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ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL BON ÚS DE LA VIA PÚBLICA i DE LA 
CONVIVÈNCIA CIUTADANA 

 
 
TÍTOL I. NETEJA DE LA VIA PÚBLICA 
 
Article 1 
 
És obligat respectar la via pública tant pel que fa a la seva neteja com a l’estat i conservació 
dels seus elements integrants. 
S’inclou dins de la via pública: les avingudes, passeigs, carrers, places, voreres, jardins, 
parcs i qualsevol altre bé d’ús municipal destinat a l’ús comú general, especial o privatiu. 
 
Article 2 
 
Si com a conseqüència de l’execució d’obres s’embruta la via pública, el contractista serà 
responsable de la seva neteja i la deixarà en les mateixes condicions en què es trobava 
abans del seu inici. 
 
Article 3 
 
Totes les persones que realitzin qualsevol activitat que puguin embrutar la via pública, 
qualsevol que sigui el lloc en què es desenvolupen i sense perjudici de les llicències o 
autoritzacions que en cada cas siguin procedents, adoptaran les mesures adients per a 
evitar l’embrutiment, així com les de restituir la via pública afectada al seu estat inicial, previ 
a l’inici de l’activitat immediatament després de fi nalitzada aquesta. 
 
Article 4 
 
Queda especialment prohibit abocar en tot el terme municipal qualsevol tipus de producte 
químic que sigui perillós 
per a la salut de les persones (productes fi tosanitaris, de neteja barrejats amb aigua o no, 
hidrocarburs, etc.). 
 
Article 5 
 
Els organitzadors d’un acte públic en el carrer o en el domini públic municipal seran els 
responsables de la brutícia que aquest acte generi. 
 
Als efectes de la neteja del poble, els organitzadors resten obligats a informar a 
l’Ajuntament sobre el lloc, recorregut i horari de l’acte públic que se celebrarà. L’Ajuntament 
els podrà exigir la constitució d’una fi ança per l’import dels serveis subsidiaris de neteja que 
previsiblement pogués derivar-se de la celebració de l’acte. 
 
Article 6 
 
Està prohibida instal·lar o repartir, fora del espais assignats, rètols, pancartes, anuncis, 
fulletons, adhesius o similars a la via pública o al mobiliari urbà sense la preceptiva 
autorització municipal. 
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En cas d’incompliment, l’empresa o persona anunciant será responsable de la seva retirada 
i neteja de la via pública, en cas contrari es procedirà a actuar subsidiàriament per 
l’Ajuntament i a càrrec de l’anunciant sens perjudici de la sanció corresponent. 
 
S’exclou de la prohibició anterior els rètols que es col·loquin als espais que l’Ajuntament ha 
destinat per penjar-n’hi. 
 
Article 7 
 
Es prohibeix realitzar pintades, escrits, rascades o actes similars en façanes o qualsevol bé 
de domini públic. Aniran a càrrec de la persona responsable d’aquests actes, la restitució 
del medi físic alterat a la seva situació anterior, amb independència de la sanció 
corresponent. S’exclouen les que autoritzi l’Ajuntament. 
 
Article 8 
 
S’entén per residus municipals els residus domèstics, també els residus de comerços, oficines 
i serveis, i d’altres residus que, per la seva naturalesa o composició, poden assimilar-se als 
residus domèstics. 
En els casos d’activitats industrials, s’entén com residus asimilables a domèstics els 
procedents de l’activitat d’oficina, de la neteja general dels locals i del menjador de l’empresa. 
 
Article 9 
 
L’Ajuntament establirà diverses formes de recollida d’aquests residus municipals: recollida 
domiciliària (mitjançant contenidors municipals o sense ells segons zones), recollides 
selectives (vidre, piles...) o recollides sectorials (mobles i trastos vells). 
 
Article 10 
 
En cap cas no seran recollits pels serveis municipals aquells residus que no es puguin 
incloure dins dels tipus de residus exposats a l’art. 44, dels quals continuaran sent propietaris 
i responsables davant la legislació vigent els seus productors. 
 
