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Núm. 2731
AJUNTAMENT DE LES PLANES D’HOSTOLES
Anunci d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana
Finalitzat el termini d’exposició pública, sense haver-hi hagut reclamacions o al·legacions, en la modificació de l’ordenança
de civisme i convivència ciutadana queda aprovada definitivament, per la qual cosa es procedeix a la publicació íntegra del
seu text modificat:
L’Ajuntament de les Planes d’Hostoles, mitjançant aquesta Ordenança de civisme i convivència ciutadana, vol contribuir a
l’enfortiment d’un marc de civisme, de convivència social i de respecte mutu entre els veïns i veïnes del municipi així com
respecte l’afluència turística.
L’Ordenança, d’una banda, incorpora al seu contingut un seguit d’aspectes pedagògics i de valors socials adaptats a la
societat actual que, prioritàriament, pretenen fomentar les relacions solidàries, tolerants i respectuoses entre els habitants del
municipi. De l’altra, estableix un conjunt d’aspectes normatius que defineixen i estableixen mecanismes per regular, corregir
i sancionar, quan escaigui, actituds incíviques, negligents i irresponsables que deteriorin la qualitat de vida de la ciutadania
i la del medi ambient. I és que, en especial, la situació de sobreexposició i manca d’urbanitat i civisme que provoca la gran
afluència als gorgs d’aquest terme municipal, i en especial al del Molí dels Murris, de Santa Margarida, Can Poeti i de La
Plana comporta la degradació de les mateixes i la necessitat de la seva especial protecció per tal d’aconseguir també que
aquests espais esdevinguin uns indrets acollidors i de bona convivència dels seus usuaris.
L’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles té l’obligació de vetllar pel municipi i pel patrimoni natural local, incloent-se dins
aquest patrimoni, entre d’altres, els gorgs indicats, el paratge “La Parada” i aquells espais agroforestals que formen part del
municipi; i tot això en virtut de l’article 71 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya.
L’ ordenança es dicta en exercici de la potestat normativa local recollida a l’article 4 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril , reguladora
de les bases del règim local i a l’article 8 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya que va ser
aprovat pel Decret legislatiu de la Generalitat de Catalunya 2/2003, de 28 d’abril, i com a plasmació de la potestat municipal
d’intervenció en l’activitat dels ciutadans, recollida als articles 84.1. a) de la Llei 7/1985, i 236 del Decret legislatiu de la
Generalitat de Catalunya 2/2003, abans esmentades.
TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- Objecte de l’ordenança.
L’objecte d’aquesta ordenança és preservar l’espai públic com a lloc de convivència i civisme, per tal que totes les persones
que estiguin a les Planes d’Hostoles hi puguin desenvolupar les seves activitats amb llibertat i amb respecte a la dignitat i els
drets dels altres.
Article 2.- Fonament legals.
Aquesta ordenança es dicta en virtut de les potestats atorgades als municipis per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local i pel 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
Article 3.- Àmbit d’aplicació.

2. Les determinacions regulades en aquesta Ordenança afecten:
a) La ciutadania en general, siguin veïns, treballadors, transeünts o visitants del municipi, pel fet de ser usuaris de la via,
espais, béns i serveis públics.
b) Les persones titulars i usuàries d’espais privats, pel que fa al comportament necessari per tal de mantenir la neteja,
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salubritat, seguretat i ornat de la ciutat i, en general, a les qüestions que afecten la via, els espais, els béns i els serveis públics,
la ciutadania i l’interès general local, tot això amb la finalitat d’aconseguir una millor qualitat de vida, tant individual com
col·lectiva.
3. Les normes d’aquesta Ordenança s’aplicaran:
3.1. Per analogia: en els casos que no es trobin expressament regulats i que, per la seva naturalesa, estiguin compresos en el
seu contingut.
3.2. Supletòriament: pel que fa a l’establert per les normatives sectorials aplicables, ja siguin estatals, autonòmiques o locals.
TÍTOL II: NORMES DE CONDUCTA A L’ESPAI PÚBLIC.
Art. 4- Drets dels ciutadans envers a la convivència pública
El desconeixement d’aquesta Ordenança no eximeix del compliment de les seves disposicions.
El municipi de les Planes d’Hostoles es configura com un espai públic on les relacions entre els ciutadans han d’articular-se
sota els principis de respecte, tolerància, seguretat ciutadana i salubritat ambiental. D’acord amb aquests principis, són drets:
a) Gaudir dels espais públics en condicions d’higiene i seguretat mediambiental.
b) Fer ús de les vies públiques destinades respectivament al pas i a la circulació de persones i vehicles sense més obstacles ni
dificultats que les expressament autoritzades en el marc de l’ordenació establerta.
c) Gaudir dels espais destinats al lleure i dels elements destinats a l’esbarjo en condicions de seguretat i tranquil·litat.
d) Gaudir i fer ús dels elements del mobiliari urbà públic, conforme al seu destí, en condicions d’ornat i seguretat idònies.
e) Ser respectats en la manifestació pública de les seves creences i ideologia sempre que aquesta no es signifiquin com
contràries a la Constitució o als Drets Humans, i s’exerceixin amb les autoritzacions adients a cada cas.
f) Rebre un tracte respectuós i digne per la resta de persones.
g) Fer ús dels serveis públics en les condicions de normalitat i amb els estàndards de qualitat fixats per l’Ajuntament.
Art. 5- Deures dels ciutadans envers la convivència a la vila.
1.- Constitueixen el marc dels deures dels ciutadans envers la convivència pública:
a) Fer ús diligent dels espais públics i del mobiliari urbà de forma que:
1. S’evitin accions que puguin generar situacions de risc o perill per la salut i integritat física de persones i béns.
2. S’evitin accions que puguin ocasionar danys o alterar el regular funcionament i estat del mobiliari urbà conforme al seu
destí, o comportin la seva degradació visual o d’ornat.
b) Respectar el lliure exercici dels drets reconeguts a la resta de ciutadans en aquesta ordenança i la resta de normativa.
c) Respectar la convivència, la tranquil·litat ciutadana i la seguretat evitant la comissió d’actes que puguin deteriorar-les.
d) Respectar la tranquil·litat i els estàndards ambientals de la convivència familiar o individual de la resta de ciutadans, tot i
desenvolupar-se en els espais privats.
e) Evitar el desenvolupament d’accions que atemptin contra els drets reconeguts en aquesta ordenança i la resta de normativa.
f) Respectar el medi ambient i complir la normativa vigent.
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Article 6.- Normes de conducta. Relacions interpersonals.
