinguin animals domèstics també vetllaran perquè aquests no
produeixin molèsties a la resta de persones.

Article 23. Sancions aplicables
•

Totes les infraccions tipificades a l’article 29 seran considerades de caràcter
lleu i seran multades fins als 250 €.

•

Quan les anteriors infraccions es duguin a terme de forma reiterada, aquestes
seran considerades com a greus, i podran ser sancionades des de 250.01 a
500 €.

•

Actuacions a la via pública

Article 24. Regulació
•

No es permesa la realització de qualsevol soroll derivat d’actuacions a la via
pública, sempre que aquest alteri el descans i tranquil·litat dels veïns. No està
permès pertorbar aquest descans entre les 23 i les 8 hores del dia següent, a
excepció dels dies festius i vigiles d’aquests, així com aquelles dates autoritzades
i/o organitzades per l’Ajuntament com a especials i les que estiguin regulades per
llicència d’activitats específiques (negocis, bars, restaurants).

Article 25. Sanció aplicable
•

Les infraccions contingudes a l’article anterior estaran considerades com a lleus
i seran sancionades amb una multa de fins a 250 €.

•

Si les infraccions anteriors succeeixen de forma reiterada, seran considerades
com greus i podran ser sancionades des de 250,01 a 500 €.

•

Contaminació derivada de l’ús de vehicles

Article 26. Regulació i sancions aplicables
•

Els/les propietaris/es i usuaris/es de tota classe de vehicles a motor i
ciclomotors han de mantenir en bones condicions de funcionament els
elements susceptibles de produir molèsties per sorolls a fi que l’emissió
acústica del vehicle amb el motor en marxa no excedeixi els valors límit
d’emissió establerts i legislats municipalment. Especialment, no poden:

•

Fer ús de llurs dispositius acústics en tot el terme municipal, excepte en cas de
perill immediat d’accident i sempre que l’avís no pugui fer-se per cap altra mitjà.

•

Forçar les marxes dels vehicles produint sorolls molestos, com ara fer
acceleracions innecessàries o forçar el motor circulant en pendents.

•

Utilitzar dispositius que pugui anul·lar o reduir l’acció del silenciador, així com
circular amb vehicles amb silenciador incomplet, inadequat o deteriorat,
produint un soroll innecessari.

•

Donar voltes innecessàriament a les illes d’habitatges, fer acceleracions,
viratges i derrapades, així com qualsevol altre soroll produït per l’ús inadequat,
tant si es fa en espai públic com privat, molestant al veïnat.

•

Fer funcionar els equips de música dels vehicles a un volum elevat amb les
finestres obertes, audible a l’exterior del vehicle.

•

Romandre amb el vehicle aturat i el motor en marxa a la via pública o altres
espais públics durant més de dos minuts, llevat de situacions de congestió del
trànsit.

•

Les anteriors conductes seran considerades lleus i podran ser
sancionades amb multa de fins a 250 €. No obstant, la reiteració de
qualsevol d’aquestes conductes esdevindrà infracció greu, i podrà ser
sancionada amb multa de 250,01 a 500 €.

•

L’Ajuntament podrà realitzar controls dels nivells d’emissió sonora dels vehicles
de motor i ciclomotors, complementaris als que es realitzen en les inspeccions
tècniques de Vehicles. En aquests controls es comprova, entre altres aspectes,
que els tubs d’escapament estiguin homologats i en bones condicions d’ús. En
cas contrari, el titular del vehicle haurà de substituir-lo per un de nou, i el
vehicle no podrà circular pel municipi mentre no hagi fet la substitució.

Article 27. Sistemes d’avís acústic
•

Qualsevol sistema d’alarma, sirenes o qualsevol altre sistema d’avís acústic
que emeti a l’exterior o a l’interior de zones comunes, d’equipaments o de
vehicles, s’ha de mantenir en perfecte estat de funcionament per evitar que
s’activin per causes injustificades.

•

Llevat circumstàncies excepcionals no es permès fer sonar durant el període
nocturn ( de les 23 hores fines les 7 hores) sistemes d’avís com ara sirenes o
alarmes.

•

L’anterior conducta serà considerada
sancionada amb multa de fins a 250 €.

•

La regulació dels sistemes d’alarmes esta legislat de forma municipal, a
l’Ordenança reguladora de Sorolls i vibracions i mapa acústic.
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i

podrà
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Secció 4: CONTAMINACIÓ PER DEIXALLES, ESCOMBRARIES I NETEJA.
Article 28. Justificació de la seva regulació.
•

La regulació continguda en aquest apartat s’estableix amb la finalitat de regular
tant la salubritat de l’espai públic com la protecció i benestar de tota la
ciutadania del municipi. En aquest sentit, la regulació aquí continguda fa
referència a les relacions pròpies de veïnatge i al comportament específic de la
ciutadania a l’espai públic, excloent per tant, aquella contaminació derivada o
produïda arrel d’una activitat econòmica i degudament regulada per les
corresponents Ordenances municipals.

•

Les relacions de veïnatge

Article 29. Regulació i sancions aplicables
•

Bens immobles

•

Els propietaris/es dels immobles o, subsidiàriament els usuaris, estan obligats a
mantenir-los en les condicions adients de seguretat, neteja, higiene, salubritat i
ornamentació pública.

•

La prescripció anterior inclou l’exigència de la desratització i desinfecció dels
solars/immobles.

•

Els propietaris o usuaris dels immobles no podran deixar les escombraries
produïdes per ells als replans, balcons, portals o altres espais d’ús comú dels
edificis, causant així molèsties o incomoditats a la resta del veïnatge.

•

Els propietaris estan també obligats a mantenir netes i en bon estat de
conservació les xemeneies, dipòsits, patis i celoberts, conduccions d'aigua i de
gas, desguassos, parallamps, antenes de televisió i qualsevol altra instal·lació
complementària dels immobles.

•

Actuacions a l’espai públic

Article 30. Regulació i sancions aplicables
•

Queda prohibida la realització a la via pública dels actes següents:

a) Llençar i abandonar a la via pública tota mena de productes en estat sòlid, líquid o
gasós, les deixalles sòlides de format menut com els papers, embolcalls i similars.
S'hauran de dipositar en les papereres instal·lades amb aquesta finalitat.
b) Llençar cigars, puntes de cigarret o altres matèries enceses a les papereres. En tot
cas, s'hi hauran de dipositar, un cop apagades, o bé als cendrers que s’instal·lin amb
aquesta finalitat.
c) Llençar a terra qualsevol mena de deixalla o producte des dels vehicles, que
estiguin aturats o en marxa
d) Buidar, abocar i dipositar qualsevol mena de materials residuals, tant a la calçada
com a les voreres, clots, solars sense edificar i a la xarxa del clavegueram.
e) Buidar qualsevol mena d'aigua bruta, olis, greixos o productes similars sobre les
calçades, voreres, voravies, clots i solars sense edificar.
S’autoritza l’abocament d’aigua bruta que procedeixi de la neteja dels elements
comuns de l’immoble (accessos, escala) directament als embornals de la xarxa de
clavegueram.
f) Abandonar animals morts.
g) Netejar animals a la via pública.

h) Rentar i reparar vehicles i màquines a la via pública.
i)) Abandonar mobles i estris particulars a la via pública.
j) Realitzar qualsevol acte que causi l'embrutiment o sigui contrari a la neteja de la via
pública
Les conductes anteriors seran considerades infraccions lleus i podran ser
sancionades amb multa de fins a 250€.
k) Abocar qualsevol mena de producte industrial líquid, sòlid o solidificable que per la
seva naturalesa, sigui susceptible de produir danys als paviments o afectar la integritat
i seguretat de les persones i de les instal·lacions municipals de sanejament clavegueram i depuració.
l) Donar de menjar a animals a la via pública.

Les dues conductes anteriors seran considerada infraccions greus al
considerar-les accions incíviques i també amenaçadores de la salut pública.
Aquestes seran sancionades amb multa de 250,01 a 500 €.

Article 31. Intervencions específiques

•

Quan les circumstàncies del cas ho aconsellin, i per obtenir millores d'interès
general, l'Ajuntament podrà efectuar les obres i operacions de conservació i
neteja a què es refereix el present article, imputant els costos als propietaris
dels edificis si s’adeqüen al deure de conservació que els correspon, i amb
càrrec dels fons municipals quan els superin.

Article 32. Aplicació de mesures alternatives a la sanció econòmica
• Pel que fa als supòsits tipificats en aquest capítol i d’acord amb l’article 116 del
Capítol II, regulador del règim sancionador, inclòs en el Títol III d’aquesta
Ordenança, l’Ajuntament podrà substituir la imposició de multes i reparació de
danys per treballs a la comunitat a través de l’establiment de mesures
alternatives, que consistiran en sessions formatives, participació en activitats
cíviques o altres tipus de treball en benefici de la comunitat, o qualsevol altra
similar. La tramitació i la gestió d’aquestes mesures alternatives serà a càrrec
del Centre de mediació i convivència ciutadana de l’Ajuntament de Sant Pere
de Ribes.
• En el cas que la persona infractora no assisteixi a les sessions formatives o
compleixi amb la seva participació o treballs en benefici a la comunitat,
imposades com a mesura alternativa a la sanció econòmica, es procedirà a la
imposició d’aquesta, d’acord amb la seva tipificació.

