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PREÀMBUL
L’ordenament jurídic propi de qualsevol estat social i democràtic de dret propugna,
entre els seus valors fonamentals, el respecte individual, col·lectiu i institucional dels
drets i llibertats dels ciutadans com a garantia de la convivència democràtica i de
l’ordre i la pau socials. El respecte a la convivència i al civisme, convertit en dret,
haurà de ser promogut i protegit per les autoritats públiques, en general i, de
manera particular, per les qui actuen en els àmbits que, com el de les Corporacions
Locals, actuen a la vora dels ciutadans.
El text de la Constitució espanyola estableix, en matèria de drets, deures i
garanties, que “correspon als poders públics promoure les condicions per tal que la
llibertat i igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguin reals i efectius, i
també remoure els obstacles que n’impedeixin o en dificultin la plenitud.”
Amb aquesta finalitat, l’Administració pública ha de desenvolupar una doble tasca
preventiva/formativa i reparadora/sancionadora per tal d’evitar o, si no és possible,
reparar i sancionar les accions que conculquen l’exercici dels drets que atempten
contra els béns dels altres.
La realitat legal analitzada porta a concloure que, si bé avui hi ha un àmbit de la
legislació vigent regulador de les manifestacions antisocials transcendents, i per
tant, aquestes manifestacions són susceptibles de diligències judicials, sigui per
delicte o falta, hi ha, pel principi de mínima intervenció del dret penal, una franja de
conductes que atempten igualment contra el civisme i que no deixen de ser objecte,
pel fet de ser “menors”, d’alarma, queixa i rebuig per a la ciutadania.
L’Ordenança municipal de civisme i convivència d’Òdena respon a les demandes
ciutadanes i neix en defensa dels drets de la comunitat.
El civisme és aquella ètica mínima que qualsevol ciutadà demòcrata hauria de
subscriure. Mínima, perquè tothom pugui acceptar-la, sigui quina sigui la seva
religió, procedència o ideologia. Ètica, perquè sense normes morals és molt difícil
conviure en pau i respectant la llibertat de tots.
L’Ordenança, en aquest marc, regula, partint dels drets reconeguts als ciutadans,
els deures de respecte al seu exercici, i tipifica les accions i omissions que
constitueixen un perjudici per a la convivència, per a la tranquil·litat, i per a la
seguretat mediambiental, o que conculquen els béns destinats a satisfer interessos
generals.
La diversitat d’elements que integren el dret a gaudir d’un estàndard de convivència
ha fet que a l’Ordenança hi conflueixin regulacions de qüestions diverses que, això
no obstant, tenen un denominador comú: la vocació de regular de forma positiva els
drets i els deures inherents al respecte dels drets.
Els drets dels ciutadans a gaudir dels espais públics en condicions de seguretat, a
no patir una contaminació acústica abusiva i a no suportar situacions de risc o de

Pàgina 7 de 56

perill injustament causades ni accions que limitin llur intimitat i llur benestar es
consagren en aquesta Ordenança.
Amb la finalitat de garantir la protecció dels ciutadans, en definitiva, aquesta
Ordenança regula, sense perjudici de l’aplicació de la normativa específica que
sigui aplicable, totes les conductes que, per acció o omissió, a la via pública o en
espais privats, afectin la vida en comunitat conculcant aquests drets.
TÍTOL PRELIMINAR
Disposicions generals
Capítol I.- Finalitat, fonaments legals i àmbit d’aplicació
Article 1.- Finalitat de l’Ordenança: convivència ciutadana
1. L’entorn urbà és el marc de la convivència i la iniciativa social. Els principis bàsics
de la convivència són el respecte, la tolerància i la solidaritat. Aquests principis
haurien de presidir els comportaments de les persones, individualment o
col·lectivament, per tal de garantir el millor exercici de la lliure iniciativa, en tots els
aspectes relacionats amb la vida ciutadana.
2.- Als efectes expressats a l’apartat anterior, aquesta Ordenança regula una sèrie
de mesures encaminades específicament al foment i promoció de la convivència i el
civisme a l’espai públic, identifica quins són els béns jurídics protegits, preveu
quines són les normes de conducta en cada cas i sanciona aquelles que poden
pertorbar, lesionar o deteriorar tant la pròpia convivència ciutadana com els béns
que es troben a l’espai públic que li ha de servir de suport, tot preveient, en el seu
cas, mesures específiques d’intervenció.
Article 2.- Marc legal
1.- Aquesta Ordenança es dicta, per una banda, en exercici de la potestat normativa
local regulada a l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i a l’article 8 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i com a
plasmació de la potestat municipal d’intervenció en l’activitat dels ciutadans,
regulada als article 84.1. a) i 236.1. a) dels esmentats textos legals, respectivament.
2.- 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.
3.- També s’adapta totalment a les estipulacions contingudes en la Llei 30/1992, de
26 de novembre, reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, així com en els seus reglaments de
desenvolupament.
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4.- L’establert a l’apartat anterior s’entén sens perjudici de les altres competències i
funcions atribuïdes a l’Ajuntament d’Òdena per la normativa general de règim local i
la legislació sectorial aplicable.
Article 3.- Àmbit d’aplicació objectiva
1.- Aquesta Ordenança s’aplica a tot el terme municipal d’Òdena.
2.- Particularment, l’Ordenança és d’aplicació a tots els espais públics d’Òdena,
com ara els carrers, les vies de circulació, les voreres, les places, les avingudes, els
passatges, els passeigs, els parcs, jardins i altres espais o zones verdes o forestals,
els aparcaments, les fonts, el riu i el seu marge, els edificis públics i els altres
espais destinats a l’ús o al servei públic de titularitat municipal, així com a les
construccions, instal·lacions, el mobiliari urbà i la resta de béns i elements de domini
públic municipal situats en aquells.
Article 4.- Àmbit d’aplicació subjectiva
1.- Aquesta Ordenança s’aplica a totes les persones que són al municipi d’Òdena,
sigui quina sigui la seva concreta situació jurídica administrativa.
2.- Aquesta Ordenança és igualment aplicable a les conductes realitzades pels
menors d’edat, en els termes i amb les conseqüències previstes en el seu article
107.2 i a la resta de l’ordenament jurídic. Els pares o mares, tutors o tutores, o
guardadors o guardadores, seran considerats responsables de les infraccions
comeses pels menors.
3.- Així mateix, en els supòsits en què així es prevegi de manera expressa a
l’Ordenança, aquesta també serà aplicable als organitzadors d’actes públics als
quals es refereix l’article 7.
Article 5.- Principi de llibertat individual
Totes les persones tenen dret a comportar-se lliurement als espais públics del
municipi i a ésser respectats en la seva llibertat. Aquest dret s’exerceix sobre la
base del respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts a les altres
persones, així com del manteniment de l’espai públic en condicions adequades per
a la pròpia convivència.
Article 6.- Deures generals de convivència i de civisme.
1.- Sens perjudici d’altres deures que es puguin derivar d’aquesta o altres
ordenances municipals i de la resta de l’ordenament jurídic aplicable, totes les
persones que són al municipi, sigui quin sigui el títol o les circumstàncies en què ho
facin o la situació jurídica administrativa en què es trobin, s’han de comportar
d’acord amb uns mínims de convivència i civisme, i han de respectar les normes de
conducta previstes en la present Ordenança, com a pressupost bàsic de
convivència a l’espai públic.
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2.- Tothom té l’obligació d’utilitzar els espais públics de la vila i els serveis, les
instal·lacions i el mobiliari urbà i la resta d’elements que hi estan ubicats, d’acord
amb la seva pròpia naturalesa, destinació i finalitat i respectant en tot cas el dret
que també tenen els altres d’usar-los i de gaudir-ne.
Capítol II.- Organització i autorització d’actes públics
Article 7.- Organització i autorització d’actes públics
1.- Els organitzadors 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. L’Ajuntament podrà sol·licitar als organitzadors que dipositin una
fiança o subscriguin una pòlissa d’assegurança per respondre dels danys i
perjudicis que es puguin causar.
