Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

ORDENANÇA MUNICIPAL NÚM. 1

ORDENANÇA MUNICIPAL DEL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA DE BANYERES DEL PENEDÈS

TÍTOL I - DISPOSICIONS GENERALS
Article 1 - Objecte i finalitats
1. L’objecte de la present Ordenança és regular, partint dels drets reconeguts als ciutadans i
ciutadanes, diferents deures respecte al seu exercici, amb l’objectiu de promoure les accions
formatives i preventives que generin un clima de civisme, convivència, qualitat de vida i respecte
mutu entre els ciutadans i ciutadanes, i que fomenti les seves relacions en un marc solidari,
tolerant i respectuós, facilitant i promovent els instruments d’informació, mediació i resolució
pacífica dels conflictes de convivència de manera prioritària, deixant com a darrer recurs, els
“instruments sancionadors”.
2. Així mateix, la present Ordenança regula la sanció dels comportaments incívics, negligents i
irresponsables que constitueixen un perjudici per a la convivència, d’inadequat ús dels serveis,
equipaments, infraestructures, instal·lacions, espais públics i béns destinats a satisfer interessos
generals, per a la tranquil·litat i per a la seguretat mediambiental, mitjançant multes pecuniàries,
sense perjudici de l’adopció de mesures de reparació, prestacions compensatòries o activitats de
formació.
Article 2 - Àmbit d’aplicació.
1. L’àmbit territorial en el qual és d’aplicació la present Ordenança és el terme municipal de
Banyeres del Penedès.
2. Les determinacions de la present Ordenança obliguen:
a) Als ciutadans i ciutadanes en general, siguin veïns/es, treballadors/es forans, estadants o
visitants, en relació a ser usuaris/àries de les vies, espais, béns i serveis públics.
b) Als/a les titulars i usuaris/àries d’espais privats, en relació a l’exigència de conductes
adreçades a mantenir la neteja, salubritat, seguretat i ornat del poble i, en general, les qüestions
que afectin les vies, espais, béns i serveis públics, la resta de ciutadans/es i l’interès general
local.
Article 3 - Naturalesa de les prohibicions i limitacions
Les prohibicions i limitacions determinades en la present Ordenança tenen un caràcter finalista i
com a darrera opció, per tal de garantir la normal convivència ciutadana de manera que, més
enllà del trencament de les normes jurídiques, siguin frontera de conductes de perill i pertorbació
de la tranquil·litat, la seguretat, la salubritat i de l’ús adequat dels béns i drets públics i dels
ciutadans i ciutadanes.
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Article 4 - Marc legal
La present Ordenança es fonamenta en les competències conferides al Municipi per la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i de la capacitat de regulació
que, amb caràcter general, atribueixen la potestat normativa i sancionadora al municipi. Així
mateix, és d’aplicació la legislació sectorial, autonòmica i estatal, reguladora dels diferents àmbits
materials afectats per la present Ordenança i, entre elles, la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març,
de Forces i Cossos de Seguretat, la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la
seguretat ciutadana, la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil, la Llei
11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives, la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals i el Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.

TÍTOL II: DEL COMPORTAMENT GENERAL DELS CIUTADANS I CIUTADANES
Capítol 1 - GENERAL
Article 5 - Drets i obligacions dels ciutadans I ciutadanes
1. Tots/es els/les habitants de Banyeres del Penedès, siguin veïns/es, treballadors/es forans,
estadants o visitants, en relació a ser usuaris/àris de les vies, espais, béns i serveis públics, són
obligats/des a observar una conducta encaminada a evitar i prevenir el deteriorament del poble.
2. Així mateix, tenen el dret de denunciar davant l’Ajuntament l’existència d’un determinat fet que
pugui ser constitutiu d’una infracció d’acord amb el contingut en aquesta Ordenança.
L'Ajuntament és obligat a atendre les reclamacions, les denúncies i els suggeriments dels
ciutadans i ciutadanes i a exercir les accions que calgui en cada cas.
3. Tothom està obligat a acomplir els preceptes d'aquest títol i les disposicions complementàries
que en matèria de neteja pública, manteniment de l'ornamentació pública i de l'estètica local, dicti
en qualsevol moment l'Ajuntament en l'exercici de les seves facultats.
4. Tots/es els/les habitants de Banyeres del Penedès poden col·laborar a prevenir que el
municipi s’embruti o deteriori.
5. L'autoritat municipal ha d'exigir que es compleixi aquesta Ordenança i pot obligar els/les
infractors/es a reparar els desperfectes, sense perjudici de la imposició de la sanció
corresponent.
Article 6- Comportaments generals
1. La convivència ciutadana ha d'estar presidida pels principis de respecte, tolerància i
proporcionalitat als objectius. Es rebutja la violència física o psicològica entre persones o
col·lectius. Igualment, l’espai públic, considerat com a espai de convivència cívica, s’ha de
preservar en tant que garantia de la lliure circulació, activitat o trobada dels ciutadans i
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ciutadanes, amb ple respecte per la dignitat dels/de les altres i a la diversitat d’opcions i
expressions religioses, culturals, polítiques o lingüístiques.
2. L’Ajuntament facilitarà i donarà suport a totes les iniciatives que condueixin al debat, a
l'intercanvi de parers i a la solució democràtica dels conflictes locals sense perjudici del recurs a
la jurisdicció competent perquè en darrer terme prengui una resolució. Igualment, impulsarà les
fórmules adients de participació i col·laboració amb aquelles persones, entitats, associacions o
ciutadans i ciutadanes que puguin, pels seus objectius, professió, tradició o experiència,
contribuir al foment del civisme i la convivència.
3. L’Ajuntament promourà l’acció del Jutjat de Pau i dels mecanismes de conciliació com a pas
previ i alternatiu a la judicialització dels conflictes veïnals. Quan determinades conductes
atemptin greument la convivència ciutadana, l’Ajuntament, si s’escau, podrà personar-se en la
condició que processalment correspongui, en les causes obertes a jutjats o tribunals.
4 L'autoritat municipal sancionarà les conductes i els comportaments que produeixin
repercussions públiques que atemptin contra la convivència.
5. L’Ajuntament podrà informar, normalment per via del/de la jutge/ssa de pau, a les persones
físiques o jurídiques, públiques o privades, lesionades o afectades per accions contra la
convivència o incíviques, dels mitjans de defensa dels seus interessos si així ho sol·liciten.
6. Aquesta Ordenança, en la seva totalitat, és aplicable a les conductes dels/de les menors
d’edat que la incompleixin, en els termes i conseqüències previstos per l’ordenament jurídic. Els
pares o mares, tutors/es, guardadors/es podran ser considerats/ades responsables de la
infracció per concurrència de dol, culpa o negligència, inclosa la simple inobservança. Igualment,
en els supòsits previstos per l’Ordenança, la responsabilitat serà extensiva als organitzadors/es
d’actes públics, d’acord amb la llei reguladora de la responsabilitat penal dels menors.
Article 7- Dignitat de les persones
1. Resta prohibida a l’espai públic tota conducta discriminatòria de contingut xenòfob o racista,
sexista, homòfon o de qualsevol altre condició o circumstància personal o social, ja sigui de fet,
per escrit o de paraula, utilitzant burles, molèsties, coacció, agressió o qualsevol altre tracte
vexatori.
2. Les persones que atemptin a la dignitat de tercers, de fet o de paraula, mitjançant insults,
burles, molèsties intencionades, agressions o fets anàlegs, coacció moral psicològica, física o
d’altra mena, així com per actituds i comportaments racistes i xenòfobs o contra la convivència
vilatana, seran sancionades, d’acord amb la present Ordenança, sense perjudici de les accions
penals que puguin derivar-se.
Les mateixes conductes quan siguin destinades a les autoritats, als/a les seus/ves agents, als
infants i a la gent gran o persones amb disminució, veuran agreujada llur responsabilitat.
3. Incorrerà en una falta molt greu qui de qualsevol manera ofengui el pudor o els bons costums
amb fets de greu escàndol o transcendència, com ara l’exhibicionisme o la provocació sexual
davant de majors de 16 anys sense el seu consentiment. En el supòsit que aquestes pràctiques
es realitzin davant de menors de 16 anys, serà d’aplicació el que es preveu en el Codi penal
vigent.
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4. L’autoritat municipal sol·licitarà la documentació a les persones que exerceixin la mendicitat en
el terme municipal i adoptarà les mesures que consideri procedents amb col·laboració de Serveis
Socials o d’altres institucions públiques.
Article 8 - Consum begudes alcohòliques i substàncies no permeses
1. Per tal d'evitar l'exhibició pública de l'embriaguesa i la drogoaddicció, l'autoritat municipal
podrà acompanyar les persones que manifestament es trobin sota els efectes de l'alcohol i/o
d'altres drogues als serveis d'assistència corresponents o al seu domicili, si s’escau.
2. L'Ajuntament promourà i donarà suport a les iniciatives locals destinades a l'orientació de
persones amb els problemes esmentats.
3. Es recorda la prohibició de la venda, el consum o la tinença de drogues, estupefaents o
substàncies psicòtropes declarades il·legals per la legislació vigent, tot i que no constitueixin
infracció penal i també l'abandonament dels estris o instruments utilitzats per a aquest consum:
a) A les vies i espais públics, establiments i edificis municipals o transports públics.
b) Als centres sanitaris, educatius, esportius, locals i centres per a infants i joves, i d’altres
establiments o equipaments similars, ja siguin públics o privats.
4. Es recorda la prohibició de la venda, el subministrament i consum de begudes alcohòliques:
a) Als/a les menors de 18 anys.
b) A les vies i espais públics, parcs i jardins, llevat dels espais expressament reservats o
puntualment autoritzats per a aquesta finalitat, com terrasses i vetlladors, o amb motiu de
festes patronals o similars.
c) Als establiments i edificis municipals o transports públics.
d) Als centres sanitaris, educatius, locals i centres per a infants i joves, i d’altres
establiments o equipaments similars, ja siguin públics o privats.
e) A sales de teatre, museus, sales d’espera d’ús general i públic, zones de platja de les
piscines, equipaments, locals on s’elaboren, manipulen, transformen o venen aliments, i
altres llocs que es puguin determinar reglamentàriament
5. Es recorda la prohibició de la venda o subministrament als/a les menors de 18 anys de coles,
substàncies i productes industrial inhalables de venda autoritzada, i aquells altres destinats a ser
fumats, llepats o mastegats, que puguin produir efectes nocius per a la salut, creïn dependència,
efectes euforitzants o depressius.
6. Es recorda als establiments que han de respectar els horaris assenyalats a la normativa
sectorial vigent.
Article 9 - Actituds d'intransigència i d'individualisme
L'autoritat municipal promourà el principi bàsic de convivència i el respecte pels diferents grups
ètnics, culturals i religiosos. Igualment, evitarà qualsevol actitud o pràctica que conculqui el dret a
la intimitat, a la convivència local pacífica, a la lliure elecció i a l'ús col·lectiu dels espais i els
béns públics.
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Article 10 - Actuacions per mantenir i restablir la convivència ciutadana
1. El comportament dels ciutadans i ciutadanes a la via pública i zones de pública concurrència
ha de mantenir-se dins dels límits de la bona convivència ciutadana.
En especial i llevat autorització municipal, està prohibit pertorbar el descans i la tranquil·litat dels
veïns i veïnes i vianants mitjançant:
a) Funcionament d’aparells de Tv, ràdio, musicals o altres aparells sonors.
b) Cants, crits, baralles o qualsevol altre acte molest.
2. Tothom està obligat a seguir les indicacions que determini l'autoritat municipal, o les
contingudes als bans municipals. Els actes o les expressions contraris podran ser sancionats,
sense perjudici de les implicacions penals que puguin comportar.
3. Tots els treballadors i treballadores de l’Ajuntament s'adreçaran als ciutadans i ciutadanes
amb el màxim respecte i consideració a què els obliga la seva dignitat i el seu caràcter públic.
4. Tothom podrà adreçar-se davant l'autoritat municipal en relació als actes de qualsevol
treballador/a municipal que considerin erronis o que atemptin contra la seva dignitat.
Article 11 - Organització i autorització d’actes públics
1. Els/les organitzadors/es d’actes celebrats als espais públics han de garantir la seguretat de les
persones i els béns. A aquests efectes, han de complir amb les condicions de seguretat generals
i d’autoprotecció que es fixin, en cada cas, per l’òrgan competent. Quan les circumstàncies ho
aconsellin, l’Ajuntament podrà exigir als/a les organitzadors/es que dipositin una fiança o
subscriguin una pòlissa d’assegurança per respondre dels danys i els perjudicis que es puguin
causar.
2. Els/les organitzadors/es d’actes públics, en atenció als principis de col·laboració,
corresponsabilitat i confiança amb l’autoritat municipal, hauran de vetllar perquè els espais
públics utilitzats no s’embrutin i no es deteriorin els seus elements urbans o arquitectònics,
restant obligats/des, en el seu cas, a la corresponent reparació, reposició i/o neteja.
3. L’Ajuntament no atorgarà autorització per a la celebració d’esdeveniments festius, musicals,
culturals, esportius o d‘índole similar en els espais públics on es pretenguin realitzar quan, per
les previsions del públic assistent, les característiques de l’espai públic o altres circumstàncies
degudament acreditades i motivades a l’expedient, els esmentats esdeveniments puguin posar
en perill la seguretat, la convivència o el civisme. En aquests supòsits, sempre que sigui
possible, l’Ajuntament proposarà als/a les organitzadors/es espais alternatius on pugui celebrarse l’acte.
4. Quan es tracti de l’exercici del dret fonamental de reunió i manifestació, reconegut a l’article 21
de la Constitució, i d’acord amb allò que es disposa a l’article 9.2 de la Llei Orgànica 9/1983, de
15 de juliol, l’Ajuntament emetrà informe preceptiu motivat en el qual es recolliran les
circumstàncies i causes objectives que, en el seu cas, puguin desaconsellar la celebració de
l’acte o esdeveniment a l’espai públic previst pels/per les seus/ves organitzadors/es, a fi que
l’autoritat governativa competent adopti la decisió que correspongui. L’article esmentat de la Llei
Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, diu el següent:
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“Article 9
2. L’autoritat governativa ha de notificar a l’ajuntament afectat les dades que conté l’escrit de
comunicació, llevat si es tracta d’una convocatòria urgent de les que preveu el paràgraf segon de
l’article anterior, a fi que l’ajuntament informi en un termini de vint-i-quatre hores sobre les
circumstàncies del recorregut proposat. En cas que no es rebi l’informe en el termini esmentat, s’entén
favorable. L’informe s’ha de referir a causes objectives, com ara l’estat dels llocs on es pretén dur a
terme, la concurrència amb altres actes, les condicions de seguretat dels llocs d’acord amb la normativa
vigent i altres d’anàlogues d’índole tècnica. En tot cas, l’informe no té caràcter vinculant i ha de ser
motivat”.