1.- És prohibeix a l’espai públic tota conducta de menyspreu a la dignitat de les persones, així com qualsevol comportament
que fomenti l’odi racial o religiós, atempti a la convivència i a la cohesió social o de caire discriminatori, sigui de contingut
xenòfob, racista, sexista, homòfob o de qualsevol altra condició o circumstància personal, econòmica o social, realitzada de
fet, per escrit o de paraula, mitjançant insults, burles, molèsties intencionades, difusió de rumors infundats que afectin a un
col·lectiu concret, coacció psíquica o física, agressions o altres conductes vexatòries.
2.- Les conductes descrites en l’apartat anterior tenen especial gravetat quan van adreçades contra persones grans, menors,
persones amb discapacitats o altres col·lectius especialment vulnerables; així com tots els col·lectius amb un alt factor de risc
d’esdevenir exclosos i marginats socialment.
3.- Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica, esportiva o de qualsevol altra mena han
de vetllar perquè, durant la seva celebració, no es produeixin les conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu
d’aquests actes es realitzen les esmentades conductes, els organitzadors ho han de comunicar immediatament als agents de
l’autoritat.
4.- Sense perjudici que els fets siguin constitutius d’infracció penal, la realització de les conductes descrites en aquest article i
l’ anterior tenen la consideració d’infracció greu o molt greu, en atenció a la magnitud del risc o perill que generin, o quan es
realitzin per grups de persones que actuïn en l’espai urbà.
5.- Quan aquestes conductes es realitzin per grups de persones, s’imputarà la comissió de la infracció a tots els membres
d’aquests grups que es trobessin en el lloc dels fets i que participessin en la conducta antijurídica.
Article 7.- Necessitats fisiològiques
1.- És prohibit fer necessitats fisiològiques, com ara defecar, orinar, escopir a la via i espais públics.
2.- Aquesta conducta revesteix un especial retret quan es realitzi en espais de concorreguda afluència de persones o siguin
freqüentat per menors o es faci en monuments o edificis catalogats o protegits.
Fer necessitat fisiològiques a la via i espais públics té la consideració d’infracció lleu.
Article 8.- Consum de begudes alcohòliques
1.- És prohibit el consum de begudes alcohòliques a la via i als espais públics, a les rieres, gorgs i marges de la mateixa, fora
dels establiments i altres espais expressament autoritzats, quan puguin comportar molèsties a les altres persones que utilitzen
l’espai públic o afecti al dret al descans i a la tranquil·litat dels veïns. Aquesta prohibició no afecta a les festes, patronal o dels
barris, i a aquelles altres celebracions, que disposin de la pertinent autorització municipal.
La infracció de l’anterior apartat tindrà la consideració de lleu.
2.- Per la seva afectació a la convivència ciutadana, el consum de begudes alcohòliques a la via i als espais públics, a les rieres,
gorgs i marges de la mateixa, fora dels establiments i altres espais expressament autoritzats, té especial gravetat:
a.- Quan, el consum es realitzi de forma massiva per grups de ciutadans o en pugui fer aglomeració. (Superior a tres persones).
La infracció de l’anterior apartat tindrà la consideració de lleu.
b.- Quan aquest consum de begudes alcohòliques a la via i als espais públics, a les rieres, gorgs i marges de la mateixa,
origini situacions d’insalubritat o es realitzi de manera massiva o organitzada o generi molèsties greus als veïns, la infracció
té caràcter greu. També la reiterada i constant permissivitat dels responsables de locals d’oci que no impedeixin el consum a
fora del seu establiment.
La infracció de l’anterior apartat tindrà la consideració de greu.
c.- Quan els llocs on es consumeix es caracteritzin per l’afluència de menors o la presència d’infants i adolescents.
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3.- Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica, esportiva o de qualsevol altra mena han
de vetllar perquè, durant la seva celebració, no es produeixin les conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu
d’aquests actes es realitzen les esmentades conductes, els organitzadors ho han de comunicar immediatament als agents de
l’autoritat.
4.- Els propietaris d’establiments públics, destinats a la venda o al consum de begudes alcohòliques, han de vetllar per tal que
no s’efectuï el consum d’aquestes begudes o de qualsevol altra dispensada per l’establiment, a l’exterior immediat del mateix
o fora de les terrasses degudament autoritzades.
Títol III: NORMES RELATIVES A L’ÚS DE L’ESPAI PÚBLIC.
Capítol I: Conductes. Ús de l’espai públic.
Article 9.- Norma de conducta
1.- L’ús comú general de la via i dels espais públics és igual per a qualsevol ciutadà i s’exerceix sense que es requereixi una
qualificació específica.
2.- L’ús de l’espai públic i dels seus elements de manera que impedeixi o dificulti la utilització o el gaudi per a la resta
de ciutadans, es considera ús impropi de l’espai públic i queda prohibit. També es consideren usos impropis aquells que
deteriorin o malmetin l’espai públic o puguin generar molèsties.
3.- L’Ajuntament pot autoritzar l’ús dels espais públics per a festes, celebracions i altres actes lúdics i/o esportius, amb les
condicions que consideri pertinents en atenció a l’acte de què es tracti. També correspon a l’Ajuntament l’autorització de tots
aquells usos de la via pública que, per la seva intensitat, afectin a l’ús comú general.
4.- No són permesos els següents usos impropis de l’espai públic:
a.- Utilitzar la via púbica per exercir-hi oficis o treballs, llevat de que es disposi d’autorització municipal específica.
b.- Utilitzar la via pública com a magatzem o com aparador de productes, llevat que, en aquest darrer supòsit, es disposi
d’autorització municipal específica.
c.- Acampar, acampar amb vehicle, pernoctar (prohibida la pernoctació de 22:00 hores a 08:00 hores) a les vies o espais públics.
d.- Qualsevol altre que afecti o impedeixi l’ús comú general dels altres ciutadans o que malmeti o deteriori l’espai públic.
5.- Les conductes que comportin el deteriorament de l’espai públic i del mobiliari urbà, tenen la consideració d’infracció greu.
En cas que aquestes conductes infractores generin situacions de risc o perill per a la salut o la integritat física de les persones,
tenen la consideració d’infracció molt greu. Les infraccions a les normes d’ús de l’espai públic que s’hagin produït a l’empara
d’una autorització municipal podran comportar, alternativament a la sanció pecuniària o conjuntament amb aquesta, la
retirada temporal o definitiva de l’autorització municipal.
Article 10. - Ús inadequat de l’espai públic per a jocs
1.- La pràctica de jocs a la via i espais públics, a les rieres, gorgs i marges de la mateixa està sotmesa al principi general
de respecte als altres usuaris, especialment, pel que fa a la seva seguretat i tranquil·litat. Aquestes pràctiques també estan
sotmeses al fet que no comportin perill per als béns, serveis o instal·lacions, tant públics com privats.