2.- Els organitzadors d’actes públics han de vetllar per a què els espais públics
utilitzats no s’embrutin i no es deteriorin els seus elements urbans o arquitectònics.
En cas de deteriorament, els organitzadors resten obligats a la corresponent
reparació, reposició i 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
del propi 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 organitzadors espais alternatius on pugui celebrar-se
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 seus organitzadors, a fi que l’autoritat governativa competent adopti la
decisió que correspongui.
TÍTOL PRIMER
Normes de conducta a l’espai públic, infraccions, sancions i intervencions
específiques.
Capítol I.- Atemptats contra la dignitat de les persones
Article 8.- Fonaments de la regulació
Les conductes tipificades com a infraccions en aquest capítol troben el seu
fonament, constitucional i legal, en la necessitat d’evitar en l’espai públic totes les
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pràctiques individuals i col·lectives que atemptin contra la dignitat de les persones,
que es trobin a Òdena, així com les pràctiques discriminatòries de contingut
xenòfob, racista, sexista, i d’actituds contràries a la igualtat de gènere, o de
qualsevol altra condició o circumstància personal, econòmica o social, especialment
quan s’adrecin als col·lectius més vulnerables.
Article 9.- Normes de conducta
1.- No és permesa a l’espai públic tota conducta de menyspreu a la dignitat de les
persones, així com qualsevol comportament discriminatori, sigui de contingut
xenòfob, racista, sexista, i d’actituds contràries a la igualtat de gènere, o de
qualsevol altra condició o circumstància personal, econòmica o social, especialment
quan s’adrecin als col·lectius més vulnerables.
2.- No estaran permeses en general les conductes anteriorment descrites. Quan de
forma particular tinguin com a objecte o s’adrecin contra persones grans, infants i
persones amb discapacitats, les conductes abans referenciades es consideraran
com agravants.
3.- En concret, no estaran permeses les actituds d’assetjament entre menors en
l’espai públic. Estaran especialment perseguides les conductes d’agressió o setge a
menors realitzades per grups de menors que actuïn a l’espai urbà.
4.- Cal rebutjar la violència física o moral en la resolució dels litigis entre persones o
col·lectius. Són prohibits els insults, la burla, les molèsties intencionades, la coacció
moral o física i les agressions.
5.- Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica
o esportiva o de qualsevol altra índole, vetllaran perquè no es produeixin, durant la
seva celebració, les conductes descrites en els apartats anteriors.
Si en el decurs de la realització d’aquests actes s’observen les conductes descrites
en els apartats anteriors, els organitzadors en l’espai públic dels actes ho hauran de
comunicar immediatament als agents de l’autoritat.
Article 10.- Règim de sancions
1.- Tret que els fets siguin constitutius d’infracció penal, la realització de les
conductes descrites a l’apartat 1 de l’article precedent tindrà la consideració
d’infracció greu, i serà sancionada amb multa de 750,01 a 1.500 euros.
2.- Sens perjudici de la legislació penal, tindran la consideració d’infraccions molt
greus, que es sancionaran amb multa de 1.500,01 a 3.000 euros, les conductes
descrites en els apartats 2 i 3 de l’article precedent. Si les esmentades conductes
fossin realitzades per grups de persones, s’imputarà la comissió de la infracció a
tots els membres d’aquest grups que es trobessin en el lloc dels fets i participessin,
activament o passivament, en la realització de les conductes antijurídiques previstes
a l’article anterior.
Article 11.- Intervencions específiques
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Quan les conductes contràries a la dignitat de les persones o discriminatòries
puguin ser constitutives d’il·lícits penals, els agents de l’autoritat ho posaran en
coneixement de l’autoritat judicial competent.
Capítol II.- Juguesques
Article 12.- Fonaments de la regulació
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la salvaguarda de la
seguretat pública, en la llibertat de circulació de les persones i la protecció dels
legítims drets dels usuaris o usuàries de l’espai públic, sobretot dels col·lectius
especialment protegits, com ara els menors.
Article 13.- Normes de conducta
No es permès a l’espai públic l’oferiment de juguesques que comportin apostes amb
diners o béns, llevat d’autorització específica.
Article 14.- Règim de sancions
Tindrà la consideració d’infracció greu, i es sancionarà amb multa de 750,01 a
1.500 euros, l’oferiment de juguesques que impliquin apostes de diners o béns.
Article 15.- Intervencions específiques
Tractant-se de la infracció consistent en l’oferiment de juguesques a l’espai públic,
els agents de l’autoritat procediran a la intervenció cautelar dels mitjans emprats,
així com dels fruits de la conducta infractora.
Capítol III.- Jocs
Article 16.- Fonaments de la regulació
1.- La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la llibertat de
circulació de les persones i en el dret que tothom té a no ser pertorbat en el seu
exercici i a gaudir lúdicament dels espais públics d’acord amb la naturalesa i
destinació d’aquests, respectant les indicacions contingudes en els rètols
informatius de l’espai afectat, si existeixen, i en qualsevol cas els legítims drets dels
altres usuaris o usuàries.
2.- La pràctica de jocs de pilota, monopatí o similars, bicicletes i similars a l’espai
públic està sotmesa al principi general de respecte als altres, i, en especial, de la
seva seguretat i tranquil·litat, així com el fet que no comportin perill per als béns,
serveis o instal·lacions, tant públics com privats.
Article 17.- Normes de conducta
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1.- No estarà permesa la pràctica de jocs a l’espai públic que causin molèsties de
certa intensitat als veïns o veïnes i vianants.
2.- Especialment, no estarà permesa la pràctica de jocs amb instruments o d’altres
objectes que puguin posar en perill la integritat física dels usuaris de l’espai públic,
així com la integritat dels béns, serveis o instal·lacions, tant públics com privats.
3.- No és permesa la pràctica d’acrobàcies i jocs d’habilitat amb patins o
monopatins i similars, bicicletes i similars, fora de les àrees destinades a l’efecte.
No és permès la utilització d’escales per a vianants, elements per a l’accessibilitat
de persones discapacitades, baranes, bancs, passamans, o qualsevol altre element
del mobiliari urbà, per a les acrobàcies amb patins i monopatins, bicicletes i similars.
Article 18.- Règim de sancions
1.- Els agents de l’autoritat en els casos previstos a l’article 17.1 es limitaran a
recordar a aquestes persones que les esmentades pràctiques no estan permeses
per la present Ordenança. Si la persona persistís en la seva actitud podrà ser
sancionada d’acord amb l’apartat següent.
2.- L’incompliment de les normes previstes en l’article anterior serà considerada
infracció lleu i sancionada amb multa de fins a 750 euros.
Article 19.- Intervencions específiques
1.- Tractant-se de la infracció consistent en la pràctica de jocs a l’espai públic, els
agents de l’autoritat procediran a la intervenció cautelar dels mitjans emprats.
2.- Igualment, en cas de les infraccions greus previstes en l’apartat tercer de l’article
18, els agents intervindran cautelarment el joc, monopatí, patí o similars, bicicletes o
similars amb el qual s’hagi produït la conducta.
Capítol IV.- Ocupació de l’espai públic per conductes que adopten formes de
mendicitat
Article 20.- Fonaments de la regulació
1.- Les conductes tipificades com a infraccions en aquesta secció pretenen
salvaguardar, com a béns especialment protegits, el dret que tenen els ciutadans i
ciutadanes a transitar pel municipi d’Òdena sense ser molestats o pertorbats en la
seva voluntat, la lliure circulació de les persones, la protecció de menors, així com
el correcte ús de les vies i espais públics.
