Dimecres, 11 de juny de 2014
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor
EDICTE
El Ple de l'Ajuntament ha aprovat definitivament, en sessió ordinària del 29 de maig de 2014, l'Ordenança de civisme i
convivència de Sant Antoni de Vilamajor. Es publica, com a annex del present edicte, el text íntegre del seu articulat,
que entrarà en vigor transcorreguts quinze dies hàbils des de la seva completa publicació al Butlletí Oficial de la
Província de conformitat amb l'article 70.2 de la Llei de Bases de Règim Local.
Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, els interessats podran interposar recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats des de la
publicació d'aquest edicte, sense perjudici que interposin qualsevol altre que considerin oportú.
ANNEX
ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR
PREÀMBUL
En aplicació del principi d'autonomia local que la Constitució espanyola de 1978 garanteix a tots els municipis i dintre del
marc competencial vigent, l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, atesa la potestat reglamentària que li ve
reconeguda per l'article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, adopta la
present Ordenança amb la finalitat de fomentar la convivència ciutadana en el municipi i establir una adequada regulació
normativa que impulsi les activitats que desenvolupin les persones físiques i jurídiques, ja siguin residents o no en el
municipi, en tots els espais que tingui naturalesa o transcendència pública i no merament privada, contribuint al
desenvolupament del civisme i la tolerància, així com el respecte als altres i la pròpia cura dels béns públics, patrimoni
de tots els ciutadans de Sant Antoni de Vilamajor per al seu ús, gaudi i servei.
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- Fonament legal
La present Ordenança es fonamenta, amb caràcter general, en els articles 84 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, i 236 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, text refós de la Llei local i municipal de
Catalunya, que estableixen que les Entitats Locals podran intervenir en l'activitat dels ciutadans mitjançant ordenances i
bans.
Així mateix, aquesta Ordenança s'ha elaborat d'acord amb la potestat municipal de tipificar infraccions i sancions que,
amb la finalitat d'ordenar les relacions de convivència ciutadana, s'estableix en els articles 139 i següents de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

L'objecte primordial d'aquesta Ordenança és establir les normes de convivència en comunitat, les relacions cíviques
entre ciutadans, del bon ús dels béns i espais públics, i vetllar pel seu compliment.
Article 3.- Àmbit d'aplicació
1.- La present Ordenança és d'aplicació en tot el terme municipal de Sant Antoni de Vilamajor i vincularà totes les
persones que s'hi trobin, siguin veïns o visitants del municipi.
2.- L'Ajuntament farà la màxima difusió i publicitat d'aquesta ordenança per al seu coneixement general, i, en especial,
als usuaris i usuàries dels equipaments municipals (esportius, culturals, recreatius i d'altres).
Article 4.- Regles generals
Amb caràcter general, està prohibit i serà sancionat qualsevol comportament que suposi un mal ús o que consisteixi en
embrutar o danyar els béns i espais públics i qualsevol dels seus elements que la componen, contra la imatge, l'entorn
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Article 2.- Objecte
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visual del paisatge urbà i el decòrum públic, així com aquells actes que vagin en contra de les normes bàsiques de
comportament cívic als espais públics, i d'altres que poden tenir origen en l'àmbit privat però que van en perjudici de les
relacions de bona convivència i veïnatge i que comporten immissions molestes.
DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES
I.- DIGNITAT DE LES PERSONES
Art. 5.- Resta prohibida a tots els espais i equipaments públics municipals tota conducta de menyspreu a la dignitat de
les persones, mitjançant insults, burles, molèsties intencionades, coacció psíquica o física, agressions o altres
conductes vexatòries, així com qualsevol comportament discriminatori de caràcter racista, xenòfob, sexista o similar.
II.- NETEJA I DECÒRUM PÚBLIC
Neteja i salubritat
Art. 6.- Amb caràcter general, està prohibit qualsevol acte o conducta consistent en embrutar o deslluir, per qualsevol
mètode, tant la via pública com els edificis públics o qualsevol element de la via pública i del mobiliari urbà.