2.- Es prohibeix la pràctica de jocs i esports als espais públics no habilitats a l’efecte o que no comptin amb autorització
municipal expressa, quan pertorbin els drets dels veïns o dels altres usuaris de l’espai públic.
3.- Queda especialment prohibida la pràctica de jocs amb instruments o altres objectes que puguin molestar o posar en perill
la integritat física dels altres usuaris de l’espai públic, així com la integritat dels béns, serveis o instal·lacions, tant públics com
privats.
4.-L’ incompliment de les normes relatives a l’ús inadequat de l’espai públic per a jocs tenen la consideració d’infracció lleu.
En cas que aquestes conductes infractores generin situacions de risc o perill per a la integritat física de les persones o causin
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danys a béns públics o privats, tenen la consideració d’infracció greu.
Article 11.- Venda ambulant i venda domiciliària
1.- La venda ambulant de qualsevol mena de producte a la via o espai públic i la venda domiciliària estan prohibides, llevat
d’autorització municipal específica. En aquest darrer cas, l’autorització ha d’estar col·locada en un lloc visible, tant pels
compradors com pels agents de l’autoritat i, si això no és possible, l’haurà de portar la persona que estigui efectuant la venda.
2.- L’ incompliment de les normes previstes en l’article anterior té la consideració d’infracció lleu. La col·laboració amb
aquestes pràctiques, ja sigui facilitant les mercaderies o vigilant i alertant de la presència d’agents de l’autoritat, també és
sancionable.
Article 12.- Altres conductes que poden afectar la seguretat dels espai públics. Nudisme. Exhibicionisme. Oferiment i demanda
de serveis sexuals
1.- Es prohibeix anar despullat pels espais públics, a les rieres, gorgs i marges de la mateixa, llevat d’aquells llocs públics
on per autorització municipal concreta, estigués autoritzada aquesta pràctica. També es prohibeix transitar o estar-se en els
espais públics només en banyador o una altra peça de roba similar, tret de les piscines o aquells altres llocs on sigui normal
o habitual estar-s’hi amb només aquesta peça de roba. Aquestes conductes recollides en aquest article tenen la consideració
d’infracció lleu.
2.- Es prohibeix executar o fer executar a una altra persona actes d’exhibició obscena. La realització de la conducta descrita
té la consideració d’infracció lleu. En cas que aquestes conductes generin situacions d’especial gravetat tenen la consideració
d’infracció greu.
3.- Es prohibeix oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis sexuals retribuïts a l’espai públic.
També es prohibeix mantenir relacions sexuals a l’espai públic, a les rieres, gorgs i marges de la mateixa, ja sigui mitjançant
retribució o no. Aquestes conductes revesteixen una especial gravetat quan es duguin a terme en espais situats a menys de
dos-cents metres de distància de centres docents o educatius. Aquestes conductes tenen la consideració d’infracció lleu. En cas
que aquestes conductes infractores generin situacions d’especial gravetat tenen la consideració d’infracció greu.
Capítol II: Jardins, hortes o camps de cultiu, parcs, boscos urbans i altres zones verdes
Article 13.- Objecte
Queden inclosos en aquesta capítol els jardins, hortes, camps de cultiu, parcs, boscos urbans, gorgs i altres zones verdes de
titularitat pública, així com els de titularitat privada accessibles des de la via pública.
Article 14.- Infraccions
1. Constitueix infracció lleu de la present ordenança qualsevol comportament que suposi un mal ús o que generi embrutiment
o danys als jardins, hortes o camps de cultiu, parcs, boscos urbans, gorgs i altres zones verdes. El comportament de les
persones en els espais citats ha de respectar el medi i els altres usuaris d’aquestes zones, sense causar perill, perjudicis o
molèsties innecessàries a tercers i a la vegetació de la zona. En concret, constitueix infracció:
a. Pujar als arbres, pintar-los, sotraguejar-los, gravar o tallar l’escorça.
b.	Abocar líquids que no siguin perjudicials a les proximitats de l’arbre o tirar-hi escombraries o residus per part de
persones alienes.
c. No respectar els arbres, arbusts, flors, plantes de les jardineres i cultius així com els elements destinats a la seva
ubicació, protecció o embelliment a través de qualsevol acte de sostracció o embrutiment que perjudiqui a tercers.
d. Extreure molsa, pedres i sorra, sense llicència
e. Malmenar o sostraure elements de jardineria.
2. Es considera infracció greu de la present ordenança:
a. Tallar, talar o arrancar branques d’arbres o arbustos, buidar el contingut, abocar aquells líquids que es determinin
perjudicials per a la jardinera, o tirar-hi escombraries o residus per part de persones alienes.
b. Encendre fogueres i focs sense la prèvia autorització en festes i actes especials (p.e.: Sant Joan, Reis).
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c. Dipositar-hi o abocar-hi material o objectes de qualsevol naturalesa (runes, electrodomèstics, residus de jardineria i
d’altres materials).
d. No preveure en els projectes d’edificis de nova construcció o reforma, tant per a les fases d’execució d’obres com per
a l’ús definitiu de l’immoble, els accessos necessaris per no perjudicar els elements estructurals i l’arbrat existent.
Excepcionalment, l’Ajuntament podrà autoritzar-ne la mobilitat.
e. Tots aquells comportaments que tipificats en l’apartat 1 la seva gravetat i magnitud suposin perill per terceres
persones.
f. La comissió reiterada d’una infracció lleu es considerarà infracció greu.
Capítol III: La circulació per l’ espai dels gorgs del municipi, en especial la del Molí dels Murris, de Santa Margarida, Can
Poeti i de La Plana i l’ aparcament.
Capítol I. De la circulació amb diferents mitjans.
Article 15. Mesures relatives accessos als gorgs amb mitjans de transport.
a) Només es podrà aparcar en les zones especialment habilitades a l’efecte.
La infracció de l’anterior apartat tindrà la consideració de lleu.
b) Els espais prohibits en quan a l’aparcament es troben degudament senyalitzats i indicats amb línia groga o amb senyalització
vertical.
La infracció de l’anterior apartat tindrà la consideració de lleu.
c) No es permet l’entrada de cap vehicle motoritzat dins l’espai dels gorgs, excepte vehicles autoritzats.
La infracció de l’anterior apartat tindrà la consideració de greu.
d) Està prohibida la circulació de motocicletes, quads, 4x4, i vehicles assimilats, excepte dels que disposin de la corresponent
autorització.
La infracció de l’anterior apartat tindrà la consideració de lleu.
e) No s’admet la pràctica del motocròs i del trial, excepte als camins i llocs especialment autoritzats. A més, no es podran dur
a terme curses o competicions amb cap tipus de vehicle motoritzat, sense la corresponent autorització de l’Ajuntament de les
Planes d’ Hostoles.