Capítol 2- MENORS, GENT GRAN i DISCAPACITATS/DES
Article 12 – Nens/es i gent gran abandonats/des, extraviats/des i maltractats/des
1. Els/les nens/es abandonats/des o extraviats/des seran lliurats/des, els/les primers/es, a les
autoritats competents i els/les altres seran retinguts/des en custòdia a disposició de llurs
pares/mares o tutors/es. Amb aquest efecte, es faran les indagacions, actuacions o la publicitat
que, en cada cas, estimi convenient l'autoritat municipal.
2. Quan algun particular conegui situacions de maltractament o desatenció a infants, gent gran i
discapacitats/des, n'informarà immediatament a l'autoritat municipal i/o judicial, qui adoptarà, tot
seguit, les mesures legals i/o de precaució pertinents. Aquesta situació es posarà també en
coneixement dels Serveis Socials municipals perquè intervinguin amb el/la menor i la seva
família, mentre no es prenguin altres mesures administratives o judicials.
Article 13 - Dret i deure d'anar a l'escola. Responsabilitats
1. És un dret i un deure de tot infant anar l'escola durant el període d'edat que estableixi la
legislació vigent (actualment dels 6 als 16 anys). És responsabilitat dels pares/mares o tutors/res
assegurar a tot infant l'exercici normal d'aquest dret.
2. L'autoritat municipal, portarà a l’escola o institut qualsevol infant que, durant les hores
escolars, es trobi al carrer i ho comunicaran a Serveis Socials de l'Ajuntament perquè n'estudiï el
cas i, si cal, cerqui les solucions més adients.
A més, els departaments municipals de Serveis Socials i Educació col·laboraran amb les escoles
per tal de portar un control exhaustiu de l'absentisme escolar.
3. En cas d'observar culpa o negligència dels pares/mares o tutors/es, l'autoritat municipal ho
comunicarà a la Direcció General d'Atenció a la Infància de la Generalitat de Catalunya i, si
s’escau, a la jurisdicció competent.
Article 14 - Circulació de menors a la via pública.
1. Es fomentarà convenientment l'educació viària i cívica a les escoles.
2. És responsabilitat dels pares/mares evitar que els/les menors de deu anys transitin sols/es, en
hores nocturnes, per les vies públiques.
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TÍTOL III: DEL COMPORTAMENT O CONDUCTA DELS CIUTADANS I CIUTADANES
RESPECTE DELS BÉNS DE DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL
CAPITOL 1. COMPORTAMENT O CONDUCTA DELS CIUTADANS I CIUTADANES
Article 15 - Comportaments respecte de la via pública
1. Qualsevol comportament que suposi un mal ús o generi embrutiment o danys a la via pública,
als seus elements estructurals, als elements de mobiliari urbà o a les instal·lacions municipals,
constitueix infracció d’aquesta Ordenança.
2. És obligació fer un bon ús dels béns de domini públic.
3. Resta expressament prohibit l’accés a qualsevol espai municipal tancat fora dels horaris
d’obertura al públic, tret dels casos en que s’obtingui permís de l’Administració municipal.
Article 16 - Pancartes, cartells, adhesius i altres elements similars.
1. La col·locació de cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius, papers enganxats o qualsevol
altra forma de publicitat, anunci o propaganda, haurà d’efectuar-se únicament en els llocs
expressament autoritzats a l’efecte per l’autoritat municipal.
2. Igualment, caldrà autorització expressa de l’Ajuntament, a més de la del/de la titular del bé
afectat, quan el cartell o la pancarta s’instal·li en un bé privat si vola sobre l’espai públic, excloses
les pancartes a balcons i altres obertures.
3. Els/les titulars de l’autorització seran responsables de la retirada dels elements instal·lats i de
reposar els elements al seu estat anterior, d’acord amb les indicacions que donin els Serveis
municipals.
4. Es prohibeix col·locar publicitat sobre la part exterior dels contenidors públics, així com
escampar, arrencar i llençar tota classe de fullets o papers de publicitat comercial o qualsevol
material similar a la via pública, als espais públics i altres espais definits a l’àmbit d’actuació
d’aquesta Ordenança.
5. Les persones que reparteixen publicitat domiciliària no podran deixar propaganda fora del
recinte de l’entrada dels edificis.
6. Les persones físiques o jurídiques que promoguin la contractació o difusió del missatge
respondran directament i solidàriament de les infraccions precedents amb els/les autors/es
materials del fet.
Article 17 - Pintades
1. Les pintades, els escrits, les rascades, els gravats, taques, gargots, inscripcions, grafismes i
els actes similars sobre qualsevol classe de béns i que siguin visibles des de la via pública
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queden prohibits.
2. Seran excepcions d’allò que disposa el paràgraf anterior:
a) Les pintures murals de caràcter artístic, que requeriran la prèvia llicència municipal i
l’autorització escrita del/de la propietari/ària de l’element sobre el qual es vol pintar.
b) L’Ajuntament podrà, subsidiàriament, netejar o reparar els danys causats per la infracció,
amb càrrec a la persona o persones responsables i sens perjudici de la imposició de les
sancions corresponents.
c) Quan el grafit o pintada puguin constituir infracció patrimonial d’acord amb el previst a
l’article 626 del Codi Penal, l’autoritat municipal, iniciarà les accions judicials escaients.
Article 18 - Intervencions específiques
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, l’autoritat municipal retirarà i intervindrà
cautelarment els materials o mitjans emprats i comminarà a la persona infractora a què
procedeixi reparar els danys efectuats, sens perjudici de les sancions que correspongui imposar
per la infracció comesa.
2. L’Ajuntament podrà adoptar la mesura cautelar de retirada dels elements de propaganda o
publicitat a càrrec de la persona responsable, sense perjudici de la imposició de les sancions
corresponents.
Article 19 - Jocs infantils
Els jocs infantils estan destinats exclusivament a la mainada. Són infracció tots els actes que
suposin un mal ús dels jocs o que hi generin embrutiment o danys, i en particular:
1. L’ús de jocs de manera que puguin ocasionar danys o molèsties a altres nens/es.
2. L’ús diferent de l’establert, que comporti o pugui comportar un mal ús del joc o danyar-lo.
3. Trencar-ne alguna part, descalçar-los i altres actes anàlegs.
Article 20 - Jardins, parcs i altres zones verdes
1. El comportament de les persones en els parcs, places i zones verdes ha de respectar el medi,
el mobiliari i als/a les altres usuaris/àries d’aquestes zones, sense causar perill, perjudicis o
molèsties innecessàries a les altres persones i a la vegetació de la zona.
2. És competència municipal la instal·lació i manteniment d’arbres, jardins i parcs a la via pública.
3. Els/les usuaris/àries dels jardins i parcs públics hauran de respectar les zones naturals i espais
verds públics, les plantes, els arbres i les instal·lacions existents. També hauran d’atendre les
indicacions contingudes en els rètols informatius i les que puguin formular els/les gestors/es i
autoritat municipal.
4. Els propietaris i propietàries d’immobles i els seus veïns i veïnes sol·licitaran autorització per
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cultivar flors i plantes d’ornamentació en els escossells, que podrà ser concedida de manera
totalment discrecional i, si s’escau, amb condicions determinades per al seu manteniment.
5. Està especialment prohibit:
a) Passar per sobre dels talussos, parterres i plantacions i tocar les plantes i flors,
exceptuant les zones de gespa expressament autoritzades per ser trepitjades.
b) Talar arbres o arbusts, sotraguejar-los, tallar branques, fulles, flors o fruits, gravar o tallar
l’escorça, abocar tota classe de líquids encara que no siguin perjudicials a les proximitats
de l’arbre o dels escossells o tirar-hi escombraries o residus.
c) Clavar claus, grapes o qualsevol element anàleg al tronc o les branques dels arbres. Així
mateix, no es permet penjar-hi rètols ni altres elements publicitaris similars. S’accepta el
guarniment d’arbres en motiu de festes tradicionals, prèvia autorització municipal i
sempre que no ocasionin danys.
d) Caçar i matar ocells o altres animals, excepte en espais degudament autoritzats per
l’autoritat competent.
e) Tirar papers o deixalles fora de les papereres i embrutar l’espai de qualsevol altra
manera.
f)