Article 11 
 
Els residus especial i runes s’hauran de dur a la deixalleria segons l’Ordenança reguladora 
del funcionament d’aquest servei. 
Els residus voluminosos inerts municipals que no tinguin un sistema de recollida diferenciat 
hauran de ser reduïts, al mínim volum possible, formant farcells compactes i col·locats dins o 
fora dels contenidors, dins de l’horari establert per a la deixalleria mòbil. 
 
Article 12 
 
Es prohibeix canviar de lloc o fer un ús indegut dels contenidors o mobiliari urbà. 
 
 
 



 

AJUNTAMENT 

D’ALDOVER 

Plaça de l’Església, 3  
 Tel. 977 47 32 02 

 
Article 13 
 
Queda prohibit obstaculitzar de qualsevol forma la càrrega i el buidatge dels contenidors. 
 
Article 14 
 
Als restaurants i indústries que, per raons higièniques, sanitàries així ho aconsellin se’ls podrà 
imposar la utilització de contenidors de la seva propietat. El manteniment de neteja i 
conservació anirà al seu càrrec. 
 
Article 15 
 
Es prohibeix dipositar dins dels contenidors específi cs per la recollida selectiva dels diferents 
materials susceptibles de valoritzar, residus de qualsevol altre material. També es prohibeix 
la recollida, per part de terceres persones no autoritzades per l’Ajuntament, dels materials 
dipositats en aquests contenidors. 
 
Article 16 
 
Es prohibeix llençar o abandonar a la via pública mobles, electrodomèstics, estris i trastos 
vells. Els particulars que desitgin despendre’s d’aquests objectes, ho concertaran amb el 
servei específi c de l’Ajuntament. 
 
Article 17 
 
Es prohibeix llençar o abandonar a la via pública, o en els contenidors municipals, runes i 
terres procedents de qualsevol tipus d’obra. 
 
Les runes i terres de qualsevol obra han de ser gestionades a càrrec del seu propietari i 
segons la legislació vigent. 
 
Article 18 
El servei de neteja de la via pública es prestarà per l’Ajuntament, sens perjudici de les 
obligacions imposades als ciutadans/es. 
 
TÍTOL II. MOBILIARI URBÀ 
 
Article 19 
 
Qualsevol comportament que suposi un mal ús o que generi embrutiment o danys als 
elements de mobiliari urbà constitueix infracció. 
 
Article 20 
Es consideren mobiliari urbà aquells elements que serveixin d’ornamentació, suport de 
serveis i activitats d’esplai i recreatives. 
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Article 21. Papereres 
 
Les deixalles sòlides de petit format com papers, embolcalls i elements similars hauran de 
dipositar-se a les papereres instal·ladesper aquesta fi nalitat. Es prohibeix: 
- Llençar puntes de cigars o cigarretes o altres matèries enceses a les papereres. En tot cas, 
s’hi hauran de dipositar un cop apagades. 
- Dipositar a les papereres de la via pública bosses d’escombraries, caixes o paquets de 
dimensions superiors a les del recipient que la ha de contenir. 
- Dipositar a les papereres de la via pública líquids o deixalles que es puguin liquar. 
- Qualsevol acte que pugui malmetre la paperera. 
 
Article 22. Fonts públiques 
 
En les fonts públiques, rentadors públics i llocs anàlegs es prohibeix: 
- Pescar, rentar-se, banyar-se, rentar-hi animals, vehicles a motor o similars, deixar-hi nedar 
o abeurar animals, llençar-hi qualsevol tipus de producte o objecte o enterbolir les aigües. 
Alterar la sortida de l’aigua dirigint-la fora del recipient dissenyat per recollir-la o altres 
actuacions semblants. 
 
Article 23. Jocs infantils 
 
Els jocs infantils estan destinats exclusivament a la mainada. Són infracció tots els actes que 
suposin un mal ús dels jocs o que hi generin embrutiment o danys, i en particular: 
- L’ús de jocs de manera que puguin ocasionar danys o molèsties a altres nenes. 
- L’ús diferent de l’establert, que comporti o pugui comportar un mal ús del joc o danyar-lo. 
- Trencar-ne alguna part, descalçar-los i altres actes anàlegs. 
 