CAPÍTOL III. ÚS INADEQUAT DE L’ESPAI PÚBLIC PER A JOCS I ALTRES
ACTIVITATS LÚDIQUES

Article 33. Justificació de la seva regulació
•

La ciutadania té el dret a gaudir dels espais públics d’acord amb la seva
naturalesa i destinació i respectar alhora els drets dels altres ciutadans.
Aquest capítol s’erigeix amb la finalitat de regular la conducta contraria a la
protecció dels ciutadans, la llibertat de circulació i el dret de tothom a no ser
molestat.

•

L’ús de pilota o altres activitats de caràcter lúdic als diferents espais públics
estaran condicionats sempre al principi general del respecte a les persones i
als espais públics, procurant no causar danys a les persones ni actes que
malmetin els equipaments i l’espai públic.

Article 34. Regulació
•

Es permet la pràctica de jocs amb instruments o objectes sempre que no
posin en risc la integritat de les persones físiques i causin un dany així com
l’estat dels equipaments, edificis i altres instal·lacions o serveis públics.

Article 35. Sancions aplicables
•

Tindran la consideració d’infracció lleu les conductes tipificades a l’article 34. I
s’imposarà una multa de fins a 250 €.

•

No obstant, tindran la consideració de greu i seran sancionades amb multa de
250,01 a 500 € les següents infraccions:

•

Totes aquelles pràctiques que comportin un risc rellevant per les persones o
els equipaments i instal·lacions públiques. En especial, aquelles actituds
temeràries, com per exemple la circulació amb patins o similars per espais
destinats exclusivament a vianants.

•

Aquelles pràctiques, siguin amb l’instrument que sigui, que es duguin a terme
sobre equipaments o elements públics, i que els deteriorin.

•

Aquelles pràctiques realitzades amb objectes lúdics d’un material
especialment perillós o d’unes característiques que impliquin que el dany
sigui més greu cap a les persones i també cap als equipaments, edificis
públics o privats i altres instal·lacions o serveis públics o privats.

•

Finalment, també seran considerades infraccions greus aquelles infraccions
realitzades per menors majors de 12 anys, entenent que el grau de
raonament i enteniment és diferent al dels menors d’aquesta edat.

Article 36. Intervencions específiques
•

Quan la infracció es cometi de forma reiterada i persistent, i sempre amb
caràcter cautelar, els agents de l’autoritat podran retirar els mitjans emprats
per tal activitat tipificada en aquesta Ordenança.

Article 37. Aplicació de mesures alternatives a la sanció econòmica.

• Pel que fa als supòsits tipificats en aquest capítol i d’acord amb l’article 116 del
Capítol II, regulador del règim sancionador, inclòs en el Títol III d’aquesta
Ordenança, l’Ajuntament podrà substituir la imposició de multes i reparació de
danys per treballs a la comunitat a través de l’establiment de mesures
alternatives, que consistiran en sessions formatives, participació en activitats
cíviques o altres tipus de treball en benefici de la comunitat, o qualsevol altra
similar. La tramitació i la gestió d’aquestes mesures alternatives serà a càrrec
de la Regidoria corresponent.
• En el cas que la persona infractora no assisteixi a les sessions formatives o
compleixi amb la seva participació o treballs en benefici a la comunitat,
imposades com a mesura alternativa a la sanció econòmica, es procedirà a la
imposició d’aquesta, d’acord amb la seva tipificació.

CAPÍTOL IV. NECESSITATS FISIOLÒGIQUES

Article 38. Justificació de la seva regulació
•

El capítol present s’estableix amb la finalitat de vetllar per la salut pública i les
oportunes condicions de salubritat, que tothom mereix a l’espai públic del
municipi que habita o visita. Un espai que ha d’estar lluny de ser un espai
degradat i brut, i que ha de promoure una convivència i civisme òptims.

Article 39. Regulació i sanció aplicable
•

Queda totalment prohibit dur a terme qualsevol necessitat fisiològica (defecar,
orinar, escopir) a l’espai públic, amb excepció d’aquells espais especialment
destinats a la realització d’aquestes necessitats.

•

La conducta anterior serà considerada com a lleu i podrà ser sancionada
amb una multa de fins a 250 €.

•

Queda especialment prohibida la conducta anterior quan es realitza en espais
habitualment transitats per persones, o menors, i aquelles necessitats
realitzades a elements públics o equipaments especialment catalogats.

•

La conducta anterior serà considerada greu i podrà ser sancionada amb
una de multa des de 250,01 a 500 €.

Article 40. Aplicació de mesures alternatives a la sanció econòmica.
• Pel que fa als supòsits tipificats en aquest capítol i d’acord amb l’article 116 del
Capítol II, regulador del règim sancionador, inclòs en el Títol III d’aquesta
Ordenança, l’Ajuntament podrà substituir la imposició de multes i reparació de
danys per treballs a la comunitat a través de l’establiment de mesures
alternatives, que consistiran en sessions formatives, participació en activitats
cíviques o altres tipus de treball en benefici de la comunitat, o qualsevol altra
similar. La tramitació i la gestió d’aquestes mesures alternatives serà a càrrec
de la Regidoria corresponent.

• En el cas que la persona infractora no assisteixi a les sessions formatives o
compleixi amb la seva participació o treballs en benefici a la comunitat,
imposades com a mesura alternativa a la sanció econòmica, es procedirà a la
imposició d’aquesta, d’acord amb la seva tipificació.

CAPÍTOL V. CONSUM I VENDA DE BEGUDES ALCOHOLIQUES, DE DROGUES I
ALTRES SUBSTÀNCIES GENERADORES DE DEPENDÈNCIA

Article 41. Justificació de la seva regulació
•

La regulació continguda en el present capítol s’erigeix amb la finalitat de vetllar
per la salut pública, el respecte al medi ambient, la protecció dels menors, així
com pel manteniment d’un marc de competència lleial en l’economia de mercat
i la seguretat pública.

•

Venda i consum de begudes alcohòliques a la via pública

Article 42. Regulació i sancions aplicables
•

La venda, el subministrament i el consum de begudes alcohòliques respectarà
la normativa vigent relativa a la prevenció i assistència en aquesta matèria.

•

Queda totalment prohibida la venda, el subministrament i el consum de
begudes alcohòliques:
•

A menors de 18 anys

•

Als espais públics, exceptuant els espais destinats especialment per
aquesta finalitat, com les terrasses. També és excepció a aquesta
prohibició la venda en l’espai públic els dies de fira, festa major o similars i
aquells casos on existeixi una autorització de caràcter puntual.

•

Als transports públics, exceptuant aquells casos on existeixi una
autorització de caràcter puntual.

•

Als espais de caràcter educatiu, sanitaris, i aquells destinats a menors i
joves especialment, ja siguin públics o privats.

•

Les anteriors conductes seran considerades infraccions greus i podran
ser sancionades amb multa de 250,01 a 500 €.

•

Queda totalment prohibit el llançament de recipients i botelles a l’espai públic.
Aquesta hauran de depositar-se a les papereres i elements expressament
destinats a tal efecte.

•

L’anterior conducta serà considerada
sancionada amb multa de fins a 250 €.

infracció

lleu

i

podrà

ser

•

Seran responsables solidaris i directes els pares o mares, tutors o tutores o
aquelles persones que ostentin la custodia legal de l’autor sempre que hi
consti dol, negligència o culpa (incloent-hi la conducta d’inobservança) quan la
conducta anterior es realitzi per un menor d’edat, independentment de la
responsabilitat civil subsidiària.

Article 43. Intervencions específiques

•

•

Els agents de l’autoritat duran a terme les intervencions cautelars
necessàries per retirar els envasos, recipients i altres materials destinats a
la conducta tipificada com infracció així com per destruir immediatament
aquests.

•

Quan els infractors siguin menors d’edat, els agents de l’autoritat hauran
d’avisat als pares, mares, tutors, tutores o qui correspongui i que es faci
càrrec de la custodia del menor per tal de comprovar l’existència de dol,
culpa o negligència, així com la simple inobservança, abans d’incoar
l’expedient sancionador.

•

Per tal de garantir la salut de les persones afectades, els/les agents de
l’autoritat podran acompanyar a aquestes als centres sanitaris que
considerin oportuns en cada cas.

Venda i consum de drogues,
psicotròpiques a la via pública

estupefaents

i

altres

substàncies

Article 44. Regulació i sancions aplicables
•

Queda totalment prohibit el consum i la tinença de drogues, estupefaents i
altres substàncies psicotròpiques, que siguin declarades il·legals a la legislació
vigent, encara que no siguin constitutives d’infracció penal:
•

A les vies públiques, espais, establiments, transports i edificis
municipals

•

Als centres educatius, locals per a infants, joves i altres establiments
similars així com als centres sanitaris.

•

Queda totalment prohibit l’abandonament dels estris emprats pel consum de
totes les substàncies i en tots els supòsits descrits anteriorment.

•

Les dues anteriors conductes seran considerades greus i podran ser
sancionades amb multa de 250,01 a 500 €.

•

Queda també prohibit que els organitzadors d’espectacles o titulars
d’establiments permetin o promoguin el consum i el tràfic de drogues,
estupefaents i demés substàncies psicotròpiques, independentment que la
seva conducta també sigui constitutiva d’infracció penal.