Encendre o mantenir foc; excepte les autoritzades expressament per l’Ajuntament.

g) Romandre en un espai públic una vegada donat l’avís de tancament.
h) Netejar, banyar o abeurar els animals a les fonts.
i)

Circular a cavall pels llocs destinats a vianants o pels parterres, com també saltar per
sobre d’arbusts o altres instal·lacions públiques.

Art. 21 – Obligacions de les persones propietàries i posseïdores d’animals de companyia.
Tinença
1. Les persones propietàries i posseïdores d’animals de companyia han d’inscriure a
l’Ajuntament les dades de l’animal per procedir a la inscripció al registre general d’animals de
companyia (ANICOM).
Les persones propietàries i posseïdores d’un animal de companyia han de presentar a
l’Ajuntament la documentació següent:




Fotocòpia del DNI.
Fotocòpia de la llibreta sanitària de l’animal amb el període de vacunacions al dia.
Fotocòpia del document d’identificació del xip de l’animal i certificat corresponent
de l’arxiu d’identificació d’animals de companyia (AIAC).

Les persones propietàries i posseïdores d’un animal de companyia potencialment perillós han de
presentar a l’Ajuntament la documentació següent:
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Originals dels certificats d’aptitud psicològica i capacitat física.
Certificat d’antecedents penals del registre de penats i certificat de DMAH de la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos.
Fotocòpia compulsada DNI dels/de les propietaris/àries.
Fotocòpies de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb una capital mínim de
150.253 €.
Documentació d’identificació del xip de l’animal i certificat corresponent al registre de
l’Arxiu d’identificació d’animals de companyia (AIAC).
Fotocòpia compulsada de la llibreta sanitària de l’animal amb el període de vacunacions
al dia.

L’Ajuntament procedirà al registre de l’animal en el Registre general d’animals de companyia
(ANICOM) i notificarà a les persones propietàries i posseïdores del registre de l’animal en
l’ANICOM.
2. Les persones propietàries i posseïdores han de comunicar a l’Ajuntament la baixa, la
desaparició, la cessió o el canvi de residència de l’animal i qualsevol altra modificació de les
dades que figurin en l’ANICOM. La baixa per defunció s’ha d’acreditar mitjançant l’aportació de
fotocòpia del document d’identificació de personal propietari/ària o mitjançant el corresponent
certificat veterinari.
Tinença d’animals:
L’Ajuntament autoritza, amb caràcter general, la tinença d’animals domèstics en els domicilis
particulars sempre que es reuneixen les condicions higièniques adients per allotjar-los i que no
provoquin cap situació de risc sanitari, perill o molèsties als/a les veïns/es o, per les persones
que hi conviuen i per altres persones, altres animals o als mateixos animals.
Les persones propietàries i posseïdores són responsables dels danys, perjudicis i molèsties que
ocasioni llur animal a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i espais públics i al
medi natural en general, d’acord amb el que estableix la legislació aplicable.
Queda expressament prohibit maltractar o abandonar els animals.
Presència d’animals a la via pública i establiments públics:
Als espais o vies públiques els gossos han d’anar lligats, amb la corresponent corretja i collar.
La circulació i conducció d’animals i de vehicles de tracció d’animals per les vies públiques del
terme municipal s’hauran d’ajustar al que regula la normativa de circulació vigent per aquests
supòsits.
Deposicions a la via pública:
Les persones propietàries i posseïdores que passegen un animal per la via pública han d’adoptar
les mesures necessàries perquè aquest no embruti amb les seves deposicions fecals, o residus
alimentaris les voreres, zones de vianants, parterres, zones verdes, parcs, façanes d’edificis,
mobiliari urbà o indrets d’ús general de trànsit estança o joc de la ciutadania i, en tot cas, es
procedirà immediatament a la neteja dels elements afectats.
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Les persones propietàries i posseïdores no han de permetre als animals a depositar les seves
deposicions ni les seves miccions en els recintes de jocs infantils o espais destinats
preferentment a infants ni les façanes dels edificis i en el mobiliari urbà.
Les persones propietàries i posseïdores que portin un animal estan obligades a retirar els
excrements o restes alimentàries sempre i a tot arreu de forma immediata i convenient, netejant,
si fos necessari de la via, espai públic o mobiliari que hagués resultat afectat.
Recollida d’animals de la via pública
Els animals que circulin lliurement per les vies públiques sense el/la propietari/ària, i no portin
cap identificació, es consideraran abandonats. L’Ajuntament procedirà a la seva retirada de la
via pública.