2.- Especialment, es tracta de protegir a les persones davant conductes que
adopten formes de mendicitat insistent, intrusiva o agressiva, sigui aquesta directa o
encoberta sota prestació de petits serveis no sol·licitats, o qualsevol altra fórmula
equivalent, així com davant qualsevol altra forma de mendicitat que, de manera
directa o indirecta, utilitzi menors com a reclam o acompanyin la persona que
exerceix aquesta activitat.
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Article 21.- Normes de conducta
1.- No estan permeses aquelles conductes que, sota l’aparença de mendicitat,
representin actituds coactives o d’assetjament, o obstaculitzin i impedeixin de
manera intencionada el lliure trànsit dels ciutadans i ciutadanes pels espais públics.
2.- No estarà permès l’oferiment de qualsevol bé o servei no requerit a persones
que es trobin a l’interior de vehicles privats o públics.
3.- Sens perjudici dels que es preveu a l’article 232 del Codi Penal, queda totalment
prohibida la mendicitat exercida per menors o, aquella que es realitzi, directa o
indirectament, amb menors o persones amb discapacitats.
4.- No es permet la realització a l’espai públic d’activitats de qualsevol tipus quan
obstrueixin o puguin obstruir el tràfic rodat per la via pública, posin en perill la
seguretat de les persones o impedeixin de manera manifesta el lliure trànsit de les
persones per les voreres, places, avingudes, passatges, passeigs o altres espais
públics. Aquestes conductes estan especialment no permeses quan es
desenvolupin a la calçada, en els semàfors o envaint espais de trànsit rodat.
5.- En aquells casos de mendicitat no previstos en els apartats anteriors, els agents
de l’autoritat, quan les circumstàncies així ho aconsellin, podran contactar amb els
serveis socials a l’efecte de que siguin aquests els que condueixin aquelles
persones que l’exerceixin als serveis socials d’atenció primària, amb la finalitat
d’assistir-les, si fos necessari.
Article 22.- Règim de sancions
1.- Quan la infracció consisteixi en l’obstaculització del lliure trànsit dels ciutadans i
ciutadanes pels espais públics, els agents de l’autoritat podran recordar, en primer
lloc, a aquestes persones que les esmentades pràctiques no estan permeses per la
present Ordenança. Si la persona persistís en la seva actitud i no abandonés el lloc
es procedirà a imposar-li la sanció indicada al punt 2 d’aquest article.
2.- La realització de les conductes descrites a l’apartat 1 de l’article anterior és
constitutiva d’una infracció lleu, i podrà ser sancionada amb una multa de fins a 120
euros.
3.- Les conductes recollides a l’apartat 2 de l’article anterior, tindran la consideració
d’infraccions lleus i seran sancionades amb multa de fins a 120 euros.
4.- Si la mendicitat és exercida per menors, les autoritats municipals prestaran al
menor de manera immediata l’atenció que sigui precisa, sens perjudici de que
s’adopti la resta de mesures que preveu, en el seu cas, l’ordenament jurídic. Es
considerarà, en tot cas, infracció molt greu, i serà sancionada amb multa de
1.500,01 a 3.000 euros la mendicitat exercida amb acompanyament de menors,
sens perjudici del que es preveu a l’article 232.1 del Codi Penal.
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5.- Les conductes recollides a l’apartat 4 de l’article anterior tindran la consideració
d’infracció lleus, i podran ser sancionades amb multa de 120 a 200 euros, llevat el
cas de les conductes que l’esmentat apartat 4 qualifica d’especialment no
permeses, la sanció de les quals podrà ascendir a la quantia de 300 euros.
Els agents de l’autoritat podran recordar, en primer lloc, a aquestes persones que
les esmentades pràctiques no estan permeses per la present Ordenança. Si la
persona persistís en la seva actitud i no abandonés el lloc es procedirà a imposar-li
la sanció indicada a l’apartat 2 d’aquest article.
Article 23.- Intervencions específiques
1.- L’Ajuntament adoptarà totes les mesures al seu abast per eradicar el fenomen
de la mendicitat en qualsevol de les seves formes.
2.- En tot cas, els agents de l’autoritat procediran a la intervenció cautelar dels
mitjans emprats per desenvolupar la conducta antijurídica, així com, si és el cas, els
fruits obtinguts.
Capítol V.- Necessitats fisiològiques
Article 24.- Fonaments de la regulació
És fonament de la regulació continguda en aquest capítol la protecció de la salut
pública i la salubritat, el dret de gaudir d’un espai públic net i no degradat, i el
respecte de les pautes generalment acceptades de la convivència ciutadana i de
civisme.
Article 25.- Normes de conducta
No es permet fer necessitats fisiològiques, com ara defecar, orinar, escopir, i altres
ostentacions públiques de manca d’higiene, als espais públics, llevat de les
instal·lacions o elements que estiguin destinats especialment a la realització
d’aquelles necessitats.
Article 26.- Règim de sancions
La conducta descrita en l’article anterior serà constitutiva d’infracció lleu, i es
sancionarà amb multa de 60 a 120 euros.
Capítol VI.- Consum de begudes alcohòliques, estupefaents i drogues
Article 27.- Fonaments de la regulació
La regulació que es conté en aquest capítol es fonamenta en la protecció de la salut
pública i la salubritat, el respecte al medi ambient, la protecció dels menors, el dret
al descans i la tranquil·litat dels veïns i veïnes, el dret a gaudir d’un espai públic net i
no degradat, l’ordenada utilització de la via pública, la garantia de la seguretat
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pública, a més d’altres béns com ara la competència lleial en el marc d’una
economia de mercat i els drets dels consumidors o consumidores i usuaris o
usuàries.
Article 28.- Normes de conducta
Begudes alcohòliques
1.- Sens perjudici de la normativa específica que li sigui aplicable, es prohibeix la
venda, dispensació o consum de begudes alcohòliques envasades a la via pública,
els espais públics i en els transports públics, fora dels espais autoritzats o de les
autoritzacions que es puguin atorgar en casos puntuals.
2.- No és permès el consum de begudes alcohòliques descrita a l’apartat 1 d’aquest
article quan pugui alterar greument la convivència ciutadana. A aquests efectes, la
dita alteració es produeix quan, segons apreciació de l’autoritat municipal o els seus
agents, concorri algun dels supòsits següents:
a) Per la morfologia o la naturalesa del lloc públic, el consum es pugui fer de forma
massiva per grups de ciutadans o ciutadanes o convidi a l’aglomeració d’aquests.
b) Com a resultat de l’acció del consum, es pugui deteriorar la tranquil·litat de
l’entorn o provocar-ne situacions d’insalubritat.
c) El consum s’exterioritzi per l’afluència de menors o la presència d’infants i
adolescents.
3.- Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, lúdica, festiva,
esportiva o de qualsevol altra índole vetllaran perquè no es produeixin durant la
seva celebració les conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de
qualsevol d’aquests actes es realitzen les conductes descrites en els dos apartats
anteriors, els organitzadors dels actes ho comunicaran immediatament als agents
de l’autoritat.
4.- Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o tutors o
tutores o guardadors o guardadores per les accions dels menors d’edat que
depenguin d’ells, aquells seran responsables directes de les infraccions comeses
pels menors d’edat.
5.-Tot recipient de beguda ha de ser dipositat en els contenidors corresponents i, en
el seu cas, en les papereres situades a l’espai públic. No està permès llençar al
terra o dipositar a la via pública recipients de begudes com ara llaunes, ampolles,
gots, o qualsevol altre objecte.
Estupefaents i drogues
1.- En els termes de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la
seguretat ciutadana, es prohibeix el consum de drogues en llocs, vies públiques,
establiments o transports públics, així com la tinença il·lícita, tot i que no estigués
destinada al tràfic de drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques,
sempre que no constitueixi infracció penal.
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2.- Les sancions administratives en matèria de consum i tinença de drogues i
estupefaents es podran suspendre en els termes que estableix l’article 25.2 de la
Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana,
que disposa que les sancions imposades per aquestes infraccions es podran
suspendre si l’infractor es sotmet a un tractament de deshabituació en un centre o
servei degudament acreditat, en la forma i pel temps que reglamentàriament es
determini.
