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PREÀMBUL 
 

L’ordenament jurídic propi de qualsevol estat social i democràtic de dret propugna, entre els 
seus valors fonamentals, el respecte individual, col·lectiu i institucional dels drets i llibertats del 
ciutadans i de les ciutadanes com a garantia de la convivència democràtica i de l’ordre i la pau 
socials. El respecte a la convivència i al civisme, convertit en dret, ha de ser promogut i protegit 
per les autoritats públiques, en general i, de manera particular, per les que actuen en els àmbits 
que, com el de les corporacions locals, actuen prop dels ciutadans i de les ciutadanes. 

 
El text de la Constitució espanyola estableix, en matèria de drets, deures i garanties, que 

“correspon als poders públics promoure les condicions per tal que la llibertat i igualtat de 
l’individu i dels grups en què s’integra siguin reals i efectius, i també remoure els obstacles que 
n’impedeixin o en dificultin la plenitud”. 

 
Amb aquesta finalitat, l’Administració pública ha de desenvolupar una doble tasca 

preventiva/formativa i reparadora/sancionadora per tal d’evitar o, si no és possible, reparar i 
sancionar les accions que conculquen l’exercici dels drets i que atempten contra els béns dels 
altres. 
 

Un dels objectius prioritaris que s’ha marcat l’Ajuntament de la Sénia és el de desenvolupar 
polítiques que, tot respectant la diversitat, afavoreixin la convivència ciutadana fent-la més fàcil 
i agradable. La present Ordenança és una de les eines de treball per tal d’aconseguir aquest 
objectiu. 

 
Atès que el comportament cívic és la base de la bona convivència, la democràcia necessita 

ciutadans i ciutadanes, persones que vulguin col·laborar en la construcció i millora de la vida 
col·lectiva, i necessita també una acció conjunta, de cooperació, participació i solidaritat. 

 
Cal concebre el civisme com a cultura pública de convivència que determina una manera de 

viure a la vila. La participació activa de la societat, el dinamisme social i la implicació en un 
conjunt de comportaments possibilita el desenvolupament d’uns costums, maneres, capacitats 
i valors de convivència cívica. 

 
La nova ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana de la Sénia, que substituirà 

la anterior Ordenança Municipal de Policia i bon Govern, respon a les demandes ciutadanes 
exposades i neix en defensa dels drets de la comunitat. 

 
L’Ordenança estableix un conjunt d’aspectes normatius que defineixen mecanismes per 

regular, corregir i sancionar, si s’escau, actituds incíviques, negligents i irresponsables que 
deteriorin la qualitat de vida del municipi. 

 
Conscients que l’origen de l’incivisme i la insolidaritat es troba, generalment, en les 

mancances socioeducatives de la població, l’Ajuntament prioritza, en el marc d’un Pla de 
civisme, les actuacions preventives, formatives, reeducadores i reparadores, destinades a 
promoure més consciència cívica i més respecte pels drets dels altres, sense descuidar el recurs 
a la sanció administrativa com a solució davant del fracàs o rebuig de les mesures reeducadores 
proposades. 

 
D’acord amb el que estableix la legislació de policies locals, la Policia Local, en relació amb 

aquesta ordenança, ha d’exercir de policia administrativa a fi d’assegurar que es compleixi. 
L’Ajuntament ha de posar els mitjans necessaris per assegurar la coordinació i la col·laboració 



entre els diferents cossos policials, en funció de les infraccions administratives que s’hagin de 
sancionar, i la resta de personal al servei dels ens públics. L’Ajuntament, a través dels diversos 
instruments i òrgans de coordinació i col·laboració establerts a aquest efecte, ha de posar tots 
els mitjans que estiguin al seu abast per tal d’assegurar que l’actuació de la Policia Local i del Cos 
de Mossos d’Esquadra en el compliment d’aquesta Ordenança es faci amb la màxima 
coordinació i eficàcia possible. 
 

L’Ordenança, en aquest marc, regula, partint dels drets reconeguts als ciutadans i les 
ciutadanes, els deures de respecte al seu exercici, i tipifica les accions i les omissions que 
constitueixen un perjudici per a la convivència, per a la tranquil·litat i per a la seguretat 
ambiental, o que conculquen els béns destinats a satisfer interessos generals. 

 

Amb la finalitat de garantir la protecció dels ciutadans i les ciutadanes, en definitiva, aquesta 
Ordenança regula, sense perjudici de la normativa específica que sigui aplicable, totes les 
conductes que, per acció o omissió, a la via pública o en espais privats, afectin la vida en 
comunitat i conculquin aquests drets. 
 
 
 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
Article 1. Objecte. 
 

La present Ordenança té per objecte la regulació del bon ús dels espais públics, així com la 
convivència veïnal i la regulació de les convencions que han de presidir els comportaments de 
les persones i els col·lectius, per tal de garantir el millor exercici de la lliure iniciativa i de la 
convivència en aquells aspectes específicament referits a la vida de la vila, sense perjudici de la 
regulació continguda a la normativa sectorial. 

 
Article 2. Fonaments jurídics. 
 

La present Ordenança es dicta en virtut del títol competencial específic de l’article 55 del 
Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals (aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny), per a intervenir en l’activitat dels seus administrats mitjançant Ordenances i Bans. 

 
A més, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i el Text refós de 

Llei municipal i de Règim Local de Catalunya (aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril), 
atribueixen les potestats normativa i sancionadora al Municipi, amb caràcter general, en els 
articles 4 i 8, respectivament. 

 
Les Lleis Orgàniques 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat, 4/2015, de 30 

de març, de protecció de la Seguretat Ciutadana, així com les Lleis 11/2009, de 6 de juliol, de 
regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives,  16/1991, de 10 de juliol, 
de les Policies Locals de Catalunya, constitueixen el marc específic habilitant per a l’actuació 
municipal en l’àmbit de la via pública i de la convivència ciutadana, sense perjudici d’aquelles 
normes de rang i àmbit diversos que també afecten aquesta matèria de forma especial. 

 
Pel que fa a la utilització de la via pública, la present Ordenança és desplegament i adaptació 

a la població  de la Sénia, dels preceptes establerts en el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 



Article 3. Àmbit d’aplicació. 
 

1. El terme municipal de la Sénia constitueix l’àmbit d’aplicació de la present Ordenança i, 
per tant, obliga totes les persones físiques i jurídiques, amb independència de la seva 
situació administrativa, que es trobin o no, resideixin o no en el municipi. 
 

2. Resten sotmesos a l’Ordenança qualsevol instal·lació, maquinària, projecte de nova 
construcció, reforma o ampliació de les construccions existents, memòries tècniques de 
disseny i obres d’enllumenat exterior, tant públics com privats, projectes de noves 
instal·lacions, relacions de veïnat, comportament ciutadà, o activitat de caràcter públic o 
privat, incloses als annexos, susceptibles de generar contaminació acústica per soroll, per 
vibracions o per soroll i vibracions, enllumenat exterior a tot tipus d’il·luminació a l’aire 
lliure i espais oberts, a zones de domini públic o privat per a la seva utilització nocturna, 
realitzat a instal·lacions estables o esporàdiques, així com aquelles instal·lacions que, tot 
i estar ubicades en recintes tancats, projectin flux lumínic cap a l’exterior. 
 

3. Obliga també els titulars i els usuaris de les vies i terrenys públics urbans i interurbans, la 
competència dels quals hagi estat cedida a l’ajuntament, que siguin aptes per la 
circulació, els de les vies i terrenys que, sense tenir aquesta aptitud siguin d’ús comú i, a 
falta d’altres normes, els titulars de les vies i terrenys privats que siguin utilitzats per una 
col·lectivitat indeterminada d’usuaris. Entenent per usuaris de la via: vianants, 
conductors, ciclistes i qualsevol altra persona que realitzi sobre la via o la utilitzi per al 
desenvolupament d’activitats de naturalesa diversa, per a l’exercici de les quals serà 
necessària autorització municipal. 

 
 

Article 4. Difusió. 
 

L’Ajuntament de la Sénia, fent ús dels mitjans de difusió adients, ha de donar a conèixer el 
contingut d’aquesta Ordenança a la ciutadania en general. També ha d’oferir la possibilitat de 
fer-ne difusió i sensibilització a diferents grups, com els centres educatius, les associacions de 
veïns, i totes les entitats i associacions del municipi de la Sénia. 

 
Per tal de fer més entenedora la seva aplicació, el conjunt d’infraccions previstes en la 

present Ordenança venen recollides en l’Annex 1 que l’acompanya. 
 
 
Article 5. Obligació de compliment. 
 

1. El desconeixement d’aquesta ordenança no eximeix del compliment de les disposicions 
que estableix. 
 

2. En el marc del deure general de col·laboració, la ciutadania té l’obligació de posar 
immediatament en coneixement de l’autoritat municipal les presumptes infraccions 
d’aquesta Ordenança que presenciïn o de les quals tinguin coneixement cert. 

 
3. L’Ajuntament ha d’atendre les reclamacions, denúncies o suggeriments de les persones 

i exercir les accions escaients en cada cas. 
 
 
 
 



Article 6. Principis de l’acció municipal. 
 

1. Qualsevol que actuï en nom de l’Ajuntament ho haurà de fer amb el màxim respecte i 
deferència cap als drets de les persones i la seva dignitat. 
 

2. Les actuacions que incompleixin el deure previst en el primer apartat d’aquest article 
seran sancionades amb el màxim rigor. 
 

3. L’Ajuntament promourà la formació del seu personal en el respecte a la dignitat de les 
persones i els seus drets fonamentals, així com en la vocació de servei a la comunitat. 

 
4. L’Administració municipal, de conformitat amb la Constitució i la legislació vigent, serveix 

l’interès públic amb objectivitat i ha d’actuar d’acord amb criteris d’eficiència, eficàcia i 
servei als ciutadans i ciutadanes. 
 

5. La potestat sancionadora del municipi s’exercirà d’acord amb els principis de legalitat, 
irretroactivitat, tipicitat, responsabilitat i proporcionalitat. 

 
 

Article 7. Inspecció i comprovació municipals. 
 

1. El personal tècnic municipal segons les seves atribucions o el que designi l’alcaldia 
singularment podrà realitzar en tot moment totes les inspeccions que s’estimin 
necessàries per comprovar el compliment del que disposa aquesta Ordenança i les 
disposicions legals i reglamentàries que regulin els diferents àmbits de l’actuació 
municipal. 
 

El personal tècnic efectuarà la comprovació de les activitats, les instal·lacions i les obres 
mitjançant el reconeixement d’aquestes. Els titulars d’aquestes i totes les persones 
afecta- des hauran de facilitar les tasques d’inspecció municipals. 
 

2. Si de resultes de la inspecció es produeixin fets que representin amenaça de pertorbació 
greu de la convivència ciutadana o de l’ús dels espais públics, cautelarment, es podrà 
ordenar el cessament immediat del funcionament de l’activitat, sense que aquest 
cessament pugui tenir mai caràcter sancionador. 
 

3. Constitueixen infraccions greus: 
 
a. La negativa o la resistència a facilitar la labor inspectora o de vigilància de 

l’Administració. 
 

b. La negativa o la resistència a subministrar dades o facilitar la informació que dema- 
nin les autoritats competents o els seus agents, per complir les seves funcions, i 
subministrar informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi 
a error, explícitament o implícitament. 

 

 
 
 
 
 



TÍTOL II. DRETS I DEURES DE LA CIUTADANIA 
 
 
 
Article 8. Drets dels ciutadans i ciutadanes. 
 

1. Es reconeixen a tots els ciutadans i ciutadanes del terme municipal els drets regulats en 
aquesta Ordenança, sense perjudici de qualsevol altre que es determini en la legislació 
vigent en aquesta matèria. 
 

2. Tots els ciutadans i ciutadanes del terme municipal tenen dret a: 
 
a. Ser electors i elegibles, d’acord amb allò que disposa la legislació electoral. 

 

b. Participar en la gestió municipal d’acord amb allò que disposen les lleis i Reglaments 
i, si escau, quan la col·laboració voluntària sigui sol·licitada per l’Ajuntament. 

 

c. Assistir a les sessions del Ple municipal i demanar la paraula i intervenir en les 
sessions ordinàries en els termes previstos en el Reglament Orgànic Municipal i en 
el Reglament de Participació Ciutadana.  

 

d. Gaudir, d’acord amb la seva naturalesa, dels serveis públics municipals i espais 
públics. L’Ajuntament ha de propiciar el dret de les persones amb mobilitat reduïda 
per disminució física a accedir als serveis públics i espais públics sense obstacles ni 
barreres arquitectòniques. 

 

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

 

f. Participar en les consultes populars convocades per l’Ajuntament o per iniciativa 
veïnal, d’acord amb allò previst a la legislació reguladora. 

 

g. Exercir el dret de petició davant les autoritats locals, mitjançant la sol·licitud de 
l’adopció d’actes o acords en matèria de la seva competència. 

 

h. Dirigir-se a qualsevol autoritat o òrgan municipal, preferentment a través de 
l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana o altres canals establerts per 
l’Ajuntament, per fer peticions d’aclariments o actuacions municipals. La petició 
s’ha de cursar per escrit i ha de ser contestada en els terminis previstos per la 
legislació de procediment administratiu. Quan la sol·licitud faci referència a 
qüestions de competència d’altres administracions o òrgans diferents, el destinatari 
de la petició ha de dirigir-la a qui correspongui i ho ha de comunicar al sol·licitant. 

 

i. Formular a les autoritats o òrgans de l’Ajuntament propostes d’actuació relatives a 
competències municipals o d’interès social. 

 

j. Dirigir instàncies, reclamacions, suggeriments i peticions a l’Autoritat i Corporació 
Local, en assumptes de  la seva competència, així com conèixer, en qualsevol 
moment, l’estat de tramitació dels expedients en els quals tinguin la condició de 
persona interessada i obtenir còpia dels documents que continguin, sempre que no 
es vulneri el dret a la intimitat de les persones, els drets dels menors o es refereixin 
a matèries legalment reservades. 

 

k. Ser rebuts en audiència, amb petició prèvia, per les autoritats municipals. 
 

l. Exercir el dret de participació i proposta als òrgans de govern municipal, per mitjà 
dels canals que expressament es preveuen en el Reglament Orgànic Municipal. 



 

m. Tenir una informació àmplia, puntual i objectiva sobre els assumptes i activitats 
municipals, a través de l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana, tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament i altres mitjans de difusió municipal. 

 

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

 

o. Obtenir còpia registrada dels documents que presentin, que s’aportin conjuntament 
amb els originals. 

 

p. Utilitzar les llengües oficials en el territori de la comunitat autònoma, d’acord amb 
allò que prevegi la legislació reguladora. 

 

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

 

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

 

s. Rebre tractament de respecte per les autoritats i pel personal adscrit als diferents 
serveis de l’Ajuntament, que han de facilitar l’exercici dels seus drets i el compliment 
de les seves obligacions. 

 

t. Accés als registres i arxius de l’Ajuntament, tal com està contemplat en la legislació 
vigent. 

 

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

 

v.  Ser auxiliat i protegit per la Corporació Municipal i les seves autoritats, dins dels 
límits de la seva competència i dels mitjans al seu abast. 

 

w. A la protecció de les seves persones i béns. 
 

x. A la llibertat de reunió, associació, pensament, de consciència i de religió; tothom 
pot manifestar el seu pensament de forma individual o col·lectivament, en públic o 
en privat, per l’ensenyament, la pràctica, el culte i l’observança, sempre que 
aquestes creences no siguin contràries als drets emparats per la Constitució. 

 

y. A ser tractats per l’Administració amb respecte i cortesia. 
 

z. Tots aquells altres drets establerts per les lleis i, actuant dins el seu marc, pels 
reglaments municipals. 

 
 

Article 9. Deures de la ciutadania. 
 

1. Totes les persones físiques i jurídiques, amb independència de la seva situació 
administrativa, que es trobin o no, resideixin o no en el municipi, que posseeixin béns 
privats en la població, tenen els deures següents: 
 
a. Complir amb les obligacions que determinin les ordenances municipals, els bans 

dictats per l’Alcaldia, i altres que es determinin legalment.  
 



b. Contribuir mitjançant les prestacions econòmiques i personals legalment previstes 
a la realització de les competències municipals. Els tributs s’han de satisfer en els 
períodes voluntaris que es determinin. 

 

c. Complir amb les obligacions tributaries i personals que els afectin en els terminis 
establerts per la llei a fi de possibilitar l’exercici de les competències municipals, ja 
siguin les contingudes en aquestes Ordenances o en els diferents Bans que 
publiqui l’Alcaldia. 

 

d. Satisfer amb puntualitat les exaccions municipals que els afectin, i a complir les 
altres prestacions i càrregues establertes per les Lleis i altres disposicions vigents. 

 

e. Facilitar a l’ administració els informes, les dades, estadístiques i altres actes 
d’investigació que els sol·licitin, en la forma i casos previstos per la llei, o en 
disposicions dictades en el desenvolupament de la mateixa. 

 

f. Comparèixer davant de l’autoritat municipal quan siguin requerits per disposició 
legal, amb indicació del motiu de la citació. 

 

g. Complir amb les seves obligacions respecte al padró municipal d’habitants, d’acord 
amb allò previst a la normativa reguladora. 

 

h. Comunicar a l’Ajuntament les altes, baixes o modificacions dels seus béns i 
establiments comercials, a fi de reflectir-ho en els padrons respectius. 

 

i. Facilitar a l’Administració l’emissió d’informes, inspeccions i altres actes 
d’investigació, en el cas previst per la llei. 

 

j. Proporcionar a l’Administració actuant dades que permetin identificar altres 
interessats que no hagin comparegut en un procediment. 

 

k. Comportar-se cívicament i complir la normativa i ordenances que regulen la 
convivència ciutadana, per no perjudicar els drets de la resta de ciutadans. 

 

l. Tractar amb respecte a les autoritats, personal, funcionari públic i agents de 
l’autoritat, i seguir a les seves indicacions, ordres i altres que corresponguin a les 
seves funcions. Així com col·laborar davant d’actituds abusives, violentes o 
discriminatòries vers altres persones. 

 

m. Col·laborar amb les autoritats municipals i amb les forces de seguretat en l’exercici 
de les seves funcions, especialment davant d’actituds abusives, violentes o 
discriminatòries vers altres persones. 

 

n. En els casos que es produís alguna calamitat, epidèmia, catàstrofe, trastorns d’ordre 
públic o desgràcia pública, l’Alcaldia i els seus agents podran sol·licitar l’ajut i 
col·laboració dels habitants del terme municipal i, de manera especial, la dels qui, 
pels seus coneixements o aptituds, pugui ser de més utilitat per a la comunitat. 

 

En aquests supòsits, l’Alcaldia també podrà disposar, si ho considera oportú, dels 
mitjans públics o privats que puguin ser d’utilitat a l’emergència decretada tal i com 
es troba recollit en la legislació actual. 
 

El comportament de la ciutadania en situacions d’emergència, inundacions, 
incendis, riuades, nevades o qualsevol altra situació excepcional que comporti 
evacuació o confinament, s’adequarà en cada moment a les normes de civisme i 
col·laboració. 
 



o. Altres deures que es determinin legalment o que pugui recollir la normativa 
municipal, en les seves ordenances o reglaments, normativa autonòmica i/o 
nacional. 
 
 

Article 10. Garantia dels drets i els deures dels ciutadans i les ciutadanes. 
 

1. De conformitat amb aquesta Ordenança, en el marc de les seves competències i d’acord 
amb la legislació aplicable, correspon a l’Ajuntament promoure i desenvolupar les 
condicions i els serveis necessaris, per a garantir l’exercici dels drets i el compliment de 
les obligacions per part dels ciutadans i les ciutadanes. 

 

2. Les mesures de policia administrativa es configuren, de conformitat amb aquesta 
Ordenança, com a última acció punitiva, sempre que les accions o omissions detectades 
en resultin perjudicials per als interessos generals o de terceres persones, o que es 
manifestin externament com a expressió conscient i voluntària de rebuig dels béns i 
interessos protegits per la present Ordenança i l’Ordenament Jurídic en general. 

 

3. L’autoritat municipal ha d’evitar, amb els mitjans de què disposa, qualsevol acte 
individual o col·lectiu que pugui destorbar o impedir per mitjans il·lícits el 
desenvolupament de les iniciatives individuals o col·lectives lícites, legitimes i, si és el 
cas, degudament autoritzades. 

 

4. L’autoritat municipal ha de promoure el principi bàsic de convivència i el respecte per 
les diferents expressions socials, polítiques, ètniques, religioses, culturals, sexuals, etc. 
Igualment, ha d’evitar qualsevol actitud o pràctica que conculqui el dret a la intimitat, a 
la convivència ciutadana pacífica, a l’ús dels espais i béns públics i, en definitiva, a 
l’exercici lliure dels drets i les llibertats legalment reconeguts i garantits. 
 

 
Article 11. Indicacions i ordres de l’autoritat i dels seus agents. 
 

1. Els ciutadans i les ciutadanes estan obligats a seguir les indicacions i les ordres que, 
mitjançant els procediments establerts, i en el compliment de les funcions i les 
competències atribuïdes, els imparteixin les autoritats municipals i els seus agents. 
 