CAPITOL 2 - NETEJA DE LA VIA PÚBLICA, ELS ESPAIS I ELS EDIFICIS PÚBLICS
Article 22 - Competències de l’Ajuntament en relació al tractament dels residus urbans i
neteja de Via pública i solars
1. És competència de l’Ajuntament la neteja de la via pública en relació a l'ús comú general
dels/de les habitants i la neteja dels solars de propietat municipal. També la inspecció i l'execució
subsidiària de la neteja dels solars de propietat privada, d'acord amb el que preveu la legislació
urbanística.
2. És competència de l’Ajuntament el dictat de normes de compliment obligatori en els casos en
què, després de la concessió prèvia de llicència municipal, es duguin a terme actes públics en el
carrer o en béns de domini municipal, tant per part d'entitats públiques com privades.
3. És competència de l’Ajuntament la recollida dels residus sòlids i de les deixalles produïts dins
l'àmbit urbà, que li corresponguin per llei.
4. L'Ajuntament afavorirà les accions que en matèria de neteja pública desenvolupin els
particulars per iniciativa pròpia i que s'orientin a millorar la qualitat de vida de Banyeres del
Penedès.
Article 23 - Actuació subsidiària de l’Ajuntament
L'Ajuntament pot fer, subsidiàriament, els treballs de neteja que segons l’Ordenança han
d'efectuar els/les habitants, després del requeriment previ als propietaris i propietàries, i els/les
ha d'imputar el cost dels serveis prestats, sense perjudici de les sancions administratives que
corresponguin en cada cas.
Article 24 - Comportaments exigibles
1. Es prohibeix llençar i/o abandonar a la via pública, excepte les adjudicacions regulades per
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llicència municipal, tota mena de productes en estat sòlid, líquid o gasós. Els residus sòlids de
petit format com papers, embolcalls i similars han d'ésser dipositats a les papereres instal·lades
a aquest efecte.
2. Els materials residuals voluminosos o els de petit format però en gran quantitat han d'ésser
lliurats ordenadament al servei de recollida de residus o, en el seu cas, a la deixalleria municipal.
3. Es prohibeix abocar burilles de cigars, cigarretes o d'altres matèries enceses a les papereres.
4. Es recorda que està prohibit llençar a terra qualsevol mena de deixalla des dels vehicles, tant
si estan aturats o en marxa.
5. Es prohibeix escopir al carrer i satisfer les necessitats d'orinar i defecar a la via pública.

Article 25 - Contenidors
Es recorda que els diferents contenidors instal·lats a la via pública s’han d’utilitzar d’acord les
indicacions de l’autoritat municipal.
Article 26 - Neteja de voreres
Per facilitar la neteja de les voreres, l'Ajuntament podrà establir, en alguns carrers, una normativa
específica per tal de prohibir-hi o limitar l'aparcament en els dies i hores de neteja, la qual cosa
es reflecteix en els senyals vials fixes o provisionals.
Article 27 - Neteja derivada d’activitats
1. Qualsevol activitat que pugui ocasionar brutícia a la via pública requereix llicència o
autorització prèvia de l'Ajuntament. Els/les seus/seves titulars són els/les responsables d'evitar el
deteriorament de la via pública, prevenir que aquesta s'embruti i, si és el cas, han de netejar i
retirar tots els materials residuals que l'activitat generi, inclosos els elements urbans que hagin
estat afectats al retirar els materials residuals resultants.
2. L’autoritat municipal pot exigir, en qualsevol moment, les accions de neteja corresponents,
com s’estableix en l’apartat anterior.
Article 28 - Neteja derivada d’obres
Es recorda que:
1. Per prevenir la brutícia, les persones que facin obres a les vies públiques les han de protegir
mitjançant la col·locació d'elements adequats al voltant d'enderrocs, terres i d'altres materials
sobrants d'obra, de manera que s'impedeixi l'escampada i l'abocament d'aquests materials fora
de la zona estrictament afectada pels treballs, prèvia autorització municipal.
2. Especialment, les superfícies immediates als treballs de rases, de canalitzacions i de
connexions que es duguin a terme a la via pública s'han de mantenir sempre netes i lliures de
tota mena de materials residuals. Les terres extretes s'han de protegir, en tot cas, segons el que
determina el número 1 anterior.
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3. Quan es tracti d'obres a la via pública o confrontants, s'hi han d’instal·lar tanques i elements
de protecció, com també tubs per carregar i descarregar materials i productes d'enderroc, que
reuneixin les condicions necessàries per impedir que s'embruti la via pública o que s'ocasionin
danys a persones o coses.
4. Els vehicles destinats als treballs de construcció han de complir les prescripcions que estableix
aquesta Ordenança i tota la normativa específica sobre transports i abocaments de terres i
runes.
5. Quan es tracti d'edificis en construcció, l'obligació de netejar la via pública en tot l'àmbit
material correspondrà al/a la contractista de l'obra.
Article 29 - Retirada deixalles
1. L'Ajuntament posa a disposició dels usuaris i usuàries un servei de retirada de mobles i
andròmines a la deixalleria municipal, previ avís a l´Ajuntament.
2. Es prohibeix l’abandonament de mobles i estris particulars a la via pública.
3. És potestat dels Serveis municipals retirar tot objecte o material abandonat, sense avisar
prèviament, quan dificulti el pas o la lliure circulació o quan afecti la neteja o l'estètica de la via
pública.
4. Els materials de format petit, jocs de plàstic, fluorescents, olis i d´altres, que es poden
consultar a la web de l’Ajuntament, es portaran a la deixalleria mòbil que l´Ajuntament,
periòdicament, situa al pàrquing de les escoles municipals i davant del parc del Priorat, i que té
un calendari anual d´actuació.
5. El dipòsit d'aquests materials es regeixen, en tot moment, per la legislació vigent i, en allò que
no quedi previst, pel que disposi l'Alcaldia.
Article 30 - Prohibicions i limitacions
1. Els usuaris i usuàries del servei tenen l’obligació de dipositar els residus que generin dintre de
les papereres i contenidors corresponents més propers als seus domicilis i en els horaris
establerts. Si l’esmentat contenidor es trobés totalment saturat, hi haurà l’obligació de dipositar
els seus residus dins del corresponent contenidor buit més proper.
2. A les papereres només es podran dipositar deixalles sòlides de format petit com papers,
embolcalls i similars.
3. És prohibit l’abocament de mobles, estris, trastos i similars, d’origen domèstic en els
contenidors i el seu entorn situats a la via pública.
4. Es prohibeix dur a terme a la via pública les actuacions següents:
a) Buidar, abocar i dipositar qualsevol mena de materials residuals, tant a la calçada com a
les voreres, als escossells, als solars sense edificar i a la xarxa de clavegueram. Se
n'exceptuen els casos que tinguin una autorització municipal prèvia o quan, per causa
d'emergència, ho ordeni l'Alcaldia.
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b) Vessar qualsevol mena d'aigua bruta, olis, greixos o productes similars a les calçades,
les voravies, les voreres, els escossells i els solars sense edificar.
c) Abocar qualsevol mena de producte industrial líquid, sòlid o solidificable que per la seva
naturalesa sigui susceptible de produir danys als paviments o afectar la integritat i la
seguretat de les persones i de les instal·lacions municipals de sanejament (clavegueram i
depuració).
d) Abandonar mobles, estris i altres objectes en qualsevol punt de la via pública.
e) Abandonar animals morts.
f) Netejar animals a la via pública.
g) Netejar i reparar vehicles a la via pública.
h) Portar a terme qualsevol actuació que produeixi brutícia o que sigui contrària a la neteja i
a l'estètica de la via pública.
5. S'autoritza l'abocament d'aigua bruta que procedeixi de la neteja dels elements comuns de
l'immoble (accessos, escala) directament als embornals de la xarxa de clavegueram.

TITOL IV - L’ÚS COMÚ ESPECIAL I PRIVATIU DE LA VIA PÚBLICA.
Article 31 - Supòsits d’ús comú especial.
1. Són supòsits d’ús comú especial, els següents:
a) La instal·lació de mostradors, tancs, màquines expenedores de productes, taquilles,
expositors de mercaderies o altres elements que ocupin alguna porció d’espai públic,
quan siguin replegables i l’ocupació sigui transitòria.
b) L’exercici d’indústries o activitats professionals a la via pública que impliquin un ús
intensiu de l’espai públic, com el rodatge de pel·lícules, els autotaxis i automòbils de
lloguer.
c) Les activitats que impedeixin o limitin els usos generals a què està destinada la via
pública, com la celebració de proves esportives, la celebració de festes, la instal·lació de
parades o casetes per tot tipus d’activitats quan no tinguin una durada superior a un dia.
d) L’obertura al subsòl de cates, canalitzacions, connexions, cambres i galeries de servei,
com també l’execució d’obres per a la instal·lació de xarxes o instal·lacions de serveis o
similars als espais públics.
e) La celebració d’actes públics.
f)

L’acampament als espais públics o als vehicles estacionats als mateixos. L’acampament
inclou la instal·lació estable a la via pública o la pernocta a la mateixa.