La infracció de l’anterior apartat tindrà la consideració de greu.
f) Queda expressament prohibit estacionar vehicles de forma que s’impedeixi l’accés a finques públiques o privades o a altres
vies o camins i marges del mateix, així com l’ aparcament del cementiri municipal.
La infracció de l’anterior apartat tindrà la consideració de lleu.
g) Queda expressament prohibit el pas de tota classe de vehicles excepte els autoritzats i vehicles que disposin de la tarjeta
de minusvalía.
La infracció de l’anterior apartat tindrà la consideració de greu.
h) Es podran retirar els vehicles mal estacionats repercutint el cost a l’ infractor.
Article 16. Mesures relatives accessos als gorgs a peu.
a) En general, es permet l’accés i la circulació de vianants per tots els camins i pistes de titularitat pública. Els vianants tenen
prioritat de pas en relació a la resta d’usuaris, llevat dels casos dels vehicles de servei (Mossos, Guardes, Agents rurals,
Ajuntament) i emergència, que tindran prioritat i als quals s’ha de facilitar al màxim el seu pas i funcions.
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b) La circulació a peu per l’entorn dels gorgs de Molí dels Murris, de Santa Margarida, Can Poeti i de La Plana es farà només
per les vies senyalitzades. No està permès l’accés a camps sembrats i pastures i es podrà limitar l’accés als camps de conreu i
a aquelles àrees que, per la fragilitat o especial interès dels seus valors naturals, així ho requereixin. Aquesta limitació inclou
la prohibició de pas permanent o temporal, quan pugui ocasionar fenòmens de recessió vegetal, erosió o compactació.
La infracció de l’anterior apartat tindrà la consideració de lleu.
c) La circulació de vianants fora dels itineraris senyalitzats o de zones públiques es farà sota la responsabilitat de l’usuari, que
respondrà dels danys propis i dels provocats a tercers.
d) Es prohibeix alterar o destruir les fites o senyals que delimiten les propietats particulars i el terme municipal.
La infracció de l’anterior apartat tindrà la consideració de lleu.
Capítol IV. Altres usos i activitats.
Article 17. Mesures relatives a les conductes dels usuaris.
1. No es permet tirar deixalles ni al terra ni a l’aigua. Caldrà que l’usuari s’emporti els seus residus i els dipositi, si s’escau, en
el contenidor de rebuig i/o selectiu més proper o el delimitat en l’aparcament designat.
b) L’aigua que brolla dins aquests espais no és potable, per la qual cosa, l’Ajuntament no es fa responsable dels danys i
perjudicis que poden suposar pels usuaris la ingesta d’aigua.
c) Cal respectar la convivència amb la resta d’usuaris d’aquests espais sense alterar l’ordre ni fer aldarulls.
d) No és permès fer ús d’aparells de so, elements recreatius per al bany, caçapapallones o salabrets, ni xarxes, ni para-sols, ni
hamaques, ni de cap altre element que no tingui per fi el gaudi de l’entorn de forma contemplativa i respectuosa.
e) Els gossos o d’altres animals de companyia, hauran d’estar vigilats i lligats en tot moment pels seus propietaris i, en cas
que estiguin considerats com a raça potencialment perillosa o derivats de la mateixa, caldrà que portin morrió de manera
permanent, dins de l’espai públic, tant a les rieres, gorgs i marges de la mateixa.
f) No es permet fer nudisme dins aquests espais.
g) Està prohibit orinar i defecar dins d’aquests espais excepte en l’espai designat a tal fi en l’aparcament municipal.
h) No es permet sostreure, translocar, ni degradar pedres ni cap altre tipus de material lític, així com tampoc d’espècies
vegetals i animals existents en aquests paratges.
i) Està prohibit abocar qualsevol producte als gorgs i a les rieres respectives per evitar-ne la contaminació degradació o
pèrdua de la riquesa biològica, ni a cap superfície del paratge.
j) No és permès captar aigua dels gorgs ni les rieres respectives per a qualsevol pràctica.
2.- Les conductes anteriorment descrites, tenen la consideració d’infracció de lleu.
Article 18. Prohibicions d’ús.
1 .Prohibicions d’ ús:
a) No es permet fer pic-nic dins els paratges que composen els gorgs del municipi. No es permet dur elements que no
siguin estrictament pel bany o el gaudiment de la natura. Es prohibeix explícitament l’ús de neveres portàtils, taules, cadires,
fogonets, o qualsevol element per cuinar.
b) Resta prohibida l’acampada lliure, acampada amb vehicle, la construcció i l’ocupació de cabanes o d’altres estructures, ja
sigui de forma provisional o permanent, i la instal·lació de tendes de campanya, vehicles amb desplegament d’accessoris i
autocaravanes.
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c) No està permès fer foc en cap d’aquests àmbits.
d) No està permès fer barranquisme, kayak, trekking aquàtic, ràpel, equilibrisme, escalada ni cap altre tipus d’ activitat
esportiva, excepte que disposin de la correponent autorització.
2.- Les conductes anteriorment descrites, tenen la consideració d’infracció de lleu.
Article 19. Actes, festes i competicions esportives
1.- Les activitats col·lectives que es duguin a terme en terrenys de domini públic es regiran per les regles següents:
a) Hauran de tenir finalitats recreatives, esportives, educatives o culturals i respectar i posar en valor el medi natural.
b) Només es podran realitzar en aquells espais que puguin contenir l’assistència prevista, sense malmetre l’entorn. En cap cas
s’utilitzaran els camps de conreu. Els organitzadors dels actes són els responsables legals.
c) A més, tant en els terrenys de domini públic com en els de domini privat de l’espai, no es podran dur a terme activitats de
falconeria, ni d’entrenament i ensinistrament d’animals.
2.- Les conductes anteriorment descrites, tenen la consideració d’infracció de lleu.
Article 20. Mesures relatives al bany:
No s’aconsella el bany per qüestions de seguretat, per la qual cosa l’Ajuntament no es fa responsable dels danys i perjudicis
que pot suposar als usuaris.
Article 21.- Horari de visites
Es limita les hores de visita de 09:00 hores del matí fins a les 20:00 hores de la tarda.
En el Gorg de Can Poeti i del Molí dels Murris l’ horari de vista és de 09:00 hores a 14:00 hores i de 16:00 hores a 20:00 hores.
Article 22.- Taxa
a) S’ estableix una taxa de 5 euros per cotxe aparcat en les zones habilitades així com 1 euro de fiança que li serà retornat en
retornar la bossa d’escombraries al punt de recollida.
b) Dins i fora d’aquest espai només s’autoritza específicament l’estacionament dels vehicles dels veïns que s’hagin acreditat
davant l’Ajuntament sota les condicions següents:
- Sol·licitar l’autorització a l’Ajuntament acreditant la seva condició de veïns i el vehicle matriculat al municipi i ha de ser
visible al vehicle estacionat.