Art. 7.- Està prohibit especialment a la via pública:
a) escopir, orinar, defecar, o fer altres necessitats fisiològiques en indrets no expressament autoritzats.
b) llençar papers, embolcalls i similars al terra.
c) llençar xiclets al terra o enganxar-los al mobiliari urbà.
d) llençar aigües brutes a la via pública.
e) no recollir els excrements dels gossos i d'altres animals a la via pública.
f) abandonar animals morts.
g) abocar o abandonar en llocs públics o solars privats escombraries, runes, mobles i altres objectes i residus, sòlids o
líquids, excepte en els llocs i horaris degudament autoritzats i conforme a l'ordenança municipal específica.
h) llençar a la via pública puntes de cigar o de cigarretes.
i) espolsar catifes, estores, estovalles, llençols i altra roba des de les façanes a la via pública.
j) efectuar o no evitar el vessament o degoteig de líquids a la via pública procedents de la condensació d'aparells d'aire
condicionat o similars, incloses les procedents del reg de les plantes.
k) rentar vehicles.

Art. 9.- Els propietaris de béns immobles, ja sigui d'edificis, instal·lacions o solars, i, subsidiàriament, els seus legítims
usuaris estan obligats a mantenir-los en condicions de neteja, salubritat, seguretat i ornament públic, especialment
d'aquelles parts visibles des de la via pública o que puguin comportar molèsties als veïns.
Grafits, pintades i altres expressions gràfiques.
Art. 10.- És prohibit realitzar tota mena de grafit, pintada, taca, senyal, ratllada, gargot, escrit o grafisme, amb qualsevol
matèria i sobre qualsevol superfície o element de les instal·lacions, objectes, espais o béns públics. Aquesta prohibició
s'estén als béns privats que donin a la via pública.
Resten exclosos d'aquesta prohibició els murals artístics i publicitaris que es realitzin, tant si es realitzen en béns públics
o privats, amb la corresponent autorització municipal.
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Art. 8.- Els responsables de qualsevol activitat feta a la via pública o que afecti a aquesta són responsables de la seva
neteja, especialment els establiments comercials, bars i obres en general.
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Pancartes, cartells i fullets.
Art. 11.- És prohibit a la via pública
a) enganxar adhesius, cartells de propaganda, pasquins i similars en elements estructurals, mobiliari urbà o a l'arbrat
públics, i a les façanes que donin a la via pública, fora dels suports publicitaris destinats a aquest efecte per
l'Ajuntament.
b) penjar pancartes, anuncis, rètols i elements publicitaris a la via pública o que afrontin a la via pública sense
autorització municipal. En el cas d'entitats culturals, associatives, esportives i similars domiciliades a Sant Antoni de
Vilamajor serà suficient una comunicació prèvia feta a l'Ajuntament amb antelació suficient, que haurà d'incloure el
compromís de retirar la publicitat un cop transcorregut l'acte o fet anunciat.
c) llençar a la via pública papers o anuncis publicitaris i/o informatius, els quals solament podran lliurar-se en mà o en
les bústies corresponents.
Paisatge urbà
Art. 12.- A fi i efecte d'evitar la degradació de la imatge del paisatge urbà, està prohibit:
a) estendre roba als balcons, finestres o obertures de les façanes que afrontin a la via pública quan sigui visible des
d'aquesta.
b) la col·locació d'instal·lacions (antenes de tot tipus, equips d'aire condicionat, etc.) que sobresurtin de les façanes i dels
balcons dels edificis quan afrontin a la via pública.
Art. 13.- Els establiments comercials podran instal·lar tendals en les seves façanes, prèvia autorització municipal,
sempre que no dificultin la circulació de vianants o altres usos de la via pública. En qualsevol cas, els tendals hauran de
ser plegables i desmuntables, i tenir una alçada mínima de 2 metres en el punt més baix un cop desplegats.
Nudisme
Art. 14.- Està prohibit anar despullat pels espais públics.
Relacions sexuals
Art. 15.- És prohibit:
a) mantenir relacions sexuals, retribuïdes o no, als espais públics.
b) sol·licitar i /o oferir serveis sexuals retribuïts als espais públics.