g) La publicitat dinàmica ja sigui manual, mitjançant l’ús de vehicles o oral.
2. Els actes públics a les vies i espais públics han de garantir la seguretat de les persones i dels
béns. A aquests efectes, han de complir les condicions de seguretat generals i d’autoprotecció
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determinats per l’Ajuntament i dipositar una fiança o subscriure una pòlissa d’assegurança per
respondre dels danys i perjudicis que puguin causar. Abans d’iniciar les obres es farà el
replanteig que serà sotmès a l’aprovació dels Serveis Tècnics Municipals. Acabada l’activitat o ús
interessat objecte de l’autorització els/les sol·licitants hauran de reposar al seu estat anterior
l’espai públic objecte de l’ús comú especial.
3. Es recorda que la publicitat dinàmica ja sigui manual, mitjançant l’ús de vehicles o oral es
regirà pel que disposa la Llei 9/2000, de 7 de juliol, de Regulació de la Publicitat Dinàmica a
Catalunya o la que al seu cas la substituís.
4. És necessària l’obtenció d’autorització municipal per la instal·lació de rètols anunciadors –
publicitaris en béns titularitat de domini públic o privat quedant subjectes els/les titulars al que
s’especifiqui al tenor de la mateixa; excepte les activitats i esdeveniments declarats d’interès
públic.
Article 32 - Activitats en els béns de domini públic
1. Els/les organitzadors/es d'un acte o esdeveniment en un bé de domini públic seran els/les
responsables de la brutícia derivada d'aquest acte.
2. A l'efecte de la neteja de la vila, els/les organitzadors/es tenen l'obligació de demanar un
permís a l'Ajuntament en què s'ha d'indicar el lloc, el recorregut (si s'escau) i l'horari de l'acte
públic. L'Ajuntament els pot exigir la constitució d'una fiança en metàl·lic o d'un aval bancari per
l'import dels serveis subsidiaris de neteja que, previsiblement, els correspongui efectuar com a
conseqüència de la brutícia que se'n derivi.

TÍTOL V: ELS ESTABLIMENTS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA
Article 33 - Condicions de funcionament dels establiments
1. Tots els establiments oberts al públic es troben subjectes a l’obtenció prèvia de la llicència
municipal ó al règim de comunicació.
2. Tots els establiments objecte d’aquesta regulació hauran de complir totes les normes vigents o
posteriors en el moment de sol·licitud de llicència o règim de comunicació.
3. Els establiments relacionats en aquesta Ordenança hauran d’acomplir molt especialment les
normatives reguladores d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, la normativa
tècnica d’insonorització del local, les normes bàsiques d’edificació vigents i la llei 11/2009, de
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
Article 34 - Horaris de l’activitat
1. Amb caràcter general tots els establiments de pública concurrència regulats en aquesta
Ordenança es regiran per les respectives normes reguladores i/o les establertes a la pròpia
llicència municipal.
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2. L’Administració Municipal podrà reduir els horaris de la activitat en aquells casos en que
l’activitat produeixi greus molèsties als veïns i veïnes o provoqui situacions continuades de
desordre públic, molt especialment quan els nivells de soroll o vibracions que provoqui l’activitat
sobre les finques veïnes sobrepassi els màxims establerts a la normativa vigent i/o a l’Ordenança
municipal reguladora de sorolls i vibracions.
3. Tanmateix, l’Administració Municipal podrà regular zones urbanes on els horaris d’activitats de
pública concurrència siguin limitats.

TITOL VI. INFRACCIONS I SANCIONS
Article 35 - Concepte general
1. Constitueixen infraccions administratives l'incompliment de les disposicions contingudes en
aquesta Ordenança, i també les vulneracions de les prohibicions que s'hi estableixen.
2. Constituiran també infracció la negativa o la resistència a la labor inspectora i de vigilància de
l'Administració, i també la negativa o la resistència a subministrar dades o facilitar la informació
requerida per les autoritats competents o pels/per les seus/ves agents, per al compliment de les
seves funcions i el subministrament d'informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o
que indueixi a error, de forma explícita o implícita.
3. L’incompliment de les ordres o els requeriments específics formulats per les autoritats
municipals.
4. Les infraccions contra les disposicions de la present 0rdenança seran sancionades instruint
l'expedient, simplificat si escau, en què es garantirà l'audiència a l'interessat o interessada,
aplicant el procediment sancionador regulat per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Article 36 - Tipificació d’infraccions i sancions corresponents
1. Les infraccions dels preceptes continguts en aquesta Ordenança es classifiquen en molt
greus, greus i lleus.
a) Las infraccions molt greus seran sancionades amb una multa per import de 1.500,01€
fins a 3.000€.
b) Les infraccions greus seran sancionades amb una multa d’import de 750,01€ fins a
1.500,00€.
c) Les infraccions lleus seran sancionades amb multa fins a 750,00 €.
2. El concepte de la reincidència així com les normes per a la seva corresponent implementació,
estan regulades en l’article 45 de la present Ordenança.
Constituirà infracció molt greu la reincidència en la comissió d'infracció greu en el període d'un
any, a més de les expressament qualificades com a tal.
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Constituirà infracció greu la reincidència en la comissió d'infracció lleu en un període de sis
mesos.
3. Subsidiàriament, en relació a les sancions i infraccions s’estarà a allò indicat a l’article 139 i
següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
4. Des del punt de vista de la graduació de les sancions es tindrà en compte els criteris de
l’article 140 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