Article 24. Animals 
 
És prohibit que els animals facin les seves deposicions o dejeccions als carrers, places, parcs, 
jardins, ni en cap altre espai de la via pública. 
En el supòsit que es produeixi la deposició, els titulars, usuaris o persones responsables 
d’aquests animals serán les encarregades de l’eliminació immediata dels excrements i de la 
neteja del lloc afectat. 
Les deposicions o dejeccions recollides no es dipositaran a les papereres públiques. 
El posseïdor, propietari o usuari de l’animal és el responsable dels danys, els perjudicis i les 
molèsties que ocasioni a les persones,objectes, vies i espais públics i al medi natural en 
general. Igualment es prohibeix donar menjar a gats o gossos deixant menjar o restes a la 
via pública, tampoc es permet donar menjar a la via pública a la resta d’animals domèstics o 
peridomèstics. 
 
Article 25. Prohibicions comunes 
 
Sense perjudici de les especifi cacions establertes per a mobiliari urbà en els articles 
anteriors, són prohibicions comunes a aquest, i ala resta de mobiliari urbà a què es refereix 
l’article 52 les següents: 
- Fer esclatar qualsevol tipus de petard en el mobiliari urbà. 
- Sacsejar, arrancar, trencar, embrutar, torçar o sostraure el mobiliari urbà, pujar-hi a sobre o 
enfi lar-s’hi. 
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- Desplaçar elements sense permís municipal. 
- Encendre foc a prop o en el mobiliari urbà. 
- Enganxar adhesius, cartells i elements similars al mobiliari urbà. 
- Arrancar, ratllar o fer malbé rètols indicatius referents a circulació i altres d’anàlegs. 
- Lligar cordes o altres elements que puguin impedir el pas de vianants o vehicles. 
Lligar cordes, vencills o altes elements que puguin impedir el pas de vianants o vehicles. 
 
TÍTOL III: COMPORTAMENT O CONDUCTA DELS CIUTADANS RESPECTE ALS 
SOROLLS 
 
Article 26. Objecte. 
 
La competència municipal per vetllar per la qualitat sonora del medi urbà regulat per aquesta 
Ordenança exclou els sorolls derivats d’activitats comercials i industrials, i els produïts per 
vehicles a motor que seran regulats per les seves ordenances específiques. 
 
Article 27. Limitacions en general. 
 
La producció de sorolls a la via pública o a l’interior dels immobles s’haurà mantenir dins dels 
límits del respecte mutu aplicant el mapa acústic vigent al municipi i la resta de normativa 
aplicable en aquesta matèria. 
 
Article 28. Norma d’aplicació general. 
 
La producció de soroll a l’interior dels edifi cis s’ha de mantenir dintre dels límits del respecte 
mutu. Aquest precepte afecta sorolls originats per la veu humana o per l’activitat directa de 
persones, animals, aparells domèstics, aparells i instruments musicals o acústics, 
instal·lacions d’aire condicionat, ventilació o refrigeració i sorolls similars. 
 
L’àmbit d’aquesta limitació comprèn l’interior dels habitatges i els espais comuns així com 
patis, terrasses, galeries, balcons i altres espais oberts dels edificis. 
 
Article 29. Animals domèstics. 
 
Els posseïdors d’animals domèstics, tant en sòl urbà com en el sòl rústic de les fi nques 
adjacents o contigües al sòl urbà estan obligats a adoptar les mesures necessàries per 
impedir que la tranquil·litat dels seus veïns sigui alterada pel seu comportament. 
 
Article 30. Limitació per al descans nocturn. 
 
La producció de sorolls a l’interior dels edifi cis entre les 22.00 i les 8.00 haurà de reduir-se 
per tal de no destorbar el descans dels veïns. 
Es recomana, des de les 22.00 fi ns a les 8.00, no deixar en patis, terrasses, galeries i balcons 
o altres espais oberts, animals domèstics que amb els seus sons, crits, cants i altres activitats 
destorbin el descans dels veïns. 
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Article 31. Condicions acústiques exigibles a l’edificació. 
 