Mendicitat.

En el cas que mendicitat de menors o amb menors, els agents de l'autoritat municipal ho posaran en coneixement dels
Serveis Socials i de l'autoritat competent en la matèria als efectes oportuns.
Juguesques
Art. 17.- És prohibida la pràctica als espais públics de juguesques que impliquin apostes amb diners o béns, llevat
d'autorització específica.
Tarot i altres serveis no autoritzats
Art. 18.- Es prohibeix la realització als espais públics la prestació de serveis no autoritzats com ara el tarot, vidència,
massatges, tatuatges i d'altres de similars.
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Art. 16.- És prohibida la pràctica de la mendicitat en els espais públics amb actituds coactives o d'assetjament, o que
obstaculitzin i impedeixin, de manera intencionada o no, el lliure trànsit dels ciutadans pels espais públics.
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Consum de begudes alcohòliques i de drogues
Art. 19.1.- És prohibit el consum d'alcohol a la via pública. S'exceptua el consum d'alcohol en aquells llocs i espais
expressament autoritzats (vetlladors, terrasses, així com a barres i taules amb motius de festes populars i fires
autoritzades).
2.- Estarà especialment sancionat el consum de begudes alcohòliques en els espais públics que pugui alterar la
convivència ciutadana. A aquests efectes, l'esmentada alteració es produeix en qualsevol d'aquestes circumstàncies: el
consum en grup o concentració de persones, quan s'alteri la tranquil·litat dels veïns, en especial en horari nocturn, quan
es provoquin situacions de brutícia o insalubritat, i/o, quan s'impedeixi l'adequat i pacífic ús i gaudi de l'espai públic a la
resta dels ciutadans.
Art. 20.- No és permès tampoc el consum de drogues, estupefaents o substàncies psicotròpiques a la via pública.
Art. 21.- També estarà prohibit a la via pública presentar símptomes d'estat d'embriaguesa i/o drogadicció o similar que
afecti a la pacífica convivència.
Focs
Art. 22.- Està prohibit:
a) fer foc o barbacoes en espais públics, excepte amb motiu de festes populars i amb l'autorització municipal
corresponent.
b) fer esclatar qualsevol tipus de petard fora dels llocs i dates assenyalades amb motiu de festes populars.
c) llençar puntes de cigar o de cigarretes sense apagar o altres objectes encesos a papereres, contenidors i similars, pel
perill d'incendi que comporta.
III.- SOROLLS I ALTRES IMMISSIONS
Sorolls domèstics
Art. 23.- Tots els ciutadans estan obligats a respectar el descans dels veïns i a evitar la producció de sorolls domèstics
que alterin la normal convivència. La bona qualitat de vida dins de l'habitatge exigeix un comportament cívic i respectuós
que eviti molestar els veïns amb sorolls excessius perfectament evitables. Per aquest motiu s'estableixen les
prevencions següents:
a) Està prohibit des de les 10 del vespre fins a les 8 del matí l'ús d'aparells domèstics i electrodomèstics sorollosos, així
com reparacions de materials, canvi de mobles o qualsevol activitat que pugui pertorbar el descans dels veïns.

c) No està permès tancar portes i finestres estrepitosament, donar cops, crits, posar la música alta i altres similars,
especialment en el període assenyalat anteriorment.
d) Els posseïdors d'animals domèstics estan obligats a adoptar les mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat
dels seus veïns no es vegi alterada pel comportament dels animals, en especial entre les 10 del vespre i les 8 hores del
matí.
Sorolls produïts per activitats industrials i comercials
Art. 24.- L'emissió de sorolls i vibracions derivats de l'exercici de la indústria, i activitats en general, ja siguin comercials,
professionals, o de serveis, no podrà, en cap cas, sobrepassar els nivells màxims establerts en la preceptiva llicència
municipal ni en la legislació específica que regula aquesta matèria.
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b) El volum de la veu humana s'ha de mantenir a nivells que no afectin la bona convivència i el descans dels veïns. En
especial, no està permès cantar o parlar en un to excessivament alt en l'interior dels domicilis particulars i en els
balcons, escales, patis, terrats, i en general en qualsevol espai d'ús comunitari dels edificis d'habitatges, ni a la via
pública o altres espais públics, des de les 10 del vespres fins a les 8 hores del matí.