Article 37 - Infraccions
L’incompliment del contingut de la present Ordenança serà considerat com a infracció i se li
aplicaran les sancions que corresponguin segons la present Ordenança Municipal. Encara que,
depenent dels casos i de la gravetat de la infracció, abans de sancionar, l’Ajuntament podrà
realitzar un advertiment a l’infractor/a.
37.1. Seran considerades com a infraccions lleus:
1. Desplaçar elements estructurals o mobiliari urbà sense l’autorització pertinent.
2. Deixar propaganda pels carrers, entrades d’edificis i cases (fora de les bústies) i en els
vehicles sense autorització expressa.
3. Als arbres o arbustos, o qualsevol element estructural o mobiliari de la via pública, sacsejar-los
i penjar-hi rètols, propaganda o qualsevol tipus d’element publicitari.
4. Esquinçar, arrencar i llençar a l’espai públic cartells, anuncis, pancartes i objectes similars
5. Realitzar qualsevol acte que causi embrutiment de la via pública o ocasioni molèsties a
tercers.
6. Cantar o parlar en un to excessivament alt a l'interior dels domicilis particulars i a les escales,
patis i en general a qualsevol espai d’ús comunitari dels habitatges, des de les 22 hores fins a les
8 hores. Cap de setmana i festius, des de les 22 hores fins a les 10 h.
7. Tancar portes i finestres estrepitosament, especialment en el període comprès des de les 22
hores fins a les 8 hores. Cap de setmana i festius, des de les 22 hores fins a les 10 h.
8. Treure els trastos vells fora dels dies i/o de l’horari establerts per l’Ajuntament.
9. No dipositar els trastos vells en aquells llocs establerts per l’Ajuntament.
10. No dipositar les escombraries en bosses de plàstic normalitzades, i/o fer-ho en caixes,
paquets o embolcalls.
11. No dipositar les bosses en l'interior dels contenidors.
12. Dipositar a les papereres de la via pública líquids o deixalles que es puguin liquar.
13. No respectar l’espai reservat als contenidors.
14. No utilitzar correctament els contenidors de recollida selectiva i/o dipositar en els contenidors
normals runes, o residus dels quals es faci recollida selectiva específica.
15. Rentar vehicles i objectes de qualsevol tipus a la via pública.
16. Alimentar animals en qualsevol espai públic, excepte amb autorització municipal.
17. No tenir censat un animal de companyia (gos o gat).
18. L’abandonament d’un vehicle de tracció mecànica i remolcables a la via pública fent cas omís
a l’advertiment de l’Ajuntament.
19. Actuar de forma insultant, injuriosa, verbal o física i/o pertorbar l’ordre dins dels equipament
municipals.
20. Participar en competicions i carreres de vehicles no autoritzats.
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37. 2. Seran considerades com a infraccions greus:
1. Alterar la tranquil·litat pública amb escàndols, aldarulls o sorolls molestos.
2. Fer reparacions materials o mecàniques de caràcter domèstic, canvi de mobles, aparells
electrodomèstics o altres causes que produeixin sorolls molestos dins del temps comprès des de
les 22 hores fins a les 8 hores els dies feiners i de les 22 hores fins les 10 hores els festius.
3. Sacsejar, arrancar, trencar, sostraure elements estructurals o part d’aquests o del mobiliari
urbà, pujar-hi a sobre o exercir qualsevol tipus de conducta considerada vandàlica en relació als
anteriors.
4. Col·locar pancartes en arbres o fanals, sense prèvia autorització.
5. Enganxar adhesius, cartells i elements publicitaris similars en elements estructurals, mobiliari
urbà, edificis públics o en zones privades sempre que siguin visibles des de la via pública.
6. Enganxar cartells i propaganda electoral i/o per altres activitats o usos polítics fora dels llocs
autoritzats i dels terminis establerts.
7. Arrancar, ratllar o fer malbé rètols indicatius de qualsevol tipus o la senyalització viària
horitzontal, vertical o lluminosa.
8. Gravar o tallar l’escorça, clavar claus, grapes o similars als arbres o arbustos.
9. Embrutar o fer pintades a les façanes i portes dels edificis, tant públics com privats, a les
diferents senyalitzacions municipals i qualsevol element de mobiliari urbà situats a la via pública.
10. Llençar deixalles o altres objectes en jardins, jardineres, parcs i altres zones verdes.
11. Abocar o vessar qualsevol líquid a la via pública. Les aigües destinades a netejar el carrer
únicament es podran abocar directament als embornals.
12. Abocar o buidar qualsevol mena d’olis o productes industrials líquids, sòlids o solidificables
que, per la seva naturalesa sigui susceptible de produir danys als paviments, claveguerams, la
integritat dels usuaris i usuàries de la via o al medi ambient.
13. Emetre pols, fums o altres elements que puguin causar molèsties a la via pública i/o
embrutar-la, així com a altres béns de domini públic.
14. Encendre foc als elements estructurals o del mobiliari urbà.
15. L’abandonament d’animals a la via pública.
16. Acampar, sense autorització expressa, en el terme municipal de Banyeres del Penedès, ja
sigui en espais públics o privats, amb caravanes remolcades, barraques o similars.
17. No recollir les dejeccions fecals dels gossos o altres animals a les vies públiques i, en
general, a qualsevol lloc destinat a vianants.
18. Deixar, de les 22 hores fins a les 8 hores (als patis, terrasses, galeries i balcons o a altres
espais oberts o tancats, animals que amb els seus sorolls, crits o cants destorbin el descans dels
veïns i veïnes.
19. Els sorolls originats per acceleracions brusques i estridents.
20. Que els vehicles portin els aparells de música amb un volum que faci que s’escolti a l’exterior
del vehicle, tant amb les finestres obertes com tancades.
21. Permetre als gossos o altres animals realitzar les seves necessitats en parc infantils o jardins
d’ús freqüent.
22. Dipositar les dejeccions dels gossos i altres animals a les papereres públiques i als
claveguerons de la xarxa de clavegueres o de forma antihigiènica.
23. La venda no sedentària, si no és amb autorització expressa.
24. La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions lleus.
25. Utilitzar els jocs infantils de manera que puguin ocasionar danys o molèsties a altres nens/es
o que comportin o puguin comportar un mal ús dels jocs o danyar-los.
26. Practicar exercicis o activitats no adequades que puguin pertorbar l’ús dels espais públics o
ocasionar danys en aquests.
27. Realitzar qualsevol comportament que suposi un mal ús o que generi embrutiment o danys
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als elements de mobiliari urbà, d’edificis o instal·lacions de titularitat municipal, tant a l’interior
com a l’exterior.
28. Lligar cordes o altres elements que puguin impedir el pas de vianants o vehicles.
29. La realització d’actes que destorbin el desenvolupament d’iniciatives col·lectives degudament
autoritzades.
30. Realitzar en qualsevol espai públic necessitats fisiològiques/biològiques
31. Realitzar festes, revetlles i d'altres formes de manifestació popular sense la preceptiva
autorització.
32. La producció de sorolls, inclosos els produïts pel públic en sortir del local, i d’altres molèsties
quan siguin causades per l’incompliment de mesures reglamentàries.
Aquestes sancions seran compatibles amb l’exigència a l’infractor o infractora de la reposició de
la situació alterada pel mateix al seu estat originari, així com la pertinent indemnització pels
danys i perjudicis causats pels fets a sancionar.
37.3. Es consideraran infraccions molt greus:
1. No respectar els bans de l’Alcaldia sobre conducta del veïnat i prohibicions especials.
2. Desenvolupar activitats, ubicar instal·lacions o realitzar obres a la via pública sense la llicència
municipal corresponent, o no tenir cura de deteriorar-la o embrutar-la.
3. Fer treballs de reparació o obres de millora en els habitatges que puguin produir soroll, abans
de les 8 del matí, en dies feiners, i de les 10, en dies festius, i/o acabant després de les 20 hores,
no sent un cas d’extrema necessitat.
4. Tenir solars i terrenys sense barrar-los segons normativa municipal, amb tancaments fixes
situats a l’alineació oficial i mantenir-los lliures de residus i en les degudes condicions d’higiene,
salubritat, seguretat i ornament públic.
5. Podar, tallar, talar o arrancar els arbres o arbustos dels espais públics.
6. Trepitjar o malmetre els parterres i la resta de plantacions, extreure plantes, arbres, matolls,
sorra pedres, fruïts, flors i qualsevol altre element que integri la zona verda.
7. Fer qualsevol tipus d’activitat en què es facin fogueres i/o s’utilitzi material pirotècnic sense la
preceptiva autorització de l’Administració.
8. Llençar coets o altres elements pirotècnics, cigars o cigarretes enceses i encendre fogueres i
focs en jardins, jardineres, parcs i zones verdes.
9. Fer esclatar qualsevol tipus de petard o artefacte similar en elements estructurals o mobiliari
urbà.
10. Llençar en l’interior de papereres o contenidors puntes de cigars o cigarretes o altres
elements encesos.
11. Fustigar i/o tractar amb crueltat qualsevol animal.
12. Circular amb gossos sense cadena o corretja i/o morrió, en aquells casos que sigui obligatori
o s’ordeni per part d’una autoritat competent.
13. Conduir un gos potencialment perillós per un menor de 16 anys.
14. Desobeir les ordres emanades d’autoritat municipal competent.
15. La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions greus.
16. La realització d’actes d’exhibicionisme, no consentit, per majors.
17. La tolerància de consum de drogues tòxiques o estupefaents en locals de pública
concurrència.
18. La desatenció manifesta a un/a menor, gent gran o deficient.
19. L’ocultació de situacions de desatenció o maltractament a menors. gent gran o deficient.
20. L’obstrucció manifesta de l’actuació municipal.
21. L’alteració conscient de l’ordre públic, la seguretat o la convivència pacífica.
22. Accedir a qualsevol edifici o instal·lació municipal tancat, fora dels horaris d’obertura al
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públic.
23. Caçar i matar ocells o altres animals.
24. Desatendre els requeriments municipals per a la retirada de deposicions i altres elements
incorrectament dipositats a la via pública, elements estructurals o mobiliari urbà i altres béns de
domini públic.
25. Desatendre els requeriments municipals per cessar l’activitat que origina l’embrutiment o
l’emissió de pols, fums o altres elements que causin molèsties.
26. Desatendre els requeriments municipals per a la correcció de les deficiències observades
que causen l’embrutiment o l’emissió de pols, fums i altres elements que causin molèsties.
27. Desatendre els requeriments municipals per procedir a la neteja de la part de la via pública,
altres béns de domini públic i els seus elements estructurals que s’haguessin vist afectats o per
retirar els materials residuals.
28. Realitzar una activitat susceptible de provocar l’embrutiment o l’emissió de pols, fums i altres
elements que causin molèsties, quan s’hagi ordenat precintar, clausurar o paralitzar l’activitat.
29. Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació sol·licitada per les
autoritats competents en el compliment de les seves funcions i, també, subministrar informació o
documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error, implícitament o explícita.
30. La negativa o resistència a la labor inspectora i de vigilància de l’administració.
31. La negativa a permetre l’accés de l’autoritat municipal durant l’exercici de les seves funcions i
a facilitar la funció d’inspecció
32. Fer ús privatiu del domini públic sense la preceptiva llicència.
33. La realització d’actuacions i/o espectacles sense l’autorització preceptiva de l’autoritat
competent.
34. L’incompliment dels horaris d’inici o acabament d’un espectacle i també l’incompliment dels
horaris d’obertura i de tancament dels establiments públics.
35. Qualsevol altre incompliment de disposicions essencials per al desenvolupament i la
realització d’espectacles i activitats contingudes en les normes establertes a la Llei 11/2009, de
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
36. La venda o distribució de begudes alcohòliques o tabac a menors.
37. La venda ambulant d’animals
38. Participar i promoure baralles d’animals
39. Abandonar un animal mort a la via pública
40. Deixar anar un animal o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la seva
escapada, provocant la mossegada a un altre animal, persona o deteriorament al domini públic
local.
41. L’abandonament d’un vehicle de tracció mecànica i remolcables fent malbé la via pública
(pèrdua d’oli o altres substàncies) fent cas omís a l’advertiment de l’Ajuntament
Aquestes sancions seran compatibles amb l’exigència a l’infractor o infractora de la reposició de
la situació alterada pel mateix al seu estat originari, així com la pertinent indemnització pels
danys i perjudicis causats pels fets a sancionar.
Article 38 - Elements probatoris de l’autoritat municipal
1. En els procediments sancionadors que s’instrueixin en aplicació d’aquesta Ordenança, els fets
constatats per l’autoritat municipal o funcionaris/àries, tenen valor probatori, d’acord amb la
normativa aplicable a l’efecte, sens perjudici d’altres proves que puguin aportar els interessats i
interessades.
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2. Als expedients sancionadors que s’instrueixin, i amb els requisits que corresponguin d’acord
amb la legislació vigent, s’hi podran incorporar imatges dels fets denunciats, ja sigui en
fotografia, filmació digital o altres mitjans tecnològics, que permetin acreditar els fets recollits a la
denúncia formulada d’acord amb la normativa aplicable.
En tot cas, la utilització de videocàmeres requerirà, si s’escau, les autoritzacions previstes en la
legislació aplicable, així com el seu ús d’acord amb el principi de proporcionalitat.
Article 39 - Denúncies ciutadanes
1. Sens perjudici de l’existència d’altres interessats/ades a part del/de la presumpte infractor/a,
qualsevol persona, en compliment de l’obligació prevista anteriorment relativa als/a les menors,
pot presentar denúncies per posar en coneixement de l’Ajuntament l’existència d’un determinat
fet que pugui ser constitutiu d’una infracció de l’establert en aquesta Ordenança.
2. Les denúncies hauran d’expressar la identitat de la persona o persones que les presenten, el
relat dels fets que poguessin constituir infracció, la data de la seva comissió i, quan sigui
possible, la identificació del les persones presumptament responsables.
3. Quan la denúncia vagi acompanyada d’una sol·licitud d’iniciació del procediment sancionador,
l’Ajuntament haurà de comunicar al/a la denunciant la iniciació o no de l’esmentat procediment i,
en el seu cas, la resolució que hi recaigui.
4. Prèvia ponderació del risc per la naturalesa de la infracció denunciada, l’instructor podrà
declarar confidencials les dades personals del/de la denunciant, tot garantint l’anonimat d’aquest
en el transcurs de la tramitació de l’expedient administratiu. Aquesta confidencialitat serà
declarada quan ho sol·liciti el/la denunciant.
Article 40 - Mesures de caràcter social
1. Quan el/la presumpte responsable de l’incompliment de l’Ordenança sigui indigent o presenti
altres mancances o necessitats d’assistència social o d’atenció mèdica especials o urgents,
l’autoritat municipal que intervingui, l’informarà de la possibilitat d’acudir als Serveis Socials o
mèdics corresponents i del lloc concret on pot fer-ho.
2. En aquells casos especialment greus o urgents, i amb l’únic objecte que la persona pugui
rebre efectivament, i com més aviat millor, l’atenció social o mèdica requerida, l’autoritat
municipal o altres serveis competents el/la podran acompanyar als esmentats serveis.
Article 41 - Responsabilitat per conductes contràries a l’Ordenança comeses per menors
d’edat
1. D’acord amb allò que estableix la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets del/de la
nen/a, totes les mesures en aquest cas sancionadores de les autoritats municipals que puguin
afectar als/a les menors atendran principalment l’interès superior d’aquests/es. Així mateix, en
funció de la seva edat i maduresa, es garantirà el dret dels/de les menors a ser escoltats/ades en
tots aquells assumptes que els/les afectin i a què les seves opinions siguin tingudes en compte.
2. Quan les persones infractores siguin menors, i amb la finalitat de protegir els drets dels infants
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o adolescents, el seu desenvolupament i formació, es podran substituir les sancions pecuniàries
per mesures correctores, com ara l’assistència a sessions formatives, treballs per a la comunitat,
o qualsevol altre tipus d’activitat de caràcter cívic, sempre i quan l’Ajuntament tingui
actuacions programades que siguin aplicables al supòsit. Aquestes mesures s’adoptaran de
manera motivada en funció del tipus d’infracció, i seran proporcionades a la sanció que rebi la
conducta infractora. A aquest efecte, se sol·licitarà l’opinió dels/de les responsables dels/de les
menors, que serà vinculant.
3. Els/les responsables dels/de les menors ho seran subsidiàriament en matèria civil, dels danys
produïts per les infraccions comeses pels/per les menors d’edat que depenguin d’ells.
4. Així mateix, en aquells casos en què es prevegi expressament en aquesta Ordenança, els/les
responsables legals dels/de les menors seran també responsables directes i solidaris/àries de les
infraccions comeses pels/per les menors d’edat, sempre que, per la seva part, consti dol, culpa o
negligència, tot incloent-hi la simple inobservança.
5. L’assistència als centres d’ensenyament educatius durant l’educació bàsica obligatòria
(educació primària i secundària) és un dret i un deure dels menors des de l’edat de sis anys fins
a la de setze.
6. Les autoritats Municipals intervindran en aquells supòsits en els quals els/les menors d’edat
transitin o romanin en espais públics durant l’horari escolar. A aquest efecte, els/les
funcionaris/àries municipals sol·licitaran la seva identificació, esbrinarà quines són les
circumstàncies i els motius pels quals no és al centre d’ensenyament, i el conduirà al seu domicili
o al centre escolar on estigui inscrit, posant en tot cas en coneixement dels/de les seus/ves
responsables legals i de l’autoritat educativa competent, que el/la menor ha estat trobat fora del
centre educatiu en horari escolar.
7. En tot cas, qualsevol denúncia, incoació d’un expedient sancionador o eventual imposició
d’una sanció a un/a menor serà també notificada als/a les seus/ves responsables legals.
8. Els/les responsables dels/de les menors hauran d’assistir a les sessions d’atenció
individualitzada o cursos de formació que, en el seu cas, s’imposin com a alternativa a la sanció
pecuniària de les infraccions comeses pels/per les menors que depenguin d’ells/es
Article 42 - Mesures de policia administrativa directa
1. L’autoritat exigirà en tot moment el compliment immediat de les disposicions previstes en
aquesta Ordenança i, sens perjudici de procedir a denunciar aquelles conductes antijurídiques,
podrà requerir verbalment a les persones que no respectin les normes a cessar en la seva
actitud o comportament, advertint-los que en cas de resistència poden incórrer en responsabilitat
criminal per desobediència.
2. Quan la infracció comesa provoqui, a més d’una pertorbació de la convivència ciutadana i del
civisme, un deteriorament de l’espai públic es requerirà al/la seu/va causant que procedeixi a la
seva reparació, restauració o neteja immediates, quan sigui possible.
3. En els supòsits de denúncies relacionades amb la seguretat ciutadana o la salubritat, l’autoritat
comissarà els estris o el gènere objecte de la infracció que quedaran sota la custòdia municipal
mentre sigui necessari per la tramitació del procediment sancionador o, a manca d’aquest,
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mentre perdurin les circumstàncies que varen motivar el comís. Si es tracta d’aliments o béns
fungibles, hom els destruirà o els donarà la destinació que sigui adient.
Article 43 - Commutació de sancions per treball a la comunitat
Les sancions poden ser commutades d’acord amb allò establert a l’article 53 del present títol, on
es contempla la possibilitat de commutar, ens els casos que consideri adient l’Administració
Municipal, las sancions pecuniàries per altres de treball a la comunitat.
Article 44 - Criteris per a la gradació de sancions
1. Les sancions corresponents a cada classe d'infracció es graduen tenint en compte criteris
objectius i subjectius, que es poden apreciar separadament o conjuntament:

a) L'afectació de la salut i la seguretat de les persones.
b) L'alteració social a causa del fet infractor.
c) La gravetat del dany causat.
d) La superfície afectada i el seu deteriorament.
e) La possibilitat de reparació o restabliment de la realitat fàctica.
f) El benefici derivat de l'activitat infractora.
2. Les sancions també es graduaran, en cada cas concret, tenint en compte:

a) La bona o mala fe dels/de les infractors/es.
b) La reiteració.
c) La transcendència social.
d) El benefici il·lícit.
e) El fet que l'objecte de la infracció sigui o no autoritzable.
f) El grau d'incompliment efectiu dels supòsits previstos en aquesta Ordenança.
Article 45 - Reincidència
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1. S'entén que hi ha reincidència si l'infractor o infractora ha estat sancionat/da per resolució
ferma, per haver comès més d'una infracció de la mateixa naturalesa dins del període de l'any
immediatament anterior.
2. En cas de reincidència, la sanció s'aplicarà en el seu nivell màxim i podrà donar lloc a
classificar la infracció amb un grau superior.
Article 46 - Mesures cautelars
Sense perjudici de la sanció corresponent, l'autoritat impedirà l'exercici de l'actuació il·lícita i
adoptarà les mesures cautelars necessàries i proporcionades a aquest efecte.
Article 47 - Tramitació
1. Quan els incompliments de les disposicions d’aquesta Ordenança suposin infraccions de
normes de rang superior, s'incoarà el corresponent expedient sancionador i s'aplicaran les
sancions d'acord amb la legislació vigent en cada matèria.
2. En qualsevol moment del procediment sancionador en què els òrgans competents estimin que
els fets també podrien ser constitutius d'il·lícit penal, ho comunicaran al Ministeri Fiscal i
sol·licitaran testimoni sobre les actuacions practicades respecte de la comunicació.
Article 48 - Responsables
1. Són persones responsables de les sancions tipificades en la present Ordenança totes aquelles
que han participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, siguin persones físiques o
jurídiques.
2. Són responsables en concepte d'autor/a les persones que han comès directament o
immediatament el fet infractor i les que han impartit les instruccions o ordres necessàries per
cometre'l.
3. Iniciat un procediment sancionador, si l'infractor o infractora reconeix la seva responsabilitat,
es podrà resoldre sense més tràmit amb la imposició de la sanció que procedeixi.
4. Quan la sanció tingui caràcter pecuniari, el pagament voluntari per part de l'imputat o
imputada, en qualsevol moment anterior a la resolució, implicarà igualment l'acabament del
procediment, sense perjudici de poder interposar els recursos corresponents.
Article 49 - Pagament voluntari
1. Un cop iniciat un procediment sancionador, si l’infractor/a reconeix la seva responsabilitat i es
procedeix al pagament voluntari de la sanció que es proposi, en qualsevol moment anterior a la
resolució, implica la terminació del procediment, i quan la sanció tingui únicament caràcter
pecuniari, l’òrgan competent per resoldre el procediment ha d’aplicar reduccions, almenys, del
20% sobre l’import de la sanció proposada. Les reduccions esmentades han d’estar
determinades a la notificació d’iniciació del procediment i la seva efectivitat està condicionada al
desistiment o la renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció.
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2. El pagament, però no podrà ser satisfet a l'autoritat municipal denunciant, sinó als números de
comptes de les entitats financeres facilitats per la Corporació.
3. L’Ajuntament de Banyeres del Penedès en el moment que sigui possible implantarà un
sistema de cobrament anticipat i immediat de multes i mesures provisionals amb les rebaixes
pertinents a través d’un sistema automatitzat o de dispositius específics, sens perjudici que, en
tot cas, el pagament pugui fer-se efectiu a través de les entitats financeres prèviament
concertades.
Article 50 - Procediment general expedient sancionador
No s'imposaran sancions per infraccions a les normes d’aquesta Ordenança, ni seran
executades, fins que no siguin fermes en via administrativa i en virtut del procediment que
s'estableix a continuació:
1. Iniciació:
L'expedient sancionador s'inicia sempre d'ofici, per acord de l’òrgan competent a pròpia iniciativa,
com a conseqüència de petició raonada d'altres òrgans o amb denúncia prèvia. En tot cas es
podrà acordar la realització d'actuacions prèvies per investigar si procedeix, o no, la iniciació de
l'expedient.
Per a la instrucció de l'oportú expedient sancionador es nomenarà un/a funcionari/ària municipal,
actuant com a secretari/ària el/la de la Corporació.
L’acord d’inici ha de contenir almenys:
a)
b)
c)
d)