- Sol·licitud d’entrada puntual per part d’un veí a un vehicle per a visites.
Article 23.- Classificacions de les infraccions i les seves sancions
1. Constitueix infracció lleu el comportament següent:
a. Infringir per primera vegada les prohibicions establertes en els articles 7, 8, 9, 10, 11,12, 14.1, 15.a), 15.b), 15.d) i 15.f) 17
i 18.
2. Constitueix infracció greu el comportament següent:
a. La comissió reiterada, en el termini de 6 mesos, d’una infracció lleu es considerarà infracció greu.
b. Tots aquells comportaments que tipificats a l’article 14.2, 15.c), 15.e), 15.g) per la seva gravetat i magnitud suposin perill
per terceres persones.
3. Constitueix infracció molt greu el comportament següent:
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a. Encendre foc en els paratges protegits.
b. Abocar productes contaminants als gorgs, rieres, o malmetren l’estat ecològic mitjançant la tala, arrencada o mort
d’espècies vegetals o animals.
c. Manipulació de qualsevol tipus de senyal.
Capítol IV: Regulació del Paratge “La Parada”
Article 24. Mesures respecte la conducta dels usuaris i les prohibicions d’ús
1. Mesures relatives a les conductes dels usuaris:
- No es permet tirar deixalles al terra, ni deixar- les penjades dels arbres, ni al exterior del vehicle. Caldrà que l’usuari
s’emporti els seus residus i els dipositi, si s’escau, en el contenidor de rebuig i/o selectiu més proper.
- Respectar la convivència amb la resta d’usuaris d’aquest espai sense alterar l’ordre ni fer aldarulls.
- No és permès fer ús d’aparells de so; llevat dels casos expressament autoritzats per l’Ajuntament.
- Els gossos o d’altres animals de companyia, hauran d’estar vigilats i lligats en tot moment, tant als pàrquings, tant als camins
i corriols, tant a les rieres i als gorgs, pels seus propietaris i, en cas que estiguin considerats com a raça potencialment perillosa
o derivats de la mateixa, caldrà que portin morrió de manera permanent dins espai públic.
- No es permet fer nudisme dins aquests espais.
- Està prohibit orinar i defecar en el paratge, excepte en el lloc habilitat a l’efecte.
Els excrements dels animals domèstics, s’han de reculli.
- No es permet sostreure les espècies vegetals i animals existents en aquest paratge.
2. Prohibicions d’ús:
- No està permès fer foc en aquest paratge.
Article 25.- Classificacions de les infraccions i les seves sancions
a) Infraccions
1. Constitueix infracció lleu el comportament següent:
a. Infringir per primera vegada les prohibicions establertes a l’article 24.
2. Constitueix infracció greu el comportament següent:
a. La comissió reiterada, en el termini de 6 mesos, d’una infracció lleu es considerarà infracció greu.
b. Tots aquells comportaments que tipificats a l’apartat primer de l’article 24 per la seva gravetat i magnitud suposin perill
per terceres persones.
3. Constitueix infracció molt greu el comportament consistent en encendre foc en el paratge així com la manipulació de
senyals.
TÍTOL IV: NETEJA DE LA VIA PÚBLICA
Article 26. Objecte.
El present títol estableix normes per mantenir la neteja del municipi en quant a:
a) L’ús comú general, especial i privatiu de la via pública.
b) La prevenció de l’embrutiment del municipi produït com a conseqüència d’activitats al carrer.
Capítol I: De la neteja de la via pública com a conseqüència de l’ús comú general dels ciutadans
Article 27. Infraccions.
1. Constitueixen infracció lleu de la present ordenança qualsevol comportament que suposi un mal ús o embrutiment de la
via pública i, concretament:
a. Llençar, abocar, vessar, dipositar o abandonar a la via pública qualsevol producte en estat sòlid, líquid o gasós (runes,
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mobles, trastos vells, terres, podes, plantes, animals morts, deixalles orgàniques, papers,etc).
b. Llençar una punta de cigar o una cigarreta encesa, patards, cendra o altres matèries calentes, a les papereres o els
contenidors.
c. Realitzar qualsevol acte que causi embrutiment de la via pública.
d. Llençar bosses de plàstic al dipòsit de restes vegetals situat al costat dels dipòsits de gas (zona del nou emplaçament
de la nau metàl·lica).
2. Constitueixen infracció greu de la present ordenança qualsevol comportament que suposi un mal ús o embrutiment de la
via pública i, concretament:
a. Abocar, des de les obertures de les diferents plantes dels edificis a la via pública o a altres pisos dels immobles, residus
vegetals o animals, escombraries, i altres objectes.
b. Tots aquells comportaments que tipificats en l’apartat 1 la seva gravetat i magnitud suposin perill per terceres persones
c. La comissió reiterada d’una infracció lleu, en un termini de 6 mesos, es considerarà infracció greu.
Capítol II: De la neteja de la via pública com a conseqüència de l’ús comú especial i privatiu
Secció 1: Normes d’aplicació general
Article 28
1. Per a totes les activitats que puguin ocasionar l’embrutiment de la via pública, qualsevol que sigui el lloc en què es
desenvolupin, sense perjudici de les llicències o autoritzacions que, en cada cas, siguin procedents, s’exigeix als seus titulars
l’obligació d’adoptar les mesures adients per evitar-ho, de netejar la part de la via pública o els seus elements estructurals que
s’haguessin vist afectats i de retirar els materials residuals.
2. L’Ajuntament podrà exigir una fiança en metàl·lic o un aval bancari per l’import del servei subsidiari de neteja que,
previsiblement, els correspongui efectuar com a conseqüència de l’embrutiment produït per la celebració de l’acte públic.
3. Els organitzadors d’actes públics al carrer seran responsables de l’embrutiment que es produeixi com a conseqüència de la
seva celebració.
Secció 2: Obres i altres activitats
Article 29. Mesures per prevenir l’embrutiment per obres realitzades a la via pública o en espais que hi confrontin.
Per evitar l’embrutiment, les persones que realitzin obres a la via pública o en espais que hi confrontin hauran de:
1. Impedir l’escampament i vessament de materials d’obra fora de l’estricta zona afectada pels treballs, protegint-la mitjançant
la col·locació d’elements adients al voltant dels enderrocs, les terres o els altres materials sobrants de les obres. Enfront
d’edificis o solars on es realitzen obres s’hi ha de col·locar una tanca fixa.
2. Mantenir sempre netes i exemptes de tota mena de materials residuals les superfícies immediates als treballs.
3. Per evitar la caiguda de materials o eines a la via pública, prèvia llicència municipal, s’hauran d’utilitzar bastides amb
visera protectora o sortint de protecció.