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Art. 25.- Els titulars i responsables dels establiments oberts al públic hauran d'evitar en la mesura que sigui possible que
el comportament dels seus usuaris o clients vagi en perjudici de la resta de persones, així com tots aquells altres actes
que puguin qualificar-se com incívics o molests. Si per raons a ells no imputables, no poguessin evitar la seva
producció, hauran d'avisar a la policia local o autoritat competent perquè aquests puguin mantenir l'ordre i respecte
públics.
Sorolls a la via pública
Art. 26.- És prohibit
a) emetre qualsevol soroll a la via pública que alteri la tranquil·litat veïnal, especialment entre les 10 del vespre i les 8 del
matí, excepte que provinguin d'activitats populars o festives autoritzades, o d'obres públiques i serveis públics i d'altres
treballs a la via pública que disposin de la corresponent llicència municipal de conformitat amb la respectiva normativa
sectorial per raons d'urgència o necessitat.
b) portar en funcionament a la via pública, o en vehicles particulars, receptors de ràdio, equips de música, àudio o
similars, en nivells excessius i, en especial, aquells que entre les 10 del vespre i les 8 hores del matí pertorbin el
descans dels veïns.
Art. 27.- Requerirà prèvia autorització municipal l'ús de megàfons de propaganda.
Controls
Art. 28.- Els infractors del contingut d'aquest article seran requerits per l'autoritat i els seus agents perquè cessin en
l'activitat pertorbadora, i de persistir en aquesta seran sancionats.
Els funcionaris que realitzin les tasques de control i inspecció en matèria de contaminació acústica tindran el caràcter
d'agents de l'autoritat i podran accedir a qualsevol lloc, instal·lació o dependència, de titularitat pública o privada. En el
supòsit d'entrades domiciliàries es requerirà el previ consentiment del titular o resolució judicial. Això sense perjudici de
l'obligació del responsable o responsables del focus de soroll molest, si fos requerit a tal fi, a cessar l'activitat
pertorbadora.
La valoració dels fets es farà per part dels agents de l'autoritat atenent els usos i criteris de la correcta convivència
social.
Altres immissions.
Art. 29.- Està prohibit emetre fums, gasos o olors molestos a la via pública o a finques veïnes
Art. 30.- Els posseïdors d'animals domèstics han d'adoptar les mesures necessàries perquè ni les olors ni les
defecacions i pixums d'aquests perjudiquin els veïns, els pisos inferiors, les façanes o la via pública.
IV.- UTILITZACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS

Art. 32.- És prohibit als espais públics
a) exercir activitats, professions o prestar serveis sense autorització municipal.
b) tenir un comportament o fer actes que signifiquin risc de danys per a la vegetació, el mobiliari, el reg, els paviments o
qualsevol altre element auxiliar que integra l'espai, o que representin un risc per a la integritat física dels usuaris
c) arrencar, maltractar arbres, plantes, parterres i d'altres elements vegetal...
d) enfilar-se als arbres.
e) fer servir els gronxadors i els jocs infantils situats als parcs i places públic persones adultes.
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Art. 31.- Els espais, els equipaments i els béns públics s'han de fer servir de conformitat amb l'ús al qual són destinats i,
per tant, han de ser utilitzats cívicament, amb respecte al dret que tots els ciutadans tenen de gaudir-los.
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f) jugar a pilota, anar en bicicleta, patinar i altres de similars en els espais públics quan això comporti molèsties als
vianants o perill al mobiliari o elements urbans, així com quan estiguin expressament prohibides per l'Ajuntament
mitjançant cartells indicadors.
g) acampar a les vies i els espais públics, acció que inclou l'ocupació dels espais públics amb tendals, tendes de
campanya, vehicles, autocaravanes o caravanes, llevat d'autorització expressa.
h) dormir, de dia o de nit, als espais públics.
i) utilitzar els bancs i seients públics per a usos diferents als quals estan destinats.
j) que les branques, arbustos, tanques vegetals o anàlogues sobresurtin de les propietats particulars i envaeixin la via
pública.
k) rentar o banyar animals als espais públics.
l) alimentar animals o deixar menjar als animals als espais públics, excepte en colònies autoritzades o controlades.
m) la presència d'animals en parcs infantils.
n) entrar amb animals a les dependències i equipaments municipals, excepció feta dels gossos pigall.