•

L’anterior conducta es constitutiva d’infracció molt greu i podrà ser
sancionada amb una multa de 500,01 a 1.000€.

•

Independentment de la responsabilitat civil subsidiària que els hi pertoqui, els
pares, mares, tutors, tutores o aquells que ostentin la guarda del menor que
infringeixi un dels anteriors preceptes, serà responsable solidari i directe de la
infracció tipificada, sempre que en la seva conducta hi existeixi dol, culpa o
negligència, així com la simple inobservança.

Article 45. Intervencions específiques
•

Els agents de l’autoritat duran a terme les intervencions cautelars necessàries
per retirar els envasos, recipients i altres materials destinats a al conducta
tipificada com infracció així com per destruir immediatament aquests.

•

Quan els infractors siguin menors d’edat, els/les agents de l’autoritat hauran
d’avisat als pares, mares, tutors, tutores o qui correspongui i que es faci càrrec
de la custodia del menor per tal de comprovar l’existència de dol, culpa o
negligència, així com la simple inobservança, abans d’incoar l’expedient
sancionador.

Article 46. Aplicació de mesures alternatives a la sanció econòmica.
• Pel que fa als supòsits tipificats en aquest capítol i d’acord amb l’article 116 del
Capítol II, regulador del règim sancionador, inclòs en el Títol III d’aquesta
Ordenança, l’Ajuntament podrà substituir la imposició de multes i reparació de
danys per treballs a la comunitat a través de l’establiment de mesures
alternatives, que consistiran en sessions formatives, participació en activitats
cíviques o altres tipus de treball en benefici de la comunitat, o qualsevol altra
similar. La tramitació i la gestió d’aquestes mesures alternatives serà a càrrec
de la Regidoria corresponent.
• En el cas que la persona infractora no assisteixi a les sessions formatives o
compleixi amb la seva participació o treballs en benefici a la comunitat,
imposades com a mesura alternativa a la sanció econòmica, es procedirà a la
imposició d’aquesta, d’acord amb la seva tipificació.

CAPÍTOL VI. ÚS COMÚ GENERAL I
IMPROPIS.

ESPECIAL DE L’ESPAI PÚBLIC. USOS

Article 47. Justificació de la seva regulació
•

La present regulació té la seva fonamentació en la utilització racional,
respectuosa i ordenada de la via i espais públics mitjançant instal·lacions
degudament regulades, la salut de les persones, la protecció de la propietat
industrial i intel·lectual, la competència lleial i els drets tant dels consumidors
com dels usuaris.

•

En aquest sentit, aquest capítol pretén vetllar per la protecció, el manteniment i
la millora dels valors fonamentals del paisatge urbà i la imatge del municipi.

Article 48. Concepte d’ús comú general i ús comú especial de la via pública

•

D’acord al que estableix la normativa municipal vigent, les vies, els espais
públics i les instal·lacions i el mobiliari urbà que hi estan ubicats son destinats a
l’ús comú generals, llevat d’aquelles activitats o instal·lacions emparades en
una llicència o una concessió d’ús comú especial o privatiu.

•

L’ús comú especial dels espais públics és aquell que sotmet la via pública o
l’espai públic a una intensitat d’ús o perillositat que sense excloure de forma
permanent altres usos, els afecta restrictivament o que suposa un aprofitament
que excedeix els usos definits com a generals.

•

És necessària la sol·licitud de la preceptiva llicència municipal per l’ús comú de
la via pública, l’atorgament de la qual es discrecional, tenint en compte les
circumstàncies de trànsit i el lloc on es projecten. En tot cas els titulars
d’autoritzacions d’ocupació a la via pública hauran de situar la llicència en un
lloc visible i vetllaran pel manteniment de l’espai ocupat en condicions idònies
de neteja i salubritat.

Article 49. Supòsits d’ús comú especial autoritzat
•

Les instal·lacions de mostres comercials establertes municipalment, les
instal·lacions de màquines expenedores vinculades a l’exercici d’alguna
activitat, altres instruments com es màquines d’esbarjo infantil que ocupin una
part de l’espai públic i que siguin traslladables, sempre que la seva ocupació
sigui transitòria, i la seva senyalització sigui correcta. Aquests elements han de
tenir una alçada de 90 cm com a mínim i 2.10 com a màxima i han d’estar
col·locats de forma paral·lela a la façana.

•

Taules, cadires, panells, pissarres, jardineres, para-sols i/o estufes sempre que
compleixin les característiques d’aquesta Ordenança i que se situïn en l’espai
degudament senyalitzat.

•

Els tendals aïllats, plegables i sense estructura auxiliar permanent o fixa, que
respectin la normativa vigent relativa als elements sortints i que no dificultin en
cap cas el transit de les persones

•

Paravents situats a la via pública, d’acord amb la regulació establerta a l’article
70 d’aquesta Ordenança

•

El rodatge de pel·lícules o anuncis publicitaris que impliquin un us de la via
pública intens.

•

La celebració d’actes públics

•

La celebració d’esdeveniments esportius.

•

Les instal·lacions no permanents per a fires o festes tradicionals.

•

Els guals, reserves d’estacionament de càrrega i descarrega, tanques i altres
elements de protecció situats a la via pública, contenidors i grues de
construcció.

Article 50. Supòsits d’ús comú especial no autoritzat



No està autoritzada la prestació de serveis a l’espai públic.

•

Col·laborar en l’espai públic amb qui realitza aquestes activitats no autoritzades,
vigilar i alertar sobre la presencia d’aquestes.

•

La demanda i ús d’aquestes prestacions no autoritzades en aquest article

•

Aquestes conductes seran considerades com a greus, i es podrà imposar
una sanció de 250,01 a 500 €.

Article 51. Usos impropis de l’espai públic
•

Queden totalment prohibits els següents usos impropis de l’espai públic:

•

Banyar-se en les fonts, estanys o similars espais aquàtics del municipi

•

Acampar a l’espai públic amb elements instal·lats: tendes de campanya,
vehicles, caravanes, autocaravanes i similars. No obstant hi haurà assenyalats
uns llocs específics dins el municipi, que hauran de ser indicats per els agents
de l’autoritat que intervinguin en aquests supòsits.

•

Dormir en els espais públics, sempre i quan aquest fet no sigui causa d’una
situació de pobresa i vinculada a Serveis Socials del municipi.

Article 52. Sancions aplicables
•

Totes les conductes descrites a l’apartat anterior seran tipificades com a
infraccions lleus, i podran ser sancionades amb una multa de fins a 250 €.

Article 53. Intervencions específiques
•

Aquells mitjans emprats en les accions descrites als anteriors articles podran
ser retirats per els agents de l’autoritat i la Brigada Municipal.

Article 54. Aplicació de mesures alternatives a la sanció econòmica.
• Pel que fa als supòsits tipificats en aquest capítol i d’acord amb l’article 116 del
Capítol II, regulador del règim sancionador, inclòs en el Títol III d’aquesta
Ordenança, l’Ajuntament podrà substituir la imposició de multes i reparació de
danys per treballs a la comunitat a través de l’establiment de mesures
alternatives, que consistiran en sessions formatives, participació en activitats
cíviques o altres tipus de treball en benefici de la comunitat, o qualsevol altra
similar. La tramitació i la gestió d’aquestes mesures alternatives serà a càrrec
de la Regidoria corresponent.
• En el cas que la persona infractora no assisteixi a les sessions formatives o
compleixi amb la seva participació o treballs en benefici a la comunitat,
imposades com a mesura alternativa a la sanció econòmica, es procedirà a la
imposició d’aquesta, d’acord amb la seva tipificació.

CAPÍTOL VII. ACTITUTS DE VANDALISME CONTRA EL MOBILIARI URBÀ QUE
COMPORTI EL DETERIORMAMENT DE L’ESPAI URBÀ

Article 55. Justificació de la seva regulació
La finalitat de la següent regulació té com a objectiu vetllar pel respecte, salut i
seguretat de les persones que integren el municipi de Sant Pere de Ribes, així com els
bens i el patrimoni municipal que el conformen.
Article 56. Regulació

•

Queden prohibides les conductes considerades vandàliques o agressives amb
el mobiliari urbà, que a més comportin perill o risc per la integritat física o salut
de les persones o els bens del municipi.

•

Resten prohibides aquelles actituds que generin un deteriorament greu i
considerable en el mobiliari urbà, les destrosses dels espais públics o dels
elements d’aquests espais, i que no estiguin contemplats a l’article anterior.

•

Les persones que organitzin activitats lúdiques, culturals, esportives o de
qualsevol altre índole a Sant Pere de Ribes, i en qualsevol ocasió i època de
l’any, procuraran que durant la celebració d’aquesta activitat no es produeixi
qualsevol de les conductes descrites en els apartats 1 i 2. Si en motiu de la
celebració d’aquests actes es produeix alguna d’aquestes actituds, els
organitzadors ho hauran de comunicar als agents de l’autoritat.

•

Seran responsables solidaris i directes els pares o mares, tutors o tutores o
aquelles persones que ostentin la custodia legal de l’autor, sempre que hi
consti dol, negligència o culpa (incloent-hi la conducta d’inobservança) quan la
conducta anterior es realitzi per un menor d’edat, independentment de la
responsabilitat civil subsidiària.