Article 29.- Règim de sancions
1.- La realització de les conductes descrites a l’article precedent serà constitutiva
d’una infracció lleu, i es sancionarà amb multa de fins a 500 euros.
2.- La realització de la conducta descrita en l’apartat 5 de l’article precedent, serà
constitutiva d’una infracció lleu, i es sancionarà amb multa de 60 a 120 euros.
3.- Constitueix infracció greu, que es sancionarà amb multa de 750,01 a 1.500
euros, la conducta no permesa de consum de begudes alcohòliques descrita al punt
1 apartat 2 de l’article precedent, a l’igual que les normes de conductes descrites a
l’apartat d’estupefaents i drogues.
Article 30.- Intervencions específiques
1.- En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l’autoritat retiraran
i intervindran cautelarment les begudes, els aliments, els envasos o els altres
elements objecte de les conductes no permeses, així com els materials o els
mitjans emprats. Les begudes alcohòliques i els aliments intervinguts podran ser
destruïts immediatament per raons higiènic sanitàries.
2.- Per garantir la salut de les persones afectades, així com per evitar molèsties
greus als ciutadans i ciutadanes, els agents de l’autoritat, quan s’escaigui,
requeriran els serveis sanitaris per a les persones afectades.
Capítol VII.- Comerç ambulant no autoritzat d’aliments, begudes i altres
productes
Article 31.- Fonaments de la regulació
Les conductes tipificades com a infracció en el present capítol es fonamenten en la
protecció de la salubritat, l’ús racional i ordenat de la via pública, i la salvaguarda de
la seguretat pública, a més, en el seu cas, de la protecció de les propietats industrial
i intel·lectual, la competència lleial en l’economia de mercat i els drets de
consumidors i usuaris.
Article 32.- Normes de conducta
1.- No estarà permesa la venda ambulant en l’espai públic de qualsevol tipus
d’aliments, begudes i altres productes, llevat de les autoritzacions específiques.
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2.- Tampoc estarà permès col·laborar en l’espai públic amb els venedors ambulants
no autoritzats, amb accions com ara facilitar el gènere o vigilar i alertar sobre la
presència dels agents de l’autoritat.
3.- No estarà permesa la compra o l’adquisició en l’espai públic d’aliments, begudes
i altres productes procedents de la venda ambulant no autoritzada.
4.- Els organitzadors de qualsevol acte públic, reunió, activitat cultural, lúdica,
festiva, esportiva o de qualsevol altra índole vetllaran per a què no es produeixin,
durant la seva celebració, les conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb
motiu de qualsevol d’aquests actes es realitzen les conductes descrites en els
apartats anteriors, els organitzadors dels actes ho comunicaran immediatament als
agents de l’autoritat.
Article 33.- Règim de sancions
Sens perjudici de la legislació penal, les conductes no permeses descrites en els
apartats 1, 2 i 3 de l’article precedent són constitutives d’infracció lleu, que seran
sancionades amb multa de fins a 500 euros.
Article 34.- Intervencions específiques
1.- En els supòsits recollits en l’article 32, els agents de l’autoritat retiraran i
intervindran cautelarment el gènere o elements objecte de les conductes no
permeses i els material o els mitjans emprats. Si es tracta d’aliments o béns
fungibles, hom els destruirà o els donarà la destinació que sigui adient, o bé previ el
control sanitari procedent, els entregarà a un centre de beneficència.
2.- Quan les conductes tipificades en aquest capítol puguin ser constitutives d’il·lícit
penal, els agents de l’autoritat ho posaran en coneixement de l’autoritat judicial
competent.
Capítol VIII.- Activitats i prestació de serveis no autoritzats. Demanda i
consum d’aquests
Article 35.- Fonaments de la regulació
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en l’ús racional, ordenat i
propi de les vies i els espais públics, el dret de les persones a no ser molestades o
pertorbades en l’exercici de la seva llibertat, la salut de les persones, la salvaguarda
de la seguretat pública, a més, en el seu cas, de la protecció de les propietats
industrial i intel·lectual, la competència lleial i els drets de consumidors i
consumidores i usuaris i usuàries.
Article 36.- Normes de conducta
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1.- No es permès la realització d’activitats i la prestació de serveis no autoritzats en
l’espai públic, com ara el tarot, vidència, massatges, sexe, tatuatges i altres
activitats anàlogues.
2.- tanmateix, no estarà permès col·laborar en l’espai públic amb qui realitza les
activitats o presta els serveis no autoritzats, amb accions com ara vigilar i alertar
sobre la presència dels agents de l’autoritat.
3.- No estarà permesa la demanda, l’ús o el consum en l’espai públic de les
activitats o els serveis no autoritzats als quals es refereix aquest capítol.
4.- Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, lúdica, festiva,
esportiva o de qualsevol altra índole, vetllaran perquè no es produeixin, durant la
seva celebració, les conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de
qualsevol d’aquests actes es realitzen les conductes descrites els seus
organitzadors ho hauran de comunicar immediatament als agents de l’autoritat.
Article 37.- Règim de sancions
Sens perjudici de la legislació penal, les conductes no permeses tipificades en els
apartats 1, 2 i 3 de l’article precedent són constitutives d’infracció lleu, que seran
sancionades amb multa de fins a 500 euros.
Article 38.- Intervencions específiques
1.- En els supòsits recollits en l’article 36, els agents de l’autoritat retiraran i
intervindran cautelarment el gènere o elements objecte de les conductes no
permeses i els material o els mitjans emprats. Si es tracta d’aliments o béns
fungibles, hom els destruirà o els donarà la destinació que sigui adient.
2.- Quan les conductes tipificades en aquest capítol puguin ser constitutives de la
infracció penal d’estafa, tipificada al Codi Penal, els agents de l’autoritat ho posaran
en coneixement de l’autoritat judicial competent.
Capítol IX.- Ús impropi de l’espai públic, zones naturals, espais verds i marges
dels rius, rieres i torrents
Article 39.- Fonaments de la regulació
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la garantia d’un ús
racional i ordenat de l’espai públic i els seus elements, a més, en el seu cas, de la
salvaguarda de la salubritat, la protecció de la seguretat i el patrimoni municipal, els
parcs, jardins, espais verds, marges dels rius, rieres i torrents, a més, garantir la
seguretat de les persones.
Article 40.- Normes de conducta
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1.- No és permès l’ús impropi de l’espai públic, zones naturals, espais verds i
marges del riu, ni dels seus elements, de manera que impedeixi o dificulti la
utilització per la resta d’usuaris o malmeti el paisatge en el seu conjunt.
2.- Es considera infracció:
a) Acampar a les vies públiques i els espais públics, acció que inclou la instal·lació
estable en aquests espais públics o els seus elements o mobiliari en ells instal·lats,
de tendes de campanya, vehicles, autocaravanes o caravanes, llevat
d’autoritzacions per a llocs concrets. No és permès tampoc el dormir de dia o de nit
en els espais. Quan es tracti de persones en situació d’exclusió social, s’estarà allò
que es preveu a l’article 42.2 d’aquesta Ordenança.
b) Utilitzar els bancs i els seients públics per a usos diferents als quals estan
destinats.
c) Rentar-se o banyar-se en les fonts, riu o similars.
d) Rentar roba a les fonts, riu o similars.
e) Llençar escombraries, runes, mobles i altres objectes.
f) Deixar les defecacions dels animals domèstics, gossos, gats..... en els espais
públic, zones naturals, espais verds i marges del riu.
g) No respectar la senyalització, els horaris i les condicions d’ús que l’Ajuntament
instal·la en parcs, jardins i, en general en tots els espais d’ús públic destinats al
lleure.
h) L’ús dels gronxadors i d’altres aparells d’esbarjo situats als parcs i places
públiques per persones que no compleixin les condicions i requisits d’ús.
i) Jugar o fer activitats, en zones d’espais verds destinats al lleure, no permeses per
l’Ajuntament mitjançant els cartells indicadors que s’hi instal·len amb aquesta
finalitat.
j) Arrencar, maltractar o retirar arbres, fruits i plantes, o passar per sobre els
talussos, parterres i plantacions, de forma que pugui perjudicar de qualsevol
manera els arbres o les plantacions.
k) Realitzar pintades, grafits, senyals o rascades a qualsevol element o equipament
que conformen els espais públics.
l) Caçar, pescar, tallar o arrencar fruits, arrels o plantes, o tallar llenya de qualsevol
mena sense autorització.
m) Extreure molsa, humus i collir bolets, fora dels casos que siguin degudament
autoritzats.