Art. 33.- Les manifestacions o expressions col·lectives de caràcter religiós, cultural, festiu, associatiu, esportiu i d'altres
de similars, a la via pública no es podran dur a terme sense la deguda autorització municipal.
Fonts públiques
Art. 34.- A les fonts públiques és prohibit
a) rentar-se o banyar-se.
b) rentar roba o d'altres objectes.
c) donar-hi a beure aigua directament del broc als animals.
d) abandonar-hi sota el raig galledes o altres recipients.
TÍTOL V. RÈGIM SANCIONADOR.
Article 35.- Policia administrativa directa
1.- Correspon a la Policia Local de Sant Antoni de Vilamajor vetllar pel compliment de la present ordenança, i, sense
perjudici de procedir a aixecar denúncia per les conductes antijurídiques, actuar de forma immediata contra els actes
que vulnerin les disposicions de l'ordenança, tant d'ofici com en resposta a les queixes dels particulars, amb el
requeriment verbal a les persones que no respectin aquelles.

3.- La desobediència de les ordres, indicacions o a l'acció inspectora exercida pels agents de l'autoritat municipal en
compliment de la present ordenança, així com les expressions irrespectuoses envers aquests, signifiquen una alteració
de la convivència i constitueixen infracció administrativa, sense perjudici que en funció de la seva gravetat hagin de
comunicar-se a la jurisdicció penal.
4.- Els agents de la Policia Local podran retirar de la via pública els béns i objectes de les persones i/o col·lectius, amb
motiu d'actes tipificats per la present ordenança, sobretot quan raons de seguretat, per garantir l'ús dels béns per la
generalitat de la ciutadania o de salut pública així sigui necessari.
Article 36.- Potestat sancionadora
Conforme a l'article 21.1.n) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, l'exercici de la
potestat sancionadora correspondrà a l'alcalde o alcaldessa, tot això sense perjudici que hagi de posar-se els fets en
coneixement d'altres instàncies administratives que poguessin resultar competents per raó de la matèria o de l'autoritat
judicial quan poguessin revestir els caràcters de delicte o falta.
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2.- Els ciutadans estan obligats a seguir les indicacions i les ordres que els imparteixen les autoritats municipals i els
seus agents de l'autoritat.
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El procediment sancionador que s'instrueixi es regirà pel que disposen la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i el Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost,
pel qual s'aprova el Reglament de Procediment per a l'Exercici de la Potestat Sancionadora.
Art. 37.- Infraccions
A l'efecte de la present Ordenança les infraccions es classifiquen molt greus, greus i lleus.
A.- Són infraccions molt greus:
1) Fer actes que suposin insults, burla, molèsties intencionades, coacció moral, i similars que comportin una atac a la
integritat moral i dignitat de les persones i a la convivència ciutadana pacífica.
2) El consum de drogues, als espais, establiments o transports públics.
3) La tolerància del consum il·legal o tràfic de drogues estupefaents o substàncies psicotròpiques per al consum en
locals i establiments públics.
4) Abandonar animals morts.
5) Fer foc o barbacoes als espais públics, sense l'autorització municipal corresponent.
6) Llençar puntes de cigars o cigarretes, o altres matèries enceses, a les papereres o contenidors.
7) Sol·licitar i/o oferir serveis sexuals retribuïts als espais públics.
8) La desobediència de les ordres, indicacions o a l'acció inspectora exercida pels agents de la policia local en
compliment de la present ordenança, així com les expressions irrespectuoses envers aquests.
9) La reincidència en una infracció greu.
B.- Són infraccions greus:
1) Fer les necessitats fisiològiques als espais públics, fora dels llocs expressament autoritzats.