2. Els agents de la Policia Local podran requerir, en l'exercici de les seves funcions 
d'investigació o prevenció, la identificació de les persones i realitzar les comprovacions 
adients a la via pública o en el lloc del fet, sempre que el coneixement de la seva identitat 
sigui necessari per a l'exercici de les funcions de manteniment de l'ordre, de protecció 
de la seguretat ciutadana o de la convivència pacífica. 
 

3. La desobediència de les ordres efectivament dictades, i les expressions irrespectuoses 
que impliquin una voluntat menyspreadora de l’autor, i que, pel context en què es 
formulin, signifiquin una alteració de la convivència, constitueixen infraccions 
sancionable en via administrativa, sense perjudici que, en funció de la seva gravetat, 
hagin de traslladar-se a la jurisdicció penal. 

 

4. Els ciutadans i les ciutadanes podran adreçar-se davant l’autoritat municipal en relació 
als actes dels agents que considerin erronis o que atemptin contra la seva dignitat. 

 

5. Els agents de la Policia Local s’adreçaran als ciutadans i a les ciutadanes amb el màxim 
respecte i consideració que els obliga la seva dignitat i el seu caràcter de servei públic. 

 

6. Així mateix, els agents municipals poden retirar de la via i els espais públics els béns de 
les persones i/o col·lectius quan raons de seguretat o de salut pública així ho aconsellin. 



 

7. Els ciutadans i ciutadanes hauran de comparèixer davant l’autoritat municipal o davant 
dels seus agents quan siguin citats, en virtut de disposicions legals, indicant-se, a la 
citació, el motiu de la compareixença. 

 
 
 
TÍTOL III. CONVIVÈNCIA CIUTADANA I CIVISME 
 
 
 
Secció 1a. Normes generals de comportament dels ciutadans i de les ciutadanes.  
 
 
 Article 12. Rebuig de la violència. 
 

1. La convivència ciutadana ha d'estar presidida pels principis de respecte, 
tolerància i solidaritat. Cal rebutjar la violència física o psicològica entre 
persones i/o col·lectius, especialment en casos de violència de gènere. 
 

2. L'autoritat municipal, dins de les seves competències, sancionarà les conductes 
i els comportaments que atemptin contra la convivència ciutadana, i les 
activitats coactives o coercitives, encara que no tinguin rellevància penal i que 
produeixin repercussions públiques.  
 

3. Constituirà una circumstància agreujant, si aquestes conductes i 
comportaments causen aldarulls o desordres públics. 

 
 

Article 13. Respecte a la dignitat de les persones. 
 

L’Ajuntament sancionarà totes les actituds individuals i col·lectives que atemptin contra la 
dignitat de tercers, de fet o de paraula. Constituirà una circumstància agreujant que l’objecte 
d’aquestes conductes siguin: menors, persones amb una discapacitat (física, psíquica, sensorial 
o malaltia mental), o autoritats i personal funcionari quan actuïn en l’exercici de les seves 
funcions. 
 
 
Article 14. Protecció dels menors. 
 

La Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, 
reconeix el dret de totes les persones menors d'edat a rebre l'atenció integral necessària per al 
desenvolupament de llur personalitat i llur benestar en el context familiar i social. 

 

En desenvolupament d’aquesta llei, s’ha dictat el Decret 230/2013, d’1 d’octubre, de règim 
sancionador en matèria d’infància i adolescència, en l'àmbit competencial de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya. 

 

L’escolarització és un dret i un deure dels menors durant el període d’edat establert per la 
legislació vigent i és responsabilitat dels pares o tutors, dels centres educatius i dels mateixos 
infants, l’exercici normal d’aquest dret. 

 



Els agents de l’autoritat han de protegir i conduir al seu centre escolar o al seu domicili 
qualsevol infant que, durant l’horari escolar, sigui al carrer i ho ha de comunicar a Serveis Socials 
de l’Ajuntament. 

 

Els menors abandonats o extraviats són acompanyats a les dependències de la Policia Local 
i, els primers, lliurats a les autoritats competents, mentre que els altres, són retinguts en 
custòdia a disposició dels seus pares o tutors. Si fos un particular qui els trobés, ha de lliurar- los 
a un agent de la Policia Local o portar-los a l’Ajuntament. 

 

En cas que hi hagi negligència manifesta dels pares o tutors, l’autoritat municipal ha de 
comunicar-ho a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat de 
Catalunya i a la jurisdicció competent. 

 

Es fomentarà convenientment l’educació viària a les escoles. És responsabilitat dels pares o 
tutors evitar que els nens menors de 8 anys transitin sols per les vies públiques. Tothom ha 
d’evitar que els nens baixin de les voreres si no van acompanyats. 

 
 

Article 15. Dret a la manifestació, expressió i participació. 
 

L'autoritat municipal facilitarà, amb els mitjans al seu abast, el lliure exercici dels drets dels 
ciutadans i ciutadanes reconeguts a la legislació vigent, i, en especial, el de manifestació, 
expressió i participació en l’àmbit del municipi sempre que es realitzi per mitjans lícits i amb 
autorització de l’administració competent, respectant l’organització pactada en referència a 
horaris, itineraris i condicions específiques. 
 
 
Secció 2a. Comportaments i conducta ciutadana a la via, als espais i bens públics. 
 
 
Article 16. Comportament ciutadà. 

 
Tots els ciutadans són obligats a observar una conducta encaminada a evitar i prevenir el 

deteriorament de la ciutat, acomplint els preceptes d'aquesta ordenança i les disposicions 
complementàries que en matèria de neteja, manteniment de l'ornamentació i estètica pública i 
per a la protecció dels elements públics situats als espais i vies públiques, dicti en qualsevol 
moment l'Ajuntament, en l'exercici de les seves facultats. 
 

 
Article 17. Normes generals d’ús dels espais, equipaments i béns públics. 
 

1. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a comportar-se lliurement a les vies públiques i els 
espais públics del municipi de la Sénia i a ésser respectats en la seva llibertat. Aquest 
dret és limitat per les disposicions sobre l’ús dels béns públics i pel deure de respectar 
les altres persones i els béns privats. Així mateix, tenen l’obligació d’usar els béns i els 
serveis públics de conformitat amb la destinació per a la qual van establir-se i respectar 
la convivència i la tranquil·litat ciutadanes. 
 

2. Ningú no pot, amb el seu comportament a les vies públiques i els espais públics, 
menystenir els drets de les altres persones, ni la seva llibertat d’acció, ni ofendre les 
conviccions, ni les pautes de respecte mutu, tolerància, llibertat i conservació de 
l’entorn. 
 



3. No és permès realitzar actes o produir sorolls que pertorbin l’ordre ciutadà, el descans 
del veïnat, ni participar en aldarulls, o sortir sorollosament dels locals d’esbarjo 
nocturns. 
 

4. Hom s’abstindrà particularment de realitzar pràctiques abusives, arbitràries o 
discriminatòries o que comportin violència física o moral. 
 

5. Cometre accions que puguin representar un ús abusiu dels béns o que, pel seu caràcter, 
suposin una limitació de l’ús general en igualtat d’altres usuaris, o un risc per a les 
persones o béns. 
 

6. Adoptar comportaments que puguin representar mostres de racisme, xenofòbia o 
violència en les activitats culturals o esportives i alteració de l’ordre. Els agents 
municipals han de traslladar a les federacions i els comitès esportius corresponents les 
actes que aixequin sobre les incidències que es produeixin, per tal que es prenguin les 
mesures corresponents, sense perjudici de la intervenció dels poders públics. 
 

7. Utilitzar telèfons mòbils o altres enginys que emetin senyals acústics, durant la 
celebració d’actes que requereixin silenci o una atenció especial. 
 

8. Alterar l’ordre i la tranquil·litat pública amb escàndols, sorolls excessius o baralles. 
 

9. Impedir la celebració de festes, manifestacions i desfilades, i en general qualsevol 
activitat lúdica, degudament autoritzades, així com causar molèsties als seus assistents. 

 
 
Article 18. Jocs i juguesques. 
 

1. En aquest article s’intenta preservar la llibertat de circulació de les persones i el dret que 
té tothom a no ser pertorbat i a gaudir lúdicament dels espais públics d’acord amb la 
naturalesa i destinació d’aquests espais, respectant les indicacions contingudes en els 
rètols informatius de l’espai afectat, si existeixen, i en qualsevol cas els drets legítims 
dels altres usuaris i usuàries. 
 

2. L’Ajuntament sancionarà la pràctica de jocs a l’espai públic que causin molèsties als 
veïns o vianants, especialment la pràctica de jocs amb instruments o d’altres objectes 
que puguin posar en perill la integritat física dels usuaris de l’espai públic, la dels béns, 
serveis o instal·lacions, públics i privats. 
 

3. L’Ajuntament sancionarà la pràctica d’acrobàcies i jocs d’habilitat amb patins, 
monopatins i bicicletes o similars fora de les àrees destinades a aquest efecte, sens 
perjudici de les infraccions previstes en l’Ordenança sobre circulació i seguretat viària. 

              Així mateix, sancionarà la utilització d’escales per a vianants, elements per a  
              l’accessibilitat de persones discapacitades, baranes, bancs, passamans o qualsevol altre 
              element del mobiliari urbà, per a les acrobàcies amb patins, monopatins i similars. 
 

4. L’Ajuntament sancionarà la pràctica de jocs que comportin un risc rellevant per a la 
seguretat de les persones o els béns, i, en especial, la circulació temerària amb patins, 
monopatins i bicicletes o similars per voreres o llocs destinats a vianants, i la utilització 
d’elements o instal·lacions arquitectònics o del mobiliari urbà per a la pràctica del 
monopatí, patins, bicicletes o similars quan els posin en perill de deteriorament. 
 

5. Els agents de l’autoritat intervindran de manera cautelar els mitjans emprats en la 
pràctica de jocs a l’espai públic que infringeixin les prescripcions d’aquest article 
(intervenció cautelar del joc, monopatí, patí, bicicleta o similar amb el qual s’hagi produït 
la conducta). 



Article 19. Mobiliari urbà. 
 
1. Queda prohibit causar destrosses o embrutar els edificis tant públics com privats, 

tanques, closos o parets divisòries; els bancs, gronxadors i fonts públiques, fanals de 
l’enllumenat, pals de línia d’electricitat, conduccions d’aigües i en general tots els béns, 
mobiliari urbà, i serveis, siguin d’interès públic o privat. 
 

2. No és permès rascar, gravar, escriure o dibuixar en les parets, portes o façanes dels 
edificis, col·locar rètols o anuncis que impedeixin o dificultin la lectura de les plaques de 
retolació dels carrers, numeració dels edificis, senyals de circulació, i cobrir els Bans de 
les Autoritats col·locats en les vies públiques. Sent el responsable la persona o empresa 
anunciant. 

 
 

Article 20. Conductes en situacions d’emergència. 
 

1. El comportament dels ciutadans i ciutadanes en situacions d'emergència, com 
inundacions, incendis, riuades, nevades, fuites tòxiques o qualsevol altra situació 
excepcional que comporti evacuació o confinament, s'adequarà en cada moment a les 
normes de civisme i col·laboració ciutadanes, complint els plans bàsics d’emergència 
municipal i els plans d'emergència específics, així com l’establert a la normativa en 
matèria de protecció civil. 
 

2. En cas de produir-se alguna desgràcia i/o catàstrofe natural, l’Alcaldia podrà requerir 
l’ajut i la col·laboració personal i/o material dels habitants del terme municipal, i de 
manera especial, la dels que pels seus coneixements o aptituds puguin ser de més utilitat 
per a la comunitat. En aquests supòsits l’Alcaldia podrà disposar, si ho estima necessari, 
dels mitjans públics i privats que puguin ser d’utilitat i d’aplicació a l’emergència 
decretada, restant obligats els seus titulars a la prestació ordenada. 
 

3. S’estableix el deure de col·laboració d’entitats públiques i privades i dels ciutadans en 
aquelles actuacions de simulacre necessàries per a la correcta implantació dels plans de 
protecció civil. 

 
 

Article 21. Desallotjament de la via pública. Seguretat. 
 
1. Les persones que no respectin les normes de comportament a les vies públiques i els 

espais públics que estableix la present ordenança seran requerides per tal que cessin en 
la seva actitud i, en cas de resistència, podran ser desallotjades, especialment quan la 
conducta pugui alterar la seguretat col·lectiva i originar desordres en les vies, espais o 
establiments públics. 
 

2. Els serveis municipals podran desallotjar de la via pública les persones o retirar els béns 
quan per raons de seguretat o de salut així ho aconsellin. En el cas que la situació 
climàtica o altres circumstàncies posin en perill la integritat física de les persones que 
romanen a la via pública, els serveis municipals els desallotjaran, transportant-los a 
instal·lacions adients. 
 

3. Totes les activitats que es despleguin a les vies públiques o als espais públics resten 
sotmeses a autorització, essent requisit imprescindible per obtenir-la assegurar que es 
compleix la normativa legal a la qual es troba subjecta la corresponent activitat i es 
garanteixi l’observança de les previsions contemplades a la normativa de protecció civil 
i els corresponents plans. 



CAPÍTOL II. CONSUM DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES A LA VIA PÚBLICA O ESPAIS PÚBLICS 
 
 
 

Article 22. Fonaments de la regulació. 
 

La regulació que es conté en aquest capítol, i en el següent capítol, fonamenta la 
protecció de la salut pública i la salubritat, el respecte  al medi ambient, la protecció dels 
menors, el dret al descans i tranquil·litat de veïns o veïnes, el dret a gaudir d’un espai públic 
net i no degradat, l’ordenada utilització de la via pública, la garantia de la seguretat pública, 
a més d’altres béns com ara la competència lleial en el marc d’una economia de mercat i els 
drets dels consumidors o consumidores i usuaris o usuàries. 

 
Article 23. Begudes alcohòliques. 

 
1. Consum begudes alcohòliques: 

 

a) Queda expressament prohibit el consum de begudes alcohòliques de qualsevol tipus 
en espais públics, llevat de les zones autoritzades amb motiu de festes o en l’interior 
de les terrasses i/o vetlladors dels establiments. 
 

b) Resta especialment prohibit el consum de begudes alcohòliques descrit a l’apartat 
1 d’aquest article, quan pugui alterar greument la convivència ciutadana. A aquests 
efectes, s’entendrà que es produeix l’esmentada alteració quan concorri alguna de 
les circumstàncies següents: 

 

1. Quan, per la morfologia o la naturalesa del lloc públic, el consum es faci de 
forma massiva per grups de ciutadans o ciutadanes o convidi a l’aglomeració 
d’aquests. 
 

2. Quan, com a resultat de l’acció del consum, es deteriori la tranquil·litat de 
l’entorn o es provoquin situacions d’insalubritat, es superin els límits acústics o 
es vulnerin les normes sobre contaminació acústica i mediambiental. 

 

3. Quan el consum s’exterioritzi en forma denigrant per als vianants o la resta 
d’usuaris dels espais públics, o quan es vulnerin les normatives sobre gestió de 
residus municipals i neteja viària, o es produeixin actes de vandalisme en el 
mobiliari urbà. 

 

4. Quan els llocs on es consumeixi es caracteritzin per l’afluència de menors o la 
presència d’infants i adolescents. 

 

c) Serà responsabilitat dels establiments d’oci i/o locals en els quals s’expedeixin 
begudes alcohòliques garantir que els clients no surtin amb gots i ampolles de vidre 
al carrer. 
 

d) Es prohibeix l’expedició de begudes alcohòliques mitjançant màquines 
expenedores, quan aquestes tinguin accés a la via pública. 

 

e) Així mateix queda prohibida la incitació al consum de begudes alcohòliques per 
qualsevol mitjà o reclam publicitari tant a les vies públiques com als establiments 
d’oci nocturn i/o locals comercials. 

 

f) Com a mesura cautelar la Policia Local retirarà i intervindrà cautelarment les 
begudes, els envasos o altres elements objecte de les prohibicions, així com els 



materials o els mitjans emprats. Les begudes alcohòliques intervingudes podran ser 
destruïdes immediatament per raons higiènic sanitàries. 

 

g) Es considerarà una falta de grau superior a l’establert quan el consum es realitzi de 
forma massiva o davant de menors o dels centres educatius o esbarjos en horari 
d’obertura i a una distancia inferior a 50 m. 

 

h) En cap cas es permetran situacions d’embriaguesa que afecti a la pacífica 
convivència. 
 

i) No està permès vendre begudes alcohòliques fora de l’horari que estableixi la 
normativa vigent al respecte. S’exceptua d’aquesta prohibició en els espais 
expressament autoritzats per aquesta finalitat, com terrasses i vetlladors, o en 
espais destinats a la celebració de festes populars, fires o similars. 

 
 
 
 
CAPÍTOL III. CONSUM DE ESTUPEFAENTS I DROGUES A LA VIA PÚBLICA O ESPAIS 
PÚBLICS 
 
 
 
Article 24. Substàncies estupefaents i drogues. 

 
1. És prohibit el consum i/o tinència de drogues, estupefaents o substàncies 

psicotròpiques declarades il·legals per la legislació vigents, tot i que constitueixi una 
infracció penal, a les vies, espais o equipaments públics. 

 

2. Així mateix també resta prohibit l’abandonament al carrer o espais públics, d’estris 
o instruments utilitzats per al consum de les substàncies descrites en el paràgraf 
anterior. 

 

3. En cap cas es permetran situacions de  drogoaddicció, que afecti a la pacífica 
convivència. 

 

 
 
CAPITOL IV, TINENÇA D’ARMES 

 
 
 

Article 25. Armes. 
 
1. És prohibit portar armes sense la preceptiva targeta d’armes corresponent. Les armes 

reglamentades només podran ser transportades per les vies públiques i espais públics 
del municipi de la Sénia, als efectes de ser traslladades des del lloc on estan dipositades 
i/o guardades fins al lloc on es realitzin les activitats d’utilització degudament 
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. Restaran excloses d'aquesta 
prohibició les autoritzacions contemplades en el Reglament d'armes. 
 



2. Així mateix, queda prohibida la tinença, circulació i ús d’altres objectes o/i instruments 
especialment perillosos per a la integritat física de les persones susceptibles d'ésser 
utilitzats com a armes. Tampoc no és permesa la circulació amb imitacions d'armes que, 
per les seves característiques, puguin induir a confusió. 
 

3. La tinença, transport i ús d'armes hauran de respectar les determinacions establertes 
en la legislació vigent en matèria d’armes. 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 d'armes. 
 

4. Es prohibeix l’exhibició d’objectes perillosos per a la integritat física de les persones amb 
la finalitat de causar intimidació. 
 

 
 
 
TITOL IV. VIES, ESPAIS, BÉNS I EDIFICIS PÚBLICS 

 
 
 
CAPITOL I. VIA PÚBLICA  
 
 
Article 26. Definició de via pública. 

 
1. Als efectes de l’aplicació de la present Ordenança, es considerarà via pública les 

avingudes, carrers, places, parcs, jardins, ponts i fonts així com els camins públics 
reconeguts situats al terme municipal i altres béns de propietat municipal destinats 
directament a l’ús comú general dels ciutadans i de les ciutadanes. 
 

2. També serà d’aplicació el que s’estableix en aquest títol als passatges interiors d’accés 
o ús col·lectiu, als vehicles destinats al transport públic i als espais oberts del terme 
municipal subjectes a servitud de pas de persones i vehicles. 
 

3. Qualsevol espai del terme municipal anàleg als esmentats en els apartats anteriors 
tindrà també la consideració de via pública als efectes d’aquesta Ordenança quan estigui 
obert al pas o a l’estada de persones o vehicles, tant si ho està permanentment com si 
ho està només en casos específics. 
 

4. La consideració d’un espai com a via pública no impedirà que, atenent a circumstàncies 
relatives a l’ordenació del seu ús, particularment, pel que fa a la seguretat o a la higiene, 
s’hi puguin establir limitacions a l’accés. 
 

Article 27. Conservació i reparació de les vies públiques. 
 

1. Correspon a l’Ajuntament portar a terme els treballs de reparació i conservació de les 
vies públiques que són de titularitat municipal i dels elements que la conformen. Cap 
persona pot executar aquests treballs o qualsevol altres que comportin modificacions 
de la via pública o del seu mobiliari sense permís exprés o encàrrec de l’administració. 
 

2. Les persones o companyies de subministrament autoritzades a fer obres a la via pública 
o que siguin autoritzades a ocupar algun espai han de portar a terme les reparacions 



escaients i han de reposar els elements afectats, seguint les indicacions i sota la 
supervisió dels serveis municipals corresponents. 
 
 

Article 28. Instal·lació d'elements de mobiliari urbà. 
  

1. Els propietaris d'immobles que resultin afectats per la col·locació dels rètols de 
noms de carrers, places i altres vies públiques, així com per la instal·lació de fanals, 
grapeig de línies i altres elements complementaris previstos en els projectes 
municipals de xarxes d'enllumenat públic, telemàtiques, informàtiques, 
telefòniques i de telecomunicacions, senyals de trànsit i, en general, els elements 
previstos en les anomenades servituds urbanes, restaran obligats a permetre llur 
fixació i a respectar-ne la permanència. L'Ajuntament garantirà el menor perjudici 
possible a la façana. Aquestes servituds administratives seran gratuïtes i caldrà fer-
ho saber al propietari afectat, bé mitjançant la més àmplia difusió dels projectes 
municipals, bé mitjançant notificació en aquells casos que no requereixin l'aprovació 
dels projectes.  
 