Article 57. Sancions aplicables
•

Sens perjudici de la legislació penal, aquelles conductes previstes a l’apartat 1
seran constitutives d’infracció molt greu en aquesta ordenança i podran ser
sancionades amb multa de 500,01 a 1.000 €.

•

Sens perjudici de la legislació penal, aquelles conductes previstes a l’apartat 2
seran constitutives d’infracció greu en aquesta ordenança i podran ser
sancionades amb multa de 250,1 a 500 €.

Article 58. Intervencions específiques
•

Si la infracció és comesa per un menor d’edat, els agents de l’autoritat duran a
terme les diligencies oportunes per formular la denúncia pertinent si concorren
les circumstàncies previstes en el citat apartat.

•

A més, els agents de l’autoritat podran intervenir amb caràcter cautelar sobre
tots aquells materials i instruments utilitzats en la comissió de l’acció.

Article 59. Aplicació de mesures alternatives a la sanció econòmica.
• Pel que fa als supòsits tipificats en aquest capítol i d’acord amb l’article 116 del
Capítol II, regulador del règim sancionador, inclòs en el Títol III d’aquesta
Ordenança, l’Ajuntament podrà substituir la imposició de multes i reparació de
danys per treballs a la comunitat a través de l’establiment de mesures
alternatives, que consistiran en sessions formatives, participació en activitats
cíviques o altres tipus de treball en benefici de la comunitat, o qualsevol altra
similar. La tramitació i la gestió d’aquestes mesures alternatives serà a càrrec
de la Regidoria corresponent.
• En el cas que la persona infractora no assisteixi a les sessions formatives o
compleixi amb la seva participació o treballs en benefici a la comunitat,
imposades com a mesura alternativa a la sanció econòmica, es procedirà a la
imposició d’aquesta, d’acord amb la seva tipificació.

CAPÍTOL VIII. ÚS D’ INSTRUMENTS I OBJECTES PERILLOSOS

Article 60. Justificació de la seva regulació
•

Aquest capítol vol regular la correcta tinença d’ instruments i objectes perillosos,
la seva circulació i el seu ús amb la finalitat de vetllar per la protecció i
seguretat dels ciutadans i ciutadanes del municipi, sempre i quan dites accions
no siguin il·lícits penals tipificats legalment.

Article 61. Regulació
•

Queda totalment prohibit portar instruments i objectes perillosos tant a la via
com a l’espai públic. No obstant si que serà permesa la seva circulació sempre
que el seu transport sigui imprescindible des de el lloc on és dipositat fins al lloc
de destí, per un ús lícit d’aquest.

•

Queda totalment prohibit portar objectes o instruments perillosos a la via o
espai públic per les altres persones.

•

Queda totalment prohibit circular amb imitacions d’instruments o objectes
perillosos que puguin confondre.

•

Queda totalment prohibit l’exhibició d’aquests objectes o instruments amb
l’objectiu d’intimidar.

•

Seran responsables solidaris i directes els pares o mares, tutors o tutores o
altres figures similars, sempre que hi consti dol, negligència o culpa (incloent-hi
la conducta d’inobservança) quan la conducta anterior es realitzi per un menor
d’edat, independentment de la responsabilitat civil subsidiària.

•

Queden exclosos d’aquesta prohibició les forces i cossos de seguretat de
l’Estat, agents de l’autoritat i Policia local del municipi, així com vigilants de
seguretat, que òbviament en l’exercici de la seva professió han de dur.

Article 62. Sanció aplicable

•

Les conductes descrites als apartats 1 i 2 de l’article anterior seran
considerades infraccions molt greus i podran ser sancionades amb multa de
500,01 a 1.000 €, sense perjudici de la legislació penal.

•

Les conductes descrites als apartats 3 i 4 de l’article anterior seran
considerades infraccions greus i podran ser sancionades amb multa de 250,01
a 500 €.

Article 63. Intervencions específiques
•

Quan la persona infractora sigui un menor, els agents de l’autoritat practicaran
les diligències necessàries per comprovar si concorren les circumstàncies
establertes a l’apartat 5 de l’article 95 , i procedir a la seva denúncia.

Article 64. Aplicació de mesures alternatives a la sanció econòmica.
• Pel que fa als supòsits tipificats en aquest capítol i d’acord amb l’article 116 del
Capítol II, regulador del règim sancionador, inclòs en el Títol III d’aquesta
Ordenança, l’Ajuntament podrà substituir la imposició de multes i reparació de
danys per treballs a la comunitat a través de l’establiment de mesures
alternatives, que consistiran en sessions formatives, participació en activitats
cíviques o altres tipus de treball en benefici de la comunitat, o qualsevol altra
similar. La tramitació i la gestió d’aquestes mesures alternatives serà a càrrec
de la Regidoria corresponent.
• En el cas que la persona infractora no assisteixi a les sessions formatives o
compleixi amb la seva participació o treballs en benefici a la comunitat,
imposades com a mesura alternativa a la sanció econòmica, es procedirà a la
imposició d’aquesta, d’acord amb la seva tipificació.

CAPÍTOL IX. ALTRES CONDUCTES QUE PERTORBEN LA CONVIVÈNCIA
CIUTADANA. ÚS DE ZONES VERDES, PARCS, JARDINS I EQUIPAMENTS
MUNICIPALS.

Article 65. Justificació de la seva regulació
•

El present capítol s'erigeix per tal de protegir el bon ús dels equipaments
municipals, les zones verdes i parcs dels espais públics, les plantacions i altres
elements d’aquests espais i així com de la defensa del patrimoni verd urbà en
el sentit més ampli.
Aquest apartat també haurà de ser garant de la seguretat de les persones en
aquestes zones de l’espai públic.

Article 66. Regulació de l’ús de les zones verdes, parcs i jardins
•

Queda totalment prohibit qualsevol acció que danyi, enlletgeixi o embruti els
espais verds, l’arbrat, les plantacions i tota mena d’instal·lació complementària
(estàtues, instal·lacions d’enllumenat, tanques, papereres i resta de mobiliari
urbà).

•

Queda específicament prohibit:

•

Trepitjar els parterres, plantacions, plantes i flores de les zones de gespa, llevat
que estigui expressament autoritzat.

•

Pujar als arbres, sacsejar-los, trencar-los, gravar-los o raspar-los.

•

Talar arbres o qualsevol altra acció que impliqui la mort o un dany als arbres i
arbustos.

•

Utilitzar els arbres per penjar-hi cartells i altres materials que foradin o trenquin
part de l’arbre.

•

Abocar líquids, siguin o no perjudicials en les proximitats dels arbres i altres
plantacions dels espais verds

•

Abocar restes de poda procedents de propietats privades a la via pública no
dipositades a nit abans del dia assignat de recollida.

•

Llençar escombraries, runes o residus en les proximitats dels arbres i altres
plantacions dels espais verds

•

Sostreure o fer malbé els diferents elements de jardineria

•

Extreure pedres, sorra, plantes o similars de les zones dels espais verds o
proximitats dels arbres i arbustos

•

Arrencar flors, plantes i fruits

•

Dur activitats que perjudiquin la fauna del municipi

•

Agafar una quantitat excessiva d’aigua dels espais aquàtics del municipi per un
ús de caràcter privat, sempre i quan no sigui per un tancament o tall de
subministrament, o necessitat personal lligada a la situació econòmica de la
persona.

•

Banyar-se, rentar-se, rentar vehicles i objectes a les fonts, estanys o altres
espais aquàtics, sempre que la seva utilització per a tal finalitat no estigui
expressament autoritzada.

•

Beure directament del tub o sortidor de les fons, excepte que existeixi una
instal·lació especial per poder-ho realitzar. En cap cas, podran beure de les
fonts de forma directa els animals.

•

Circular amb qualsevol vehicle de motor per llocs destinats a vianants o per
parterres. Tampoc es permet saltar per sobre d’arbustos i altres elements dels
espais verds.

•

Qualsevol altre acte que malmeti o sigui contrari al manteniment, respecte i
conservació dels espais verds del municipi i dels seus elements.

•

Els pares o mares, tutors o tutores, guardadors o guardadores, per aquelles
accions dels menors d’edat que depenguin d’ells, seran responsables directes i
solidaris de les infraccions comeses, sempre que per la seva part existeixi dol,
culpa o negligència, incloent-hi la simple inobservança, sense perjudici de la
responsabilitat civil subsidiària.

Article 67. Sanció aplicable
•

Les conductes detallades en l’article anterior seran constitutives d’infracció lleu i
podran ser sancionades amb multa de fins a 250 €.

•

En el cas que la infracció hagi estat comesa per un menor d’edat, els agents de
l’autoritat practicaran les diligències necessàries per comprovar si existeixen
les circumstàncies estipulades a l’apartat 3 de l’article 102, i per tant procedir a
la corresponent denúncia.

Article 68. Regulació de l’ús dels equipaments municipals
•

S’entén per equipament municipal aquells equipaments que donen cabuda a
programes, activitats i serveis per a persones de totes les edats amb la finalitat
d’aconseguir la dinamització sociocultural i l’acció comunitària. Per exemple:
piscines municipals, poliesportius o altres equipaments de titularitat municipal.

•

Quedarà específicament prohibit:

•

La intrusió en aquests equipaments públics sense autorització o permís
específic.