2) La pràctica de juguesques que impliquin apostes amb diners o béns, a la via pública, sense autorització específica
3) Fer grafits, pintades, senyals, taques, gargots, o grafismes amb qualsevol matèria a les instal·lacions, objectes o
espais d'ús comú, i als privats que donin a la via pública.
4) Trencar alguna part dels jocs i parcs infantils, descalçar-los i altres actes anàlegs.
5) Tallar, arrencar i maltractar, dels espais públics, branques i fulles de les plantes, arbres i arbusts; talar arbres i
arbusts; arrencar plantes; gravar o tallar l'escorça dels arbres; clavar claus, grapes o qualsevol element anàleg al tronc i
les branques dels arbres; o enganxar-hi papers o similars.
6) Ocasionar danys als elements urbans, com a bancs, pilones, fanals, fonts, senyals indicadors, etc.

8) Mantenir relacions sexuals als espais públics.
9) Exercir el tarot, vidència, massatges, tatuatges i d'altres de similars, als espais públics.
10) Fer esclatar qualsevol tipus de petard amb perill per a les persones o béns públics o privats.
11) No netejar els particulars la vorera que afronti a la seva activitat o a les obres que executin.
12) No deixar pujades les pilones en els accessos a vials amb trànsit rodat restringit un cop s'han abaixat prèviament
per accedir-hi o per sortir-ne.
13) La reincidència en una infracció lleu.
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7) Arrencar, ratllar, pintar o fer malbé rètols municipals indicatius, informatius i anàlegs.
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C.- Són infraccions lleus:
1) escopir a la via pública.
2) llençar papers, embolcalls i similars al terra de la via pública.
3) llençar xiclets al terra de la via pública o enganxar-los al mobiliari urbà.
4) llençar aigües brutes a la via pública.
5) no recollir els excrements dels gossos i d'altres animals a la via pública.
6) llençar a la via pública puntes de cigar o de cigarretes.
7) espolsar catifes, estores, estovalles, llençols i altra roba des de les façanes a la via pública.
8) efectuar o no evitar el vessament o degoteig de líquids a la via pública procedents de la condensació d'aparells d'aire
condicionat o similars, incloses les procedents del reg de les plantes.
9) rentar vehicles a la via pública.
10) no mantenir els propietaris i, subsidiàriament, els seus legítims usuaris, els béns immobles, ja sigui d'edificis,
instal·lacions o solars, en condicions de neteja, salubritat, seguretat i ornament públic, especialment d'aquelles parts
visibles des de la via pública o que puguin comportar molèsties als veïns.
11) enganxar adhesius, cartells i elements similars als béns urbans fora dels suports publicitaris destinats a aquest
efecte per l'Ajuntament. En serà responsable, a més de l'autor o autors materials dels fets, els empresaris o empreses,
entitats o altres en nom o per compte dels quals o en profit seu es faci la publicitat i/o la informació.
12) penjar pancartes, anuncis, rètols i elements publicitaris a la via pública o que afrontin a la via pública sense
autorització municipal, o sense la comunicació prèvia prevista en l'article 11.b). També serà sancionable no retirar les
pancartes i cartells informatius en el termini establert en l'autorització o en la comunicació prèvia. En serà responsable, a
més de l'autor o autors materials dels fets, els empresaris o empreses, entitats o altres en nom o per compte dels quals
o en profit seu es faci la publicitat i/o la informació.
13) llençar a la via pública papers o anuncis publicitaris i/o informatius. En serà responsable, a més de l'autor o autors
materials dels fets, els empresaris o empreses, entitats o altres en nom o per compte dels quals o en profit seu es faci la
publicitat i/o la informació.
14) estendre roba als balcons, finestres o obertures de les façanes que afrontin a la via pública quan sigui visible des
d'aquesta.
15) la col·locació d'instal·lacions (antenes de tot tipus, equips d'aire condicionat, etc.) que sobresurtin de les façanes i
dels balcons dels edificis quan afrontin a la via pública.
16) instal·lar tendals a les façanes sense autorització municipal.