2. L’ element que es col·loqui guardarà, tant com sigui possible, harmonia artística amb 
la zona o sector on s’afixi. 

 
 

Article 29. Usos i comportaments a la via pública. 
 

1. No es permès el consum de begudes alcohòliques a la via pública fora dels espais 
expressament reservats o autoritzats. 
 

2. Es prohibeix el llançament de puntes de cigar, cigarreta o altre tipus de matèries enceses 
en els contenidors de la recollida de brossa ni en les papereres. Es podran llençar un cop 
apagades. 
 

3. Està prohibida la venda ambulant i la compra en l’àmbit territorial de la present 
normativa, llevat que tinguin autorització expressa. 

 

               També queda prohibit col·laborar en la realització o prestació del servei, com facilitar  
               el gènere o vigilar i alertar sobre la presencia dels agents de l’autoritat. 
 

               Els agents de l’autoritat podran, com a mesura cautelar, procedir a la retirada de les  
               mercaderies. En cas de ser productes on siguin susceptibles de caducar, els agents  
               faran retirar els productes pel mateix venedor. 
 

4. Es vetllarà per evitar l’exercici i la propagació de la mendicitat. 
 

En qualsevol cas, es prohibeix la mendicitat exercida amb menors, amb persones 
discapacitades i la que utilitzi com a reclam qualsevol animal. 
 

Queden incloses també aquells conductes que, sota l’aparençà de mendicitat 
s’exerceixin de forma coactiva sobre els vianants. 
 

Els agents de l’autoritat poden sol·licitar, si es procedent, la documentació a les 
persones que exerceixin la mendicitat i adoptar, en cada cas, les mesures procedents en 
coordinació amb els serveis socials municipals o amb altres institucions públiques. 

 

5. Està prohibit apostar amb diners o bens a la via pública, als espais públics, llevat 
d’aquelles pràctiques que estiguin sota l’empara de la legislació vigent en matèria de 
jocs i apostes o que siguin organitzades per entitats inscrites al Registres d’Entitats i ho 
hagin comunicat prèviament al Ajuntament. 
 



6. Oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis sexuals 
retribuïts a l’espai públic resta prohibit. 

 

              Igualment, resta prohibit mantenir relacions sexuals retribuïdes o no a la via pública. 
 

7. No es permès la realització, sense llicència, de tot tipus de treballs mecànics a les vies 
públiques (canvis d’oli, reparacions i similars), així com la venda i exposició de vehicles 
amb fins comercials. 
 

8. L’Alcalde podrà retirar de la via pública els anuncis, rètols, plaques o emblemes que 
continguin ofenses, insults o descrèdits vers les autoritats o institucions, sens perjudici 
de les accions civils o penals que el Consistori pugui emprendre contra els seus autors, 
propietaris i/o distribuïdors. 

 
 
 

CAPÍTOL II OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
 
 
Article 30.  Obligacions generals. 
 

1. Qualsevol activitat o ocupació de la via pública que incideixi en la seva utilització per a 
altres usos comuns requerirà l’autorització municipal. La manca d’autorització serà 
considerada una falta greu, que comportarà, a més de la sanció corresponent, la 
interrupció immediata de l’activitat, així com la retirada a càrrec de l’infractor dels 
obstacles que s’haguessin col·locat en els espais públics. La Policia Local actuarà d’ofici  
i podrà demanar la col·laboració d’altres serveis municipals per a l’execució d’aquestes 
operacions cas que l’infractor no cesi l’activitat o la ocupació de la via pública. 
 

2. Els responsables de les activitats autoritzades que constitueixin una ocupació de la via 
pública, hauran d’adoptar les mesures necessàries per evitar embrutar-la o deteriorar-
la, i procediran a netejar la part de la via utilitzada en cas que fos necessari. 
L’incompliment d’aquesta obligació serà considerat falta greu. 
 

3. Quan l’ocupació de la via pública consisteix a col·locar mercaderies o altres objectes a 
l’exterior dels establiments o de manera que sobresurti de la seva línia de façana, la 
manca de llicència serà considerada falta lleu. 
 

4. Davant de l’incompliment de les obligacions consignades en aquest article, l’Ajuntament 
podrà executar-les de forma subsidiària i a càrrec de l’infractor. 
 

Article 31. Activitats subjectes a autorització. 
 

Sense perjudici del que disposa l’article anterior, es consideraran, en qualsevol cas, 
ocupacions de la via pública subjectes a autorització municipal les activitats següents: les 
actuacions musicals; les actuacions teatrals; la instal·lació d’atraccions i fires; la instal·lació de 
quioscos, parades o barraques; la col·locació de terrasses; la col·locació de tanques, bastides, 
materials de la construcció, grues o sacs de residus; l’aturada de vehicles de mudances en servei, 
les accions de càrrega i descàrrega que obstrueixin totalment la circulació, i altres ocupacions 
que es puguin produir. Caldrà tenir en compte, en relació amb aquestes activitats, el que 
disposin les normes especials que les regulin. Aquestes ocupacions tindran sempre caràcter 
temporal. 

 
 



Article 32. Normativa general. 
 

1. Els titulars dels establiments podran ocupar part de la via pública que expressament es 
determini davant les façanes dels seus establiments, només prèvia llicència municipal 
que atorgarà l’Alcaldia. 

 

2. En funció de les característiques de la via, amplària de la calçada, intensitat del trànsit, 
tant rodat com de vianants, la llicència indicarà la superfície màxima. Aquestes 
determinacions també podran establir-se de forma general per carrers sencers o trams. 
 

3. Queda expressament prohibit el traspàs del dret d’aquests espais de la via pública. 
 

4. L’atorgament d’aquestes llicències serà discrecional per part de l’Alcaldia, atenent al 
trastorn que l’ocupació pugui causar al trànsit de persones i vehicles, a raons d’higiene 
de les mercaderies que es pretenguin exposar, o altres anàlogues. 

 

              L’Alcaldia podrà autoritzar altres formes d’ocupació dels espais públics que no estiguin  
              incloses en aquesta normativa sempre que ho aconsellin raons d’interès general. La  
              llicència concretarà els termes i condicions de l’ocupació. 
 

5. La conservació i neteja dels espais públics ocupats en virtut de les llicències i 
autoritzacions regulades seran a càrrec dels titulars de les llicències. 

 
 

Article 33. Ocupació de la via pública per bars, restaurants i comerços. 
 

1. Prèvia llicència, es podran ocupar els espais públics contigus a bars, restaurants i anàlegs 
amb taules i cadires, com un annex a l’establiment. 
 

2. La llicència determinarà en cada cas la superfície màxima a ocupar, si aquesta ha de 
delimitar-se amb algun element del mobiliari urbà, així com el temps de durada de la 
llicència. La delimitació d’aquesta superfície ocupada es farà de manera que no hi hagi 
accés directe a la via pública. 

 

3. L’espai lliure de pas per als vianants entre la façana i la terrassa, quan aquesta estigui 
instal·lada en la vorera, no serà inferior al 50% de l’ample total de la vorera, amb un 
mínim d’1,50 m. 
 

4. L’espai ocupat, i en vies públiques de trànsit, haurà d’estar delimitat amb una 
plataforma elevada fins a l’alçada de la vorera per tal de protegir els usuaris, i aquesta 
tindrà un sistema de tancat per tal de limitar l’accés únic per la banda de la vorera. 
 

5. En tot cas, l’ocupació haurà d’estar il·luminada a la nit amb balisa, encara que 
l’establiment romangui tancat. 
 

6. El titular de la llicència serà responsable de mantenir, en tot moment, la neteja i 
conservació de l’espai ocupat. 
 

7. Diàriament, en procedir-se al tancament de l’establiment, s’hauran de retirar les taules, 
les cadires, para-sols i altres elements que inclogui l’ocupació de la via pública, tret que 
es tracti d’un tancament fix. 
 

8. Els establiments que vulguin instal·lar una plataforma fixa o portant haurà de 
comunicar-ho, mitjançant instància a l’Ajuntament i, un cop autoritzada i instal·lada la 
plataforma, la persona titular de l’establiment haurà d’aportar, a l’Autoritat competent 
en matèria d’ocupació de via pública, un certificat de solidesa expedit legalment per un 
enginyer. 
 
 

 



Article 34. Ocupació de la via pública en obres. 
 

1. Les llicències d’obres, llevat que ho especifiquen expressament, no autoritzen a ocupar 
la via pública amb bastides, maquinària, materials de construcció ni cap altre element 
relacionat amb l’obra. 
 

Per ocupar la via pública amb bastides, maquinaria o materials de construcció, caldrà 
obtenir prèviament llicència d’ocupació de via pública, que se l’atorgarà només si és 
imprescindible per poder executar l’obra. 
 

L’incompliment suposarà, a banda de la sanció tipificada, l’obligació de tramitar i obtenir 
la llicència preceptiva. 
 

2. Els titulars de llicència d’ocupació de via pública d’aquesta naturalesa hauran de 
senyalitzar i protegir amb tanques tots els elements que constitueixin l’ocupació, 
contemplant-se una reserva de pas per als vianants adequada i protegida, especialment 
per a persones amb mobilitat reduïda. 
 

3. Durant la nit les bastides i les tanques estaran degudament tancades i il·luminades en 
balises. Les tanques no podran instal·lar-se foradant la via pública. 
 

4. En els casos que l’obra tingui la necessitat de tallar la circulació i/o del pas de vianants, 
caldrà obtenir la seva autorització per part de l’Ajuntament, i aquesta haurà de ser 
comprovada pels agents de seguretat per tal de buscar una via alternativa si així s’escau. 
 

5. La llicència especificarà en cada cas les mesures de seguretat concretes que en cada 
supòsit s’hagin d’adoptar, així com la durada màxima de l’ocupació i tota la resta de 
condicions d’ocupació que el Consistori consideri necessàries. 

 
Article 35. De les inscripcions, anuncis o rètols. 
 

Les inscripcions, anuncis, rètols, mostres, marquesines, fanals i qualsevol altre objecte de 
propietat privada que donin a la via pública, requeriran igualment el permís municipal que es 
concedirà, si s’escau, sempre previ examen de les seues característiques, segons el projecte 
presentat pel sol·licitant. 
 
 
 

 

CAPITOL III. ESPAIS, BENS I SERVEIS PÚBLICS 
 
 
 
Article 36. Utilització. 
 

La ciutadania ha d’actuar cívicament i respectar els béns i els serveis públics, que ha d’utilitzar 
d’acord amb la seva naturalesa, i ha de respectar sempre el dret que la resta de ciutadans i 
ciutadanes posseeixen també per al seu gaudiment. 

 

Quan existeixi alguna normativa (reglamentària o d’ordre intern) que reguli l’ús i gaudiment 
de determinats espais o l’ús i gaudiment de determinats serveis públics, aquesta haurà de ser 
respectada de forma estricta. La interpretació de la normativa específica es veurà 
complementada per la normativa general que estableix la present ordenança. 
 
 
 



Article 37. Ús impropi de l’espai públic. 
 

1. La regulació continguda en aquest article es fonamenta en la garantia d’un ús racional i 
ordenat de l’espai públic i els seus elements, a més, en el seu cas, de la salvaguarda de 
la salubritat, la protecció de la seguretat i el patrimoni municipal. Amb aquesta finalitat, 
l’Ajuntament sancionarà l’ús impropi dels espais públics i els seus elements, de manera 
que n’impedeixi o en dificulti la utilització per la resta d’usuaris. 
 

2. L’Ajuntament sancionarà les conductes i comportaments següents: 
 

a) Acampar a les vies i els espais públics, acció que inclou la instal·lació estable en 
aquests espais públics o en els seus elements o mobiliari en tendes de campanya, 
vehicles, autocaravanes o caravanes, llevat d’autorització expressa i en llocs 
habilitats per a tal fi.  
 

b) Utilitzar els bancs i els seients públics per a usos diferents als quals estan destinats. 
 

c) Rentar-se o banyar-se a les fonts, els safareigs o similars, així com rentar els animals. 
 

d) Rentar roba a les fonts. 
 

e) Llençar als safareigs i a les fonts públiques qualsevol mena de material susceptible 
de contaminar el medi. 

 

f) Fer consum o provisió excessiva d’aigua per deixar-la perdre, o bé destinar-la a ús 
privat, sempre que no sigui justificat per tall de subministrament, o per causes de 
força major. Es considerarà com a quantitat excessiva el que superi el necessari per 
beure i per a ús personal per a un dia. 

 

g) Estendre o esbandir la roba o la pols de catifes o qualsevol altra peça, de tal forma 
que l’aigua o la pols caiguin directament a la via pública molestant el trànsit dels 
vianants. 

 

h) Regar les plantes de tal manera que l’aigua caigui directament a la via pública 
molestant el trànsit dels vianants i sempre que es realitzi entre entres les 8.00 i les 
22.00 hores. 

 

i) Encendre o fer foc o mantenir-lo encès, amb qualsevol finalitat, als espais i vies 
públiques urbanes, llevat que es posseeixi autorització expressa de l’Ajuntament. 

 

Constituirà una falta de grau superior a l’establert, si se realitza en zona rural o 
arbrada. 
 

Al medi rural i/o forestal s’haurà de procedir conforme a la normativa vigent, i, si 
s’escau, a comunicar-ho o sol·licitar-ho, segons escaigui, la corresponent 
autorització. 

 

Queden excloses les àrees o llocs habilitats per fer-hi barbacoes sempre que 
compleixin amb la normativa vigent i disposin de les mesures adequades per evitar 
possibles incendis.  
 

3. Els agents de l’autoritat retiraran i intervindran cautelarment el gènere, els materials i 
els mitjans emprats. 
 

4. Quan es tracti de persones en situació d’exclusió social, els Serveis Socials municipals 
hauran d’auxiliar-les o ajudar-les en tot allò que sigui possible, i no se li imposarà la 
sanció prevista. 

 



5. Quan es tracti de l’acampada amb autocaravanes, caravanes o qualsevol altre tipus de 
vehicle, descrita en l’apartat 2n d’aquest article, i la persona infractora no acrediti la 
residència legal en territori espanyol, l’agent denunciant ha d’imposar la multa aplicant 
el descompte previst a les ordenances fiscals sobre el grau mitjà d’aquesta sanció; i, si 
no se’n diposita l’import, ha de procedir a la immobilització del vehicle i, si s’escau, a la 
seva retirada i ingrés en el dipòsit municipal. 

 
Article 38. Ús comú especial de l’espai públic. 
 

1. L’ús comú especial consisteix en l’ocupació transitòria d’un espai públic impedint el pas 
o l’estada dels vianants, en l’emissió de músiques o sons i sorolls, per sobre del nivell 
mitjà, a la via pública, que s’estableixi legalment o bé en la Ordenança Municipal que 
reguli aquesta matèria, i en les activitats que suposen un ús dels espais i les instal·lacions 
públiques més enllà de la seva destinació natural. 
 

2. Per dur a terme activitats que consisteixin en l’ús comú especial de l’espai públic, s’haurà 
de sol·licitar a l’Ajuntament de la Sénia, l’autorització d’activitats recreatives 
extraordinàries. 
 

3. L’Ajuntament sancionarà l’ús comú especial de l’espai públic quan no s’hagi demanat 
l’autorització corresponent, i els agents de l’autoritat podran retirar i intervindran 
cautelarment el gènere, els materials i els mitjans emprats en el desenvolupament 
d’aquestes activitats. 
 

Article 39. Realització d’activitats i prestació de serveis no autoritzats a l’espai públic. 
 

1. L’Ajuntament sancionarà la realització d’activitats i la prestació de serveis no autoritzats 
a l’espai públic, així com la demanda, ús o consum d’aquestes activitats o serveis. També 
serà sancionat qui col·labori en la realització d’aquestes activitats o prestació de serveis 
no autoritzats, incloses aquelles descrites en els articles precedents, alertant sobre la 
presència als agents de l’autoritat. 
 

2. Els agents de l’autoritat han de retirar i intervenir cautelarment el gènere o elements 
objecte de les prohibicions, i els materials o els mitjans emprats. Si es tracta d’aliments 
o béns fungibles, hom els ha de destruir o els ha de donar la destinació que sigui adient. 
 

3.  Quan les conductes tipificades en aquest article puguin constituir infracció penal els 
agents de l’autoritat ho han de posar en coneixement de l’autoritat judicial competent, 
sens perjudici de la continuació de l’expedient administratiu sancionador. 

 
Article 40. Fogueres i pirotècnia. 
 

1. L’Ajuntament pot autoritzar la preparació i l’encesa de fogueres en dies de festivitat 
assenyalada, sempre que aquestes no es realitzin en terrenys forestals, siguin o no 
poblats d’espècies arbòries i a la franja de 500 metres que els envolta, en el període 
comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre i sempre i quan es prenguin les mesures 
contra incendis corresponents. No obstant, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya podrà concedir autoritzacions per 
realitzar aquestes activitats prèvia sol·licitud adreçada al referit Departament en els 
termes que s’estableix a la legislació sectorial. Resta prohibit i, per tant, constitueix 
infracció d’aquesta Ordenança encendre foc o mantenir-lo viu sense l’autorització 
municipal i, en qualsevol cas: 
 



 
a) Preparar fogueres en llocs on obstrueixin el pas de vehicles o vianants. 

 

b) Encendre fogueres a prop d’elements o xarxes de subministrament que puguin 
resultar danyats. 

 

c) Fer foc a menys de 20 metres de vehicles o edificis. 
 

d) Posar a la foguera materials la combustió dels quals pugui generar efectes tòxics o 
contaminants o materials que puguin explotar. 

 

2. Així mateix, l’Ajuntament sancionarà les conductes i comportaments següents: 
 

a) Llançar o dirigir petards contra les persones, de manera que signifiqui un risc per a 
la seva integritat. 
 

b) Llançar o dirigir petards contra els béns, de manera que hi hagi risc de deteriorar-
los, i també col·locar-los sobre el mobiliari urbà i els béns privats. 

 

c) Llançar coets cap a zones urbanes arbrades o amb vegetació que, per les seves 
circumstàncies, siguin susceptibles de combustió. 

 

d) Fer servir productes pirotècnics a la vora de productes o líquids inflamables, i també 
a la vora dels establiments d’expedició o emmagatzematge. 

 

e) Posar productes pirotècnics dins d’elements l’explosió dels quals pugui provocar la 
dispersió d’objectes amb risc per a les persones i béns. 

 

f) No respectar les distàncies màximes de seguretat establertes en espectacles 
pirotècnics. 

 

g) La preparació i encesa de fogueres sense autorització de l’Ajuntament, sempre que 
aquestes no es realitzin en terrenys forestals siguin o no poblats d’espècies arbòries 
i a la franja de 500 metres que els envolta, en el període comprés entre el 15 de 
març i 15 d’octubre. 

 

h) No adoptar les mesures contra incendi necessàries quan es facin fogueres o 
qualsevol tipus de crema. 

 

3. La realització d’aquestes activitats prohibides podrà comportar el decomís del material 
amb el que aquestes han estat realitzades. Aquest decomís es produirà sempre que 
aquestes activitats hagin estat realitzades per menors d’edat. 

 
 
Article 41. Parcs i Jardins. 
 

1. La utilització dels parcs i jardins és pública i gratuïta, tret d’aquelles instal·lacions que 
l’Ajuntament autoritzi o dediqui a un ús especial, mitjançant les condicions pertinents. 
 

2. Les persones usuàries de parcs i jardins del municipi hauran de: 
 

a) Respectar l’arbrat, les plantes i les instal·lacions existents, evitant qualsevol mena 
de desperfectes i brutícia. 
 

b) Seguir una conducta que no perjudiqui els drets i els béns de la resta de persones 
usuàries. 

 

c) Respectar les indicacions contingudes en els rètols informatius i avisos 
corresponents i les que puguin formular els gestors, guardes i agents de l’autoritat. 

 



3. És prohibit qualsevol acte que pugui danyar, enlletgir o embrutar la via o els espais d’ús 
públic, així com els elements que contenen, per la qual cosa s’hauran de respectar les 
zones verdes, l’arbrat, les plantacions de tota mena i les instal·lacions complementàries 
com escultures, fonts, instal·lacions d’enllumenat i de joc, tanques, papereres i resta de 
mobiliari urbà, així com altres elements destinats a l’embelliment o utilitat dels espais 
públics. 
 

4. És especialment prohibit: 
 

a) Trepitjar els talussos, els parterres i les plantacions i maltractar les plantes i flors, 
llevat de les zones de gespa expressament autoritzades. 
 

b) Pujar als arbres, trencar les branques i fulles i gravar o raspar l’escorça. 
 

c) Talar arbres o realitzar qualsevol actuació que pugui conduir a la mort i/o 
maltractament de qualsevol arbre. 

