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ORDENANÇA GENERAL POLICIA I BON GOVERN
Article 1r. Fonament legal.
La present ordenança es dicta en ús de les atribucions que s’atribueixen als ens locals en
els articles 4 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, de bases de règim local, i article 221 en relació a l’article
8 de la Llei 8/87, de 15 d’abril municipal i de règim local a Catalunya.
Article 2n. Objecte
La present ordenança té com a objecte el benestar col.lectiu, la millora de la qualitat de
vida, una convivència ciutadana en pau, així com la igualtat de drets i deures de tots els
ciutadans.
Per aconseguir aquests objectius, la present ordenança articula un recull de normes
necessàries que modularan l’activitat i el comportament de les persones que es trobin al terme
muncipal d’Aldover.
Article 3è. Àmbit d’aplicació.
Aquesta ordenança s’aplicarà a tot l’àmbit de jurisdicció d’aquest Ajuntament, és a dir, a
tot el terme municipal d’Aldover, i obligarà qualsevol persona que s’hi trobi, resideixi o no en el
municipi.
El desconeixement del contingut de la present ordenança, no serà excusa vàlida per a
justificar el seu incompliment.
L’Ajuntament utilitzarà els mitjans de difusió que cregui adients per a posar en
coneixement el contingut de l’ordenança
Article 4t.
Tots els ciutadans, sense excepció, tenen el deure de conèixer i observar les normes
municipals que regeixen en aquest municipi en relació a la conducta dels ciutadans.

Article 5è.
El comportament de les persones, en especial als establiments públics i a la via pública, s’atendrà
a les normes següents:
a) S’observarà el civisme i la compostura deguda, no alterant l’ordre ni la tranquil.litat amb
escàndols, baralles o aglomeracions.
b) Es compliran puntualment les disposicions de les autoritats, bans de l’Alcaldia sobre
conducta del veïnat i es respectaran les prohibicions que puntualment es puguin disposar
ateses les circumstàncies especials que concorrin en cada cas.
c) Queda prohibida qualsevol manifestació o acció contrària al respecte i consideració dels
ciutadans. Totes les persones es constituiran en garants de la integritat físcia, moral i ètica
dels altres en la seva circulació i estància per la via pública.
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Neteja de les vies i espais públics i privats visibles des de la via pública.

Article 6è.
1. Queda prohibida tota acció que embruti, produeixi danys als llocs d’ús o servei públic, i
això amb independència de les reclamacions pels perjudicis causats, si és procedent.
2. La neteja dels passaatges particulars, patis interiors d’illa, solars particulars, zones verdes
particulars, façanes d’edificis particulars, correspondrà als particulars. En els casos de
copropietat dels elements assenyalats, la responsabilitat de la neteja correspondrà
solidàriament a totss els titulars.
3. Els propietaris de terrenys hauran de mantenir-los lliures de deixalles i residus i en
perfectes condicions segons el Reglament de disciplina urbanística i el text refós de les
disposicions legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.
4. Els titulars d’establiments de venda de productes amb embolcall alimentari i quiosc o
anàlegs, de consum o ús immediat o també els establiments de begudes, gelats, caramels
i derivats, encara que disposin d’autoritzacions temporals, estaran obligats a instal.lar
papereres o recipients adequats en llocs visibles.
5. Els titulars d’establiments enfront dels quals es realizin operacions de càrrega i descàrrega
directament relacionades amb la seva activitat, estan obligats a realitzar, tantes vegades
com calgui, la neteja complementària de la via pública per mantenir-la amb les degudes
condicions.
6. Els organitzadors d’un acte públic al carrer seran responsables de l’embrutiment de la via
pública com a conseqüència de la seva celebració. L’ajuntament els podrà exigir la
constitució d’una fiança per a garantir que a l’acabament de l’acte es deixarà la via pública
en degudes condicions.
7. Serà l’obligació dels venedors del mercat ambulant mantenir el lloc de venda i el seu
entorn en bones condicions de neteja, en tot moment, durant el mercat.
8. Per prevenir l’embrutiment, les persones que realitzin obres en la via pública hauran de
procedir a la protecció d’aquesta mirjançant la col.locació d’elements adients als voltants
dels enderrocs, terres i altres sobrants de les obres, de tal forma que s’impedeixi
l’escapament i vessament d’aquests mateirals fora de l’estricta zona afectada pels treballs.
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Article 8è.

Correspon als particulars la neteja de les voreres, solars particulars, establiments
comercials i similars. L’Ajuntament exerceix el control i inspecció d’aquesta neteja i pot obligar a
realitzar-la.
Article 9è.
Correspon a l’administració la neteja de les calçades, passeigs, papereres i la resta
d’elements de responsabilitat municipal.
Article 10è. Actuacions que es prohibeixen.
1.

No serà permès llençar, abocar ni dipositar o abandonar a la via pública cap mena
de producte en estat sòlid, líquid o gasós.

2.