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n) Encendre foc fora dels llocs reservats amb aquesta finalitat, prèvia autorització
municipal, i llençar llumins o puntes de cigarretes enceses.
o) Fer tancament i cúmul d’estris amb materials fora d’us.
p) Embrutar el terra amb qualsevol material.
q) Els titulars d’establiments de venda de productes alimentaris o anàlegs, amb
embolcall, de consum o ús immediat, i d’establiments de pública concurrència,
seran responsables del manteniment de la neteja de les voreres o espais de
vianants que ocupen.
r) Fer un mal ús de les fonts públiques, malgastant aigua.
Article 41.- Règim de sancions
La realització de les conductes descrites a l’article precedent és constitutiva
d’infracció lleu, que es sancionarà amb multa de fins a 120 euros.
Article 42.- Intervencions específiques
1.- En els supòsits recollits en l’article 40.2, els agents de l’autoritat retiraran i
intervindran cautelarment el gènere, els materials i els mitjans emprats.
2.- Els serveis municipals adoptaran en cada cas les mesures que siguin
procedents en coordinació amb els serveis socials municipals, i, si ho estimés
necessari per raons de salut, acompanyarà aquestes persones a l’establiment o
servei municipal adient, amb la finalitat de socórrer-la o ajudar-la en allò que sigui
possible. En aquest cas no s’imposarà la sanció prevista.
3.- En relació amb les caravanes i autocaravanes, els agents de l’autoritat
informaran dels llocs municipals habilitats per a l’estacionament d’aquests vehicles,
que mai serà de manera estable, i tan sols es podrà utilitzar per a dues nits, prèvia
autorització municipal.
4.- Quan es tracti de l’acampada amb autocaravanes, caravanes o qualsevol altre
tipus de vehicle, descrita en l’article 40. 2.a) de la present Ordenança, i la persona
infractora no acrediti la residència legal en territori espanyol, l’agent denunciant
fixarà provisionalment la quantia de la multa i, de no dipositar-se el seu import, es
procedirà a la immobilització del vehicle i en el seu cas a la seva retirada i ingrés en
el dipòsit municipal habilitat a l’efecte.
Article 42 bis.- Ús impropi de l’espai públic, zones naturals, espais verds i
marges dels rius, rieres i torrents.
Els organitzadors de qualsevol activitat esportiva, feta o que afecti a qualsevol dels
vials que transiten fora dels nuclis urbans d’Òdena, són també responsables de la
reparació dels danys i de la neteja de l’espai en que es desenvolupi l’activitat.
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Les activitats esportives que es duguin a terme en els espais descrits a l’apartat
anterior, a més de ser-los-hi d’aplicació la normativa sectorial corresponent i
l’obtenció de la preceptiva autorització de l’Administració que correspongui,
s’hauran de realitzar amb les condicions necessàries per evitar que puguin tenir un
efecte negatiu i es requerirà el dipòsit d’una fiança per garantir la reposició de
possibles danys al ferm de les vies o espais públics, als elements de mobiliari urbà,
la neteja de l’espai i/o la retirada dels elements instal·lats.
L’import de la fiança s’establirà segons la intensitat d’ús (nombre de persones, ús
de vehicles, retolacions i senyalització en general, instal·lacions, etc) i de l’espai a
emprar per a cada activitat, segons proposta valorada dels serveis tècnics
municipals, que oscil·larà entre 50 i 1.000 €
Finalitzada l’activitat, prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals, s’acordarà la
procedència o no de la devolució de la fiança, que en cas positiu, serà retornada als
organitzadors en un termini màxim de quinze dies des del que tingui lloc l’activitat.
Capítol X.- Piscines municipals/instal·lacions esportives
Article 43.- Fonamentació de la regulació
1.- És fonament de la present normativa protegir el correcte ús de les piscines
municipals així com de la resta d’instal·lacions esportives municipals i el
manteniment de les mateixes.
2.- L’Ajuntament vetllarà per la seguretat en les piscines municipals, contractarà un
servei de socorristes, d’acord amb allò que estipuli la llei.
3.- L’Ajuntament mantindrà les instal·lacions en correcte estat de conservació i
neteja.
Article 44.- Normes de conducta a les piscines
No és permès:
a) Dur a terme alguna actuació de manera que causi perjudicis als béns i a la
integritat física de les persones.
b) Portar animals de companyia.
c) Desobeir les ordres dels socorristes per prohibir banyar-se o perquè cessi
l’exercici d’alguna actuació que pugui generar un perill indegut per a la mateixa
persona a qui s’adreça l’ordre o per a altres.
d) Realitzar activitats musicals o festives sense l’autorització corresponent.
e) Fer servir sabó i altres productes de neteja a les dutxes exteriors.
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f) Embrutar l’aigua amb qualsevol material, en especial papers, bosses de plàstic,
envasos, puntes de cigarrets, i altres similars.
g) La utilització d’aparells de ràdio, CD o similars, instruments musicals o qualsevol
altre instrument o mitjà que emeti soroll i produeixi molèsties a la resta d’usuaris.
h) No dutxar-se abans d’entrar a l’aigua.
i) Entrar al recinte amb el calçat del carrer. Cal portar xancletes o calçat especial.
j) El bany amb vestit o calçat.
k) L’ús de matalassos d’aigua, aletes i altre material similar.
l) El bany a persones amb malalties contagioses, ferides obertes, cremades....
m) La pràctica de jocs i activitats que molestin als altres usuaris o que representin
riscos propis i aliens. Si es realitza cursos de natació, cal respectar els carrils,
cursetistes i monitors.
n) Fumar, menjar i beure en tot el recinte. Per menjar cal fer servir les zones de pic
nic.
o) L’entrada de cap tipus d’envàs de vidre.
p) Orinar, escopir dins l’aigua.
q) Banyar-se sols als menors que no sàpiguen nedar. Aquests hauran de fer-ho
sempre acompanyats d’un major d’edat.
Article 45.- Règim de sancions
El incompliment del que disposen els apartats de l’article 44, serà una infracció lleu i
serà sancionada amb multa de fins a 120 euros.
Article 46.- Intervencions específiques
En els supòsits que correspongui de l’article 44, si és el cas, els agents de l’autoritat
retiraran i intervindran cautelarment els materials, el gènere, o els mitjans emprats.
Capítol XI.- Actituds vandàliques en l’ús del mobiliari urbà. Deteriorament de
l’espai urbà
Article 47.- Fonaments de la regulació
Amb les conductes tipificades com a infracció en aquest capítol es protegeixen l’ús
del mobiliari urbà que generin situacions de risc o perill per a la salut i la integritat
física de les persones o els béns.
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Article 48.- Normes de conducta
1.- No són permeses les conductes vandàliques, agressives o negligents en l’ús del
mobiliari urbà que generin situacions de risc o perill per a la salut i la integritat física
de les persones o els béns.
2.- Tanmateix no estan permesos els actes de deteriorament greu, com ara
destrosses dels espais públics o les seves instal·lacions o elements, siguin mobles
o immobles, no derivats de les alteracions de la seguretat ciutadana contemplades
a l’apartat 1 anterior.