 

d) Utilitzar l’arbrat per clavar-hi o penjar-hi cartells o pancartes, sense l’oportuna 
autorització expressa. 

 

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

 

f) Llençar escombraries, runes o residus en les proximitats dels arbres i en els 
escossells. 

 

g) Agafar flors, fruits o plantes dels jardins i espais públics en general. 
 

h) Caçar i/o matar ocells o altres animals sense l’autorització pertinent i dur a terme 
activitats que perjudiquin la fauna en general. 

 

i) Si es tracta d’un espai tancat sotmès a regulació d’obertura i tancament, romandre-
hi fora de l’horari especialment autoritzat. 

 

j) Fora dels espais de pícnic no es podrà ocupar l’espai públic per a usos d’àpat 
col·lectiu, sense autorització prèvia. 

 

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

 

5. Els jardins i les plantacions privades, així com els espais lliures i els terrenys no 
urbanitzats constitueixen un element important de l’espai urbà i, com a tal, les persones 
propietàries els han de mantenir en un estat correcte i han d’atendre, especialment: 
 

a) La neteja i les condicions higièniques i de salubritat, tant pel que fa a herbes com a 
runes i deixalles. 
 

b) L’estat fitosanitari de les plantacions. 
 

c) La poda i el tractament de l’arbrat. 
 

6. La manca de conservació o neteja a les plantacions i els espais lliures privats habilitarà 
l’Ajuntament per exigir a la persona propietària la realització dels treballs necessaris per 
al correcte manteniment d’aquesta zona. En cas de desobediència a l’ordre de 
manteniment d’aquestes plantacions i espais lliures, l’Ajuntament podrà procedir a 
l’execució subsidiària dels treballs necessaris amb càrrec a les persones propietàries i 
sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents. 
 



7. Les persones propietàries d’habitatges amb jardí, les plantacions del qual tinguin 
branques, arbustos, tanques vegetals o anàlogues, que surtin de la seva propietat, 
hauran de mantenir-les de manera que no causin molèsties a tercers o originin risc en 
la via pública. L’Ajuntament podrà ordenar els treballs necessaris per complir amb 
aquesta obligació i, en cas de desobediència, podrà procedir a l’execució subsidiària dels 
treballs necessaris amb càrrec a les persones propietaris i sens perjudici de la imposició 
de les sancions corresponents. 

 
 
 
 

CAPITOL IV. CÀRREGA I DESCÀRREGA 
 
 
 
Article 42. Normes generals d’aplicació a les operacions de càrrega i descàrrega. 
 

1. Les operacions de càrrega i descàrrega es realitzaran per mitjà de vehicles autoritzats 
destinats al transport de mercaderies i hauran de complir estrictament les disposicions 
corresponents de la normativa vigent en matèria de circulació, així com aquelles de 
l’ordenança present relatives a horaris, llocs habilitats i estada i parada en aquests. 
 

2. S’entén per reserva de càrrega i descàrrega aquella limitació d’espai sobre la via pública 
amb la finalitat de realitzar les operacions de càrrega i descàrrega. 

 
Article 43. Execució d’operacions de càrrega i descàrrega. 
 

1. Els vehicles hauran de ser estacionats als llocs no prohibits per aquesta Ordenança i en 
la forma més idònia per al ràpid compliment del seu objectiu i de manera que no 
obstaculitzin la circulació. 
 

2. Els articles o materials que siguin objecte de càrrega i descàrrega no seran dipositats a 
terra, excepte autorització especial. 

 

3. Durant les operacions, el vehicle s’estacionarà en general de forma paral·lela a la vorera 
i en el sentit de la circulació general, llevat que estigui expressament autoritzat 
l’estacionament en bateria en aquest indret. 
 

Article 44. Zones de càrrega i descàrrega. 
 

1. Queda prohibit no netejar la via pública durant les operacions de càrrega i descàrrega, 
sortida o entrada a qualsevol obra o magatzem de qualsevol vehicle susceptible de 
produir brutícia a la via pública. Sent el responsable la persona titular de la llicència 
d’obres. 
 

2. Els titulars d’establiments enfront dels quals es realitzin operacions de càrrega i 
descàrrega, relacionades amb la seua activitat, estan obligats a realitzar, tantes vegades 
com calgui, la neteja complementària de la via pública així com, si cal, utilització de 
detergents, d’acord amb l’activitat desenvolupada, a fi de mantenir la via pública en 
perfectes condicions, tot procurant que l’ús d’aquests detergents no afecti arbres o 
jardins públics. 

 



3. Les operacions de càrrega i descàrrega hauran de fer-se amb el menor soroll possible i 
amb l’obligació de deixar netes la vorera i la calçada quan haguessin quedat brutes com 
a conseqüència de les operacions practicades. 
 

4. Les mercaderies es carregaran o descarregaran cap al costat que quedi més proper a la 
vorera. 
 

5. El vehicles de transport de mercaderies solament podran estacionar-se en les zones de 
càrrega i descàrrega durant el temps que duri aquesta activitat, que no podrà excedir 
els quinze minuts. 

 
 
 
 

CAPITOL IV. NETEJA DELS ESPAIS I VIES PÚBLIQUES I PRIVADES 
 
 
 
Article 45. Obligacions de la ciutadania en general. 
 

1. Tothom estarà obligat, pel que fa a la neteja de la població, a observar una conducta 
tendent a evitar i prevenir el seu embrutiment. 
 

2. Les deixalles sòlides de petit format, com els papers, embolcalls o similars, hauran de 
dipositar-se en les papereres instal·lades per a aquesta finalitat. 

 
Article 46. Obligacions del Consistori. 
 

Correspondrà a l’Administració municipal, a través dels serveis de neteja pública, les 
següents actuacions: 

 

1. Neteja de la via pública, calçades, voreres, passeigs així com els elements del mobiliari 
urbà de responsabilitat municipal, sense perjudici d’aquells elements que corresponguin 
a determinades empreses explotadores de serveis. 
 

2. Buidat i neteja de les papereres situades en la via pública. 
 

3. Neteja de rètols d’identificació de les vies públiques i resta d’elements de 
responsabilitat municipal. 

 

4. Regada i neteja de calçades, voreres i places. 
 

5. La neteja de rius, rieres i sèquies correspondrà als organismes competents en la matèria, 
segons la Llei d’aigües vigent, sense perjudici de les actuacions que, amb caràcter 
subsidiari, pugui emprendre aquest Consistori. 
 

6. Neteges d’emergència en casos extraordinaris. 
 
Article 47. Conductes prohibides. 
 
     No és permès efectuar els següents actes en la via pública, ni en cap altre indret fora dels 
expressament autoritzats: 
 

1. En la via pública i voltants (carrers i camins rurals) abocar aigües residuals, abandonar 
animals morts, plomes o altres despulles, brossa, runes, deixalles, residus o qualsevol 
altre objecte i, en general, llençar, abocar i dipositar o abandonar en la via pública cap 



mena de productes en estat sòlid, líquid o gasós que pertorbi la neteja, causi molèsties 
als ciutadans, o al trànsit de vehicles, medi ambient i altres. 
 

A l’objecte de promocionar el turisme allí on hi hagin instal·lacions privades o públiques, 
càmpings, bars, cases de pagès, restaurants, etc., queda prohibit l’abocament o dipòsit 
incontrolats i no autoritzats de runes, escombraries, fems i d’altres materials que puguin 
alterar el normal funcionament de les activitats. 
 

2. Fer necessitats fisiològiques, fora dels indrets destinats a aquest fi, dins de la via pública 
i als espais públics. 
 

3. Llençar papers, xiclets o deixalles fora de les papereres. 
 

4. Llençar a terra qualsevol mena de deixalla des dels vehicles, ja es trobin parats o en 
marxa. 
 

5. Dipositar en les papereres de la via pública, bosses d’escombraries, caixes o paquets 
anàlegs. 
 

6. Enganxar, repartir o llençar propaganda o publicitat sense la corresponent autorització 
municipal, que comportarà la liquidació de la corresponent taxa. Així com també al 
mobiliari urbà (contenidors, senyals, papereres, bancs, etc.) 
 

7. Els productes de l’escombrada i neteja de la via pública i altres espais realitzades pels 
particulars, en cap cas podran ser abandonats al carrer, sinó que hauran de recollir-se 
en bosses, lliurant-se al servei de recollida d’escombraries en la forma i condicions que 
prescriuen les disposicions d’aquesta Ordenança. 
 

8. Abocar o vessar aigües de qualsevol mena, així com les procedents de la neteja interior 
dels edificis i habitatges, en especial als escossells dels arbres, les quals s’hauran de 
llençar directament a través dels serveis propis de cada habitatge o local. 
 

9. Netejar vehicles, maquinària o altres elements anàlegs amb sabó a la via pública. 
 

10. Utilitzar aixetes, dutxes o qualsevol altre mecanisme de vessament directe d’aigües al 
carrer, quan no estiguin connectats a la claveguera o a la fossa sèptica de l’edifici. 
 

Article 48. Neteja de solars, façanes i altres espais privats. 
 

1. Correspon als particulars la neteja, salubritat i seguretat dels solars particulars. Queden 
incloses dins d’aquest apartat, totes les finques internes o limítrofs amb la via pública.  
L’Ajuntament exerceix el control i inspecció d’aquesta neteja, i podrà obligar a realitzar-
la. 
 

2. La neteja dels edificis, passatges particulars, galeries comercials, patis interiors d’illa, 
solars particulars, zones verdes particulars, façanes d’edificis particulars, instal·lacions i 
similars, correspondrà als seus propietaris. En cas de copropietat dels elements citats, 
la responsabilitat de la neteja correspondrà solidàriament a tots els titulars. Quan es 
tracti d’edificis deshabitats aquesta obligació l’assumirà el propietari. 

 
 
Article 49. Establiments comercials. 
 

1. Els titulars dels establiments de venda de productes amb embolcall alimentari, quioscs 
o anàlegs, així com els establiments de begudes, gelats, caramels i similars, encara que 
només disposin d’autoritzacions temporals, estan obligats a instal·lar papereres o 
recipients apropiats en un lloc visible i a la sortida de l’establiment o local. Així mateix, 



els esmentats titulars i els qui disposin de concessió sobre la via pública, hauran de 
guardar especial cura a mantenir net el tram de via pública que ocupen. 
 

Article 50. Actuacions especials. 
 

1. Els organitzadors d’un acte privat realitzat al carrer o en immobles municipals seran 
responsables de la seguretat del acte, així com la neteja de la via pública i de l’edifici 
com a conseqüència de la celebració. 
 

L’Ajuntament podrà exigir la constitució d’una fiança per tal de garantir que, en acabar 
l’acte, deixaran la via pública o l’edifici en les mateixes condicions de les quals s’ha 
trobat. 
 

2. Per prevenir l’embrutiment, les persones que realitzin obres en la via pública hauran de 
procedir a la protecció d’aquesta, mitjançant la col·locació d’elements adients als 
voltants dels enderrocs, terres i altres materials sobrants de les obres, de tal forma que 
s’impedeixi l’escampament i vessament d’aquests materials fora de l’estricta zona 
afectada pels treballs. 
 

Quan es tracti de constructors, l’obligació diària de netejar la via pública, en tot l’àmbit 
material afectat per l’obra, correspondrà al contractista. 

 
 
 
 

CAPÍTOL V - RESIDUS URBANS 
 
 
 
Article 51. Disposicions generals. 
 

1. L’Ajuntament estarà obligat a prestar el servei de recollida d’escombraries en tot el nucli 
de la població, ja sigui directament o externalitzat. 
 

2. La recollida es realitzarà a través de contenidors de recollida selectiva adequats, i 
distribuïts logísticament en tot el terme municipal. 
 

3. Els contenidors se situaran en la via pública, responent a criteris racionals d’estratègia, 
amb la finalitat de cobrir adequadament tots els sectors de la població i procurant que 
estiguin a distàncies raonables dels usuaris. 
 

4. La Junta de Govern Local podrà modificar la freqüència del servei en les diferents zones, 
a fi d’atendre degudament les necessitats de tot el municipi. 
 

5. És competència de l’Ajuntament determinar el nombre de contenidors necessaris, amb 
el criteri d’absorbir tota la producció de residus domiciliaris del municipi. 
 

6. El servei en cap cas es farà càrrec de terres, runes, restes de materials de construcció, 
restes de podadores d’arbres o altres productes anàlegs fruit de la neteja de jardins, 
mobles i aparells vells o residus industrials no compresos en els articles següents, o 
realitzada de forma diversa que en ells s’indica. 
 

7. El manteniment dels contenidors correspondrà a l’Ajuntament o a l’empresa de servei 
extern com pot ser el Consorci de Residus del Montsià. 
 



8. L’Ajuntament podrà establir tots els serveis especials que consideri necessaris per a la 
recollida de diferents tipus de residus que no siguin idonis de ser recollits en el servei 
ordinari. 

 
Article 52. Actuació de l’usuari. 
 

1. Els usuaris del servei estan obligats a dipositar tots els residus en l’interior dels 
contenidors, en bosses ben lligades. Si aquest estigués ple, ha de procurar fer-ho al 
contenidor buit més proper. 
 

2. Es prohibeix el lliurament de deixalles que continguin residus en forma líquida o que s’hi 
puguin convertir totalment. 
 

3. Si com a conseqüència d’una deficient presentació o dipòsit dels residus es produeix un 
embrutiment de la via pública, l’usuari causant en serà el responsable. 
 

4. Els residus que estiguin escampats en la via pública o presentats de forma diferent a la 
prescrita en el present article, seran responsabilitat de l’establiment o titular productor. 
 

5. Els contenidors constitueixen un element més del mobiliari urbà al servei dels ciutadans, 
amb totes les conseqüències que això comporta, i per tant resta prohibit usar el 
contenidor per enganxar propaganda o qualsevol altre manifest (incloent-hi campanyes 
electorals), responsabilitzant-se l’empresa anunciant, autora de l’escrit o distribuïdor 
del mateix. 
 

6. Esta prohibit causar cap destorb a la prestació del servei de retirada de contenidors per 
a la càrrega i descàrrega de residus. 

 
 
 

 
 
TITOL V. ACTIVITATS, ESTABLIMENTS I ATRACCIONS 
 
 
 

Article 53. Establiments de pública concurrència. 
 
1. Sens perjudici del que disposa la regulació sectorial específica sobre establiments de 

pública concurrència, les persones responsables dels establiments estan obligats a vetllar 
per l’ordre i el descans veïnal. 
 

2. Les persones titulars són responsables d’adoptar les mesures adequades i, almenys, 
d’informar, per evitar actes no cívics o molestos de la seva clientela a l’entrada o a la sortida 
del local. Quan, per ells mateixos, no puguin evitar aquestes conductes, hauran d’avisar els 
cossos de seguretat i col·laborar-hi en tot moment. 

 

3. Els establiments que contractin serveis de vigilància seran responsables de les actuacions 
d’aquest servei i col·laboraran amb els cossos de seguretat. 

 
Article 54. Instal·lacions d’atraccions. 
 
1. Per poder ubicar una atracció, circ o qualsevol altra activitat relacionada amb una fira 

ambulant al casc urbà de La Sénia és precisa del permís d’ocupació de via pública 
corresponent expedit per l’Ajuntament de la Sénia. 



2. Tota instal·lació haurà de tenir assegurança de responsabilitat civil, així com la certificació 
de seguretat i solidesa corresponent. 

 

3. Quan la llei corresponent ho estableixi, les atraccions hauran de passar les revisions 
pertinents i hauran d’acreditar-les. 

 

4. La ubicació de l’atracció, circ o altra activitat de fira ambulant serà indicada per 
l’Ajuntament, així com també la ubicació dels vehicles, autocaravanes i altres que se’n 
derivin de l’activitat. 

 

5. Quan l’ajuntament així ho determini oportú s’ubicaran totes les atraccions i parades al 
mateix lloc i amb la màxima concentració possible. 

 

6. Quan la sol·licitud sigui per la concessió de permís per ubicar l’atracció o parada a un solar 
particular, s’haurà d’aportar el permís corresponent del propietari. 

 

7. L’Ajuntament podrà alterar o modificar l’autorització, o si s’escau ordenar la fi de l’activitat 
o del soroll derivat de la mateixa atracció, si així ho considera oportú, per causes de 
molèsties als veïns o per activitats pròpies de l’Ajuntament que així ho aconselli. 

 

8. S’haurà de deixar el terreny ocupat completament net una vegada finalitzada l’activitat, 
sense cap producte o deixalla per terra. En aquest cas, l’Ajuntament podrà determinar una 
fiança en concepte del compliment d’aquesta ordenança. 

 
Article 55. Mercats. 
 
1. Per poder ubicar una parada al mercat és precisa del permís de parada corresponent expedit 

per l’Ajuntament de la Sénia. 
 

2. L’espai a ocupar per la parada no obstaculitzarà les entrades als portals de les cases dels 
veïns, ni tampoc la porta i l’aparador de qualsevol establiment comercial. 
 

3. Està prohibit col·locar penjolls a les parades que surtin fora dels metres lineals autoritzats o 
estiguin a una alçada que impliqui una dificultat de circulació dels vianants. 

 

4. Els productes de venda, no podran ser exhibits en cap cas directament sobre el terra o 
paviment. 

 

5. Si el lloc adjudicat deixa d’ocupar-se durant tres mesos seguits sense causa justificada i no 
comunicada a l’Ajuntament, aquest en podrà disposar i anul·lar la seva reserva. 

 

6. Els venedors estan obligats a ocupar única i exclusivament l’espai reservat i col·locar en un 
lloc visible el Carnet de Venedor expedit per l’Ajuntament. 

 

7. Pel que fa a les parades de productes alimentaris, a mes d’acomplir les condicions que fixin 
les corresponents Reglamentacions Tècnic - Sanitàries del producte objecte de venda, 
hauran de acomplir les establertes per les normatives municipals. 

 

8. S’haurà de deixar el terreny ocupat completament net una vegada finalitzada la venda 
sense cap producte o deixalla per terra. En aquest cas, l’Ajuntament podrà determinar una 
fiança en concepte del compliment d’aquesta ordenança. 

 

9. Queda prohibit de promoure escàndols, altercats o discussions de cap classe, amb d’altres 
venedors o amb el públic, al que hauran de tractar amb respecte i consideració. 

 

10. Queda també prohibit encendre foc de cap mena al recinte del mercat, fer crides en veu   
      alta dels articles, l’ús d’altaveus, així com qualsevol tipus de publicitat acústica emesa per  
      aparell amplificador o similar. 



Article 56. Venda ambulant. 
 

1. Té caràcter de venda ambulant la realitzada fora d’un establiment comercial permanent, 
de manera habitual, ocasional, periòdica o continuada, en els perímetres i en els llocs 
degudament autoritzats. 
 

2. Per a exercir la venda ambulant els comerciants hauran de complir els següents 
requisits: 
 

a. Estar donat d’alta fiscal. 
 

b. Estar donats d’alta al règim de la Seguretat Social. 
 

c. Complir els requisits establerts per les reglamentacions específiques d’aplicació als 
productes disposats a la venda. 

 

d. Disposar de les autoritzacions municipals. 
 

e. Satisfer els tributs que les ordenances municipal estableixin per a l’exercici de 
l’activitat. 

 

f. Els comerciants estrangers hauran de posseir el permís de residència i de treball per 
compte propi. 

 

3. L’autorització municipal és personal i intransferible, però podran exercir l’activitat en 
nom del comerciant, el seu cònjuge i els seus fills, com també els empleats que estiguin 
donats d’alta a la Seguretat Social per compte del titular comercial. A l’autorització hi ha 
de constar l’indret precís on s’exerceix l’activitat, així com també els productes concrets 
per als quals és vàlida, els dies permesos d’activitat i les dates d’expedició i caducitat. 
Les autoritzacions concedides tenen una validesa de, com a màxim, un any, renovable. 

 

4. Els llocs de venda han de complir les condicions de seguretat i d’higiene exigides per la 
normativa específica vigent. 
 

5. L’Ajuntament vigilarà i garantirà que els titulars de les autoritzacions compleixin tot allò 
que estableix la Llei, i podran arribar, com a mesura cautelar, en cas de presumpta 
infracció, a intervenir els productes exhibits pel venedor, sense perjudici de les sancions 
que, si s’escau, correspongui imposar legalment al presumpte infractor. 
 

6. Quan els productes intervinguts siguin peribles o estigui prohibida la seva venda en 
aquesta modalitat, així com en els casos de productes de poc valor o de naturalesa 
il·legal, es procedirà a la seva destrucció o lliurament a institució benèfica, restant en els 
altres casos a disposició del que disposi la instrucció del corresponent expedient 
sancionador, el qual resoldrà el que procedeixi en el termini màxim de 15 dies. 
 

 Transcorregut aquest termini sense adopció de cap resolució respecte al destí que s’ha 
de donar a les mercaderies intervingudes, es procedirà a la seva destrucció o lliurament 
a institució benèfica. 
 

7. L’Ajuntament, excepte en el supòsit dels mercadets periòdics que es trobin degudament 
reglamentats i autoritzats, només concedeix autoritzacions per a aquest tipus de venda 
amb caràcter excepcional i en llocs i dates molt característiques. 
 