També s’haurà de protegir la caiguda de materials amb la col·locació d’una xarxa o d’una lona opaca.
4. Els materials d’enderroc dels edificis no poden ser llançats al carrer des de dalt, sinó que s’ha de fer de manera protegida,
per exemple amb tubs que aboquin a un contenidor amb una lona opaca i mullant-los periòdicament per evitar l’escampament
de la pols, l’embrutiment de la via pública i molèsties o danys a persones o coses.
5. Els materials han de col·locar-se i preparar-se dins de l’obra. En cas que no sigui possible, s’haurà de sol·licitar el preceptiu
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permís municipal per poder ocupar la via pública. Si és necessari, s’haurà de protegir el paviment amb plàstic o lona per
evitar l’embrutiment.
6. S’hauran de prendre totes les mesures per no provocar pols, fums ni altres molèsties.
7. Dipositar els residus d’obres en els containers previstos en la normativa sobre residus de la Generalitat de Catalunya i en la
normativa municipal, a saber de l’Ordenança reguladora de gestió de residus de la construcció (BOPG núm. 160 de 21 d’agost
de 2013).
8. Adoptar totes les mesures necessàries per evitar que la càrrega, el combustible, els líquids de greixar, el fang o altres
materials de les rodes dels vehicles que s’utilitzin en l’obra embrutin la via pública o altres elements. En aquest sentit,
s’hauran de netejar immediatament i reparar els danys que s’hagin pogut causar, d’acord amb les instruccions dels serveis
tècnics municipals.
Secció 3 : Utilització dels contenidors d’escombraries
Article 30
1. Els residus s’han de dipositar en el contenidor adequat depenent del tipus de residu (vidre, envàs, paper...) . Els residus
s’han de dipositar sempre dins del contenidor que li pertoca.
2. Cal utilitzar els contenidors adequadament, obrint la tapa si és el cas i dipositant les escombraries dins, sense que caigui res
al terra. No es poden llençar escombraries des del cotxe al contenidor.
3. La zona dels contenidors s’ha de mantenir totalment neta sense que es pugui dipositar cap tipus de residu al seu voltant.
Article 31. Infraccions.
1. Constitueix infracció lleu el comportament següent:
a. Infringir per primera vegada les prohibicions establertes als articles 28, 29, 30.2 i 30.3
2. Constitueix infracció greu el comportament següent:
a. La comissió reiterada, en el termini de 6 mesos, d’una infracció lleu es considerarà infracció greu.
b. Tots aquells comportaments que tipificats als articles 28, 29, 30.2 i 30.3 per la seva gravetat i magnitud suposin perill
per terceres persones.
Capítol III: De la neteja i manteniment dels elements i parts exteriors dels immobles.
Article 32. 1. Els propietaris dels immobles estan obligats a mantenir-los en les condicions adients de seguretat, salubritat i
neteja. Els jardins, les plantacions privades, els espais lliures, solars i els terrenys no urbanitzats constitueixen un element
important de l’ecosistema urbà i, com a tal, els seus propietaris els han de mantenir en un estat correcte. Cal entendre
especialment:
- La neteja i les condicions higièniques i de salubritat, tan pel que fa a herbes com a deixalles.
- L’estat fitosanitari de les plantacions
La manca de conservació o neteja a les plantacions, solars i els espais lliures privats habilitarà l’Ajuntament per exigir al
propietari la realització dels treballs necessaris per al correcte manteniment d’aquestes zones. En cas de desobediència a l’ordre
de manteniment d’aquestes plantacions i espais lliures, l’Ajuntament, prèvia la tramitació de l’expedient corresponent, podrà
procedir a l’execució subsidiària dels treballs necessaris amb càrrec als propietaris, sense perjudici de la sanció corresponent.
Els propietaris d’habitatges amb jardí, les plantacions de les quals tinguin branques, arbustos, tanques vegetals o anàlogues
que surtin de la seva propietat, hauran de mantenir-les de manera que no causin molèsties a tercers ni suposin risc en la via
pública.
L’Ajuntament podrà ordenar els treballs necessaris per complir amb aquesta obligació que, en cas que sigui desobeïda, podrà
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procedir a l’execució subsidiària dels treballs necessaris amb càrrec als propietaris, sense perjudici de la sanció corresponent.
També s’inclou l’obligació dels propietaris de parcel·les urbanes sense edificar i, de finques rústiques situades al voltant
de vivendes, de mantenir-les netes i sense restes vegetals per tal de prevenir possibles incendis forestals. L’Administració
s’encarregarà del compliment d’aquesta obligació així com d’executar-la subsidiàriament amb el càrrec a l’interessat en cas
de desobediència.
2. Els propietaris hauran de procedir als treballs de manteniment, neteja, arrebossament, estucat o pintat, quan per aquests
motius sigui requerit per l’Ajuntament per causes de seguretat.
3. La manca de conservació o neteja en els termes del present article, constituirà una infracció lleu. En el cas que es procedeixi
a la seva reiteració, en el termini de 6 mesos, constituirà una infracció greu.
Article 33.- Qualsevol objecte, bé o material dipositat a la via pública o espai públic sense l’autorització corresponent podrà
ser retirat per l’Administració municipal en tant que residu i dipositat en un altre lloc designat per l’autoritat competent o bé
destruït, sens perjudici de la sanció corresponent a l’autor o autora de l’ocupació.
TÍTOL V. ACTES CONTRA L’ENTORN URBÀ i EL MEDI AMBIENT.
TÍTOL I: CONTAMINACIÓ VISUAL (Pintades, grafits i altres expressions grafiques)
Article 34. Queda prohibit l’expressió artística urbana que prenen el format de grafits o altres pintades, siguin dibuixos,
esbossos, gargots, realitzats amb qualsevol tipus de material.
Article 35. Les conductes tipificades a l’anterior article es consideraran infraccions lleus, no obstant, es consideraran infraccions
greus, i seran sancionades, 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.
Article 36.- En tots els casos, es prohibeix qualsevol pintada que pugui incloure elements ofensius cap a les persones o
col·lectius.
Es tipificaran com infraccions greus.
Article 37. 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.
CAPÍTOL II : CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
Article 38. 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. 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.
Article 39. 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.
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El no compliment d’aquests articles serà considerat una infracció greu.
CAPÍTOL III: CONTAMINACIÓ ACÚSTICA: SOROLLS I RELACIONS DE VEÏNATGE.