•

L’anterior conducta serà considerada una infracció lleu i podrà ser
sancionada amb multa de fins a 250€.

•

Tots aquells actes de vandalisme que malmetin l’edifici municipal i les seves
instal·lacions.

•

El comportament incívic dins dels equipaments municipals que pertorbin la
tranquil·litat o la llibertat de fer dels altres usuaris/es i treballadors/es
municipals o empreses contractades per la gestió del servei.

•

Les anteriors conductes es consideraran infraccions greus i podran ser
sancionades amb multa de 250,01 a 500€.

Article 69. Intervencions específiques
•

Els agents de l’autoritat podran intervenir i retirar amb caràcter cautelar aquells
materials, gènere o mitjans emprats per realitzar l’acció concreta.

Article 70. Aplicació de mesures alternatives a la sanció econòmica.
• Pel que fa als supòsits tipificats en aquest capítol i d’acord amb l’article 116 del
Capítol II, regulador del règim sancionador, inclòs en el Títol III d’aquesta
Ordenança, l’Ajuntament podrà substituir la imposició de multes i reparació de
danys per treballs a la comunitat a través de l’establiment de mesures
alternatives, que consistiran en sessions formatives, participació en activitats
cíviques o altres tipus de treball en benefici de la comunitat, o qualsevol altra
similar. La tramitació i la gestió d’aquestes mesures alternatives serà a càrrec
de la Regidoria corresponent.

• En el cas que la persona infractora no assisteixi a les sessions formatives o
compleixi amb la seva participació o treballs en benefici a la comunitat,
imposades com a mesura alternativa a la sanció econòmica, es procedirà a la
imposició d’aquesta, d’acord amb la seva tipificació.

CAPÍTOL X: TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS

Article 71. Concepte d’animal domèstic i justificació de la seva regulació
•

•

La present Ordenança regula aquells aspectes relatius a la tinença d’animals
domèstics que afecten o impacten de forma directa i clara a la convivència
ciutadana i a la protecció de l’espai públic, entenent que el comportament cívic
del ciutadà propietari d’un animal domèstic vers l’espai públic i els altres
ciutadans és essencial alhora de poder exercir de forma plena i pacífica el dret
a la tinença d’animals domèstics.
Tinença d’animals domèstics i convivència

Article 72. Disposicions generals

• Resten exclosos de la regulació d’aquest Capítol els animals destinats al treball
i els animals d’experimentació
•

La tinença d’animals salvatges de manifesta agressivitat i potencialment
perilloses o susceptibles de poder provocar enverinaments per la seva
mossegada o picada i d’altres animals domèstics no qualificats com de
companyia en domicilis particulars estarà sotmesa a l’autorització expressa de
l’Ajuntament.

•

La criança domèstica d’aus de corral, conills, coloms i altres animals anàlegs,
en domicilis particulars, quedarà condicionada al fet que les circumstàncies de
llur allotjament, l’adequació de les instal·lacions i el nombre d’animals ho
permetin, tant en l’aspecte higiènic sanitari com per la no existència
d’incomoditats ni perills per als veïns o per altres persones. La tinença
d’animals a que fa referència aquest apartat serà considerada una
activitat econòmica quan el nombre dels animals sobrepassi el límit de
les necessitats de consum immediates de la unitat familiar del posseïdor.
En aquest cas, s’haurà de sol·licitar llicència municipal d’activitats.

Article 73. Regulació i sancions aplicables
•

Els posseïdors de gossos i/o altres animals domèstics estaran obligats a
vacunar-los, a partir de l’edat reglamentada en la normativa vigent, contra
aquelles malalties que es determinin com a objectius de prevenció.

•

Cada propietari i/o posseïdor haurà de disposar de la cartilla sanitària
corresponent, on s’especificaran les característiques de l’animal, el seu estat
sanitari i les dades precises de la identitat del propietari.

•

La infracció dels dos dos apartats anteriors tindrà la consideració de lleus
i podran ser sancionades amb multa de fins a 250€.

•

Els excrements produïts per els animals domèstics hauran de ser netejats i
retirats de forma quotidiana, sense que aquests causin molèsties a la resta dels
veïns,entenent que aquesta infracció atemptaria contra la salubritat pública.

•

La infracció de l’anterior apartat tindrà la consideració de greu i podrà ser
sancionada amb multa de 250,01 a 500 €.

•

Els propietaris de gossos que hagin agredit i causat lesions a persones o altres
animals estan obligats a:
•

Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona
agredida, als seus representants legals i a les autoritats competents que ho
sol·licitin.

•

Comunicar-ho, en un termini màxim de 24 hores posteriors als fets, a la
Regidoria de Salut Pública d’aquest Ajuntament, i posar-se a disposició de
les autoritats municipals.

•

Sotmetre l’animal agressor a l’observació veterinària obligatòria, en el
Centre Municipal de Zoonosi o, amb l’autorització prèvia, a qualsevol
consulta veterinària d’exercici lliure, i seguir les disposicions que determini
el veterinari.

•

Presentar, a la Regidoria de Salut Pública o on aquesta determini, la
documentació sanitària del gos i el certificat veterinari de l’observació
veterinària, en un termini no superior a les 48 hores de produïda la lesió, i
als
14
dies
d’iniciada
l’observació
esmentada.

•

Comunicar a la Regidoria de Salut Pública qualsevol incidència que es
produeixi (mort de l’animal, robatori, pèrdua, desaparició, trasllat, etc.)
durant el període d’observació veterinària.

•

La infracció de les anteriors obligacions seran considerades greus i
podran ser sancionades amb multa de 250.01 a 500 €.

•

Queda especialment prohibit:

-

Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre’ls a qualsevol altra
pràctica que els produeixi patiment o danys injustificat. No es considerarà
maltractar un animal, quan s’actuï per autodefensa o defensa de qualsevol
persona que sigui atacada per l’animal.

-

Abandonar-los. Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista
higiènic sanitari.

-

Practicar-los mutilacions, llevat d’aquelles controlades pels veterinaris en cas
de necessitat.

-

No facilitar-los l’alimentació necessària per subsistir.

-

L’ús d’animals en espectacles, lluites i altres activitats si aquestes poden
ocasionar-los patiment, fer-los objecte de burles o tractaments antinaturals, o
bé si poden ferir la sensibilitat de les persones que les contemplen.

-

L’incompliment de les anteriors prohibicions seran considerades com a
molt greus i podran ser sancionades de 1.000,01 a 2.000 €.

-

Fer-ne donació com a premi, recompensa o regal de compensació per altres
adquisicions de naturalesa distinta a la transacció onerosa d’animals

-

Vendre’ls a laboratoris o clíniques, sense control de l’Administració.

-

Vendre’ls als menors de 14 anys i a incapacitats sense l’autorització dels qui
en tenen la pàtria potestat o la custòdia.

-

Exercir la venda ambulant de qualsevol animal. Només l’autoritat municipal
autoritzarà la venda d’animals domèstics petits, de producció i consum,
excloent-hi gossos i gats, en mercats i fires legalitzades.

-

Els propietaris de gossos de vigilància han de tenir-los de manera que els
vianants no prenguin cap mal, ni que l’animal pugui abandonar el recinte i
atacar a
qui
circuli
per
la
via
pública.

-

L’incompliment de les anteriors prohibicions seran considerades com a
greus i podran ser sancionades amb multa de 250,01 a 500€.

-

Donar de menjar als animals a la via pública.

-

S’hauran de col·locar en un lloc visible un rètol advertint del perill de
l’existència
d’un
gos
vigilant
el
recinte.

-

L’incompliment de les anteriors prohibicions seran considerades com a
lleus i podran ser sancionades amb multa de fins a 250 €.

Article 74. Intervencions específiques
•

Quan les circumstàncies ho aconsellin i ho consideri necessari l’autoritat
municipal, aquesta podrà obligar a recloure l’animal agressor al dipòsit municipal
o de l’entitat supramunicipal delegada per al període d’observació veterinària. De
totes maneres a petició del propietari i sota control veterinari, l’observació
antiràbica dels gossos agressors podrà fer-se en el domicili del propietari sempre
i quan el gos estigui vacunat contra la ràbia i inclòs en el cens caní municipal.

•

Mitjançant els seus agents, l’Ajuntament podrà comissar els animals objecte de
protecció en el mateix moment en què hi hagi indicis racionals d’infracció de les
disposicions de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats
potencialment
perillosos.

•

El comís a què es refereixen els apartats anteriors tenen el caràcter de
preventiu fins a la resolució de l’expedient sancionador corresponent, que en tot
cas ha de determinar la destinació final que s’ha de donar als animals comissats.

•

Les despeses ocasionades pels comisos dels animals i les actuacions
relacionades amb aquest són a compte de qui comet la infracció i/o el propietari
de
l’animal.

B. Animals domèstics i espai públic
Article 75. Justificació de la seva regulació
•

El posseïdor d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària del
propietari, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni
a les persones, a les coses, a les vies, als espais públics i al medi natural en
general, d’acord amb el que estableix l’article 1905 del Codi Civil.

Article 76. Regulació i sancions aplicables
•

A les vies públiques els gossos aniran proveïts de corretja o cadena i collar,
amb la seva identificació censal.