Article 57. Esdeveniments especials. 
 

1. La realització de revetlles, festes, balls i altres celebracions populars, així com d'actes 
culturals, esportius o recreatius, es troba subjecta a autorització municipal, que 
determinarà les condicions i l’itinerari en què s’han d’efectuar. L’Ajuntament podrà 



imposar condicions per a la seva celebració en relació amb la possible generació de 
sorolls i la preservació de la via pública, així com per motius de seguretat i salubritat. 
 

2. Es podrà fixar i limitar l’horari d’aquestes celebracions acomodant-se, en la mesura del 
possible, als usos i costums de la ciutat. 
 

3. La realització d’una activitat de les esmentades en aquest article sense l’autorització 
corresponent o incomplint les condicions que aquesta fixi serà considerada falta greu i 
comportarà la seva suspensió immediata. 

 
 
 
 

TÍTOL V. ENTORN URBÀ 
 
 
 
Article 58. Normes generals. 
 

1. Amb caràcter general, és prohibida qualsevol activitat que ocasioni un deteriorament o 
perjudici al medi ambient de la ciutat. Totes i tots els habitants i visitants de la Sénia són 
obligats a observar una conducta encaminada a evitar i prevenir el deteriorament de la 
ciutat. 
 

2. Les persones titulars de béns immobles seran responsables del manteniment en 
condicions de decor, neteja i ornament dels edificis, instal·lacions o solars. 
 

Les persones titulars de béns immobles seran responsables de la instal·lació i 
manteniment de la numeració de la vivenda i que aquesta pugui ser visible des de 
l’exterior de l’immoble en la via pública, instal·lant la numeració a la façana del mateix. 
 

3. Els propietaris dels immobles, ja sigui d'edificis, instal·lacions o solars, i, subsidiàriament, 
els seus usuaris estan obligats a mantenir-los en condicions de neteja, salubritat, 
seguretat i ornat públic, especialment aquelles parts visibles des de la via pública i/o que 
puguin molestar el veïnat. 
 

L’Ajuntament podrà ordenar les mesures necessàries pel manteniment dels edificis i 
solars en condicions que impedeixin ocasionar perjudicis en la via pública, molèsties a 
tercers o l’agressió a l’entorn urbà. Cas que aquesta ordre no sigui executada 
voluntàriament, podrà procedir mitjançant la tramitació del corresponent expedient 
administratiu a l’execució subsidiària amb càrrec del titular de l’immoble. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITOL I. CONTAMINACIÓ VISUAL 
 
 
Secció 1ª. "graffitis", altres pintades, pancartes i cartells.  
 
 
Article 59. "graffitis" i pintades. 
 

1. És prohibit de realitzar qualsevol tipus de pintada o "graffitis" sobre elements del 
paisatge urbà i a les instal·lacions, equipaments, mobiliari urbà, jardins i vies públiques 
en general, sense autorització expressa de l’Ajuntament. 

 

2. En cap cas, es podran realitzar pintades o "graffitis" sobre monuments i edificis públics. 
 

3. Quan el "graffitis" o pintada es realitzi en un bé de tipus privat que es trobi instal·lat de 
manera visible o permanent en la via pública serà necessària també l’autorització 
expressa de l’Ajuntament, a més del permís de la persona titular del bé esmentat. 

 

4. Si amb motiu d’una activitat lúdica o esportiva autoritzada, es produeix un deslluïment 
per pintada a qualsevol lloc de la via pública, els organitzadors dels actes seran 
responsables restant obligats a restablir l’estat original del bé en concret. 

 

5. Els agents de la Policia Local, en els supòsits recollits en els apartats anteriors, podran 
retirar o intervenir els materials o mitjans emprats quan es realitzi sense l’autorització 
municipal corresponent. 

 

6. L’Ajuntament, de forma subsidiària podrà, amb el consentiment previ de les persones 
titulars dels béns afectats, netejar o reparar els danys efectuats per les pintades o els 
"graffitis". 

 

7. Cas que el bé sigui de titularitat municipal, podrà l’Ajuntament rescabalar-se de les 
despeses que la neteja origini, sense perjudici de les sancions corresponents. 
 

8. Es considerarà una falta de grau superior a la establerta si es realitzen sobre edificis o 
elements declarats patrimoni cultural i artístic. 

 
Article 60. Pancartes i cartells. 
 

1. La col·locació de cartells haurà d’efectuar-se únicament en els llocs habilitats amb 
aquesta finalitat. És prohibit la col·locació de cartells i pancartes, en edificis i 
instal·lacions municipals, en els elements del paisatge i el mobiliari urbà o natural, sense 
autorització expressa de l’Ajuntament. 
 

2. Així mateix, serà necessària l’autorització expressa de l’Ajuntament, a més del permís 
de la persona titular del bé esmentat, quan el cartell o la pancarta s’instal·li en un bé 
privat si vola sobre la via pública. 
 

3. L’Ajuntament podrà adoptar la mesura cautelar de retirada d’una pancarta quan, tot i 
estar situada en un bé privat ofereixi o pugui oferir perill a la via pública, o a tercers. 
 

4. Cas que el bé sigui de titularitat municipal, podrà l’Ajuntament rescabalar-se de les 
despeses que la neteja origini, sense perjudici de les sancions corresponents. 

 
 
 
 



Secció 2ª. Informació ciutadana i propaganda incontrolada  
 
 
Article 61. Normes generals. 
 

1. Sens perjudici d’allò que disposa la regulació sectorial específica sobre publicitat, és 
totalment prohibit col·locar sense autorització municipals cartells, adhesius, 
banderoles, pancartes, rètols i altres objectes de suport destinats a la publicitat o a 
activitats de caràcter comercial sobre qualsevol element del mobiliari urbà. 
 

2. Tampoc serà permès fer-ho sobre béns privats instal·lats de forma permanent en la via 
pública i no destinats a questes finalitats. 

 

3. En cap cas es podran instal·lar suports d’informació o de propaganda de qualsevol tipus 
a l’arbrat, elements  del medi natural, monuments, edificis catalogats, senyalitzacions 
de transit i ponts, llevat de la senyalització excepcional que, amb motiu d’una 
determinada actuació municipal, instal·li l’Ajuntament. 

 

4. Totes les pancartes i els cartells s’hauran de col·locar de manera que no facin malbé ni 
embrutin la superfície de suport i que siguin fàcil extracció. Les associacions o entitats 
que realitzin o promoguin l’acció hauran de retirar el material emprat que amb que 
s’hagi celebrat l’activitat prevista, quan s’hagi assolit el motiu de la reivindicació o bé 
quan s’hagi deteriorat amb el pas del temps. 

 

5. Queden excloses de l’àmbit d’aplicació de les normes de publicitat, la publicitat electoral 
en aquells aspectes que es regulen per la legislació electoral. 

 
 
 
 

CAPITOL II. CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA  
 
 
 
Secció 1ª. Fums. 
 
 
Article 62. Emissions contaminants. 
 
1. Tota activitat que es desenvolupi en el terme municipal està sotmesa a la normativa 

vigent pel que fa a les emissions i immissions de productes contaminants a l’atmosfera. 
 

2. És prohibit de realitzar qualsevol emissió a l’atmosfera que sobrepassi els límits 
contaminants establerts per la normativa vigent o que produeixi efectes nocius a la salut 
de les persones. 

 

3. L’autoritat municipal, a través dels seus agents, promourà les actuacions necessàries per  
               prevenir la contaminació atmosfèrica. 

 
Article 63. Vehicles. 
 
1. Els vehicles automòbils de motor de combustió que circulin dins dels límits del terme 

municipal hauran de complir les condicions establertes a la normativa d’emissions 
gasoses i soroll. 

 



2. Les persones propietàries o conductores de vehicles amb motor seran responsables de 
les emissions produïdes pels vehicles. 

 
 
Secció 2ª. Olors 
 
 
Article 64. Normes generals. 
 
1. Es prohibeix, d’una manera general, qualsevol acció o omissió que generi l’emissió 

 d’olors molestes, nocives i perjudicials per a les persones i al medi ambient. 
 

2. La persona responsable de la producció d’aquestes olors, sense perjudici de la sanció  
que es derivi del fet, està obligada de realitzar les accions oportunes perquè cessin les 
causes que les van motivar. 

 

3. En el cas de realitzar-se operacions susceptibles de despendre bafs o emanacions 
 molestes o pudents, hauran de fer-se en locals condicionats per tal que no passin a 
l’exterior. 

 

4. Els fums, bafs, vapors i altres efluents contaminants, qualsevol que en sigui l’origen, 
 s'hauran d'evacuar a l’exterior mitjançant conductes o xemeneies. 

 

6. No es podran llençar a l’exterior fums, bafs, gasos, vapors o aire amb substàncies en 
suspensió o temperatura diferent de l’ambient per les façanes, patis de tot tipus. Se 
n’exceptuen les instal·lacions de refrigeració de potència inferior a 20.000 Kfrigories, 
sempre que la temperatura de flux d’aire que incideixi en obertures alienes no sigui 
perceptiblement diferent de l’entorn. 
 

7. Cas que les molèsties vingui de l’interior d’un immoble o propietat privada localitzada, i 
el propietari no hagi pogut ser identificat, serà denunciada la persona més recent 
empadronada al immoble i que sigui major d’edat.  

 
Article 65. Barbacoes. 
 
1. Només es podran fer barbacoes dintre de les àrees recreatives i d'acampada 

expressament autoritzades i en parcel·les de les urbanitzacions, sempre i quan siguin 
d'obra i disposin de mesures adequades de precaució i prevenció d’espurnes que puguin 
originar possibles incendis. 

 

No obstant això, per motius climàtics quan existeixi risc d’incendi o contaminació 
mitjançant bans de l’alcaldia es podran efectuar restriccions d’aquests usos. 

 

2. En qualsevol cas, les barbacoes que es facin en els espais privats es realitzaran de forma 
que s’eviti la producció de fums i olors que puguin alterar la normal convivència. 

 

3. Es prohibeix l’abocament de cendres incandescents als contenidors de recollida de 
residus. 

 
 
 
 
 
 
 



CAPITOL III. CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I VIBRACIONS  
 
 
Secció 1ª. Normes generals. 
 
Article 66. Disposicions generals. 
 

1. Té la consideració de contaminació per sorolls i/o vibracions l’existència a l’ambient 
exterior i/o interior de sorolls i/o vibracions produïts per diferents emissors que 
produeixen molèsties o risc per a les persones, els béns, el desenvolupament de les 
activitats o el medi ambient. 
 

2. Tota instal·lació, maquinària, activitat, incloses les derivades de les relacions de veïnat, 
o comportament sotmès a l’Ordenança ha de respectar els valors límit d’immissió 
acústica establerts en els annexos d’aquesta ordenança. 
 

Article 67. Suspensió dels objectius de qualitat acústica. 
 

1. L’Ajuntament, per causes degudament justificades, pot autoritzar la suspensió 
provisional dels objectius de qualitat acústica aplicables a la totalitat o part d’una zona 
acústica, d’acord amb els annexos 1 i 2. 
 

2. Els titulars d’emissors acústics poden sol·licitar a l’ajuntament, per raons degudament 
justificades, que han d’acreditar-se en el corresponent estudi acústic, la suspensió 
provisional dels objectius de qualitat acústica aplicables a la totalitat o part d’una zona 
o àrea acústica. 
 

3. Després de la valoració d’alguna incidència acústica, l’Ajuntament podrà acordar la 
suspensió provisional dels objectius de qualitat acústica si s’acredita suficientment que 
les millores tècniques disponibles no permeten el compliment d’aquests. 
 

4. En el cas d’obres públiques d’infraestructures de titularitat de la Generalitat de 
Catalunya, l’ens competent per a la suspensió dels objectius de qualitat acústica és el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, i de les obres de l’Administració general de 
l’Estat, el Ministeri de Foment. 

 
Article 68. Integració de la intervenció acústica en les actuacions ambientals. 
 

1. Les activitats sotmeses a intervenció ambiental susceptibles de generar sorolls, 
vibracions o sorolls i vibracions han d’incloure en el projecte bàsic que ha d’acompanyar 
la sol·licitud d’autorització ambiental o de llicència ambiental, o en la documentació que 
ha d’acompanyar la comunicació a l’ajuntament o la sol·licitud de llicència d’obertura 
d’establiments, un estudi d’impacte acústic amb el contingut mínim que determina 
l’annex 10 de la Llei 16/2002, de 28 de juny. 
 

2. L’ajuntament, de manera motivada, pot determinar que les activitats i instal·lacions 
sotmeses a llicència d’obres o altres actes d’intervenció municipal que no requereixin 
d’autorització, llicència o comunicació prèvia i susceptibles de generar sorolls i/o 
vibracions hagin de presentar també un estudi d’impacte acústic amb el contingut 
mínim que determina l’annex 10 de la Llei 16/2002, de 28 de juny. 

 
 
 
 



Article 69. Obligacions. 
 

1. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen l’obligació de respectar el descans dels veïns i 
veïnes i  d’evitar la producció de sorolls que alterin la normal convivència, 
independentment de l’hora del dia. 
 

2. És prohibit de realitzar qualsevol acció que provoqui una elevació dels nivells sonors per 
sobre dels límits establerts, de manera específica, per a cada cas concret. 
 

3. Queda prohibit d’emetre qualsevol soroll que alteri la tranquil·litat veïnal, especialment 
entre les 21 i les 8 hores i entre les 21 hores i les 10 hores dels dies festius i vigílies de 
festius, excepte quan provingui d’activitats popular o festives autoritzades, les quals 
disposaran de l’autorització municipal corresponent. 

 
Article 70. Controls. 
 

1. El responsable del focus de soroll molest està obligat a permetre l’accés a l’habitatge o 
local al personal acreditat de l’Ajuntament. 
 

2. Les mesures de soroll s’efectuaran en els termes establerts a la normativa sectorial 
vigent. En cas d’incompliment s’aplicarà el regim sancionador corresponent. 

 
 
Secció 2ª. Sorolls molestos.  
 
 
Article 71. Activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies. 
 

1. L’horari de les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació de 
productes, contenidors, materials de construcció o similars comprèn de les 7 h a les 21 
h, excepte en els polígons industrials, la recollida d’escombraries i sempre que no 
s’afecti habitatges. 
 

2. Els contenidors i carros de càrrega, descàrrega i distribució de mercaderies s’han de 
condicionar per evitar la transmissió de soroll. 

 

3. L’ajuntament pot autoritzar, de manera excepcional, la càrrega o descàrrega de 
materials a les empreses o comerços que justifiquin tècnicament la impossibilitat 
d’adaptar-se als horaris establerts en l’apartat anterior, sempre que es garanteixi el 
compliment dels valors límit d’immissió acústica. 
 

4. Els titulars de les activitats de càrrega i descàrrega són responsables del personal que 
realitza aquestes tasques, que les han de dur a terme fent el menor impacte sonor 
possible. 
 

Article 72. Activitats a l’aire lliure. 
 

1. Les terrasses, fires d’atraccions, mercats, parades de venda ambulant, espantalls 
acústics i totes les altres activitats a l’aire lliure que tinguin una incidència acústica 
significativa han de disposar d’autorització municipal expressa, la qual ha d’assenyalar 
les condicions a complir per minimitzar la seva possible incidència a la via pública segons 
la zona on tinguin lloc. 
 



2. A les terrasses d’ús privat, la instal·lació de qualsevol mena d’element acústic extern o 
de megafonia, així com la realització d’actuacions en viu, han de disposar d’autorització 
expressa. 

 

              Aquests tipus d’actuacions autoritzades, en cap cas podran superar les 23:30 h            
               l’emissió acústica. En festes majors o alguna festa popular aquest horari es podrà 
              allargar fins 1 hora més del previst. 
 

3. Els envelats i les discoteques a l’aire lliure han de disposar d’un limitador enregistrador, 
per tal d’assegurar que no se superin els valors límit establerts. 
 

Article 73. Activitats festives i altres actes a la via pública. 
 

1. Les revetlles, festes tradicionals, fires, cercaviles, espectacles musicals o d’altres 
manifestacions populars a la via pública o en altres àmbits d’ús públic o privat a l’aire 
lliure, així com els actes cívics, culturals, reivindicatius, esportius, recreatius 
excepcionals, fires d’atraccions, mítings i tots els altres que tinguin un caràcter 
semblant, han de disposar d’autorització municipal expressa, la qual ha d’assenyalar les 
condicions a complir per minimitzar la possible incidència dels sorolls a la via pública 
segons la zona on tinguin lloc. 
 

2. Les activitats públiques que utilitzin sistemes electro-amplificats de so han d’assegurar 
que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) (LAeq,60s) als indrets d’accés públic i 
el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts) a la façana més exposada. 
 

3. En els casos que es consideri oportú, l’ajuntament pot exigir la instal·lació d’un 
limitador-enregistrador o altres mecanismes similars, per garantir que no se superin els 
nivells d’immissió. 
 

4. En cas d’incompliment de les condicions i mesures establertes als apartats anteriors, i 
sens perjudici de les responsabilitats que es derivin de la infracció, l’ajuntament pot 
adoptar les mesures necessàries, inclosa la suspensió de l’activitat. 

 

5. Queda prohibit d’emetre qualsevol soroll que alteri la tranquil·litat veïnal, especialment 
entre les 21 i les 8 hores i entre les 21 hores i les 10 hores dels dies festius i vigílies de 
festius, excepte quan provingui d’activitats popular o festives autoritzades, les quals 
disposaran de l’autorització municipal corresponent. 
 

6. L’autorització de megàfons de propaganda només es podrà fer amb autorització 
municipal. 

 
Article 74. Veïnatge. 
 

1. Per establir una bona qualitat de vida dins l’habitatge, s’haurà de mantenir un 
comportament dintre dels valors que exigeix la convivència ciutadana i el respecte vers 
els altres. 
 

2. Caldrà per tant evitar molestar els veïns amb sorolls innecessaris, com tancaments de 
porta brusc, cops, funcionament d’electrodomèstics sorollosos, música alta, cants o 
altres comportaments similars que puguin pertorbar el descans aliè, especialment en 
hores de descans nocturn entre les 21h i les 08h. Les reparacions domèstiques 
s’efectuaran entre les 8 hores i les 21 hores dels dies laborables i entre les 10 hores i les 
21 hores dels dies festius, excepte en casos de força major. 

 



3. Els posseïdors d’animals domèstics estan obligats a adoptar les mesures necessàries per 
a impedir que la tranquil·litat dels veïns sigui alterada pel comportament d’aquests, en 
especial atenció en les hores compreses entre les 21h i les 08h. 
 

4. Cas que les molèsties siguin produïdes des de l’interior d’un immoble o propietat 
privada localitzada, i no sigui possible la identificació del propietari, quedarà denunciada 
la persona major d’edat més recentment empadronada al immoble. 

 
 
Article 75. Establiments i activitats. 
 

1. Totes les activitats situades al terme municipal hauran d’adoptar les mesures oportunes 
per adequar la producció de contaminació sonora als límits establerts a la legislació 
corresponent, especialment en zones residencials i entre les 21 i les 8 hores. 
 

2. El funcionament de l’activitat no ha de comportar un augment dels nivells de sorolls tant 
exteriors com interiors establerts per a la zona o l’ambient acústic on es desenvolupi. 
 

3. Els titulars dels establiments d’activitats de pública concurrència seran directament 
responsables del comportament sorollós dels seus clients, tant si aquests són dins el 
local com a l’accés o en les zones exteriors immediates. Es recomana la instal·lació d’una 
placa a l’exterior dels establiments de pública concurrència, especialment en els 
establiments musicals, on es demani respecte al descans veïnal. 
 

Quan, per ells mateixos no puguin evitar aquestes conductes, hauran d’avisar els cossos 
o les forces de seguretat per mantenir l’ordre i la convivència ciutadana, col·laborant 
amb els agents de l’autoritat en cada moment. 
 

4. Les persones titulars dels establiments públics han de complir estrictament l’horari de 
tancament establert legalment, així com les condicions que estableix el títol habilitant 
municipal. 

 
Article 76. Treballs a la via pública. 
 

1. Els treballs que s’executin a la via pública no es podran fer entre les 21 hores i les 8 hores 
del dia següent, que s’ampliarà fins a les 9 hores en caps de setmana, a excepció d’obres 
que es facin per raons de perill o emergència o per no poder executar-se durant el 
període diürn. 
 

2. Els responsables de les obres han d’adoptar les mesures oportunes per evitar que els 
nivells sonors produïts per aquestes, així com els generats per la maquinària auxiliar 
utilitzada, superin els objectius de qualitat acústica de la zona on es realitzen, fins i tot, 
si fos necessari, mitjançant la instal·lació de silenciadors acústics, el tancament de la font 
sonora o la seva ubicació a l’interior de l’estructura en construcció un cop que l’estat de 
l’obra ho permeti. 

 

3. L’horari de funcionament de la maquinària és entre les 8 i les 20 hores els dies 
laborables, de dilluns a divendres, i entre les 9 i les 20 h els dissabtes i festius. 

 

4. El treball nocturn haurà de ser expressament autoritzat per l’Ajuntament, que 
determinarà els seus horaris. 
 
 
 
 



Article 77. Instal·lacions de climatització, condicionament d’aire ventilació. 
 