3.- Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, lúdica, festiva,
esportiva o de qualsevol altra índole, vetllaran perquè no es produeixin, durant la
seva celebració, les conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de
qualsevol d’aquests actes es realitzen les conductes descrites els seus
organitzadors ho hauran de comunicar immediatament als agents de l’autoritat.
4.- Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o tutors o
tutores o guardadors o guardadores per les accions dels menors d’edat que
depenguin d’ells, aquells seran responsables directes de les infraccions comeses
pels menors d’edat.
5.- Protecció i utilització de l’arbrat públic en general. S’ha de respectar l’arbrat i les
plantacions de tota mena existents en la ciutat i les instal·lacions complementàries
existents en els parcs i jardins públics, com jocs d’infants, estàtues, reixats,
proteccions, fanals, pilars, tanques i altres elements destinats a embellir-los o que
siguin d’utilitat, evitant qualsevol acte que pugui perjudicar-los, enlletgir-los o
embrutar-los.
Amb motiu de fires i festes tradicionals, es podrà autoritzar les persones
propietàries o titulars d’establiments, associacions o entitats ciutadanes donades
d’alta en el Registre Municipal d’Entitats, previ informe favorable dels serveis
tècnics municipals, el guarniment de carrers i d’arbres, d’acord amb la normativa
municipal aplicable i amb les condicions específiques de la llicència o autorització
administrativa.
Per subjectar cables, pancartes i qualsevol altre element als arbres, es requereix
autorització municipal, que haurà d’efectuar-se en les condicions que s’assenyalin.
En cap cas es podrà fixar objectes o instal·lacions als arbres mitjançant la
introducció de claus o visos o qualsevol altre sistema que pugui implicar una
agressió a l’arbre.
Article 49.- Règim de sancions
Sens perjudici de la legislació penal i de protecció de la seguretat ciutadana, les
conductes descrites a l’apartat 1, 2 i 5 de l’article precedent, són constitutives d’una
infracció greu, i es sancionaran amb una multa de 750,01 a 1.500 euros.
Article 50.- Intervencions específiques
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En els supòsits recollits en l’article 48, si és el cas, els agents de l’autoritat retiraran
i intervindran cautelarment els materials, el gènere, o els mitjans emprats.
Capítol XII.- Degradació visual de l’entorn
Article 51.- Fonaments de la regulació
1.- La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en el dret de gaudir del
paisatge urbà del municipi, que és indissociable del correlatiu deure de mantenir-lo
en condicions de neteja, polidesa i ornat.
2.- Els grafits, les pintades i d’altres conductes d’embrutiment i enlletgiment no
només devaluen el patrimoni públic o privat, provocant el seu deteriorament, sinó
que principalment provoquen una degradació visual de l’entorn, tot afectant la
qualitat de vida dels veïns i veïnes i visitants.
3.- El deure d’abstenir-se d’embrutar, tacar i deslluir l’entorn troba el seu fonament
en el fet d’evitar la contaminació visual, i és independent i per tant compatible amb
les infraccions, incloses les penals, basades en la protecció del patrimoni, tant
públic com privat.
Secció 1: Grafits, pintades i altres expressions gràfiques
Article 52.- Normes de conducta
1.- No és permès realitzar cap mena de grafit, pintada, taca, gargot, escrit,
inscripció o grafisme, o altres de similars, amb qualsevol matèria (tinta, pintura,
matèria orgànica o similars) o bé ratllant la superfície, sobre qualsevol element de
l’espai públic, així com a l’interior o exterior d’equipaments, infraestructures o
elements d’un servei públic i instal·lacions en general, inclosos transport públic,
equipaments, mobiliari urbà, arbres, jardins i vies públiques en general i la resta
d’elements descrits a l’article 3 d’aquesta Ordenança. Queden exclosos els murals
artístics que es realitzin amb autorització del propietari o amb autorització municipal
i la senyalització que es pugui instal·lar o pintar amb motiu de curses esportives de
manera temporal. El material s’haurà de retirar una vegada finalitzin les proves.
2.- Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, lúdica, festiva,
esportiva o de qualsevol altra índole, vetllaran perquè no es produeixin, durant la
seva celebració, les conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de
qualsevol d’aquests actes es realitzen les conductes descrites els seus
organitzadors ho hauran de comunicar immediatament als agents de l’autoritat.
3.- Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o tutors o
tutores o guardadors o guardadores per les accions dels menors d’edat que
depenguin d’ells, aquells seran responsables directes de les infraccions comeses
pels menors d’edat.
Article 53.- Règim de sancions
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1.- La realització de les conductes descrites en l’article precedent tindrà la
consideració d’infracció lleu, i serà sancionada amb multa fins a 750 euros, llevat
que el fet constitueixi una infracció més greu.
2.- Les infraccions tindran el caràcter de greu, i seran sancionades amb multa fins a
1.500 euros, quan s’atempti especialment a l’espai sobre monuments o en l’edifici
de la Casa Consistorial.
Article 54.- Intervencions específiques
1.- En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l’autoritat retiraran
i intervindran cautelarment els materials o mitjans emprats.
2.- Si per les característiques de l’expressió gràfica, el material emprat o el bé
afectat fos possible la neteja i la restitució immediata al seu estat anterior, els
agents de l’autoritat comminaran personalment a la persona infractora a que
procedeixi a la seva neteja, sens perjudici de les sancions que corresponguin per la
infracció comesa.
3.- L’Ajuntament, subsidiàriament, podrà 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.
4.- Quan el grafit o la pintada puguin ser constitutius de la infracció patrimonial
prevista en l’article 626 del Codi Penal, els agents de l’autoritat ho posaran en
coneixement de l’autoritat judicial competent.
Secció 2: Pancartes, cartells i fulletons
Article 55.- Normes de conducta
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 habilitats a l’efecte per l’autoritat
municipal. No estarà permesa la col·locació de cartells i pancartes en edificis i
instal·lacions municipals, en qualsevol espai públic o element del paisatge i el
mobiliari urbà o natural, sense l’autorització expressa de l’Ajuntament.
2.- Igualment, caldrà autorització expressa de l’Ajuntament, a més de la del 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 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 tècnics municipals.
4.- No es permet esquinçar, arrencar i llençar a l’espai públic cartells, anuncis,
pancartes i objectes similars.
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5.- No es permès abandonar la propaganda a la via pública.
6.- Les persones físiques o jurídiques que promoguin la contractació o difusió del
missatge seran les responsable de les infraccions precedents.
Article 56.- Règim de sancions
1.- Els fets descrits en l’article anterior seran constitutius d’infracció lleu, i seran
sancionats amb multa fins a 500 euros.
2.- Quan les infraccions precedents es realitzin sobre monuments o en l’edifici de la
Casa Consistorial, o quan la col·locació de cartells, pancartes o adhesius es faci en
senyals de trànsit que impossibiliti una correcta visió per part dels conductors i
vianants, la infracció tindrà la consideració de greu i serà sancionada amb multa de
1.500,00 euros.
Article 57.- Intervencions específiques
1.- En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l’autoritat retiraran
i intervindran cautelarment els materials o mitjans emprats.
2.- Igualment, comminaran personalment a la persona infractora a que procedeixi a
retirar el material i reparar els danys efectuats amb la col·locació, sens perjudici de
les sancions que correspongui imposar per la infracció comesa.
En cas de no complir amb l’obligació de retirada comunicada per el Servei
d’inspecció municipal o la Policia Local, l’òrgan competent procedirà a l’execució
forçosa mitjançant l’execució subsidiària, essent totes les despeses a càrrec de la
persona interessada.
Capítol XIII.- Contaminació acústica
Article 58.- Contaminació acústica
S’hauran d’adoptar i complir les mesures que disposa l’Ordenança municipal
reguladora del soroll i les vibracions al Municipi d’Òdena, aprovada en data
12/04/2011 i publicat al BOPB el dia 13/10/2011.