•

El trasllat de gossos i gats per mitjà de transport públic es realitzarà d’acord
amb les disposicions vigents i les que dicti la Generalitat de Catalunya o les
autoritats competents en cadascun dels casos.

•

Els gossos pigall podran circular lliurement en els transports públics, sempre
que vagin acompanyats pel seu amo i gaudeixin de les condicions higiènic
sanitàries i de seguretat previstes legalment.

•

Els posseïdors de gossos i de gats han d’adoptar mesures per no embrutar
amb les deposicions fecals les voravies, zones de vianants, parcs, parcs infantils,
zones enjardinades i, en general, qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants.
Els posseïdors són responsables de recollir els excrements convenientment,
mitjançant bosses de plàstic, de paper o recollidor especialment indicat a l’efecte,
i dipositar-los als contenidors d'escombraries amb caràcter preferent. En tot cas
queda prohibida la permanència d’animals domèstics en parcs infantils i en
zones de jocs públics.

•

El no compliment de les anteriors disposicions tindrà la consideració de
greu i les conductes podran ser sancionades amb multa de 250,01 a 500 €.

•

Queda totalment prohibit:
•

Mantenir els animals de companyia en vehicles estacionats.

•

L’incompliment de l’anterior prohibició serà considerada com a molt
greu i podrà ser sancionada amb multa de fins a 250 €.

•

L’entrada de gossos i gats en tota mena de locals destinats a la fabricació,
emmagatzematge, transport o manipulació d’aliments queda expressament
prohibida.

•

Queda prohibida la circulació o permanència de gossos i altres animals a
les piscines públiques durant la temporada de banys.

•

Els propietaris d’establiments públics de tota mena, segons el seu criteri,
podran prohibir l’entrada i la permanència de gossos en llurs establiments.
Encara que s’autoritzi s’exigirà que tinguin el morrió col·locat i que vagin
subjectes per corretja o cadena. En cas de prohibició hauran de senyalitzarho amb rètol i en un lloc visible.

•

Les prohibicions anteriors no seran aplicables als gossos guia dels
invidents

•

Alimentar els animals en la via pública i en els espais públics: portades,
finestres, terrasses i balcons, especialment aquells que no tenen propietari
legal conegut, com poden ser gats, gossos, coloms, gavines i altres.

•

Deixar deposicions fecals dels gossos i gats a les vies públiques, i en
general a qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants. Els propietaris dels
animals són responsables de l’eliminació correcta d’aquestes deposicions.
En cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els agents de
l’autoritat municipal podran requerir al propietari o a la persona que
condueixi l’animal perquè procedeixi a retirar les deposicions. En cas de no
ser atesos en el seu requeriment, podran imposar la sanció pertinent.

•

Des de les 22 hores fins les 8 hores, deixar en patis, terrasses, galeries,
balcons o altres espais oberts, animals domèstics que amb els seus sons,
crits o cants destorbin el descans dels veïns.

•

L’incompliment de les anteriors prohibicions tindrà caràcter
d’infraccions greus i podran ser sancionades amb multa de 500 a
1.000 €.

Especial regulació per a gossos potencialment perillosos
Article

•

77.

Concepte

de

gos

potencialment

perillós

S’entendrà per gossos potencialment perillosos, els que presentin una o més d’una de les circumstàncies següents:

•

Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos.

•

Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.

•

Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments:
Bullmastiff, Dòberman, Dog Argentí, Dog de Bordeus, Fila Brasileiro, Mastí
Napolità, Pit Bull Terrier, Presa Canari, Rottweiler, Staffordshire Bull Terrier,
American Staffodshire Terrier,Tosa Japonés, Tosa Inu i Akita Inu.

•

Gossos que es corresponguin amb totes o la majoria de les característiques
següents:

•

Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat,
vigor i resistència.

•

Caràcter marcat i gran valor

•

Pel curt

•

Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 cm, altura a la creu entre 50 i 70
cm i pes superior a 20 kg.

•

Cap voluminós, cuboide, robusta, amb el crani ample i gran, galtes
musculoses i bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla
i profunda.

•

Coll ample, musculós i curt

•

Pit massís, ample, gran, profund, costelles arcades i lloc musculat i curt.

•

Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors
molt musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle
moderat.

Article 78. Regulació i sancions aplicables
•

Les persones que tinguin i/o condueixin un gos potencialment perillós, hauran
de ser obligatòriament majors d’edat i hauran de sol·licitar una llicència a
l’Ajuntament.

•

Per l’obtenció i renovació de la llicència administrativa per a la tinença
d’animals potencialment perillosos es requeriran els següents requisits:

•

Ser major d’edat

•

Els titulars hauran d’inscriure el gos en el cens municipal

•

Els gossos hauran de dur el xip identificatiu

•

S’haurà de presentar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat
civil per un import no inferior a 150.253 euros

•

No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus, d’acord
amb l’article 3 del Decret 170/2002, de l’11 de Març

•

Certificat de capacitat física i aptitud psicològica d’acord amb l’article
3 del Decret 170/2002 de l’11 de Març.

•

Certificat negatiu d’antecedents penals, d’acord amb l’article 3 del
Decret
170/2002
de
l’11
de
Març

•

La llicència tindrà un període de validesa d’un any. No obstant, la llicència
perdrà la seva vigència en el moment en que el seu titular deixi de complir
qualsevol dels requisits exigits.

•

La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics
exigirà que la persona que els condueixi controli porti amb ell la llicència
administrativa a que es refereix l’article 3 del Reial Decret 278/2002, de 22 de
març, així com el certificat acreditatiu de la inspecció de l’anual en el Registre

Municipal

d’animals

potencialment

perillosos.

•

A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als
transports públics i als llocs i als espais d’ús públic en general, els gossos
potencialment perillosos han d’anar obligatòriament lligats amb una cadena o
corretja no extensible de menys de 2 metres i proveïts del corresponents morrió,
i en cap cas es permet portar més d’un d’aquests gossos per persona. No
poden
ser
conduïts
per
menors
de
16
anys.

•

Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de
tenir les característiques següents, a fi d’evitar que els animals en surtin i
cometin
danys
a
tercers:

a. Les parets i les tanques han de ser suficientment altes i consistents i
han d’estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal.
b. Les portes de les instal·lacions han de ser tan resistents i efectives
com la resta del contorn i s’han de dissenyar per evitar que els animals
puguin
desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.
c. El recinte ha d’estar convenientment senyalat amb l’advertiment que
hi ha un gos d’aquest tipus.
La sostracció o pèrdua de l’animal ha de ser comunicada pel seu titular al
responsable del Registre Municipal d’animals potencialment perillosos en un
termini
màxim
de
48
hores.
•

Incomplir la obligació d’identificar el gos o animal perillós.

•

Ometre la inscripció en el Registre.

•

El transport de gossos o animals potencialment perillosos sense adoptar les
mesures preventives que les circumstàncies aconsellin per garantir la seguretat
de les persones, béns o altres animals durant el temps del transport o en el
moment de la càrrega i descarrega d’aquests animals.

•

La negativa o resistència a subministrar dades o facilitar la informació requerida
per les autoritats competents o els seus agents, així com el subministrament
d’informació inexacta o documentació falsa sobre l’animal.

•

El no compliment d’aquestes condicions es consideraran conductes
greus i podran ser sancionades amb multa de 300,52 a 2.404, 05 € d’acord
amb la Llei Estatal 50/1999 de 23 de Desembre.

•

Queda especialment prohibit:
•

Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència

•

Abandonar un animal potencialment perillós, entenent per abandonament
aquell gos que essent identificat o no, aquest no vagi acompanyat per una
persona.

•

Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos o un animal potencialment
perillós a qui no en tingui llicència.

•

Fer activitats d’ensinistrament d’atac no autoritzades per activar la seva
agressivitat o per a finalitats prohibides.

•

Ensinistrar animals potencialment perillosos per una persona que no tingui
certificat de capacitació.

•

Participar en la realització de combats de gossos, en els termes que
s’estableixen
legalment.

•

L’incompliment de les anteriors prohibicions seran considerades
infraccions molt greus i podran ser sancionades amb multa de
2.404,06 a 15.025,30 € d’acord amb la Llei Estatal 50/1999 de 23 de
Desembre.

Article 79. Aplicació de mesures alternatives a la sanció econòmica
• Pel que fa als supòsits tipificats en aquest capítol i d’acord amb l’article 116 del
Capítol II, regulador del règim sancionador, inclòs en el Títol III d’aquesta
Ordenança, l’Ajuntament podrà substituir la imposició de multes i reparació de
danys per treballs a la comunitat a través de l’establiment de mesures
alternatives, que consistiran en sessions formatives, participació en activitats
cíviques o altres tipus de treball en benefici de la comunitat, o qualsevol altra
similar. La tramitació i la gestió d’aquestes mesures alternatives serà a càrrec
de la Regidoria corresponent.
• En el cas que la persona infractora no assisteixi a les sessions formatives o
compleixi amb la seva participació o treballs en benefici a la comunitat,
imposades com a mesura alternativa a la sanció econòmica, es procedirà a la
imposició d’aquesta, d’acord amb la seva tipificació.
Article 80.bis. Intervencions específiques
•

En el cas que la infracció sigui la tinença de gossos o animals potencialment
perillosos sense llicència, l’infractor haurà de complir sempre amb la mesura
alternativa decidida per l’Administració pública i prevista a l’article 105
d’aquesta Ordenança i també dur a terme el pagament de la sanció imposada, que
tal i com estableix l’article 115.3 del règim sancionador, podrà ser reduïda al 50%,
sempre que el pagament es faci de forma immediata.