Article 40. Totes les persones hauran de vetllar pel descans dels altres veïns. Per tant, queda totalment prohibit pertorbar
aquest descans amb qualsevol tipus d’activitat entre les 22 i les 8 hores del dia següent, a excepció de dates autoritzades i/o
organitzades per l’Ajuntament com a especials i les que estiguin regulades per llicència d’activitats específiques (negocis,
bars, restaurants).
a) 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.
b) 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.
c) 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.
d) Les persones que tinguin animals domèstics també vetllaran perquè aquests no produeixin molèsties a la resta de persones.
e) Qualsevol activitat lúdica que impliqui música es precisa el permis municipal.
Totes les infraccions tipificades seran considerades de caràcter greu. Quan les anteriors infraccions es duguin a terme de
forma reiterada, aquestes seran considerades com a molt greus.
Article 41. 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 22 i les 8 hores del dia següent, a excepció
d’ 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).
Aquestes infraccions estaran considerades com a lleus.
Si les infraccions anteriors succeeixen de forma reiterada, seran considerades com greus.
Article 42.
a) 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 el motor de refrigeriació en marxa.
b) Les anteriors conductes seran considerades lleus. No obstant, la reiteració de qualsevol d’aquestes conductes esdevindrà
infracció greu.
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L’anterior conducta serà considerada infracció lleu.
Article 43.- Sorolls i vibracions
1. La intervenció municipal pel que fa al control dels sorolls i de les vibracions, singularment en hores de descans nocturn, se
centrarà especialment en els que hagin estat provocats pel volum de la veu humana o activitats directes de les persones, com
el moviment de mobles o la realització d’obres domèstiques, animals domèstics, funcionament d’electrodomèstics, aparells i
instruments musicals o acústics, funcionament d’installacions d’aire condicionat, ventilació o refrigeració.
2. En tot cas, els veïns han d’evitar molestar als altres veïns amb sorolls innecessaris com ara tancaments de porta bruscos,
crits, música molt alta, celebració de festes, funcionament d’electrodomèstics sorollosos o altres comportaments similars.
Entre les 21 hores de la nit i les 9 hores de l’endemà no és permès l’ús d’aparells domèstics sorollosos, instruments musicals,
aparells de música, cants, màquines o instruments de treball, reparacions, manipulació de materials, canvis de mobles o altres
activitats que puguin destorbar el descans aliè del veïnat.
Les infraccion dels anteriors apartats tindrà la consideració de lleu.
TÍTOL VI: TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS
Article 44. Els posseïdors de gossos i/o altres animals domèstics estaran obligats a censar-los a l’ Ajutnaemnt i a vacunarlos, 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.
Article 45. 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.
Article 46. 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.
- 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. 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 molt greus.
Article 47. 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 48. 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
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de les condicions higiènic sanitàries i de seguretat previstes legalment.
El no compliment de les anteriors disposicions tindrà la consideració de greu.
Capítol VII Altres conductes que pertorben la convivència
Article 49.
Estan prohibits els següents actes:
a) Situar o deixar abandonat a la via pública qualsevol objecte que suposi risc per a les persones, enlletgeixi l’entorn o
obstrueixi el trànsit de vianants o vehicles.
b) Accedir als edificis i instal·lacions públiques o zones no autoritzades fora dels horaris d’utilització o obertura.
c) Col·locar, sense autorització municipal, gènere o qualsevol tipus d’objecte a l’exterior de les façanes dels comerços de
manera que sobresurtin de la línia de façana i puguin molestar les persones que transiten per la via pública.
d) Baladrejar, cridar, insultar, proferir paraules grolleres, etcètera.
e) Romandre a la via pública en estat d’embriaguesa ocasionant escàndol o molèsties als vianants, o entorpint el trànsit
de persones o vehicles.
f) Es prohibeixen de manera especial les baralles, agressions o qualsevol altre comportament que, amb independència
que els resultats siguin lesius o danyosos, alterin la seguretat col·lectiva o bé originin desordre a les vies i espais públics.
g) Llençar pedres o altres objectes a persones, animals, vehicles o edificis.
h) Fer broma o falsos avisos als serveis d’urgències (bombers, protecció civil, ambulàncies i policia).
i) Sostreure materials o elements dipositats en contenidors de recollida a la via pública quan aquest recapte pugui ser
destinat a una posterior venda o bescanvi, com en el cas de ferralla, cartrons, roba, vidre o altres.
j) Deixar les escombraries fora dels contenidors de recollida.
k) Llençar al terra qualsevol tipus de deixalla o embrutar-lo amb qualsevol objecte sòlid, líquid o gasós. Els residus sòlids
de petit format com papers, bosses, pellofes de llavors, pinyols de fruites, xiclets i altres materials similars s’han de
dipositar a les papereres instal·lades al carrer. Les puntes de cigar o de cigarreta i altres materials encesos s’han d’apagar
abans de dipositar-los a les
l) Llençar qualsevol tipus de deixalla des de balcons i terrasses.
m) Anar per la via o pels espais públics totalment o parcialment despullat o despullada.
n) Circular en bicicleta, patins, monopatins o similars per les voreres o per altres espais destinats a l’ús dels vianants (com
ara places, carrers de vianants, etc), tret d’aquells espais en què hi hagi un carril expressament destinat a aquesta finalitat.
o) Netejar qualsevol tipus de vehicle a la via pública.
p) Abocar aigües residuals o altres substàncies als escocells dels arbres.
La tipificació i la sanció es guiarà pel principi de proporcionalitat i es tindran sempre en consideració els criteris de graduació
de l’ article 56 de la present ordenaça
TÍTOL VII. Drogues. Consum de substàncies que puguin generar dependència
Article 50.
1. Es prohibeix el consum o la tinença ilícits de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques, encara que no
estiguin destinades al tràfic, en els llocs, vies, establiments públics o transports col·lectius.
Tampoc és permès l’abandonament en els citats llocs d’estris o instruments utilitzats per a aquest consum. Aquestes conductes
tindran la consideració de molt greus.
2. Les multes que s’imposin als menors d’edat per la comissió d’infraccions en matèria de consum o tinença il·lícits de drogues
tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques, es podran suspendre sempre que, a sol·licitud dels infractors i dels seus
representants legals, aquells accedeixin a sotmetre’s o un tractament o rehabilitació, si el precisen, o a activitats de reeducació,
en els termes que fixi la normativa de protecció de la seguretat ciutadana.
TÍTOL VIII: TINENÇA D’ ARMES
Article 51.
1.És prohibit portar armes sense la targeta d’armes corresponent.
Les armes reglamentades només podran ser transportades per la via pública i els espais públics del municipi als efectes de
ser traslladades des del lloc on estan dipositades o guardades fins al lloc on es realitzin les activitats d’utilització degudament
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autoritzades. Durant aquest trasllat, les armes hauran d’anar desmuntades i sempre dins el seu estoig o funda, de forma que
no quedin a la vista.