En els projectes d’obres referents a edifi cacions o instal·lacions que s’adjunten a la sol·licitud 
de llicència urbanística s’ha de justifi car el compliment de la norma CTE- DB HR/2009. En 
l’acte d’atorgament de la llicència urbanística es poden fi xar mesures de més aïllament 
acústic quan en el tràmit d’avaluació del projecte se’n justifi qui la conveniència 
sigui tècnicament i econòmicament viable. 
 
L’Ajuntament exigirà que les instal·lacions auxiliars i complementàries de l’edifi cació com ara 
ascensors, equips de refrigeració, portes metàl·liques, màquines etc. no transmetin a l’interior 
de l’habitatge o locals habitats nivells sonors i/o vibratoris superiors als establerts en la 
normativa. 
 
Article 32. Autorització municipal. 
 
Les activitats d’oci, recreatives i els espectacles que disposin d’equip de música o que facin 
activitats musicals estan subjectes a la llicència municipal d’activitats classificades i es 
regulen per la normativa específica. 
 
Article 33. Norma d’aplicació general. 
 
En la via pública i altres zones de concurrència pública no es poden realitzar activitats com 
ara cantar, cridar, fer funcionar aparells de ràdio, televisors, instruments, i altres aparells 
anàlegs per sobre dels límits del respecte mutu. 
 
Article 34. Espectacles, activitats d’oci, recreatives i esporàdiques. 
 
Els espectacles, les activitats d’oci, recreatives i esporàdiques realitzats en la via pública o 
en espais privats queden sotmesos a l’obtenció de la prèvia llicència municipal.  
 
L’Ajuntament determinarà com a condicions de la llicència el nivell sonor màxim autoritzat així 
com l’horari d’inici i fi de l’activitat. 
 
Article 35. Música ambiental als carrers. 
 
L’emissió de música ambiental queda sotmesa als mateixos requisits que l’article anterior. 
Les llicències s’atorgaran en períodes o dates tradicionals i commemoratives o limitades a 
dies i horaris en zones comercials o anàlogues a nivell col·lectiu o singular. 
 
Article 36. Càrrega i descàrrega. 
 
Les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, la manipulació de caixes, contenidors, 
materials de construcción i accions similars es prohibeixen de les 22.00 fi ns a les 7.30. 
 
S’exceptuen les operacions nocturnes de recollida d’escombraries i de neteja, que hauran 
d’adoptar les mesures necessàries per reduir al mínim el nivell de pertorbació de la 
tranquil·litat ciutadana. 
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L’Ajuntament podrà obligar a adoptar les mesures adients per tal de minimitzar les molèsties 
i reduir-les a les estrictament necessàries sempre que se’n justifi qui la conveniència i sigui 
tècnicament i econòmicament viable. 
 
Article 37. Treballs a la via pública i obres. 
 
Els treballs realitzats en la via pública i en la construcció se subjectaran a les següents 
prescripcions: 
1. L’horari de treball estarà comprès entre les 7.30 i les 20.00 de dilluns a dissabte excepte 
festius. 
2. S’hauran d’adoptar les mesures oportunes per no superar els límits del respecte als altres. 
3. En el cas que el treball s’hagi de realitzar fora de l’horari establert i/o superi els límits de 
soroll admesos, s’exigirà una autorització expressa de l’Ajuntament, que estableixi l’horari per 
a l’exercici de l’activitat i, si escau, els límits sonors. 
4. Els motors hauran d’anar equipats amb elements sufi cients per disminuir l’impacte sonor 
a la via pública. 
5. No són afectades per la prohibició anterior les obres urgents, les que es realitzen per 
necessitat i les que pel perill o els inconvenients que comporten no es poden efectuar en 
l’horari diürn dels dies feiners, com per exemple els serveis públics municipals. Aquests 
treballs també hauran de ser autoritzats expressament per l’Ajuntament, que determinarà els 
límits sonors que hauran de complir i l’horari. 
6. L’Ajuntament podrà obligar el contractista a adoptar les mesures adients per tal de 
minimitzar les molèsties derivades de l’execució de les obres i reduir-les a les estrictament 
necessàries sempre que se’n justifi qui la conveniència i sigui tècnicament i econòmicament 
viable. 
 