•

Les infraccions tipificades en els articles anteriors poden comportar com a sancions
accessòries la confiscació, el decomís, l’esterilització o el sacrifici dels gossos o
animals potencialment perillosos, la clausura de l’establiment i la suspensió
temporal o definitiva de la llicència per tinença d’animals potencialment perillosos o
del certificat de capacitació del propietari.

•

Tindran la consideració d’infraccions administratives lleus l’incompliment de
qualsevol de les obligacions que estableix aquest capítol no tipificades com a
infraccions greus o molt greus.

TÍTOL III:
EL RÈGIM SANCIONADOR I ALTRES NORMES D’APLICACIÓ

CAPÍTOL I: INSPECCIÓ, CONTROL I REVISIÓ

Article 81. Disposicions generals
•

Els serveis municipals hauran de vetllar pel compliment del que estableix la
present Ordenança així com pel manteniment de l’ordre públic. Per tant,
totes les activitats que han estat regulades en aquesta estaran subjectes a
l’acció inspectora de l’Ajuntament, que es podrà endegar en qualsevol cas i
moment, sense perjudici de les corresponents accions especials de control
d’activitats o revisió de llicències municipals.

•

La vigilància, la inspecció i la sanció de les infraccions comeses contra la
present Ordenança és competència municipal, sense perjudici d’aquelles
competències que corresponen a altre autoritats per tal de complir amb la
normativa vigent.

•

Les persones assenyalades a l’article 3 d’aquesta Ordenança, sota el títol
d’aplicació subjectiva, estaran obligades a facilitar la tasca inspectora, duta
a terme pel personal d’aquesta Corporació, degudament identificats, i que
exerceixi les corresponents tasques d’inspecció derivades de la present
Ordenança. La facilitació respon al deure de subministrar tota aquella
informació requerida, tant de forma escrita com verbal.

Article 82. Valor probatori dels agents de l’autoritat
•

En els procediments sancionadors instruïts arrel de la present Ordenança,
els fets constatats pels agents de l’autoritat tindran caràcter i valor probatori.
No obstant, els interessats o interessades podran aportar i fer servir les
proves que considerin oportunes.

•

En els expedients sancionadors que s’instrueixin, i d’acord amb la legislació
vigent es podran incorporar imatges dels fets que es denuncien (en
fotografia, filmació o altres mitjans audiovisuals) que permetin acreditar els
fets d’acord amb la normativa aplicable. L’ús de les videocàmeres quedarà
supeditada a la legislació aplicable i al principi de proporcionalitat.

Article 83. Denúncies ciutadanes
•

D’acord amb l’obligació establerta en la present Ordenança a l’article 6,
qualsevol ciutadà podrà presentar denúncies per posar en coneixement de
l’Ajuntament l’existència d’un fet que pugui ser constitut d’una infracció
d’allò regular en aquesta Ordenança.

•

En totes les denúncies presentades haurà de constar:
•
•
•
•

La identitat de la persona o persones que la presenten
Un breu relat dels fets constituís de la infracció
La data de la comissió de la infracció
Si és possible, la identificació de les persones responsables.

•

En els casos en els que la denúncia vagi acompanyada d’un procediment
sancionador, l’Ajuntament comunicarà a les persones denunciants la
iniciació o no del procediment, així com la corresponent resolució.

•

Es podrà declarar per part de l’instructor de l’expedient la confidencialitat de
la persona denunciant i les seves dades personals sempre que hi hagi risc
per la naturalesa de la infracció denunciada i quan ho demani el propi
denunciant.

CAPÍTOL II: RÈGIM SANCIONADOR

Article 84. Potestat administrativa
•

D’acord amb l’article 139 de la Llei 7/1985 de 2 d’Abril, reguladora de les bases
del Règim Local. L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, d’acord amb la
legislació aplicable, i en defecte de normativa sectorial aplicable – estatal,
autonòmica o local- estableix els tipus d’infraccions així com la imposició de
sancions per l’incompliment dels deures, prohibicions o limitacions que
contenen la present Ordenança, amb l’objectiu de vetllar per la convivència
ciutadana i l’ús dels serveis, equipaments, instal·lacions i espais públics.

Article 85. Infraccions i classificació
•

Constituiran infracció administrativa aquells fets o conductes per acció o
omissió que impliquin l’incompliment o la vulneració total o parcial de les
disposicions establertes en aquesta Ordenança.

•

Les infraccions i sancions tipificades seran d’aplicació en defecte de regulació
per la legislació sectorial aplicable.

•

Les infraccions d’aquesta Ordenança es classifiquen en:
•
•
•

Lleus: imposició de multa fins a 250 €.
Greus: imposició de multa de 250,01 a 500 €
Molt greus: imposició de multa de 500,01 a 1.000 €.

Article 86. Graduació de les sancions
Les sancions aplicades en aquesta Ordenança es guiaran pel principi de
proporcionalitat i es tindran sempre en consideració els següents criteris de graduació:
•
•
•
•
•

La gravetat de la infracció comesa
La intencionalitat de l’acció o omissió
La naturalesa dels perjudicis ocasionats
La capacitat econòmica de la persona infractora només en aquelles situacions
de pobresa justificada pels Serveis Socials
Si existeix reincidència d’acció i reiteració

•

Entenem per reincidència quan en el període d’un any s’han comés més d’una
infracció d’aquesta Ordenança i existeix a més, resolució ferma.

•

Entenem per reiteració quan la persona responsable de la infracció ja ha estat
sancionada per infraccions contingudes en aquesta Ordenança.

Article 87. Responsabilitat de les infraccions
•

Cal assenyalar que si durant el període d’investigació adreçat a identificar les
persones infractores, no sigui possible determinar el seu grau de participació
en els actes corresponents, la responsabilitat serà solidària.

Article 88. Concurrència de sancions
•

Si incoat un procediment sancionador resulten dues o més infraccions comeses
per un mateix responsable, sempre que hi hagi una relació de causa efecte,
s’imposarà la sanció més elevada

•

Si per contra, no existeix aquesta relació de causa-efecte senyalada en
l’apartat anterior, a les persones responsables de la comissió de dues o més
infraccions se’ls imposaran les sancions corresponents a cadascuna de les
infraccions comeses llevat que s’apreciï identitat de subjectes, fets i fonaments.
En aquest supòsit serà d’aplicació el regim que sancioni amb major intensitat,
gravetat o severitat la conducta de la que es tracti.

Article 89. Destinació de les multes imposades
•

Els ingressos obtinguts per l’Ajuntament arrel de la imposició de les multes
establertes, es destinaran a la millora de l’espai urbà per a fomentar la
convivència i l’espai públic com a lloc de trobada ciutadana així com a projectes
de reinserció i formació.

Article 90. Pagament de la sanció imposada
•

El pagament de la sanció imposada comportarà la finalització del procediment
sancionador, sense perjudici de poder presentar els recursos corresponent.

Sempre que l’infractor no hagi optat i iniciat un procés de mesures alternatives
a la sanció. En aquest cas, el procediment quedarà suspès fins al compliment
de les mesures alternatives.
•

Els infractors podran reconèixer la seva responsabilitat a través del pagament
de les sancions amb una reducció del trenta per cent de ‘import de la sanció en
la proposta de resolució.

•

Si les persones denunciades paguen immediatament la multa imposada,
tindran una reducció del 50 per cent de l’import de la sanció sempre que es
realitzi el pagament abans de l’inici del procediment sancionador.

•

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes podrà crear un sistema per tal de dur a
terme el cobrament anticipat i immediat de multes i mesures provisionals amb
les rebaixes pertinents mitjançant un sistema automàtic, i sense perjudici que el
pagament pugui realitzar-se a través de les entitats financeres concertades.

Article 91. Substitució de les multes i reparació dels danys per treballs a al
comunitat. Establiment de mesures alternatives.
•

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes podrà substituir totes les sancions
imposades arrel de la regulació de la present Ordenança per sessions
formatives, participació en activitats cíviques o altres tipus de treball en benefici
de la comunitat, o qualsevol altra mesura alternativa

•

Aquestes mesures
corresponent.

•

En el cas que la persona infractora no assisteixi a les sessions formatives o
compleixi amb la seva participació o treballs en benefici a la comunitat,
imposades com a mesura alternativa a la sanció econòmica, es procedirà a la
imposició d’aquesta, d’acord amb la seva tipificació.

•

Aquestes mesures alternatives hauran de ser acceptades per l’interessant com
a sanció alternativa a la pecuniària, llevat que la llei imposés el seu caràcter
obligatori.

•

L’ Ajuntament també pot substituir la reparació econòmica dels danys i
perjudicis causats als béns de domini públic municipal per altres accions en
espècie consistents en l’assistència a sessions informatives, la participació en
activitats cíviques, treballs en benefici a la comunitat o qualsevol altra mesura
alternativa. En el cas que l’Ajuntament opti per aquesta mesura alternativa,
haurà de fer-se càrrec de la reparació del dany causat per la infracció, llevat
que el treball realitzat sigui precisament la reparació del dany causat.

alternatives

seran

competència

de

la

Regidoria

Article 92. Delicte o falta
•

En el cas que les conductes tipificades en aquesta Ordenança fossin
constitutives de falta o delicte, aquestes seran posades en coneixement del
Ministeri Fiscal o autoritat judicial competent els antecedents necessàries de
les actuacions practicades.