En especial no serà permès efectuar a la via pública:

a) Llençar, abocar o dipositar papers, terres, enderrocs o deixalles de qualsevol mena i
abandonar animals morts, així com dipositar escombraries de forma diferent a la regulada
en la present ordenança.
b) Abocar o vessar aigües residuals o altres, així com les procedents de la neteja interior dels
edificis i vivendes.
c) El llençament de qualsevol mena de deixalla des dels vehicles, ja estiguin parats o en
marxa.
d) Regar les plantes de l’exterior dels edificis si es produeixen vessaments o si s’escorre aigua
sobre la via pública o sobre els seus elements.
En tot cas s’haurà de regar en horari adequat procurant evitar qualsevol molèstia als ciutadans o a
la comunitat en general, així com als seus béns.
e) Trencar o trepitjar plantacions, així com tocar les plantes i flors dels espais públics, pujar
als arbres i tallar les seves branques.
f)

Rentar vehicles, maquinària o altres elements anàlegs.

g) Encendre fogueres fora dels espais destinats o autoritzats per a aquesta finalitat i sense
perjudici de les determinacions de l’Alcaldia arespecte de les mesures de prevenció
d’incendis.
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h) Abocar les aigües de les piscines públiques o privades a la via pública o qualsevol altre
indret de domini públic.

SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
Article 11è: La prestació del servei
1. L’Ajuntament prestarà el servei de recollida domicili`paria d’escombraries. L’Ajuntament podrà
modificar l’horari i freqüència de la recollida per tal de millorar la prestació del servei. La recollida
dins del nucli urbà es realitzarà amb una freqüència diària excepte els dies festius.
2. Forma de dipositar els residus:
a) Els usuaris dels servei estan obligats a dipositar els residus en bosses lligades, a partir de les 9
hores del marí.
b) Es prohibeix el lliurament de deixalles que continguin residus en forma líquida o susceptibles de
liquar-se.
c) Si com a conseqûència d’una deficient prestació o dipòsit dels residus es produeix un
embrutiment de la via pública, l’usuari serà el responsable.
d) Els residus que restin escampats a la via pública o presentats de forma diferent a la aprescrita
pel present article serà responsabilitat de l’establiment o tiutlar productor.
e) En les zones on hi hagi instal.lats contenidors per als envasos de vidre, serà obligatori per a
tots els veïns.
f) L’Ajuntament fomentarà que l’abocament de terres i runes es faci en llocs que convinguin a
l’interès públic i de manera que es possibiliti la recuperació d’espais o criteri dels serveis tècnics
municipals.
3 Serveis de recollida especials.
L’ajuntament podrà regular un servei especial per a la recollida de mobles i trastos vells.
OBERTURA DE CATES I RASES A LA VIA PUBLICA
Article 12è
1. L’obertura de cates o rases a la via pública o altres espais amb aquest caràcter exigirà,
com a requisits previ, l’obtenció de llicència municipal. La llicència s’atorgarà sense
perjudici de tercers.
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2. El sol.licitant de la llicència serà el responsable d’informar-se dels serveis que puguin
existir en el tram afectat per la rasa o cata, ja siguin en propietat pública o privada, en
conseaqüència haurà de respondre de les avaries que es provoquin en els esmentats
serveis com a conseqüència de l’excavació.El titular de la llicència serà el responsable dels
danys materials o humans que es puguin produir com a conseqüència directa o indirecta
de l’obra.En aquest sentit, les obres s’hauran de mantenir perfectamentsenyalitzades,
especialment a la nit, i hom hi col.locarà tanques de protecció, llums vermells i bandes
reflectants. Si amb motiu de l’obertura cal interompre la circulació, es comunicarà a
l’Ajuntament, amb 24 hores d’antel.lació com a mínim. El titular complirà totes ales
indicacions de l’Ajuntament sobre la forma i elements a emprar per a tallar la circulació.
3. Independentment dels tributs que a tenor de les ordenances fiscals vigents, en el moment
de sol.licitar-la l’interessat haurà de constituir una fiança de 30 €uro9s/m2, per garantir la
correcte reposició del paviment i els serveis.
4. Abans de tapar la rasa es comunicarà als serveis tècnics municipals a fi que puguin
comprovar l’estat dels serveis que discorren per la rasa i els treballs efectuats i indicar les
mesure que, en el seu cas, calgui adoptar.
Si l’informe és favorable es procedirà a la devolució de la fiança, o en el seu cas, un cop
realitzades les mesure que assenyali el tècnic municipal.

CIRCULACIÓ PER LES VIES URBANES
Article 13è.
La circulació peatonal i rodada pel terme municipal s’haurà d’ajustar a les normes del Còdi
de Circulació i disposicions complementàries establertes per la present ordenança, així
com les especials que l’autoritat municipal pugui disposar quan les circumstàncies ho
requereixin.
Article 14è.
Els usuaris de la via estan obligats a comportar-se de manera que no dificultin
indegudament la circulació, evitant ocasionar perill, perjudicis o molèsties a les persones o
danys als béns.
En els creuaments amb d’altres vies, es deuran adoptar les precaucions necessàries per a
eviat els accidents i s’atendrà a les indicacions els agents encarregats del trànsit o als
senyals col.locats.
Queda prohibit estacionar:
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a)

Enfront de les entrades i sortides de vehicles dels immobles amb guals
degudament autoritzats per l’Ajuntamewnt.

b)

Als passos de vianats senyalitzats.

c)

En les cruïlles de les vies públiques.

d)

On s’impedeixi la visibilitat dels senyals de trànsit.

e)

Quan s’obstrueixi la circulació provocant embussos o retencions greus de la
circulació.

f)

A tots aquells llocs on les senyals ho prohibeixin.

g)

A menys de 5 metres de la cantonada.

h)

En doble fila

Article 16 è.
Els animals domèstics s’hauran de portar subjectes mitjançant una cadena que permeti el seu
control, essent responsable el seu propietari dels danys que causin els animals.
DISPOSICIO FINAL
La present ordenança entrarà en vigor l’endemà de la publicació del seu text íntegre al Butlletí
Oficial de la Província.