Article 38. Sistemes d’avís acústics d’establiments o immobles.  
 
Es prohibeix fer sonar, sense causa justificada qualsevol sistema d’avís com ara alarmes, 
sirenes, senyalització d’emergència i sistemes similars. 
 
Article 39. Alarmes de vehicles. 
 
Es prohibeix que els vehicles estacionats en espais oberts (via pública o privats) produeixin 
sorolls innecessaris amb aparells d’alarma o senyalització d’emergència. Els vehicles que es 
trobin en aquesta situació podran ser retirats per evitar molèsties als veïns. 
 
Article 40. Publicitat sonora. 
 
S’entén per publicitat sonora els missatges publicitaris produïts directament o per reproducció 
de la veu humana, com el so d’instruments musicals o d’altres artifi cis mecànics o electrònics. 
La publicitat sonora resta prohibida a tot el terme municipal llevat la referent a activitats 
culturals, recreatives i similars, sotmesa a llicència municipal prèvia, així com la publicitat 
electoral. 
 
Article 41. Activació de productes pirotècnics. 
 
L’activació de productes pirotècnics es limitarà a la via pública i espais privats oberts als 
nivells de detonació que estiguin permesos en la comercialització. 
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Article 42.  
 
Els tècnics municipals, d’ofi ci o a requeriment de tercers, comprovaran si els actes o les 
activitats que es desenvolupin produeixen sorolls que suposin l’incompliment del que disposa 
aquesta Ordenança. L’apreciació de la infracció es deduirà de l’informe emès. 
Els infractors d’aquesta Ordenança seran requerits a cessar l’activitat pertorbadora objecte 
de la infracció, i en els casos en que no es pugui localitzar la persona responsable del sistema 
que emet el soroll, els tècnics municipals faran les actuacions necessàries per cessar la 
molèstia als veïns. 
No seran objecte de denúncia els infractors d’emissió de sorolls a l’interior d’edifi cis que a 
requeriment de la policía o tècnics municipals cessin l’activitat. En cas de negativa, 
continuació o reincidència en la molèstia es cursarà la denuncia. 
 
TITOL IV. RÈGIM SANCIONADOR 
 
Article 43. Concepte d’infracció 
 
Constitueixen infracció administrativa d’aquesta ordenança les accions o omissions que 
representin vulneració dels seus preceptes, tal com apareixen tipifi cats en els diferents 
articles de desenvolupament. 
 
La regulació de la potestat sancionadora que fa aquesta ordenança s’entén sense perjudici 
del que pugui contemplar la legislació sectorial corresponent. 
 
Article 44. Responsabilitat 
 
Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que les cometin a 
títol d’autors i coautors. 
Aquesta responsabilitat es podrà estendre a aquelles persones que per llei se’ls atribueixi el 
deure de preveure la infracció administrativa comesa per uns altres.  
De les infraccions relatives a actes subjectes a llicència que es produeixin sense la seva 
obtenció prèvia o amb incompliment de les seves condicions, en seran responsables les 
persones físiques o jurídiques que siguin titulars de la llicència i, si aquesta no existís, de 
l’activitat. 
 