•

La condemna o l’absolució dels fets en un procediment penal no impedirà la
sanció administrativa corresponent, si s’aprecia diversitat de fonament.

•

Quan concorri identitat de subjecte, fet i fonament de les conductes il·lícites, la
incoació d’un procés penal no aturarà el procediment administratiu sancionador
pels mateixos fets. No obstant, la resolució administrativa només podrà produirse quan sigui ferma la resolució en l’àmbit penal, restant interromput el termini
de prescripció. I els fets declarats provats en seu judicial vincularan la imposició
de la sanció administrativa

•

Aquelles mesures provisionals que hagin estat adoptades durant el transcurs
del procediment sancionador i abans de la corresponent intervenció judicial es
mantindran en vigor fins que l’autoritat judicial no digui el contrari, sense
perjudici dels recursos que el presumpte infractor pugui interposar.

Article 93. Competència i normativa del règim sancionador
•

El present règim sancionador serà l’establert al Decret de la Generalitat de
Catalunya 278/1993, de 9 de Novembre sobre el règim sancionador d’aplicació
en àmbits competència de la Generalitat i la Llei 39/ 2015 de 26 de Novembre
de Règim Jurídic de les Administracions públiques.

•

Les infraccions seran sancionades per l’Alcalde o alcaldessa, podent delegar la
seva competència a altres òrgans municipals.

Article 94. Prescripció de les infraccions i sancions
•

Sempre que no tinguin una regulació específica en matèria de prescripció a la
Legislació sectorial vigent, les infraccions i sancions regulades en aquesta
Ordenança prescriuran d’acord amb la regulació de la normativa general del
procediment administratiu: les infraccions molt greus prescriuran als 3 anys, les
greus en dos anys i les lleus en sis mesos. El termini de prescripció es compta
a partir de la data de comissió de la infracció.

•

La prescripció de les infraccions s’interromp amb la iniciació del procediment
sancionador o la iniciació del procediment d’execució, en ambdós casos
sempre que la persona interessada en tingui coneixement.

CAPITOL III. MESURES DE POLICIA ADMINISTRATIVA
Article 95. Ordres especifiques de l’alcalde o alcaldessa per a l’Aplicació de
l’Ordenança
•

L’alcalde o alcaldessa podrà dictar ordres o disposicions relacionat amb la via
pública o el comportament adequat dels ciutadans i ciutadanes, per tal de
vetllar pel compliment de les normes establertes en aquesta Ordenança.

•

L’incompliment de les ordres o disposicions dutes a terme en virtut de la
regulació de l’anterior apartat 1 d’aquest article, serà sancionar en els termes i
paràmetres d’aquesta Ordenança i normativa d’aplicació, sense perjudici de
constituir un il·lícit penal per desobediència.

CAPITOL IV. MESURES DE POLICIA ADMINISTRATIVA DIRECTA

Article 96. Mesures de policia administrativa directa
•

Els agents de l’autoritat exigiran en tot moment el compliment de les
disposicions regulades en aquesta Ordenança, sense perjudici de la denúncia
d’aquelles infraccions anti jurídiques. Aquests podran requerir verbalment a les
persones perquè cessin en la seva actitud o comportament, podent incórrer en
responsabilitat criminal per desobediència en el cas en el que no cessin en la
seva actitud o comportament.

•

Quan la infracció comesa comporti un deteriorament o dany en l’espai públic,
els agents de l’autoritat requeriran a la persona responsable la seva reparació,
restauració o neteja, depenent del que correspongui en cada cas. En cas que
les persones es resisteixin als anteriors requeriments efectuats per els agents
de l’autoritat, podran ser desallotjades, sempre d’acord amb el principi de
proporcionalitat.

•

Els agents de l’autoritat hauran de requerir la identificació de la persona
presumptament responsable, per tal de poder iniciar el procediment
sancionador. I en el cas que no sigui possible la correcta identificació, els
agents de l’autoritat podran demanar a la persona que els acompanyi a les
dependències properes per tal de poder procedir a la oportuna identificació,
efectuant les diligències corresponents, sempre pel temps imprescindible i
informant a la persona infractora dels motius d’aquest acompanyament.

•

Les conductes obstruccionistes seran sancionades, amb independència del que
correspongui imposar per la infracció de les normes regulades que hagin
regulat la intervenció o requeriments dels agents de l’autoritat, tret que el fet
constitueixi responsabilitat criminal.

Article 97. Mesures provisionals
•

Un cop s’hagi iniciat l’expedient sancionador, es podran acordar mesures
provisionals de caràcter imprescindible per tal de poder desenvolupar el
procediment amb normalitat i correctament, amb la finalitat de garantir el
compliment de la sanció imposada o la prevenció de futures infraccions.
Aquestes s’establiran d’acord amb la regulació de la normativa general i la
sectorial aplicable en cada cas. A més, hauran de complir amb el principi de
proporcionalitat i atendre a la gravetat de la infracció.

•

També es podran adoptar mesures provisionals anteriors a l’inici del
procediment sancionador

Article 98. Comisos
•

En aquells casos, regulats en aquesta Ordenança, on els agents de l’autoritat
hagin de comissar estris, objectes, diners o altres productes obtinguts arrel de
l’activitat infractora, les despeses ocasionades per aquest comís seran a càrrec
del causant de les circumstàncies que l’hagin determinat.

•

Quan es tracti de materials fungibles, seran destruïts o destinats on sigui
necessari. Per altra banda, els objectes comissats es posaran a disposició dels
òrgans sancionadors competents per a la correcta resolució de l’expedient. Si
passat un mes, després de finalitzat l’expedient sancionador a través de

resolució ferma, l’objecte concret no es reclamat pel seu titular, aquest serà
destruït o es lliurarà en tot cas a entitats sense afany de lucre i de caràcter
social.

CAPITOL V. MESURES D’EXECUCIÓ FORÇOSA
Article 99. Multes coercitives
•

L’ Ajuntament podrà imposar multes coercitives amb la finalitat d’executar
forçosament les resolucions dictades arrel dels expedients sancionadors.
Aquesta competència està atribuïda en virtut del que disposa la Llei 30/1002 de
26 de Novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
ÚNICA.- Els expedients que hagin estat incoats abans de l’entrada en vigor d’aquesta
Ordenança, seran regulats per la normativa vigent en la matèria corresponent, sempre
que la present Ordenança sigui més beneficiosa.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
PRIMERA.- Són vigents totes les disposicions normatives que no contradiguin de
forma expressa aquesta Ordenança.
SEGONA.- Serà d’aplicació el procediment abreujat del procediment sancionador en
totes aquelles infraccions de caràcter lleu. En aquest procediment es farà prevaldre la
simplificació i la unificació de tràmits, així com l’audiència de les persones infractores i
la seva voluntat de reparació
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
PRIMERA.- Amb l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança i amb caràcter general,
queden derogats els preceptes de les ordenances municipals vigents en matèria de
civisme, sempre que contradiguin allò establert en la present Ordenança.
SEGONA.- En relació a l’Ordenança municipal sobre tinença d’animals domèstics de
data 4 de Novembre de 2003, queden derogats de forma expressa els següents
articles:
Articles 6 i 7 del Capítol I, referent a normes generals dels posseïdors d’animals
domèstics.
Articles 14 a 23 del Capítol IV, referents a normes de convivència i tracte dels animals
domèstics i a la via pública.
Articles 29 a 34, referent als gossos potencialment perillosos.

TERCERA.- En relació a l’Ordenança reguladora dels espais verds i zones
enjardinades de data 4 de Novembre de 2003,queden derogats de forma expressa els
següents preceptes:
Capítol IV, referent a l’ús dels parcs i jardins
Capítol V, referent als espais verds i les plantacions privades.

QUARTA.- En relació a l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions, de data 22
de Juny de 2006, queden derogats de forma expressa els següents preceptes:
Articles 17 a 19, referents al soroll ocasionat en relacions de veïnatge i al
comportament ciutadà en matèria de sorolls i vibracions. Així com al soroll ocasionat
per l’ús de vehicles al municipi.
Articles 21 i 22, referents a sistemes d’avís acústic

SISENA.- En relació a l’Ordenança reguladora de la neteja i la recollida
d’escombraries, de data 4 de Novembre de 2003 queden derogats de forma expressa
els següents preceptes:
Article 32, relatiu a prohibicions de pintades i distribució de fulls volants
Articles 11, 15 i 22 inclosos al Capítol I del Títol II, relatiu a les prohibicions de
conductes generadores de residus a la via pública. I del 24 al 27 del Capítol II del Títol
III, relatiu a les relacions de veïnatge. Finalment, l’article 28 del Capítol III, relatiu als
horaris permesos per dur a terme les activitats regulades en aquest àmbit.

DISPOSICIÓ FINAL
ÚNICA.- L’entrada en vigor es produirà a partir del 15 dies hàbils posteriors a la
seva publicació integra en el BOPB de conformitat amb l’article 70.2 de la Llei 7/85
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