Capítol XIV.- Contaminació per residus
Article 59.- Fonaments de la regulació
Els ciutadans i ciutadanes d’Òdena tenen l’obligació de dipositar els residus que
generin a les papereres i als contenidors corresponents. L’Ajuntament donarà
sempre compliment a la normativa reguladora específica i es basarà en el Decret
1/2009 de Text refós de la llei reguladora de residus de Catalunya.
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Correspon a l’Ajuntament d’Òdena, mitjançant gestió directa o indirecta, la recollida
dels residus municipals en tot el terme.
Les escombraries es lliuraran preferiblement entre les 20 i les 22h, durant tots els
dies de la setmana.
Els horaris de recollida seran al matí, a partir de les 8h, i en cas de modificació dels
horaris de recollida, aquesta serà establerta per l’Ajuntament , sense necessitat de
modificació de l’Ordenança.
Està prohibit lliurar les escombraries a granel, en paquets, caixes de cartró o
qualsevol altre recipient impropi i inadequat.
La gestió dels residus no assimilables a urbans correspondrà al seu productor.
No tenen la consideració de residus municipals, entre d’altres:
a) Els residus de l’activitat d’indústries, especials i perillosos.
b) Les terres de desmuntatge i les runes, enderrocs i restes de demolicions.
c) Els residus perillosos, entenent com a tals els que figuren a la llista de residus
perillosos aprovada, o la norma que el substitueixi.
Està prohibit dipositar, abandonar objectes i estacionar vehicles al costat dels
contenidors, de manera que puguin dificultar el buidat, rentat o qualsevol tipus de
manteniments dels contenidors.
Article 60.- Normes de conducta
Contenidors
Les escombraries domiciliàries hauran de ser introduïdes en bosses adequades a
cada tipologia de residus, que un cop tancades correctament, hauran de ser
col·locades en els seus contenidors corresponents.
Amb caràcter general, tota la ciutadania té l’obligació de dipositar les escombraries
domiciliàries al contenidor més proper al seu domicili. Si l’esmentat contenidor es
trobés totalment saturat, la ciutadania haurà de dipositar les escombraries
domiciliàries en el contenidor buit més proper. En cap cas es dipositaran al terra.
Així mateix no es permès desplaçar els contenidors esmentats del lloc designat pels
serveis tècnics corresponents.
Contenidors de recollida selectiva
Amb caràcter general, els residus de matèria orgànica, paper, plàstics i vidre hauran
d’aportar-se als contenidors específicament destinats a aquest efecte i està
expressament prohibit de dipositar aquestes matèries en els contenidors de rebuig.
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No és permès introduir residus de qualsevol altre tipus als contenidors de recollida
selectiva que siguin diferents dels expressament designats.
Trastos vells
No es permet abandonar estris, mobles, trastos i similars a la via pública i als espais
oberts sense edificar, tant públics com privats.
Els residus generats per l’activitat domèstica de gran volum procedents de
particulars que siguin admesos a la deixalleria habilitada per l’Ajuntament, tal com
mobles i similars, matalassos i somiers, electrodomèstics, fluorescents, pneumàtics,
ferro, vidre, etc., s’hauran de dipositar en aquesta.
Residus líquids
No es permet dipositar a l’interior dels contenidors, tant els d’escombraries
domiciliàries com els de recollida selectiva, tot tipus de residu de naturalesa líquida.
No és permès dipositar o abocar qualsevol matèria líquida procedent de substitució
o reparació de vehicles a la via pública.
No es permet vessar als escocells dels arbres de la via pública, en general, les
aigües residuals procedents de la neteja de locals, domicilis o porteries.
Queda totalment prohibit embrutar el carrer, durant el trasllat de bosses de residus
fins als contenidors pertinents, amb restes de residus sòlids o líquids.
Runes
La instal•lació de contenidors i sacs destinats a la retirada de runes o a la gestió de
materials de rebuig particulars hauran de ser col•locats en aquells punts de la via
pública que els serveis tècnics municipals determinin, que serà on menys perjudici
causin al trànsit.
En cap cas, podran dificultar la lliure circulació del trànsit rodat i de vianants,
especialment de persones amb mobilitat reduïda.
Els indrets de la calçada destinats a la col•locació de contenidors tindran la condició
de reserves d’estacionament.
Per a la instal•lació de contenidors particulars, s’haurà de sol•licitar i disposar de la
preceptiva autorització municipal, per a l’ocupació de la via pública o terreny d’ús
públic i haver pagat la taxa corresponent.
En cas que la retirada dels esmentats contenidors i sacs no s’efectuï en el temps
establert a l’autorització, o en manqui, l’Ajuntament podrà retirar-los, amb càrrec a
la persona responsable de la seva instal•lació.
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No es podran dipositar en els contenidors de runes cap altre material d’obres, runes
o dipòsits similars els materials següents:
a) Materials inflamables, explosius, nocius i perillosos, els susceptibles de
putrefacció o de produir olors desagradables, i tot tipus de materials residuals, que
per qualsevol causa puguin produir molèsties als veïns o als usuaris de la via
pública.
b) Mobles, estris domèstics i similars.
Article 61.- Règim de sancions
La realització de les conductes descrites als articles precedents seran constitutives
d’infracció lleu, que es sancionarà amb multa fins a 750 euros.
Capítol XV.- Activitats en immobles
Article 62.- Fonaments de la regulació
La qualitat de vida dins dels habitatges exigeix, per part dels integrants dels
immobles que formen les comunitats de propietaris i de tots els veïns, un
comportament cívic i respectuós, a fi d’evitar en l’activitat quotidiana que es genera
a l’interior dels immobles, la producció de sorolls que pertorbin la bona convivència i
la salut ambiental privada o familiar, o la comissió d’accions o omissions que
provoquin molèsties o que degradin la convivència veïnal.
D’altra banda, la qualitat de vida s’obté, en igual mesura, per la limitació de les
activitats que, tot i dur-se a terme a la via pública, i per tant fora del marc de la
comunitat de veïns i propietaris, afecten l’interior dels immobles.
Article 63.- Normes de conducta
No són permeses les activitats que causin molèsties efectives o perjudicis a altres
veïns o vianants. Concretament, no és permès:
a) Col·locar o estendre a les finestres, balcons i altres parts dels immobles visibles
des de la via pública, objectes que atemptin contra l’estètica urbana, tals com roba,
pells, estenedors de roba, o elements similars.
b) Abocar o buidar qualsevol tipus de líquid.
c) Les catifes, la roba d’ús domèstic i altres objectes solament podran espolsar-se a
les portes, balcons o finestres que donen a la via pública, en hores i de tal manera
que no causin danys o molèsties a persones o coses.
d) El reg de les plantes situades en parts de l’immoble que donen a la via pública
haurà de fer-se, en hores i de tal manera que no causin danys o molèsties a
persones o coses.
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e) Dins la franja horària compresa entre les 20 hores i les 8 hores, l’execució de
feines de reforma, conservació o millora dels immobles (construcció, fusteria, o
altres semblants) que impliquin el desenvolupament d’activitats pròpies d’obra
ordinària.
f) Dins la franja horària compresa entre les 20 hores i les 8 hores, l’execució de
feines de reparació o instal·lació d’electrodomèstics, aparells elèctrics o
instal·lacions auxiliars que impliquin l’exercici d’accions incloses en el paràgraf
anterior o que superin els límits sonors que la Llei de contaminació acústica i
l’ordenament municipal estableixin.