1. Els equips d’aire condicionat, refrigeració o aireig o similars, s’han d’instal·lar d’acord 
amb el que estableixi la normativa vigent, i no han de superar el valors límit establerts. 
 

2. Si aquests tipus d’instal·lacions són susceptibles d’ocasionar impacte acústic significatiu 
al seu entorn, s’han de projectar i instal·lar sistemes correctors acústics que assegurin 
el compliment dels valors límit establerts. 
 

3. Els instal·ladors i els propietaris són els responsables de la col·locació correcta de les 
instal·lacions de climatització, condicionament d’aire i ventilació, tant pel que fa a la 
ubicació, com al funcionament, i el compliment dels valors límit establerts. 

 
Article 78. Ús i funcionament de les instal·lacions comunitàries, auxiliars i/o complementàries 
de l’edificació. 
 

La comunitat de propietaris, i, si s’escau, els usuaris de les instal·lacions comunitàries, com 
ara ascensors, portes metàl·liques, maquinària, i d’altres similars, han d’assegurar-ne el 
manteniment i bon funcionament, per tal que aquestes no superin els valors límit d’immissió de 
soroll i/o vibracions indicats als annexos 3, 4 i 5. 
 
Article 79. Immobles. 
 

1. La producció de sorolls, procedents de qualsevol font, a l’interior dels immobles 
particulars s’haurà de mantenir dins els límits admissibles per a una correcta 
convivència. 
 

2. En cap cas, es podran ultrapassar els límits establerts a la legislació vigent. 
 

3. Tanmateix, cal evitar molestar el veïnat amb sorolls molestos, encara que es trobin per 
sota dels nivells establerts i siguin difícilment mesurables, com per exemple els sorolls 
constants i repetitius. 

 
Article 80. Vehicles. 
 

1. Els vehicles que circulin pel terme municipal, hauran d’estar equipats amb un silenciador 
homologat, permanentment en funcionament i en bon estat, per tal d’evitar un excés 
de soroll. 
 

2. És especialment prohibit d’utilitzar els clàxons o senyals acústics, tret dels casos 
previstos a la normativa de seguretat vial. 
 

3. És prohibit de produir sorolls originats per les acceleracions brusques i estridents, així 
com pels originats per l’excessiu volum dels equips musicals, a qualsevol hora del dia. 
 

4. Es prohibeix que els vehicles aturats a les vies públiques o altres espais mantinguin els 
motors en funcionament durant un temps superior a 3 minuts, excepte per raons de 
congestió de trànsit. 
 

5. Es prohibeix voltar innecessàriament amb els vehicles per les illes d’habitatges, i 
molestar el veïnat. 

 
 
 
 



Article 81. Sistemes d’alarma i d’emergència. 
 

1. Són responsables del bon funcionament dels sistemes d’alarma les persones titulars dels 
béns objecte de protecció i aquells altres que, en virtut d’altres relacions jurídiques, 
tinguin interès en la protecció del bé. L’Ajuntament els sancionarà quan incompleixin les 
següents normes: 
 

a. No adoptar les mesures adequades, per a evitar que es produeixin falses alarmes, 
quan hi hagi reincidència. 
 

b. No comunicar a l’Ajuntament o a la Policia les dades de les persones que s’hagin de 
localitzar en cas de necessitat, ni les seves modificacions. 

 

c. Provocar voluntàriament l’ús incorrecte dels sistemes d’alarma, provocar fins a dues 
falses alarmes, o utilitzar incorrectament els sistemes d’alarma, en el termini d’un 
any, sense causa o motius justificats. 

 

2. Cas que no sigui possible localitzar el responsable d’una alarma, quan s’ha activat una 
alarma, els agents de la Policia Local, per tal de restablir la tranquil·litat ciutadana,  podrà 
desconnectar-la utilitzant els mitjans que tingui al seu abast, sense que aquesta actuació 
pugui ser causa de  responsabilitat per danys causats o pels que es puguin derivar de la 
manca de protecció en quedar desconnectat el sistema d’alarma. 
 

3. En el cas que l’alarma amb funcionament irregular sigui la d’un vehicle i no se’n pugui 
localitzar el titular, prèvia obertura de diligències per aquesta circumstància, si s’escau, 
s’haurà de traslladar el vehicle al dipòsit municipal i aplicar la taxa de retirada de la via 
que correspongui. 
 

4. En el cas de funcionament reiterat de sistemes d’alarma, els agents de Policia Local 
podran ordenar la desconnexió del sistema d’alarma fins la seva reparació i procediran 
a sancionar al titular del bé protegit per ús reiterat de serveis d’emergència sense causa 
justificada. 
 

Article 82. Publicitat sonora i música al carrer.  
 

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 artificis mecànics o 
electrònics. La publicitat sonora queda prohibida en tot el terme municipal, excepte la referent 
a activitats culturals, esportives, lúdiques, recreatives, publicitat política en campanyes 
electorals i similars, amb prèvia autorització municipal.  
 
 
 
 

CAPITOL V. CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES 
 
 
Article 83. Disposicions generals. 
 

1. L'objectiu és protegir la qualitat ambiental i sanitària de les aigües superficials i 
subterrànies, com també la xarxa de clavegueram, les estacions depuradores i altres 
instal·lacions del sistema de sanejament, tant en la seva integritat estructural com en el 
seu funcionament, i conseqüentment protegir la qualitat dels medis receptors i, en 
particular, del litoral, del riu Llobregat i de la xarxa de canals i aiguamolls, i promoure la 



utilització lúdica i respectuosa de les platges i del litoral de la ciutat i dels espais de la 
llera del riu esmentat que ho permetin. 
 

2. Totes les edificacions i establiments han d’abocar les aigües residuals a la xarxa de 
clavegueram mitjançant l’adequada connexió i autorització. 

 
Article 84. Abocaments limitats. 
 

No es poden fer, ni al clavegueram municipal, ni directament a la llera pública, als canals, al 
riu, al litoral, ni a la xarxa metropolitana d'evacuació i sanejament d'aigües residuals, 
abocaments que, en qualsevol moment, tinguin característiques o concentracions de 
contaminants iguals o superiors a les expressades en la normativa sectorial vigent. 
 
Article 85. Abocaments prohibits. 
 

1. Està prohibit abocar al clavegueram municipal i a la xarxa metropolitana d'evacuació i 
sanejament d'aigües residuals tota classe de matèries o productes, procedents d'usos 
domèstics, industrials, sanitaris, comercials, de la construcció o de qualsevol altre ús, en 
estat líquid, sòlid o gasós que, d'acord amb la legislació sectorial corresponent, tenen la 
consideració de residus municipals i/o assimilables, industrials, industrials especials, 
tòxics, perillosos o radioactius, o qualsevol altra categoria de residus existents o que, en 
el futur, es puguin establir. 
 

2. En particular està prohibit l'abocament pintures, vernissos, dissolvents, olis minerals i 
olis de cuina cremats al clavegueram municipal, fonts municipals, safareigs, riu i a la llera 
pública. 
 

3. Les relacions esmentades en els dos punts precedents no són exhaustives, sinó 
simplement enumeratives, i han de ser objecte de revisió periòdica. 
 

4. Les matèries i productes abans esmentats seran dipositats als punts de recollida 
establerts, que poden ser consultats a través de l’Oficina d’Informació i Atenció 
Ciutadana. 

 
 
 

Capítol IV. Contaminació per residus i neteja  
 
 
Article 86. Obligació municipal. 
Els serveis municipals són responsables de mantenir els espais públics del terme municipal en 
condicions de neteja i salubritat. Amb aquesta finalitat, l'Ajuntament prestarà el servei públic 
corresponent amb la intensitat necessària i exercirà les facultats de vigilància i policia que 
s'esmenten en aquesta Ordenança i en la legislació general. 
 
Article 87. Obligacions generals dels ciutadans i ciutadanes. 
 

1. Totes les persones que romanen al terme municipal de la Sénia estan obligades a 
evitar i prevenir embrutar el municipi en general i els seus espais públics en 
particular. 
 

2. En el marc del deure general de col·laboració, els ciutadans i ciutadanes tenen 
l'obligació de posar en coneixement de l'autoritat municipal les infraccions que en 
matèria de neteja presenciïn o que en tinguin coneixement. 



3. Els serveis municipals i els agents han d'exigir en tot moment el compliment de les 
obligacions dels particulars en matèria de neteja, tot requerint la seva reparació 
immediata, sense perjudici de cursar la denúncia que correspongui. 

 
Article 88. Prohibicions específiques. 
 
És prohibit llençar o abandonar a tot el terme municipal qualsevol mena de productes o portar 
a terme activitats que tinguin l'efecte d'embrutar, degradar o contaminar les vies públiques i 
els espais públics. 
 

En particular queden prohibits a la via pública els següents actes: 
 

a) Escopir o realitzar necessitats fisiològiques. 
 

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

 

c) La tria i selecció de residus dipositats a la via pública, inclosos els que es troben dins els 
contenidors. 

 

d) Llençar puntes de cigarretes. 
 

e) Llençar qualsevol deixalla. 
 
Article 89. Neteja de voreres. 
 

1. Correspon als titulars dels immobles respectius la neteja de passatges particulars, patis 
interiors, solars, galeries comercials i similars, així com dels espais comunitaris de 
titularitat privada i ús públic. 

 

2. Els propietaris dels edificis o els solars, els titulars de comerços situats a les plantes 
baixes i els contractistes de les obres són responsables de la neteja de les voreres 
corresponents a les respectives façanes, i també de la retirada de la corresponent 
brossa. 

 

3. Els responsables de qualsevol activitat feta a la via pública o que afecti la via pública 
són responsables també de la seva neteja, especialment els establiments comercials i 
bars. 
 

Article 90. Lliurament de residus. 
 

1. Els ciutadans i ciutadanes de la Sénia tenen l’obligació de dipositar els residus que 
generin de manera selectiva dintre dels contenidors corresponents i en l’horari 
establert. 

 

2. A les papereres només es podran dipositar deixalles sòlides de format petit com 
papers, embolcalls i similars. 

 

3. Les indústries i comerços tenen l’obligació de fer-se càrrec de la gestió dels seus 
residus, d’acord amb la normativa sectorial vigent. 

 

4. El sistema de gestió de residus triat per indústries i comerços haurà d’ésser comunicat 
a l’Ajuntament. 

 

5. En el cas que indústries i comerços no es facin càrrec de la gestió dels seus residus, 
l’Ajuntament podrà actuar de forma subsidiària, exigint-los el pagament de les 
despeses causades i, si s’escau, de la sanció pertinent. 

 



Article 91. Contenidors domiciliaris. 
 

1. Els residus domiciliaris hauran de ser introduïts de manera selectiva en el contenidor 
corresponent (Vidre, cartró, paper, envasos, matèria orgànica i rebuig). La fracció de 
rebuig s'ha de ficar en bosses adients que, un cop tancades correctament, hauran de 
ser col·locades dins els contenidors de color gris destinats a tal efecte 

 

2. Amb caràcter general, tota la ciutadania té l’obligació de dipositar els residus 
domiciliaris de manera selectiva al contenidor corresponent més proper al seu domicili 
i en l’horari establert. 

 

3. Si l’esmentat contenidor es trobés totalment saturat, la ciutadania dipositarà els 
residus domiciliàries de manera selectiva dins del contenidor corresponent que estigui 
buit més proper. 

 

4. Així mateix, és prohibit desplaçar qualsevol tipus de contenidors del lloc designat pels 
serveis tècnics municipals, i la utilització dels mateixos per a ús privat. 

 

5. El dipòsit d’escombraries domiciliàries es realitzarà, preferentment, en horari de 20 a 
22 hores. 

 

6. És prohibit pintar, cremar, manipular incorrectament i qualsevol altra acció que 
ocasioni danys en els contenidors de recollida d’escombraries domiciliàries i a les 
papereres. 

 
Article 92. Contenidors selectius. 
 

1. En les àrees d'aportació de residus s'hauran de respectar les següents normes 
d'utilització: 

 

a. Dipositar els residus de paper i cartró dins dels contenidors identificats amb tapa de 
color blau (sense bosses de plàstic) i plegant les caixes de cartró. 

 

b. Dipositar els envasos de vidre buits, sense taps ni xapes, dins dels contenidors 
identificats amb tapa de color verd (sense bosses). 

 

c. Dipositar els envasos de plàstic i metall, buits, dins dels contenidors identificats amb 
tapa de color groc. 

 

d. Dipositar els residus orgànics als contenidors identificats amb tapa marró. 
 

e. La resta de residus, assimilats a domèstics, s’hauran de dipositar al contenidor de 
rebuig, identificat amb tapa gris. 

 

f. No abandonar cap tipus de residu al voltant dels contenidors. 
 

2. Són residus considerats especials: 
 

a. Els detritus i residus especials d'hospitals, clíniques, ambulatoris, residències i centres 
assistencials. 

 

b. Els animals morts. 
 

c. Els mobles, estris domèstics, trastos vells i els residus provinents de les reparacions i 
reformes dels habitatges i locals. 

 

d. Els medicaments i les xeringues. 
 



e. L'oli, els productes de neteja d'ús quotidià, els aerosols, les pintures i dissolvents, els 
envasos i estris bruts o contaminats de pintures, de dissolvents i/o de productes 
químics. 

 

f. Les plaguicides, pesticides i qualsevol altre producte químic, així com els reactius de 
laboratori. 

 

g. Els líquids i cendres. 
 

h. Els tòners i cartutxos de tinta d'impressores i fotocopiadores. 
 

En cap cas es llençaran, els residus especials, als contenidors de residus domiciliaris i s'hauran 
de portar a la deixalleria o seguir les indicacions del personal d'aquest servei municipal. 
 
Article 93. Trastos vells. 
 

1. És prohibit abandonar estris, mobles, trastos i similars a la via pública, camins, entorns 
naturals i/o agrícoles i als espais oberts sense edificar, tant públics com privats. 

 

2. Aquests residus hauran de ser dipositats als punts de recollida establerts, que poden 
ser consultats a través de l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana. Els ciutadans 
podran utilitzar el servei municipal de recollida domiciliària d’aquest tipus de residus 
quan el seu origen sigui domèstic. 

 
Article 94. Residus líquids. 
 

1. És prohibit dipositar a l’interior de cap contenidor tot tipus de residu de naturalesa 
líquida. 

 

2. És prohibit abocar qualsevol matèria o residu líquid a la via pública, als camins, als 
canals i a l’entorn natural i/o agrícola. 

 

3. És prohibit abocar als escocells dels arbres les aigües residuals procedents de la neteja 
de locals, domicilis o porteries. 
 

Article 95. Runes. 
 

1. El dipòsit i recollida de terres, runes, enderrocs i altres residus de la construcció a la via 
pública s’ha d’efectuar per mitjà de contenidors metàl·lics o de sacs degudament 
autoritzats. No obstant, les petites quantitats de runa (menys de 0,5 m3) podran ser 
dipositades a la deixalleria municipal. 
 

2. La instal·lació de contenidors i sacs destinats a la recollida de runes o similars de 
particulars, és sotmesa a l’obtenció de la llicència municipal corresponent. 
 

3. En cas que la retirada dels esmentats contenidors i sacs no s’efectuï en el temps 
establert a la llicència, o en manqui, la corporació municipal podrà retirar-los, amb 
càrrec a la persona responsable de la seva instal·lació o a l’empresa que ha de prestar 
el servei de retirada del sac o contenidor, i si s’escau, sancionar-los. 
 

4. Amb caràcter general, s’instal·laran en la part de la via pública destinada a 
l’estacionament dels vehicles. En el cas d’impossibilitat, es col·locaran a les voreres, 
com més a la vora de la calçada millor. En cap cas, podran dificultar la lliure circulació 
del trànsit rodat i de vianants. 
 



5. Quan es retirin els contenidors i sacs, la zona on estaven situats haurà de quedar neta i 
lliure de tot tipus de runa o residu. 

 
Article 96. Residus agrícoles i ramaders. 
 

És prohibit l’abandonament i/o abocament d’animals morts o restes d’animals a la via 
pública, als camins, als canals i a l’entorn natural i/o agrícola. La corporació municipal podrà 
retirar-los, amb càrrec a la persona responsable del seu abandonament o abocament i, si 
s’escau, sancionar-los. 
 
Article 97. Residus municipals especials. 
 

1. Són residus municipals especials els que tenen el mateix origen que els residus 
ordinaris, però que a causa de la seva composició han de ser gestionats de manera 
diferenciada perquè poden comprometre el tractament biològic o la recuperació 
d’altres fraccions, a més de comportar un risc per al medi o per la salut de les 
persones, com ara pintures, llums fluorescents, piles usades, frigorífics, olis usats, 
bateries de cotxe, runa, enderrocs i residus que continguin fibrociment, i qualsevol 
altre residu qualificat com a tal en el Catàleg de Residus de Catalunya. 

 

2. Els residus municipals especials seran dipositats als punts de recollida establerts, que 
poden ser consultats a través de l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana. 

 
 
 
CAPITOL VI. SANCIONS 
 
 
Article 98. Sanció 
 

La comissió de les infraccions previstes en aquesta Ordenança seran sancionades: 
 

- Les faltes lleus, amb multa de 100 € fins a 300,00 €. 
 

- Les faltes greus, amb multa entre 300,01 € i 600,00 €  
 

- Les faltes molt greus, amb multes entre 600,01 € i 1.200,00  
 

 
Article 99. Graduació de la sanció 
 

Per a la graduació de la sanció es tindrà en compte: 
 

- Els perjudicis causats. 
 

- La reiteració o reincidència. 
 

- La intencionalitat. 
 

- La no observança dels requeriments o advertiments efectuats per l’Ajuntament. 
 
 
 
 
 
 



Article 100. Inspeccions  
 

Els serveis municipals i la Policia Local tindran cura del compliment exacte de les disposicions 
d’aquesta ordenança o d'altres de complementàries i de general aplicació, i conseqüentment 
podran inspeccionar i fiscalitzar en qualsevol moment l'ús adequat de l'espai públic autoritzat.  
 
Article 101. Mesures provisionals. 
 

L’òrgan competent pot acordar amb resolució motivada, les mesures provisionals que, en 
cada cas, siguin necessàries, amb la finalitat d’evitar mantenir els efectes de la infracció, evitar 
la comissió de noves infraccions, assegurar el correcte desenvolupament del procediment, i 
assegurar l’eficàcia de la resolució final. 

 
Les mesures provisionals podran consistir en adoptar les mesures provisionals prèvies 

previstes en aquesta ordenança. 
 
Les mesures provisionals podran ser revocades o modificades durant el procediment 

sancionador, i s’extingiran en la resolució final. 
 

Article 102. Actuació subsidiària 
 
 l’Ajuntament podrà procedir a executar el requeriment de forma subsidiària a càrrec de 

l’interessat i a adoptar els mitjans necessaris per tal que es doni compliment al requeriment 
municipal, a l’empara de l’article 102 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Article 103. Multes coercitives 
 

Si la persona obligada no compleix les obligacions en matèria d’aquesta ordenança, 
l’autoritat competent la pot requerir per tal de que, en un termini suficient, les compleixi, 
advertint que en el cas contrari se li imposarà una multa coercitiva amb assenyalament de la 
quantia, si procedeix, fins a un màxim de 3000 euros, sense perjudici de les sancions aplicables.  
 
 
Article 104. Procediment sancionador 
 

Les faltes comeses per infracció d’aquesta Ordenança seran sancionades amb instrucció 
prèvia del corresponent expedient sancionador, d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, sobre el procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya. 

 
La tramitació d'un procediment sancionador no impedirà que l'Ajuntament liquidi la 

corresponent taxa per l'ocupació de la via pública que s'hagi produït, encara que aquesta s'hagi 
fet sense llicència. 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEX I 
 
 
QUADRE DE SANCIONS 
 
 

ARTICLE TIPIFICACIÓ CONCEPTE SANCIÓ 

7.3.a Greu Negar-se o posar resistència en facilitar la labor inspectora o de 
vigilància de l’Administració 

300 

7.3.b Greu Negar-se o posar resistència en subministrar dades o a facilitar la 
informació sol·licitada per les autoritats competents o els seus 
agents, per complir les seves funcions, i subministrar informació 
o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a 
error, explícitament o implícitament 

300 

11.1 Greu No obeir les ordres dels agents de l’autoritat 300 

11.2 Greu Negar-se a ser identificat pels agents de l’autoritat o facilitar 
dades falses. 

300 

11.3 Greu Desobeir les ordres d’un agent de l’autoritat o tenir una actitud 
irrespectuosa vers els agents de la Policia amb la voluntat de 
menysprear-los 

300 

12.2 Lleu Tenir una actitud i comportament que atempti contra la 
convivència ciutadana o fer activitats coactives o coercitives que 
produeixin repercussió pública que no tinguin rellevància penal. 

100 

12.3 Greu Tenir una actitud i comportament que atempti contra la 
convivència ciutadana o fer activitats, coactives o coercitives, que 
produeixin repercussió pública que no tinguin rellevància penal, 
però que causin aldarulls o desordre públic. 