18) practicar la mendicitat als espais públics amb actituds coactives o d'assetjament, o que obstaculitzin i impedeixin, de
manera intencionada o no, el lliure trànsit dels ciutadans pels espais públics.
19) consumir begudes alcohòliques a la via pública, excepte en aquells llocs i espais expressament autoritzats, quan es
donin les circumstàncies indicades en l'article 19.2.
20) presentar símptomes d'estat d'embriaguesa i/o drogadicció a la via pública.
21) fer servir des de les 10 del vespre fins a les 8 del matí l'ús d'aparells domèstics i electrodomèstics sorollosos, o
realitzar activitats sorolloses com reparacions materials, canvi de mobles o qualsevol activitat que pugui pertorbar el
descans dels veïns.
22) cantar o parlar en un to excessivament alt en l'interior dels domicilis particulars i en els balcons, escales, patis,
terrats, i en general en qualsevol espai d'ús comunitari dels edificis d'habitatges, ni a la via pública o altres espais
públics, des de les 10 del vespre fins a les 8 hores del matí. S'exceptuarà el cas de festes col·lectives o de barri a la via
pública o altres espais públics que comptin amb la deguda autorització.
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17) anar despullat pels espais públics.

Dimecres, 11 de juny de 2014
23) tancar portes i finestres estrepitosament, donar cops, crits, posar la música alta i altres similars, especialment en el
període de les 10 del vespre fins a les 8 hores del matí.
24) no adoptar els posseïdors d'animals domèstics les mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat dels seus
veïns no es vegi alterada pel comportament dels animals, en especial entre les 10 del vespre i les 8 hores del matí.
25) no adoptar els titulars dels establiments oberts al públic les mesures de necessàries per evitar que el comportament
dels seus usuaris o clients vagi en perjudici de la resta de persones, així com tots aquells altres actes que puguin
qualificar-se com incívics o molests.
26) emetre qualsevol soroll a la via pública que alteri la tranquil·litat veïnal, especialment entre les 10 del vespre i les 8
del matí, excepte que provinguin d'activitats populars o festives autoritzades, o d'obres públiques i serveis públics i
d'altres treballs a la via pública que disposin de la corresponent llicència municipal de conformitat amb la respectiva
normativa sectorial per raons d'urgència o necessitat.
27) portar en funcionament a la via pública, o en vehicles particulars, receptors de ràdio, equips de música, àudio o
similars, en nivells excessius i, en especial, aquells que entre les 10 del vespre i les 8 hores del matí pertorbin el
descans dels veïns.
28) l'ús de megàfons de propaganda sense autorització municipal.
29) emetre fums, gasos o olors molestos a la via pública o a finques veïnes.
30) no adoptar els posseïdors d'animals domèstics les mesures necessàries perquè ni les olors ni les defecacions i
pixums d'aquests perjudiquin els veïns, els pisos inferiors, les façanes o la via pública.
31) exercir activitats, professions o prestar serveis a la via pública sense autorització municipal.
32) enfilar-se als arbres dels espais públics.
33) fer servir els gronxadors i els jocs infantils situats als parcs i places públiques les persones adultes.
34) jugar a pilota, anar en bicicleta, patinar i altres de similars en els espais públics quan això comporti molèsties als
vianants o perill al mobiliari o elements urbans, així com quan estiguin expressament prohibides per l'Ajuntament
mitjançant cartells indicadors.
35) acampar a les vies i els espais públics, acció que inclou l'ocupació dels espais públics amb tendals, tendes de
campanya, vehicles, autocaravanes o caravanes, llevat d'autorització expressa.
36) dormir, de dia o de nit, als espais públics.
37) utilitzar els bancs i seients públics per a usos diferents als quals estan destinats.
38) que les branques, arbustos, tanques vegetals o anàlogues sobresurtin de les propietats particulars i envaeixin la via
pública.
39) rentar o banyar animals als espais públics.

41) portar animals a les àrees de jocs infantils.
42) entrar amb animals a les dependències i equipaments municipals, excepció feta dels gossos pigall.