2. Així mateix, queda prohibida la tinença, circulació i ús d’altres objectes o instruments especialment perillosos per a la
integritat física de les persones i susceptibles de ser utilitzats com a armes. Tampoc no és permès dur imitacions d’armes que,
per les seves característiques, puguin induir a confusions.
3. La tinença, el transport i l’ús d’armes hauran de respectar les determinacions establertes en la legislació vigent en aquesta
matèria. L’incompliment de les condicions que s’hi estableixen comportarà l’adopció de la mesura cautelar de comís, sense
perjudici de les sancions que s’escaiguin, d’acord amb la legislació corresponent.
4. Es prohibeix l’exhibició d’objectes que puguin ser perillosos per a la vida i integritat física de les persones amb ànim
d’intimidar. Aquest acte es sancionarà de conformitat amb el que disposa la normativa de protecció de la seguretat ciutadana,
tret que sigui constitutiu d’infracció penal.
El no compliment de les anteriors disposicions tindrà la consideració de greu.
TÍTOL VII: RÈGIM SANCIONADOR
Article 52.- Tipificació d’infraccions.
1.- Constitueixen infracció administrativa els fets o conductes que impliquin l’ incompliment total o parcial de les obligacions
o prohibicions establertes en aquesta Ordenança municipal.
2.- Les infraccions es classifiquen en lleus, greus o molt greus, segons l’estipulat en cada conducta.
3.- En casos de reincidència de les infraccions:
a) La reincidència en una infracció lleu, en el termini de 6 mesos, es tipificarà com a infracció greu.
b) La reincidència en una infracció greu, en el termini de 6 mesos, es tipificarà com a infracció molt greu.
Article 53.- Règim de les sancions.
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 les Planes
d’ Hostoles, d’acord amb la legislació aplicable, i en defecte de normativa sectorial aplicable – estatal, autonòmica o localestableix 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.
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 150 €.
• Greus: imposició de multa de 150,01 a 500 €
• Molt greus: imposició de multa de 500,01 a 3.000 €.
Article 54. 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.
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Article 55. 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.
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. En les infraccions molt greus no s’
aplicarà descompte.
L’Ajuntament de les Planes d’ Hostoles 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 56.- Potestat sancionadora.
El personal encarregat de vetllar per el bon compliment d’aquestes normes son, els membres del Cos de Mossos d’Esquadra,
els Guardes rurals al servei de l Ajuntament, el Cos d’Agents rurals del Departament d’Agricultura, i altres autoritats així
com el propi Ajuntament.
Article 57.- Persones responsables
Són responsables de les infraccions, els autors de les accions i omissions que es tipifiquen a la present ordenança. En cas que,
després de les oportunes investigacions per individualitzar la persona o persones infractores, no sigui possible determinar
el grau de participació dels diversos subjectes que hagin intervingut en la comissió de la infracció, la responsabilitat serà
solidària.
De les sancions pecuniàries imposades als menors resultaran responsables subsidiaris en cas d’impagament de la sanció els
pares, tutors, acollidors o guardadors.
Article 58.- Prescripció i caducitat
La prescripció i la caducitat es regeix per la legislació administrativa sancionadora general, sense perjudici del que disposa
la legislació sectorial.
Article 59.- 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 finalitat 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 60.- Òrgan competent. Competència i procediment.
Als efectes de sancionar s’entén com a òrgan competent l’Alcalde-President de la Corporació o l’òrgan que per raó de la
matèria tingui delegada la competència.
S’utilitzarà amb preferència el procediment abreujat i en la seva tramitació es podrà acumular l’exigència, si escau, a l’infractor
de la reposició al seu estat originari de la situació alterada per la infracció i la determinació de la quantia a què ascendeix
la indemnització pels danys i perjudicis causats al domini públic, als edificis municipals, a les instal·lacions municipals, a
l’arbrat i al mobiliari urbà.
La indemnització per danys i perjudicis causats es determinarà, si no s’acumulés, en un procediment complementari, amb
audiència del responsable.
En tots els casos serviran de base per a la determinació, les valoracions realitzades pels serveis tècnics i pel vigilant.
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Les resolucions administratives donaran lloc, segons els supòsits, a l’execució subsidiària i al procediment de constrenyiment
sobre el patrimoni o a deixar expedida 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 als titulars dels béns o drets els antecedents dels fets i la
seva quantificació, per si desitgessin acudir a la via judicial.
Article 61.- Finalització del procediment.
1.- Iniciat un procediment sancionador, si l’infractor reconeix la seva responsabilitat, es resoldrà amb la imposició de la sanció
que procedeixi.
2.- El pagament voluntari en qualsevol moment anterior a la resolució, implicarà la terminació del procediment, sense
perjudici de poder interposar els recursos corresponents. Als procediments que s’incoïn per raó de la present ordenança,
l’autoritat competent podrà fixar bonificacions fins el 50% de la proposta de sanció econòmica de l’instructor (tal i com es
preveu en l’article 27.2) i en cas d’abonar-se amb el descompte, abans del termini de formulació d’al·legacions es posarà fi al
procediment, sense més tràmit.
3.- La formulació d’al·legacions representarà la continuació del procediment imposant-se de resultar procedent la sanció en
l’extensió íntegra segons la proposta inicial de l’instructor.
Article 62.- Execució de les sancions.
No s’imposaran sancions per infraccions a les normes d’aquesta Ordenança, ni seran executades fins que no siguin fermes en
via administrativa.
Article 63.- Relacions dels fets denunciats amb altres ordenaments.
Quan els incompliments de les disposicions d’aquesta Ordenança suposin infraccions de normes de rang superior s’incoarà el
corresponent expedient sancionador i s’aplicaran les sancions d’acord amb la legislació vigent en cada matèria. En qualsevol
moment del procediment sancionador en que els òrgans competents estimin que els fets també pogueren ser constitutius
d’il·lícit penal ho comunicaran a l’autoritat judicial corresponent, suspenent-se el procediment, fins la resolució judicial
resolutòria del procediment.
Article 64.- Normativa complementària
Per al no previst en aquest capítol sobre règim sancionador, serà d’aplicació el Decret 278/1993, de 9 de novembre, (DOGC
núm. 1827, de 29 de novembre) i, supletòriament, el Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost (BOE núm. 189, de 9 d’agost) (vigent
fins a l’entrada en vigor el 2 d’octubre de 2016 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les
administracions públiques) o el que determini la legislació vigent.
Disposició derogatòria:
Amb l’entrada en vigor de la present ordenança quedaran derogades les ordenances aprovades fins a la data així com aquelles
disposicions de l’Ajuntament de les Planes d’Hostoles que contradiguin la present regulació.
Disposició final:
Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i continuarà
vigent mentre no s’acordi la seva derogació o modificació.
Les Planes d’Hostoles, 4 d’abril de 2019
Eduard Llorà i Cullet
Batlle
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