Article 45. Classificació de les infraccions 
Les infraccions administratives d’aquesta ordenança es classifi quen en lleus, greus i molt 
greus. Les sancions derivades de les infraccions administratives tindran la naturalesa de 
multa. 
La classificació de la infracció i la imposició de la sanció hauran d’observar l’adequació 
deguda als fets, i per a això es tindran en compte els criteris d’aplicació següents: 
- L’existència d’intencionalitat o reiteració. 
- La naturalesa dels perjudicis ocasionats. 
- La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la mateixa 
naturalesa. 
- La transcendència social. 
- La imposició de les sancions serà compatible amb l’exigència a l’infractor que reposi la 
situació alterada al seu estat originari i amb la indemnització pels danys i perjudicis causats 
pels fets sancionats. 
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Article 46. Prescripció i caducitat 
 
Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys; les greus, al cap de dos anys; i les 
lleus, al cap de sis mesos. Aquests terminis es començaran a comptar a partir del dia en què 
la infracció s’hagués comès. 
Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys; les imposades 
per faltes greus, al cap de dos anys; i les imposades per faltes lleus, al cap d’un any. Aquests 
terminis es començaran a comptar des del dia següent a aquell en què hagués adquirit 
fermesa en via administrativa la resolució per la qual es va imposar la sanció. 
Transcorreguts sis mesos des de l’inici del procediment sancionador sense que aquest s’hagi 
resolt i notifi cat, es produirà la seva caducitat. Els procediments abreujats que es ventilin per 
l’article 18 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, caducaran als tres mesos. Aquests 
terminis s’interrompran per qualsevol dels supòsits previstos a l’article 42.5 LRJPAC o perquè 
els fets hagin passat a la jurisdicció penal. 
 
Article 47. Mesures cautelars 
 
L’òrgan competent per a la incoació del procediment sancionador pot adoptar, mitjançant 
resolució motivada, les mesures cautelars de caràcter provisional que siguin necessàries per 
a la bona fi nalitat del procediment, evitant el manteniment dels efectes de la infracció i 
impulsant les exigides pels interessos generals. 
En aquest sentit, podrà acordar la suspensió de les activitats que es realitzin sense llicència 
i la retirada d’objectes, materials, utensilis o productes amb què s’estigués generant o 
s’hagués generat la infracció. 
 
Article 48. Competència i procediment 
L’Alcaldia pot delegar la competència per a l’inici dels procediments sancionadors que s’hagin 
de tramitar com a conseqüència de l’aplicació d’aquesta ordenança, i les funcions instructora 
i resolutòria d’aquests procediments. 
S’utilitzarà amb preferència el procediment abreujat. En la seva tramitació es podran 
acumular, si escau, l’exigència a l’infractor que reposi la situació alterada per la infracció al 
seu estat originari i la determinació de la quantia a 
què ascendeix la indemnització pels danys i perjudicis causats en el domini públic, els edifi 
cis municipals, les instal·lacions municipals, l’arbrat i el mobiliari urbà. 
La indemnització pels danys i perjudicis causats es determinarà, si la seva tramitació no 
s’acumulés al procediment sancionador, en un procediment complementari amb audiència 
del responsable. En tots els casos, les valoracions realitzades pels Serveis Tècnics 
Municipals serviran de base per a la determinació dels danys i perjudicis causats. 
Les resolucions administratives donaran lloc, segons els supòsits, a l’execució subsidiària i al 
procediment de constrenyiment sobre el patrimoni, o a deixar expedita la via judicial 
corresponent. 
Quan els danys i perjudicis s’ocasionessin a béns i instal·lacions de caràcter no municipal, 
amb independència de la sanció administrativa que pogués correspondre pels fets, es podran 
facilitar els antecedents dels fets i la seva quantificació als titulars dels béns o drets, per si 
desitgessin acudir a la via judicial. 
 
La sanció s’imposarà sense perjudici de les possibles responsabilitats patrimonials que poden 
comportar la reparació, restitució o neteja del bé de domini públic malmès. 
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En el cas de les multes de trànsit s’aplicarà aquest procediment sempre i quan no entri en 
contradicció amb les especifitats del seu propi procediment. 
 