43) dur a terme manifestacions o expressions col·lectives de caràcter religiós, cultural, festiu, associatiu, esportiu i
d'altres de similars, sense la deguda autorització. A més dels participants materials en els actes, seran sancionades les
entitats i/o, associacions organitzadores.
44) rentar-se o banyar-se a la via pública.
45) rentar roba o d'altres objectes a les fonts públiques.
46) donar-hi a beure aigua directament del broc de les fonts públiques als animals.
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40) alimentar animals o deixar menjar als animals als espais públics, excepte en colònies autoritzades o controlades.

Dimecres, 11 de juny de 2014
47) abandonar-hi sota el raig de les fonts públiques galledes o altres recipients.
48) tots aquells altres incompliments i vulneracions a la present ordenança que no estiguin tipificats com a infracció greu
o molt greu.
Article 38.- Sancions
1.- Les multes per infracció d'aquesta Ordenança Municipal haurà de respectar les següents quanties:
- Infraccions molt greus: de 1.000,01 EUR fins a 2.000 EUR.
- Infraccions greus: de 500,01 EUR fins a 1.000 EUR.
- Infraccions lleus: fins a 500 EUR.
La imposició d'aquestes sancions no eximirà a l'infractor, en el cas de danys a béns públics, de la reparació d'aquests,
amb la seva restitució, in natura o pecuniària.
2.- Tanmateix, es podrà substituir, a petició del responsable, la imposició de la multa per treballs en benefici de la
comunitat, en la forma i durada que s'estableixi de comú acord, en proporció a la gravetat dels fets, en el cas de manca
d'antecedents per infraccions a la present ordenança. Si l'autor dels fets hagués estat un menor d'entre 16 i 18 anys, els
treballs en benefici de la comunitat els podrà dur a terme ell, sempre amb la conformitat dels seus pares o tutors.
Article 39.- Prescripció
Les infraccions molt greus prescriuran als tres anys, les greus als dos anys i les lleus als sis mesos.
Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als tres anys, les imposades per faltes greus als dos anys i les
imposades per faltes lleus a l'any.
Article 40.- Persones responsables de les infraccions
Seran considerades persones responsables de les infraccions a la present ordenança:
1.- Els autors o autors materials de les infraccions, ja sigui per acció o per omissió.
En els casos que aquests siguin menors d'edat, la responsabilitat recaurà sobre els seus pares, tutors o persona que
ostenti la seva custòdia legal.
2.- En el cas de danys produïts per animals la responsabilitat recaurà en el seu propietari o posseïdor.
3.- Titulars de les llicències d'activitat, d'obres i de vehicles en els supòsits tipificats per l'ordenança, a més de l'autor o
autors materials dels fets. En el cas de fets comesos amb motiu d'execució d'obres, la responsabilitat s'estendrà al
contractista.

Disposició derogatòria
Es deroguen aquells preceptes de les ordenances municipals reguladores de la tinença d'animals domèstics de
companyia, i de neteja i regulació dels residus a la via pública, que passen a ser regulats per la present ordenança, i, en
concret, els següents:
Primera: Queden derogats els articles 9, 13, 14, 15, 17, 23.1.a), 23.1.d), 23.1.e), 23.2.b), 23.2.l) i 23.2.o) de l'Ordenança
municipal reguladora de la tinença d'animals domèstics de companyia (BOP núm. 48 del 25-2-2004).
Segona: Queden derogats els articles 33 i 34 de l'articulat, i tot el títol III de l'annex I (sancions), de l'Ordenança
municipal de neteja i regulació dels residus a la via pública (BOP núm. 5 del 5-1-2007).
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4.- En el cas de sancions a persones jurídiques, seran responsables solidaris d'aquestes les persones físiques que
n'ocupen càrrecs d'administració o de direcció.

Dimecres, 11 de juny de 2014
Disposició final
La present Ordenança serà objecte de publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor una
vegada hagi transcorregut el termini establert en l'article 65.2 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim
Local.
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Sant Antoni de Vilamajor, 30 de maig de 2014
L'alcaldessa, Mª Lluïsa Berdala i Cirera

https: //bop.diba.cat
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bop@ diba.cat
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DL: B-41698-2002
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