Identificació de la persona o persones presumptament responsables.
Els fets, la qualificació i la possible sanció.
Instructor/a i secretari/ària, amb indicació expressa del règim de recusació d’aquests.
Òrgan competent per resoldre el procediment i norma que li atribueix aquesta
competència amb indicació de la possibilitat que el presumpte responsable pugui
reconèixer voluntàriament la seva responsabilitat.
e) Mesures de caràcter provisional que hagi acordat l’òrgan competent per iniciar el
procediment sancionador, sense perjudici de les que es puguin adoptar durant aquest.
f) Indicació del dret a formular al·legacions i a l'audiència en el procediment i dels terminis
per al seu exercici.

2. Instrucció:
Els interessats i interessades, en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit
d’audiència poden adduir al·legacions i aportar documents o altres elements de judici que han
de ser tinguts en compte per l’òrgan competent en redactar la proposta de resolució
corresponent.
Per la seva banda, l'instructor/a podrà practicar quantes diligències siguin necessàries per
esclarir els fets i les responsabilitats.
Quan l’Administració no doni per certs els fets al·legats pels/per les interessats/des o la
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naturalesa del procediment ho exigeixi, el seu instructor o instructora ha d’acordar l’obertura d’un
període de prova per un termini no superior a trenta dies ni inferior a deu, a fi que es puguin
practicar totes les que cregui pertinents. Així mateix, quan ho consideri necessari, l’instructor o
instructora, a petició dels interessats i interessades, pot decidir l’obertura d’un període
extraordinari de prova per un termini no superior a deu dies.

3. Proposta de resolució:
Finalitzarà la instrucció amb la proposta de resolució en la qual, motivadament, es fixaran els
fets, la seva qualificació i, si donen lloc a infracció administrativa, la persona o persona
responsables i la sanció i mesures provisionals que escaiguin, o bé la declaració de no existència
de responsabilitats.
La proposta serà notificada als/a les interessats/des, a qui es posarà de manifest el procediment,
durant 15 dies en tràmit d’audiència i en els termes que estableixi la llei.
4. Resolució:
Finalitzat el tràmit d’audiència i tenint en compte les al·legacions que hagin pogut formular-se
pels/per les interessats/des, l’instructor/a elevarà la proposta de resolució a l’òrgan competent a
l’efecte que dicti la pertinent resolució del procediment, que haurà de ser notificada als/a les
interessats/des. Aquesta resolució esgotarà la via administrativa contra la qual podrà interposarse, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició.
L’òrgan competent per sancionar és l’alcalde/ssa-president/a de la corporació, sense perjudici
que es pugui delegar la competència.
5. Indemnitzacions:
Independentment del seu contingut essencial, la resolució declararà, si escau, l'exigència a
l'infractor/a de la reposició al seu estat originari de la situació alterada i la indemnització dels
danys i perjudicis causats en la quantia que es determini a la fase d'instrucció.
Article 51 - Procediment simplificat
D’acord l’article 96.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, en el cas de procediments de naturalesa sancionadora, es pot
adoptar la tramitació simplificada del procediment quan l’òrgan competent per iniciar el
procediment consideri que, d’acord amb el que preveu la seva normativa reguladora, existeixin
elements de judici suficients per qualificar la infracció com a lleu, sense que calgui l’oposició
expressa per part de l’interessat i interessada.
Article 52 - Activitats alternatives a la sanció econòmica
1. Els/les habitants que, sancionats/des per transgressions de l'Ordenança de convivència
vilatana, o els que dins un expedient de sanció reconeguin la seva responsabilitat, podran
sol·licitar la commutació de les sancions i de les quantitats imposades en concepte de
rescabalament de danys per treballs a la comunitat, orientats sempre que sigui possible a la
reparació del mal causat.
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2. La sol·licitud serà adreçada a l’alcalde/ssa i interromprà el termini de la prescripció de la
sanció, que serà examinada i informada per les seccions de Serveis Socials i Governació.
3. En el cas que es tracti d'una sol·licitud formulada anteriorment al fet que recaigui resolució de
sanció, s'entendrà com a acceptació de la responsabilitat i, consegüentment, l'inculpat/da rebrà
audiència de la proposta de sanció econòmica i de la corresponent alternativa a la sanció, amb
expressió de les activitats a realitzar, dies i horaris d'execució i les característiques que siguin
rellevants al cas.
4. Si l'inculpat/da accepta i desenvolupa correctament la feina comunitària que se li proposi,
l'expedient s'entendrà finalitzat de forma convencional, d'acord amb allò que disposen l’article 86,
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
5. En el cas que es tracti d'una sol·licitud formulada amb posterioritat a la resolució de sanció, la
tramitació serà igual, però amb la diferència que es farà proposta de feina comunitària
alternativa, al sancionat o sancionada, en el termini de dues setmanes des de la presentació de
la sol·licitud.


Si la resposta és negativa, o si transcorregudes dues setmanes el sancionat o
sancionada interessat/ada no ha donat cap resposta, finalitzarà la suspensió de
l'executivitat de la sanció i continuarà el seu curs.



Si la resposta és positiva, la sanció restarà en suspens fins a la finalització de les feines
pactades.

6. Finalitzada la feina comunitària, el/la responsable al qual hagi estat adscrita la persona
sancionada emetrà un informe de conformitat per duplicat. Un exemplar constarà a l'expedient
sancionador, l'altre serà lliurat a la persona sancionada i tindrà els efectes probatoris del
compliment de la seva obligació i, per tant, la sanció restarà definitivament sense efectes.
7. Si la persona sancionada abandona la feina, no s'hi presenta o incompleix d'alguna forma
injustificada les activitats pactades, el conveni perdrà els seus efectes i la sanció tornarà a ser
executiva.
8. Totes les propostes d'alternativa a la sanció seran efectuades per l’òrgan competent d'acord
amb els principis de proporcionalitat, igualtat i connexió preferent de la feina a realitzar i el dany
causat.
9. En el cas de menors d'edat, la subscripció del conveni de commutació requerirà també la firma
de la persona que ostenti la pàtria potestat o tutela.
10. En tot cas és necessari deixar constància que les feines comunitàries són una prestació que
voluntàriament escull l'interessat o interessada com a alternativa a una sanció i com a
rescabalament de danys, sense que existeixi cap relació, entre ell/a i l'Ajuntament, de tipus
laboral o d'arrendament de serveis; per tant, tota la responsabilitat que es derivi dels seus actes i
omissions és només exigible a la persona que els realitza.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
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1. Els preceptes que estableix la present Ordenança s'entenen sense perjudici de les
intervencions que corresponguin als altres organismes de l'Administració en l'esfera de llurs
respectives competències.
2. En tot cas, no podran ser sancionats els fets que hagin estat sancionats penalment o
administrativament en els casos en què s’apreciï identitat de subjecte, fet i fonament.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança queden derogades totes les disposicions
municipals que s’oposin a la mateixa, en concret, l’Ordenança de Policia i Bon Govern aprovada
inicialment en el Ple de la Corporació de data 22 de juny de 1993 i modificada pel Ple de data 29
de maig de 2008.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor a partir del termini de quinze dies, previst a l'article 65.2
de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, comptats des de l'endemà
de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
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