300 

13 Greu Tenir una actitud que atempti contra la dignitat de tercers, de fet 
o de paraula. Constituirà una circumstància agreujant si el 
subjecte d’aquesta conducta és: - Menor d’edat, - Discapacitats – 
Autoritats i personal funcionari quan aquests actuïn en l’exercici 
de les seves funcions. 

300 

17.1 Greu Fer mal ús dels béns públics o no respectar altres persones o els 
seus béns privats 

300 

17.2 Lleu Menystenir amb el seu comportament el drets de les altres 
persones 

100 

17.3 Lleu Realitzar actes o produir sorolls que pertorbin l’ordre ciutadà, el 
descans del veïnat o participar en aldarulls. 

100 

17.4 Greu Realitzar qualsevol practica abusiva o arbitrària o discriminatòria 
o que comportin violència física o moral. 

300 

17.5 Greu Cometre accions que puguin representar un ús abusiu dels béns o 
que, pel seu caràcter, suposin una limitació de l’ús general en 
igualtat d’altres usuaris, o un suposi un risc per a les persones o 
béns 

300 

17.6 Greu Adoptar comportaments que puguin representar mostres de 
racisme, xenofòbia o violència en les activitats culturals o 
esportives i alteració de l’ordre. 

300 

17.7 Lleu Utilitzar telèfons mòbils o altres enginys que emetin senyals 
acústics, durant la celebració d’actes que requereixin silenci o 
una atenció especial.  

100 



17.8 Greu Alterar l’ordre i la tranquil·litat pública amb escàndols, sorolls 
excessius o baralles. 

300 

17.9 Greu Impedir la celebració de festes, manifestacions i desfilades, i en 
general qualsevol activitat lúdica, degudament autoritzades, així 
com causar molèsties als seus assistents 

300 

18.1 Lleu Pertorbar a les persones que estiguin gaudint lúdicament 
d’espais públics o no respectar les indicacions contingudes en els 
rètols informatius de l’espai afectat o qualsevol dret legítim dels 
usuaris afectats. 

100 

18.2 Lleu Realitzar practiques de jocs a l’espai públic que causin molèsties 
als veïns o vianants o que puguin posar en perill la integritat física 
dels usuaris de l’espai públic, la dels béns, serveis o instal·lacions, 
públics o privats. 

100 

18.3 Lleu Realitzar pràctiques d’acrobàcies i jocs d’habilitat amb o sense 
patins, monopatins i bicicletes o similars fora de les àrees 
destinades a aquest efecte 

100 

18.4 Lleu Realitzar pràctiques de joc que comportin un risc rellevant per a 
la seguretat de les persones o els béns i, en especial, la circulació 
temerària amb patins, monopatins i bicicletes i similars per 
voreres o llocs destinats a vianants, i la utilització d’elements o 
instal·lacions arquitectòniques o del mobiliari urbà per a la 
pràctica del joc o acrobàcia. 

100 

19.1 Greu Causar destrosses o embrutar els edificis, públics i privats, i 
qualsevol element del mobiliari urbà i béns d’interès públic o 
privat 

300 

19.2 Greu Rascar, gravar, escriure o dibuixar en les parets, portes o façanes 
dels edificis, col·locar rètols o anuncis que impedeixin o dificultin 
la lectura de les plaques de retolació dels carrers, numeració dels 
edificis, senyals de circulació, i cobrir els bans de les Autoritats 
col·locats en les vies públiques. 

300 

20.1 Greu No obeir les ordres de evacuació o confinament establertes per a 
situacions d’emergència posant en perill la seva vida o la del 
personal de seguretat i/o emergències que estigui fent 
l’evacuació o confinament 

300 

20.3 Greu No complir amb el deure de col·laboració de les entitats 
públiques o privades o dels ciutadans en situacions de simulacre 
necessàries per a la correcta implantació dels plans de protecció 
civil 

300 

21.1 Greu No respectar les normes de comportament a les vies públiques i 
els espais públics que estableix la present ordenança sent 
requerits per tal que cessin en la seva actitud i, en cas de 
resistència, hagin pogut ser desallotjades, especialment quan la 
conducta pugui alterar la seguretat col·lectiva i originar desordres 
en les vies, espais o establiments públics 

300 

23.1.a Greu Consumir begudes alcohòliques en via pública 300 

23.1.b Greu Consumir begudes alcohòliques en via pública alterant així 
greument la convivència ciutadana quan concorre alguna de les 
circumstàncies descrites en els sub-aparts d’aquest article 

300 

23.1.c Greu No impedir el responsable del establiment d’oci i/o locals en els 
que s’expedeixin begudes alcohòliques que els seus clients surtin 
amb gots i ampolles al carrer. 

300 



23.1.g Greu Consumit begudes alcohòliques a la via pública sempre que el 
consum es realitzi de forma massiva o davant de menors o dels 
centres educatius o esbarjo en horari d’obertura i a una distància 
inferior a 50 m. 

300 

23.1.i Greu Vendre begudes alcohòliques fora de l’horari que estableix la 
normativa vigent.  

300 

24.1 Greu Consumir i/o tinença de drogues, estupefaents o substàncies 
psicotròpiques declarades il·legals per la legislació vigent a les 
vies espais o equipaments públics 

300 

24.2 Greu Abandonar al carrer o espais públics estris o instruments emprats 
per al consum de les substàncies descrites en aquest article. 

300 

25.1 Greu Portar armes sense la preceptiva targeta d’armes corresponents 
per la via i espais públics.  

300 

25.2 Greu Tinença, circulació i ús d’objectes i/o instruments especialment 
perillosos per a la integritat física de les persones susceptibles de 
ser emprades com a armes o circular amb imitacions d’armes, 
que per les seves característiques, puguin induir a confusió.  

300 

25.4 Greu Exhibir objectes perillosos per a la integritat física de les persones 
amb la finalitat de causar intimidació. 

300 

29.1 Greu El consum de begudes alcohòliques a la via pública fora dels espais 
expressament reservats o autoritzats. 

300 

29.2 Greu El llançament de puntes de cigar, cigarreta o altre tipus de 
matèries enceses en els contenidors de la recollida de brossa ni en 
les papereres. Es podran llençar un cop apagades. 

300 

29.3 Greu La venda ambulant i la compra en l’àmbit territorial de la present 
normativa, llevat que tinguin autorització expressa. 
 

Està prohibit col·laborar en la realització o prestació del servei, 
com facilitar el gènere o vigilar i alertar sobre la presencia dels 
agents de l’autoritat. 

300 

29.4 Greu Es prohibeix la mendicitat exercida amb menors, amb persones 
discapacitades i la que utilitzi com a reclam qualsevol animal o sota 
l’aparençà de mendicitat s’exerceixi de forma coactiva sobre els 
vianants. 

300 

29.5 Greu Apostar amb diners o bens a la via pública, als espais públics 300 

29.6 Greu Oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directament o 
indirectament, serveis sexuals retribuïts a l’espai públic,              
Igualment resta prohibit mantenir relacions sexuals retribuïdes o 
no a la via pública 

300 

29.7 Lleu Realització sense llicència, de tot tipus de treballs mecànics a les 
vies públiques (canvis d’oli, reparacions i similars), així com la 
venda i exposició de vehicles amb fins comercials. 

100 

30.1 Greu La manca d’autorització per a qualsevol activitat o ocupació de la 
via pública que incideixi en la seva utilització per a altres usos 
comuns que requereixi de l’autorització municipal.  

300 

30.2 Lleu No adoptar les mesures necessàries per evitar embrutar o 
deteriorar la part de la via pública, per part dels responsables de 
les activitats autoritzades que constitueixin una ocupació de la 
via pública.  

100 



30.3 Lleu La manca de llicència per a l’ocupació de la via pública que 
consisteixi a col·locar mercaderies o altres objectes a l’exterior 
dels establiments o de manera que sobresurti de la seva línia de 
façana 

100 

32.3 Greu Traspassar del dret dels espais de la via pública. 300 

33.1 Molt Greu La instal·lació d’una terrassa sense autorització 600 

33.3 Greu Ocupar la via pública o els espais privats sense disposar de 
llicència municipal o excedint-se dels seus límits autoritzats en 
més d’un 50%. 

300 

33.5 Lleu Incomplir les obligacions de senyalitzar i abalisar la zona. 100 

33.6 Lleu No mantenir net i conservat l’espai ocupat que autoritza la 
llicencia 

100 

33.7 Lleu Incomplir les obligacions de retirar o recollir diàriament el 
mobiliari de la via pública o espai privat d’ús públic. 

100 

33.8 Greu No aportar el Certificat de Solidesa i Muntatge de l’estructura 
sòlida. 

300 

34.1 Lleu Ocupar la via pública amb bastides, maquinaria o materials de 
construcció, sense haver obtingut prèviament llicència 
d’ocupació de via pública. 

100 

34.2 Lleu Incomplir les obligacions de senyalitzar i/o protegir la zona i 
elements d’ocupació, contemplant-se una reserva de pas per als 
vianants adequada i protegida, especialment per a persones amb 
mobilitat reduïda. 

100 

34.4 Greu Tallar la circulació i/o del pas de vianants, sense obtenir 
l’autorització per part de l’Ajuntament. 

300 

34.5 Greu No complir les mesures de seguretat concretes que en cada 
supòsit s’hagin d’adoptar, així com la durada màxima de 
l’ocupació i tota la resta de condicions d’ocupació que el 
Consistori consideri necessàries 

300 

35 Lleu Posar inscripcions, anuncis, rètols, mostres, marquesines, fanals i 
qualsevol altre objecte de propietat privada que donin a la via 
pública sense permís municipal. 

100 

36 Lleu No respectar els béns públics  100 

37.a Greu Acampar a les vies i els espais públics, acció que inclou la 
instal·lació estable en aquests espais públics o en els seus 
elements o mobiliari en tendes de campanya, vehicles, 
autocaravanes o caravanes, llevat d’autorització expressa i en llocs 
habilitats per a tal fi.  

300 

37.b Lleu Utilitzar els bancs i els seients públics per a usos diferents als quals 
estan destinats. 

100 

37.c Lleu Rentar-se o banyar-se a les fonts, els safareigs o similars, així com 
rentar els animals. 

100 

37.d Lleu Rentar roba a les fonts. 100 

37.e Lleu Llençar als safareigs i a les fonts públiques qualsevol mena de 
material susceptible de contaminar el medi. 

100 

37.f Lleu Fer consum o provisió excessiva d’aigua per deixar-la perdre, o bé 
destinar-la a ús privat, sempre que no sigui justificat per tall de 
subministrament, o per causes de força major. Es considerarà com 
a quantitat excessiva el que superi el necessari per beure i per a ús 
personal per a un dia. 

100 



37.g Lleu Estendre o esbandir la roba o la pols de catifes o qualsevol altra 
peça, de tal forma que l’aigua o la pols caiguin directament a la via 
pública molestant el trànsit dels vianants. 

100 

37.h Lleu Regar les plantes de tal manera que l’aigua caigui directament a la 
via pública molestant el trànsit dels vianants i sempre que es 
realitzi entre entres les 8.00 i les 22.00 hores. 

100 

37.i Lleu Encendre o fer foc o mantenir-lo encès, amb qualsevol finalitat, als 
espais i vies públiques urbanes, llevat que es posseeixi autorització 
expressa de l’Ajuntament. 

100 

38.3 Lleu No disposar de l’autorització corresponent per a l’ús comú 
especial de l’espai públic impedint el pas o l’estada dels vianants, 
en l’emissió de músiques o sons i sorolls, per sobre del nivell 
mitjà, a la via pública, que s’estableixi legalment o bé en la 
Ordenança Municipal. 

100 

39.1 Greu Realització d’activitats i la prestació de serveis no autoritzats a 
l’espai públic, així com la demanda, ús o consum d’aquestes 
activitats o serveis o qui col·labori en la realització d’aquestes 
activitats o prestació de serveis no autoritzats, incloses aquelles 
descrites en els articles precedents, alertant sobre la presència als 
agents de l’autoritat. 

300 

40.1.a Greu Preparar fogueres en llocs on obstrueixin el pas de vehicles o 
vianants. 

300 

40.1.b Greu Encendre fogueres a prop d’elements o xarxes de 
subministrament que puguin resultar danyats. 

300 

40.1.c Greu Fer foc a menys de 20 metres de vehicles o edificis. 300 

40.1.d Greu Posar a la foguera materials la combustió dels quals pugui generar 
efectes tòxics o contaminants o materials que puguin explotar. 

300 

40.2.a Lleu Llançar o dirigir petards contra les persones, de manera que 
signifiqui un risc per a la seva integritat. 

100 

40.2.b Lleu Llançar o dirigir petards contra els béns, de manera que hi hagi risc 
de deteriorar-los, i també col·locar-los sobre el mobiliari urbà i els 
béns privats. 

100 

40.2.c Lleu Llançar coets cap a zones urbanes arbrades o amb vegetació que, 
per les seves circumstàncies, siguin susceptibles de combustió. 

100 

40.2.d Lleu Fer servir productes pirotècnics a la vora de productes o líquids 
inflamables, i també a la vora dels establiments d’expedició o 
emmagatzematge. 

100 

40.2.e Lleu Posar productes pirotècnics dins d’elements l’explosió dels quals 
pugui provocar la dispersió d’objectes amb risc per a les persones 
i béns. 

100 

40.2.f Greu No respectar les distàncies màximes de seguretat establertes en 
espectacles pirotècnics. 

300 

40.2.g Greu La preparació i encesa de fogueres sense autorització de 
l’Ajuntament, sempre que aquestes no es realitzin en terrenys 
forestals siguin o no poblats d’espècies arbòries i a la franja de 500 
metres que els envolta, en el període comprés entre el 15 de març 
i 15 d’octubre. 

300 

40.2.h Greu No adoptar les mesures contra incendi necessàries quan es facin 
fogueres o qualsevol tipus de crema. 

300 

41.2.a Greu No respectar l’arbrat, les plantes i les instal·lacions existents, 
evitant qualsevol mena de desperfectes i brutícia. 

300 



41.2.b Lleu Seguir una conducta que perjudiqui els drets i els béns de la resta 
de persones usuàries. 

100 

41.2.c Greu No respectar les indicacions contingudes en els rètols informatius 
i avisos corresponents i les que puguin formular els gestors, 
guardes i agents de l’autoritat. 

300 

41.4.a Lleu Trepitjar els talussos, els parterres i les plantacions i maltractar les 
plantes i flors, llevat de les zones de gespa expressament 
autoritzades. 

100 

41.4.b Lleu Pujar als arbres, trencar les branques i fulles i gravar o raspar 
l’escorça. 

100 

41.4.c Greu Talar arbres o realitzar qualsevol actuació que pugui conduir a la 
mort i/o maltractament de qualsevol arbre. 

300 

41.4.d Lleu Utilitzar l’arbrat per clavar-hi o penjar-hi cartells o pancartes, 
sense l’oportuna autorització expressa. 

100 

41.4.e Lleu Abocar tota mena de líquids, que siguin perjudicials, en les 
proximitats dels arbres i en els escossells. 

100 

41.4.f Greu Llençar escombraries, runes o residus en les proximitats dels 
arbres i en els escossells. 

300 

41.4.g Lleu Agafar flors, fruits o plantes dels jardins i espais públics en general. 100 

41.4.h Greu Caçar i/o matar ocells o altres animals sense l’autorització 
pertinent i dur a terme activitats que perjudiquin la fauna en 
general. 

300 

41.4.i Lleu No respectar l’espai tancat sotmès a regulació d’obertura i 
tancament, romandre-hi fora de l’horari especialment autoritzat. 

100 

41.4.j Lleu Ocupar l’espai públic per a usos d’àpat col·lectiu fora dels espais 
de pícnic, sense autorització prèvia. 

100 

41.4.k Lleu Acampar, sense autorització expressa, en tot el terme municipal, 
ja sigui amb caravanes remolcades o autopropulsades, tendes de 
campanya, furgons o altres variants. 

100 

41.5.a Lleu No mantenir els jardins i plantacions privades una bona neteja i les 
condicions higièniques i de salubritat, tant pel que fa a herbes com 
a runes i deixalles. 

100 

41.5.b Lleu No mantenir als jardins i plantacions privades l’estat fitosanitari de 
les plantacions. 

100 

41.5.c Lleu No mantenir els jardins i plantacions privades un bona poda ni el 
tractament de l’arbrat. 

100 

41.6 Lleu La manca de conservació o neteja a les plantacions i els espais 
lliures privats 

100 

41.7 Lleu Causar molèsties a tercers o originar risc en la via pública amb 
branques, arbustos, tanques vegetals o anàlogues, que surtin de 
la seva propietat privada. 

100 

43.1 Lleu Estacionar fora dels llocs habilitats per a la càrrega i descarrega 100 

43.2 Lleu Dipositar articles i/o materials que siguin objecte de càrrega i 
descàrrega a terra. 

100 

43.3 Lleu Estacionar el vehicle en zona de càrrega i descàrrega de forma no 
paral·lela a la vorera o en sentit contrari a la circulació. 

100 

44.1 Lleu No efectuar la neteja de la via pública durant les operacions de 
càrrega i descàrrega, sortida o entrada a qualsevol obra o 
magatzem de qualsevol vehicle susceptible de produir brutícia a 
la via pública. 

100 



44.2 Lleu No efectuar els titulars dels establiments enfront dels quals es 
realitzin les operacions de càrrega i descàrrega la neteja de la via 
pública durant les operacions de càrrega i descàrrega, sortida o 
entrada a qualsevol obra o magatzem de qualsevol vehicle 
susceptible de produir brutícia a la via pública. 

100 

44.3 Lleu Fer molt de soroll durant les operacions de càrrega i descàrrega i 
no netejar les voreres i/o calçada quan haguessin quedat brutes a 
conseqüència de les operacions de practicades. 

100 

44.4 Lleu Descarregar les mercaderies per la part contraria a la vorera   100 

44.5 Greu Mantenir el vehicle de transport estacionat a la zona de càrrega i 
descàrrega durant més de quinze (15) minuts desprès d’haver 
finalitzat les operacions practicades. 

300 

45.1 Lleu Embrutar la via pública. 100 

45.2 Lleu No llençar les deixalles sòlides de petit format, com els papers, 
embolcalls o similars a les papereres corresponents. 

100 

47.1 Greu Abocar aigües residuals, abandonar animals morts, plomes o altres 
despulles, brossa, runes, deixalles, residus o qualsevol altre 
objecte i, en general, llençar, abocar i dipositar o abandonar en la 
via pública cap mena de productes en estat sòlid, líquid o gasós 
que pertorbi la neteja, causi molèsties als ciutadans, o al trànsit de 
vehicles, medi ambient i altres, així com l’abocament o dipòsit 
incontrolats i no autoritzats de runes, escombraries, fems i d’altres 
materials que puguin alterar el normal funcionament de les 
activitats. 

300 

47.2 Lleu Fer necessitats fisiològiques, fora dels indrets destinats a aquest fi, 
dins de la via pública i als espais públics. 

100 

47.3 Lleu Llençar papers, xiclets o deixalles fora de les papereres 100 

47.4 Lleu Llençar a terra qualsevol mena de deixalla des dels vehicles, ja es 
trobin parats o en marxa 

100 

47.5 Lleu Dipositar en les papereres de la via pública, bosses 
d’escombraries, caixes o paquets anàlegs 

100 

47.6 Lleu Enganxar, repartir o llençar propaganda o publicitat sense la 
corresponent autorització municipal, que comportarà la liquidació 
de la corresponent taxa. Així com també al mobiliari urbà 
(contenidors, senyals, papereres, bancs, etc.) 

100 

47.7 Lleu Llençar els productes de l’escombrada i neteja de la via pública i 
altres espais realitzades pels particulars, sent abandonats al 
carrer 

100 

47.8 Lleu Abocar o vessar aigües de qualsevol mena, així com les 
procedents de la neteja interior dels edificis i habitatges, en 
especial als escossells dels arbres. 

100 

47.9 Lleu Netejar vehicles, maquinària o altres elements anàlegs amb sabó 
a la via pública 

100 

47.10 Lleu Utilitzar aixetes, dutxes o qualsevol altre mecanisme de 
vessament directe d’aigües al carrer, quan no estiguin connectats 
a la claveguera o a la fossa sèptica de l’edifici 

100 

48.1 Greu La no neteja, la falta de salubritat i seguretat dels solars 
particulars 

300 



48.2 Greu No realitzar per part dels propietaris la neteja dels edificis, 
passatges particulars, galeries comercials, patis interiors d’illa, 
solars particulars, zones verdes particulars, façanes d’edificis 
particulars, instal·lacions i similars 

300 

49.1 Lleu No disposar els titulars dels establiments de venda de productes 
amb embolcall alimentari, quioscs o anàlegs, així com els 
establiments de begudes, gelats, caramels i similars de papereres 
o recipients apropiats en un lloc visible i a la sortida de 
l’establiment o local 

100 

50.1 Greu La falta de responsabilitat per part dels organitzadors d’un acte 
privat de la seguretat del acte, així com la neteja de la via pública 
i de l’edifici com a conseqüència de la celebració. 