Article 49. Terminació convencional 
 
Determinada la responsabilitat administrativa de l’infractor i assenyalada la sanció, podrà 
convenir-se de forma voluntària la substitució de la quantia de la indemnització pels danys i 
perjudicis causats en els béns, les instal·lacions, els arbres i el mobiliari urbà de titularitat 
municipal, per la realització física dels treballs que requereixi la reparación del dany i la 
recuperació del seu aspecte anterior. En aquest supòsit, els materials necessaris seran 
facilitats per l’Ajuntament i la realització de treballs voluntaris requerirà en tot cas: 
- Que l’infractor tingui l’edat mínima d’admissió i actuï, en el seu cas, amb les corresponents 
autoritzacions de pares o tutors. 
- Que l’Administració el nodreixi de l’oportuna assegurança social. 
- Que sigui menor de 18 anys. 
 
Article 50. Normativa complementària 
 
Pel que fa a les qüestions no previstes en aquest Títol sobre règim sancionador, serà 
d’aplicació la LRJPAC, el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment 
sancionador d’aplicació als àmbits de competencia de la Generalitat i, supletòriament, el Reial 
Decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del procediment per a 
l’exercici de la potestat sancionadora. 
 
Article 51. Infraccions i sancions del Títol II 
 
Es consideren infraccions administratives les accions i les omissions que contravenen les 
obligacions que estableix el Títol segon d’aquesta ordenança. Les infraccions es classifi quen 
en lleus, greus i molt greus, de conformitat amb la tipifi cació que estableixen els articles 
següents. Es tipifiquen com a infraccions administratives en materia d’activitats sotmeses a 
llicència municipal, les següents: 
 
Molt greus: 
Reincidir en infraccions greus. 
Greus: 
- Desatendre els requeriments municipals per a la correcció de les defi ciències observades. 
- La negativa o resistència a la tasca d’inspecció i de vigilància de l’Administració. 
- Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació sol·licitada per les 
autoritats competents o pels seus agents en el compliment de les seves funcions; i 
subministrar informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error, 
implícitament o explícitament. 
- Reincidir en infraccions lleus. 
Lleus: 
- Qualsevol altra infracció previstes als articles 19 a 25. 
- Qualsevol altra infracció no tipifi cada en els apartats anteriors. 
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Article 52. Infraccions i sancions del Títol I 
 
Constituiran infraccions administratives d’aquesta ordenança pel que respecta al seu Títol I, 
les següents: 
- Llençar escombraries, runes, mobles i altres objectes als marges dels rius o als solars. 
- No mantenir els solars, terrenys de titularitat privada o els edifi cis en construcció lliures 
d’escombraries, runes, mobles males herbes, i en general no mantenir-los en condicions de 
seguretat, salubritat i d’ornament públic. 
- Incomplir les obligacions de neteja de voreres o de retirada de la via pública de deixalles 
produïdes per la seva activitat. 
- Realitzar activitats no permeses en la via pública o sense la corres-ponent autorització 
municipal. 
- Espolsar catifes, roba i d’altres objectes causant danys o molèsties innecessàries. 
- Regar les plantes de manera inadequada o fora de l’horari comprès de 21:00 a 9:00. 
- Col·locar testos o gerros de manera que ofereixin perill de caure. 
- Qualsevol altra vulneració dels articles 1 a 18 d’aquesta ordenança. 
 
La sanció que es podrà imposar per la comissió de les infraccions de l’apartat anterior, 
consistirà en una multa fins a un import de 300,51 euros, llevat que la legislació de règim local 
o la sectorial en permetin de més elevades. 
 
Article 53. Infraccions i sancions del Títol III 
 
Constituiran infraccions administratives d’aquesta ordenança pel que respecta al seu Títol III 
(articles 26 a 42), les següents: 
1. Emissió de sorolls des de l’interior dels edifi cis que produeixin molèsties als veïns. 
2. Pertorbar el descans nocturn dels veïns. 
3. Desatendre els requeriments municipals per cessar l’activitat originària de les vibracions o 
els sorolls pertorbadors. 
4. Desatendre els requeriments municipals per a la correcció de les defi ciències observades. 
5. Produir sorolls derivats de treball a la via pública o en l’edificació.”  
 
 
DILIGÈNCIA.- El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 19 de desembre de 2014 va aprovar 
inicialment aquesta ordenança i es va publicar la seva aprovació definitiva al BOPT número 
16 de data 21 de gener de 2015.  