300 

50.2 Lleu No prevenir l’embrutiment, les persones que realitzin obres en la 
via pública no posant els elements adients als voltants dels 
enderrocs, terres i altres materials sobrants de les obres, de tal 
forma que s’impedeixi l’escampament i vessament d’aquests 
materials fora de l’estricta zona afectada pels treballs. 
La falta de l’obligació diària de netejar la via pública, en tot 
l’àmbit material afectat per l’obra, per part del contractista 

100 

52.1 Lleu No dipositar tots els residus en l’interior dels contenidors, en 
bosses ben lligades 

100 

52.2 Lleu Es prohibeix el lliurament de deixalles que continguin residus en 
forma líquida o que s’hi puguin convertir totalment 

100 

52.3 Lleu L’embrutiment de la via pública per una deficient presentació o 
dipòsit dels residus  

100 

52.4 Lleu L’escampament de residus per la via pública o presentats de 
forma a la prescrita. 

100 

53.1 Lleu No vetllar per l’ordre i el descans veïnal les persones 
responsables dels establiments de pública concurrència 

100 

53.2 Lleu No adoptar les persones titulars dels comerços les mesures 
adequades per evitar actes no cívics o molestos de la seva 
clientela a l’entrada o a la sortida del local 

100 

53.3 Greu No assumir la responsabilitat de les actuacions dels serveis de 
vigilància que es tinguin contractats 

300 

54.1 Greu No obtenir el corresponent permís d’ocupació de via pública els 
propietaris d’atraccions, circ, fira ambulant, o activitats 
recreatives privades. 

300 

54.2 Greu No tenir la instal·lació la corresponent assegurança de 
responsabilitat civil, així com la certificació de seguretat i solidesa 
corresponent 

300 

54.3 Greu No tenir les atraccions les corresponents revisions efectuades i/o 
certificades. 

300 

54.4 Greu No respectar el responsable de l’atracció la ubicació de la 
mateixa, circ o altra activitat de fira ambulant indicada per 
l’Ajuntament, així com també la ubicació dels vehicles, 
autocaravanes i altres que se’n derivin de l’activitat 

300 

54.6 Greu No obtenir el permís corresponent de propietari del solar per 
ubicar l’atracció o parada en un solar particular 

300 



54.7 Greu No obeir l’ordre de l’Ajuntament o els seus agents de posar fi a 
l’activitat o el soroll derivat de la mateixa atracció, si així ho 
considera oportú, per causes de molèsties als veïns o per 
activitats pròpies de l’Ajuntament que així ho aconselli 

300 

54.8 Greu No deixar el terreny ocupat completament net una vegada 
finalitzada l’activitat, sense cap producte o deixalla per terra 

300 

55.1 Greu No obtenir el corresponent permís de parada expedit per 
l’Ajuntament de la Sénia per a parada del mercat 

300 

55.2 Greu Obstaculitzar les entrades als portals de les cases dels veïns, la 
porta o l’aparador de qualsevol establiment comercial amb la una 
parada 

300 

55.3 Lleu Col·locar penjolls a les parades que surtin fora dels metres lineals 
autoritzats o estiguin a una alçada que impliqui una dificultat de 
circulació dels vianants 

100 

55.4 Lleu Exhibits els productes de venda directament sobre el terra o 
paviment 

100 

55.6 Lleu No ocupar l’espai reservat per a la seva parada i/o no col·locar en 
un lloc visible el Carnet de Venedor expedit per l’Ajuntament 

100 

55.7 Greu No complir la parada de productes alimentaris les condicions 
Tècnic - Sanitàries 

300 

55.8 Lleu No netejar la zona de la parada una vegada finalitzada la venda, 
sense cap producte o deixalla per terra 

100 

55.9 Lleu Promoure escàndols, altercats o discussions de cap classe, amb 
d’altres venedors o amb el públic, al que hauran de tractar amb 
respecte i consideració 

100 

55.10 Lleu Resta prohibit encendre foc de cap mena al recinte del mercat, 
fer crides en veu alta dels articles, l’ús d’altaveus, així com 
qualsevol tipus de publicitat acústica emesa per aparell 
amplificador o similar 

100 

56.2 Lleu No complir els requisits per a la venda ambulant 100 

56.3 Greu Fer ús d’una autorització municipal de venda d’un altra 
comerciant sense autorització o tenir-la caducada 

300 

56.4 Greu No complir les mesures de seguretat i d’higiene exigides per la 
normativa vigent 

300 

56.5 Molt Greu Posar a la venda productes que no estiguin en condicions per al 
consum 

600 

57.1 Greu No complir les condicions establertes per òrgan competent sobre 
soroll i preservació de la via pública en revetlles, festes, balls, i 
altres celebracions populars 

300 

57.2 Greu No respectar la limitació d’horari per a la celebració 300 

58.1 Molt Greu Ocasionar un deteriorament o perjudici al medi ambient de la 
ciutat 

600 

58.2 Greu No respectar persones titulars de béns immobles el manteniment 
en condicions de decor, neteja i ornament dels edificis, 
instal·lacions o solars de la seva propietat, així com no tenir la 
numeració de la vivenda corresponent 

300 

58.3 Greu No mantenir els propietaris dels immobles, ja sigui d'edificis, 
instal·lacions o solars, i, subsidiàriament, els seus usuaris les 
condicions de neteja, salubritat, seguretat i ornat públic, 
especialment aquelles parts visibles des de la via pública i/o que 
puguin molestar el veïnat 

300 



59.1 Greu Realitzar qualsevol tipus de pintada o "graffitis" sobre elements 
del paisatge urbà i a les instal·lacions, equipaments, mobiliari 
urbà, jardins i vies públiques en general, sense autorització 
expressa de l’Ajuntament 

300 

59.2 Greu Realitzar pintades o "graffitis" sobre monuments i edificis públics 300 

59.3 Greu No obtenir el permís de la persona titular del bé i l’autorització 
expressa de l’Ajuntament quan el "graffitis" o pintada es realitzi 
en un bé de tipus privat que es trobi instal·lat de manera visible o 
permanent en la via pública  

300 

59.4 Greu Produir un deslluïment per pintada a qualsevol lloc de la via 
pública amb motiu d’una activitat lúdica o esportiva autoritzada 

300 

60.1 Lleu Col·locar cartells i/o pancartes fora dels llocs habilitats 100 

60.2 Greu No obtenir l’autorització de l’Ajuntament per a la col·locació de 
cartells i/o pancartes 

300 

61.1 Lleu Col·locar sense autorització municipals cartells, adhesius, 
banderoles, pancartes, rètols i altres objectes de suport destinats 
a la publicitat o a activitats de caràcter comercial sobre qualsevol 
element del mobiliari urbà 

100 

61.2 Lleu Col·locar sense autorització municipals cartells, adhesius, 
banderoles, pancartes, rètols i altres objectes de suport destinats 
a la publicitat o a activitats de caràcter comercial sobre béns 
privats instal·lats de forma permanent en la via pública i no 
destinats a questes finalitats 

100 

61.3 Lleu Instal·lar suports d’informació o de propaganda de qualsevol 
tipus a l’arbrat, elements  del medi natural, monuments, edificis 
catalogats, senyalitzacions de trànsit i ponts 

100 

61.4 Lleu Fer malbé o embrutar la superfície de suport amb les pancartes o 
els cartells o no retirar les mateixes quan hagi finalitzat l’activitat 

100 

62.2 Greu Emetre a l’atmosfera qualsevol emissió que sobrepassi els límits 
contaminants establerts 

300 

63.1 Greu No respectar la normativa d’emissions gasoses i/o sorolls els 
propietaris de vehicles automòbils 

300 

64.1 Greu L’acció o emissió d’olors molestes, nocives i perjudicials per a les 
persones i el medi ambient 

300 

64.4 Lleu Evacuar a l’exterior fums, bafs, vapors i altres efluents 
contaminants, qualsevol que en sigui l’origen sense fer ús de  
conductes o xemeneies 

100 

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

100 

65.1 Lleu Fer barbacoes dintre de les àrees recreatives i d'acampada 
expressament autoritzades i en parcel·les de les urbanitzacions, 
quan no siguin d'obra i disposin de mesures adequades de 
precaució i prevenció d’espurnes que puguin originar possibles 
incendis, així com per motius climàtics quan existeixi risc d’incendi 
o contaminació 

100 

65.2 Lleu Alterar la normal convivència produint fums i olors amb 
barbacoes que es facin en els espais privats  

100 

65.3 Greu Abocar cendres incandescents als contenidors de recollida de 
residus 

300 



66.2 Lleu No respectar els valors límit d’immissió acústica qualsevol 
instal·lació, maquinària, activitat, incloses les derivades de les 
relacions de veïnat 

100 

67.3 Lleu No obeir la suspensió provisional dels objectius de qualitat 
acústica 

100 

69.1 Lleu No respectar el descans dels veïns i veïnes i/o  d’evitar la 
producció de sorolls que alterin la normal convivència, 
independentment de l’hora del dia 

100 

69.2 Lleu Realitzar qualsevol acció que provoqui una elevació dels nivells 
sonors per sobre dels límits establerts 

100 

69.3 Lleu Emetre qualsevol soroll que alteri la tranquil·litat veïnal 100 

70.1 Greu No permetre l’accés a l’habitatge o local al personal acreditat de 
l’Ajuntament per poder comprovar el soroll 

300 

71.1 Lleu No respectar l’horari de càrrega i descàrrega de mercaderies 100 

71.2 Lleu Fer soroll els contenidors i carros de càrrega, descàrrega i 
distribució de mercaderies 

100 

71.3 Lleu No sol·licitar a l’Ajuntament autorització especial per realitzar 
tasques de càrrega i descàrrega fora de l’horari permès 

100 

72.1 Greu No disposar d’autorització municipal expressa les terrasses, fires 
d’atraccions, mercats, parades de venda ambulant, espantalls 
acústics i totes les altres activitats a l’aire lliure que tinguin una 
incidència acústica significativa  

300 

72.2 Greu No disposar d’autorització expressa les terrasses d’ús privat, per 
a la instal·lació de qualsevol mena d’element acústic extern o de 
megafonia, així com la realització d’actuacions en viu  

300 

72.3 Greu No disposar els envelats i les discoteques a l’aire lliure d’un 
limitador enregistrador, per tal que no se superin els valors límit 
establerts 

300 

73.1 Greu No disposar d’autorització municipal expressa fer revetlles, festes 
tradicionals, fires, cercaviles, espectacles musicals o d’altres 
manifestacions populars a la via pública o en altres àmbits d’ús 
públic o privat a l’aire lliure, així com els actes cívics, culturals, 
reivindicatius, esportius, recreatius excepcionals, fires 
d’atraccions, mítings i tots els altres que tinguin un caràcter 
semblant 

300 

73.2 Greu Superar les activitats públiques que utilitzin sistemes electro-
amplificats de so el nivell sonor màxim 

300 

73.5 Greu Alterar la tranquil·litat veïnal emetent qualsevol soroll  300 

73.6 Lleu No disposar de la corresponent autorització per fer ús de 
megàfons de propaganda  

100 

74.1 Lleu No mantenir un comportament dintre dels valors que exigeix la 
convivència ciutadana i el respecte vers els altres 

100 

74.2 Lleu Molestar els veïns amb sorolls innecessaris, com tancaments de 
porta brusc, cops, funcionament d’electrodomèstics sorollosos, 
música alta, cants o altres comportaments similars que puguin 
pertorbar el descans aliè 

100 

74.3 Lleu No adoptar les mesures necessàries per part dels posseïdors 
d’animals domèstics per a impedir que aquests alterin la 
tranquil·litat dels veïns  

100 



75.1 Lleu No adoptar els establiments i activitats les mesures oportunes 
per adequar la producció de contaminació sonora 

100 

75.2 Lleu Augmentar el nivell sonor de l’activitat pública 100 

75.3 Lleu No tenir cura els titulars de l’establiment del comportament 
sorollós dels seus clients 

100 

75.4 Greu No complir l’horari de tancament establert legalment 300 

76.1 Lleu Fer treballs a la via pública fora dels horaris establerts 100 

76.2 Lleu No adoptar els responsables de les obres les mesures oportunes 
per evitar que els nivells sonors produïts per aquestes 

100 

76.3 Lleu Fer ús de maquinaria d’obres fora dels seu horari 100 

76.4 Lleu Fer treballs a via pública en horari nocturn sense autorització 100 

77.1 Lleu No complir la normativa vigent en les instal·lacions d’aire 
acondicionat, refrigeració, aireig o similars 

100 

77.2 Lleu No instal·lar sistemes correctors acústics que assegurin el 
compliment dels valors límit establerts 

100 

77.3 Lleu No instal·lar de forma correcta de les instal·lacions de 
climatització, condicionament d’aire i ventilació 

100 

79.1 Lleu Produir sorolls a interior d’immobles particulars afectant aquests 
a la convivència 

100 

79.3 Lleu No evitar molestar el veïnat amb sorolls molestos, encara que es 
trobin per sota dels nivells establerts amb sorolls constants i 
repetitius 

100 

80.1 Greu Circular amb un vehicle sense fer ús del silenciador homologat  300 

80.2 Lleu Fer ús del clàxon o senyals acústics fora dels casos permesos en la 
normativa de seguretat vial 

100 

80.3 Greu Fer acceleracions brusques i estridents, o fer ús dels equips 
musicals amb excessiu volum a qualsevol hora del dia 

300 

80.4 Lleu Tenir el motor del vehicle en funcionament durant mes de 3 
minuts estant el vehicle aturat 

100 

80.5 Greu Voltar innecessàriament amb els vehicles per les illes 
d’habitatges, i molestar el veïnat 

300 

81.1.a Greu No adoptar les mesures adequades, per a evitar que es 
produeixin falses alarmes, quan hi hagi reincidència 

300 

81.1.b Lleu No comunicar a l’Ajuntament o a la Policia les dades de les 
persones que s’hagin de localitzar en cas de necessitat, ni les 
seves modificacions 

100 

81.1.c Greu Provocar voluntàriament l’ús incorrecte dels sistemes d’alarma, 
provocar fins a dues falses alarmes, o utilitzar incorrectament els 
sistemes d’alarma, en el termini d’un any, sense causa o motius 
justificats 

300 

83.1 Greu Contaminar les aigües superficials o subterrànies o la xarxa de 
clavegueram, les estacions depuradores i altres instal·lacions del 
sistema de sanejament, tant en la seva integritat estructural com 
en el seu funcionament 

300 

83.2 Greu Connectar sense autorització una xarxa d’aigües residuals al 
clavegueram sense l’autorització pertinent 

300 

84 Greu Fer abocaments al clavegueram municipal, directament o 
indirectament a la llera pública, als canals, al riu, al litoral, ni a la 
xarxa metropolitana d'evacuació i sanejament d'aigües residuals 

300 



85.1 Greu Fer abocaments al clavegueram municipal i a la xarxa 
metropolitana d'evacuació i sanejament d'aigües residuals tota 
classe de matèries o productes, procedents d'usos domèstics, 
industrials, sanitaris, comercials, de la construcció o de qualsevol 
altre ús, en estat líquid, sòlid o gasós 

300 

85.2 Greu Fer abocaments de pintures, vernissos, dissolvents, olis minerals i 
olis de cuina cremats al clavegueram municipal, fonts municipals, 
safareigs, riu i a la llera pública 

300 

87.1 Lleu No evitar o previndre l’embrutiment del municipi o els seus 
espais públics 

100 

87.2 Lleu No posar en coneixement de l’autoritat municipal les infraccions 
en matèria de neteja 

100 

87.3 Lleu No complir les obligacions en matèria de neteja o reparació per 
part dels particulars  

100 

88.a Lleu Escopir o realitzar necessitats fisiològiques 100 

88.b Lleu Llençar xiclets sobre el paviment o el terra, deixar-los al mobiliari 
o d'altres elements  de la via pública llevat les papereres 

100 

88.c Lleu La tria i selecció de residus dipositats a la via pública, inclosos els 
que es troben dins els contenidors 

100 

88.d Lleu Llençar puntes de cigarretes 100 

88.e Lleu Llençar qualsevol deixalla 100 

89.1 Lleu No realitzar els titulars dels immobles respectius la neteja de 
passatges particulars, patis interiors, solars, galeries comercials i 
similars, així com dels espais comunitaris de titularitat privada i 
ús públic 

100 

89.2 Lleu No realitzar els propietaris dels edificis o els solars, els titulars de 
comerços situats a les plantes baixes i els contractistes de les 
obres neteja de les voreres corresponents a les respectives 
façanes, i també de la retirada de la corresponent brossa 

100 

89.3 Lleu No realitzar els responsables de qualsevol activitat feta a la via 
pública o que afecti la via pública de la seva neteja, especialment 
els establiments comercials i bars 

100 

90.1 Lleu No dipositar els residus que generin de manera selectiva dintre 
dels contenidors corresponents i en l’horari establert 

100 

90.2 Lleu Dipositar a les papereres deixalles que no siguin sòlides de 
format petit com papers, embolcalls i similars 

100 

90.3 Greu No fer-se càrrec de la gestió dels seus propis residus les 
indústries i comerços que tenen l’obligació  

300 

90.4 Greu No comunicat a l’Ajuntament la gestió de residus triat per 
indústries i comerços corresponents 

300 

91.1 Lleu No introduir els residus domiciliaris de manera selectiva en el 
contenidor corresponent (Vidre, cartró, paper, envasos, matèria 
orgànica i rebuig) 

100 

91.2 Lleu No dipositar els residus domiciliaris en l’horari establert 100 

91.3 Lleu Dipositar els residus domiciliaris a terra fora del seu contenidor 
corresponent 

100 

91.4 Greu Desplaçar qualsevol tipus de contenidor sense autorització o fer 
un ús privatiu del mateix 

300 

 
91.6 

Greu Pintar, cremar, manipular incorrectament i qualsevol altra acció 
que ocasioni danys en els contenidors de recollida 
d’escombraries domiciliàries i a les papereres 

300 



92.1.a Lleu No dipositar els residus de paper i cartró dins dels contenidors 
identificats amb tapa de color blau (sense bosses de plàstic) i 
plegant les caixes de cartró 

100 

92.1.b Lleu No dipositar els envasos de vidre buits, sense taps ni xapes, dins 
dels contenidors identificats amb tapa de color verd (sense 
bosses) 

100 

92.1.c Lleu No dipositar els envasos de plàstic i metall, buits, dins dels 
contenidors identificats amb tapa de color groc 

100 

92.1.d Lleu No dipositar els residus orgànics als contenidors identificats amb 
tapa marró 

100 

92.1.e Lleu No dipositar la resta de residus, assimilats a domèstics, en el 
contenidor de rebuig, identificat amb tapa gris 

100 

92.1.f Lleu Abandonar qualsevol tipus de residu al voltant dels contenidors 100 

92.2.a Lleu Llençar fora del seu contenidor els detritus i residus especials 
d'hospitals, clíniques, ambulatoris, residències i centres 
assistencials 

100 

92.2.b Lleu Llençar a la via pública animals morts 100 

92.2.c Lleu Deixar a la via pública mobles, estris domèstics, trastos vells i els 
residus provinents de les reparacions i reformes dels habitatges i 
locals 

100 

92.2.d Lleu Llençar medicaments i xeringues 100 

92.2.e Lleu Llençar oli, productes de neteja d'ús quotidià, aerosols, les 
pintures i dissolvents, els envasos i estris bruts o contaminats de 
pintures, de dissolvents i/o de productes químics 

100 

92.2.f Lleu Llençar plaguicides, pesticides i qualsevol altre producte químic, 
així com els reactius de laboratori 

100 

92.2.g Lleu Llençar líquids i cendres 100 

92.2.h Lleu Llençar tòners i cartutxos de tinta d'impressores i fotocopiadores 100 

93.1 Greu Abandonar estris, mobles, trastos i similars a la via pública, 
camins, entorns naturals i/o agrícoles i als espais oberts sense 
edificar, tant públics com privats 

300 

94.1 Lleu Dipositar a l’interior de cap contenidor tot tipus de residu de 
naturalesa líquida 

100 

94.2 Greu Abocar qualsevol matèria o residu líquid a la via pública, als 
camins, als canals i a l’entorn natural i/o agrícola 

300 

94.3 Greu Abocar als escocells dels arbres les aigües residuals procedents 
de la neteja de locals, domicilis o porteries 

300 

95.1 Greu No dipositar o no recollir terres, runes, enderrocs i altres residus 
de la construcció a la via pública s’ha d’efectuar per mitjà de 
contenidors metàl·lics o de sacs degudament autoritzats 

300 

95.2 Lleu No obtenir  la corresponent llicència municipal per la instal·lació 
de contenidors i sacs destinats a la recollida de runes o similars 
de particulars  

100 

95.3 Lleu No retirar els contenidors o sacs al finalitzar la vigència de la 
llicencia municipal 

100 

95.4 Lleu Dificultar amb material d’obres la lliure circulació del trànsit 
rodat i de vianants 

100 

95.5 Lleu No netejar la zona on es trobaven els contenidors i sac desprès 
de la seva retirada 

100 



96 Lleu L’abandonament i/o abocament d’animals morts o restes 
d’animals a la via pública, als camins, als canals i a l’entorn 
natural i/o agrícola 

100 

 