S’exceptuen les feines de reparació urgent i necessari que afectin la seguretat de
persones i béns o que condicionin el subministrament dels serveis bàsics d’aigua,
llum, combustible o d’altres relacionats amb la salut.
g) Col·locar o instal·lar qualsevol element que sobresurti del pla de la façana i que
pugui provocar danys efectius a les persones o coses, com per exemple: politges,
cablejat elèctric o telefònic, o elements similars, si no es troben ben assegurats.
h) Les canals de recollida d’aigües pluvials han d’evacuar les seves aigües a través
de baixants fins a un pericó ubicat a peu de baixant i dins del límit de l’edifici.
i) Els armaris de distribució elèctrica i serveis en general, hauran de estar tancats,
de manera que, només puguin ser oberts pel personal qualificat. Els armaris i les
portes d’aquests hauran de estar sempre en bon estat de conservació.
j) Els testos i les jardineres dels balcons i finestres s’hauran de col·locar de manera
que la seva vertical caigui sempre dins del balcó o reposi sobre l’amplada de la
finestra i seran fermats o protegits per tal d’evitar que puguin caure, en especial en
casos de pluja o vent.
Article 64.- Règim de sancions
La realització de les conductes descrites a l’article precedent és constitutiva
d’infracció lleu, que es sancionarà amb multa des de 60 fins a 120 euros.
En cas que no es produeixi la retirada en el termini que disposi el Servei d’inspecció
municipal o la Policia Local, l’Ajuntament podrà retirar-los, amb càrrec a la persona
responsable de la seva instal·lació, sens perjudici de les sancions que correspongui
imposar per la infracció comesa.
Capítol XVI.- Pirotècnia i fogueres
Article 65.- Fonaments de la regulació
Els ciutadans estan obligats a seguir les indicacions i ordres que, mitjançant els
procediments establerts i en el compliment de les funcions i competències
atribuïdes, els imparteixin les autoritats del govern municipal i els seus agents.
Article 66.- Normes de conducta
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Pirotècnia
Es prohibeix:
a) Llençar o dirigir petards contra les persones, animals o béns, de manera que
signifiqui un risc per a la seva integritat, i també col·locar-los sobre el mobiliari urbà i
béns privats.
b) Llençar coets a menys d’una distància de 500 metres del bosc o zones amb
arbres que, per les seves circumstàncies, siguin susceptibles de combustió.
c) Fer servir productes pirotècnics a la vora de productes o líquids inflamables, i
també a la vora dels establiments d’expedició o emmagatzematge.
d) Ficar productes pirotècnics dins d’elements, l’explosió dels quals pugui provocar
la dispersió d’objectes amb risc per a les persones i béns.
e) No respectar les distàncies mínimes de seguretat establertes en espectacles
pirotècnics.
Fogueres
1.- L’Ajuntament pot autoritzar la preparació i encesa de fogueres en dies de
festivitat assenyalada.
2.- Es prohibeix:
a) Preparar fogueres en llocs on obstrueixin el pas de vehicles o vianants.
b) Encendre fogueres sobre la via, a prop d’elements o xarxes de subministrament i
comunicació penjats enlaire.
c) Fer foc a menys de 500 metres de terrenys forestals. Les fogueres no es poden
preparar a menys de 20 metres dels cotxes aparcats i de les façanes de les cases.
d) Emprar com a elements de combustió de la foguera materials, la combustió dels
quals pugui generar efectes tòxics, o contaminants o material que siguin
susceptibles d’explotar.
e) Encendre la foguera amb productes inflamables o en condicions meteorològiques
que puguin significar risc.
f) La zona utilitzada per fer la foguera, s’ha de deixar en perfecte estat d’higiene i
neteja, recollint tots els residus.
Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o tutors o
tutores o guardadors o guardadores per les accions dels menors d’edat que
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depenguin d’ells, aquells seran responsables directes de les infraccions comeses
pels menors d’edat, sempre que consti culpa o negligència per la seva part.
Article 67.- Règim de sancions
La realització de les conductes descrites a l’article precedent és constitutiva
d’infracció greu, que es sancionarà amb multa fins a 1.500 euros.
Article 68.- Intervencions específiques
En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l’autoritat retiraran i
intervindran cautelarment els materials o mitjans emprats.
Capítol XVII.- Tanques d’obres
Article 69.- Fonaments de la regulació
Estarà subjecte a llicència i podrà donar lloc a la percepció de taxes. La llicència
s’ha d’entendre concedida sense perjudicis de tercers, i és, en tot cas, revocable
per raons d’interès públic.
Article 70.- Normes de conducta
1.- Serà preceptiva la col·locació de tanques protectores per a la realització d’obres
majors i per a l’ocupació de la via pública amb materials destinats a l’execució
d’obres.
En tot tancament d’obra amb ocupació o sense ocupació de la via pública es fixarà
o habilitarà un pas mínim de 0,90 m per a protecció dels vianants i es deixarà un
pas mínim de 3 m pel trànsit rodat, prèvia autorització dels serveis tècnics
municipals.
2.- L’ocupació de la via pública mitjançant el tancament provisional de l’obra o
mitjançant ponts volants o bastides està sotmesa a autorització municipal. Aquesta
ocupació quedarà sense efecte una vegada s’hagin cobert aigües i, en tot cas, en el
termini d’un any des de l’inici de les obres, així com en el cas de paralització per un
termini superior a 1 mes, qualsevol que sigui la causa, havent de retirar l’ocupació
en 48 hores.
3.- No podrà sobresortir del cos de la tanca cap element que posi en perill la
seguretat dels vianants i del trànsit rodat.
Característiques de les tanques d’obres:
1.- La tanca o element protector de l’obra tindrà l’alçària mínima d’1,80 m. i màxima
de 2,00 m.
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2.- La tanca estarà fabricada amb materials que la facin suficientment rígida i
estable, tals com, paret d’obra, prefabricats de formigó, tancaments estandarditzats
metàl·lics.
No obstant això, de concórrer causa justificada i previ informe favorable dels
Serveis tècnics municipals, podran ser autoritzades tanques no opaques.
3.- La tanca haurà de cloure totalment les zones de treball, barrant el pas a l’obra
de tota persona aliena a ella.
4.- La tanca d’entrada i sortida a l’interior de l’obra tindrà les mateixes
característiques de rigidesa, estabilitat i seguretat que la resta del tancament de
l’obra.
Visibilitat:
Si a causa de l’emplaçament de l’obra o qualsevol altra circumstància, la visibilitat
de les tanques fos dificultosa, serà necessari la seva senyalització mitjançant un
material reflectant o il·luminació amb làmpades elèctriques.
Article 71.- Règim de sancions
La realització de les conductes contraries a les descrites en els articles precedents,
serà constitutiva d’infracció greu, que es sancionarà amb multa fins a 1.500 euros.
Article 72.- Intervencions específiques
En cas d’infracció del que s’estableix en els apartats anteriors, l’Administració
municipal obligarà al contractista a l’enderrocament i nova construcció de les
tanques dins dels límits autoritzats. En cas de no complir aquesta obligació, ho
executarà l’Ajuntament subsidiàriament amb càrrec a la persona infractora, sens
perjudici de les sancions que correspongui imposar per la infracció comesa.
S’actuarà igualment en cas de no col·locar la preceptiva tanca protectora per a la
realització d’obres majors i per a l’ocupació de la via pública amb materials
destinats a l’execució d’obres.

Capítol XVIII.- Neteja i tancament de solars
Article 73.- Fonaments de la regulació
Les conductes tipificades com a infracció en el present capítol es fonamenten en la
protecció de la salubritat, l’ús racional i ordenat de la via pública i la salvaguarda de
la seguretat pública.
Per tancament de solar, s’ha d’entendre l’obra exterior, que té com a funció el
tancament físic del solar.
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Article 74.- Normes de conducta
El tancament de solars haurà de ser d’obra o metàl·lic i serà objecte de sol·licitud de
llicència d’obra menor amb projecte.
De la neteja de terrenys i solars
1.- Queda prohibit abocar escombraries o residus sòlids en solars i espais lliures de
propietat pública o privada.
2.- Els propietaris de tota mena de terrenys i solars hauran de mantenir-los en
condicions de seguretat, salubritat i ornat públic. Queda totalment prohibit mantenir
en ells escombraries i residus sòlids urbans o deixalles.
3.- Quan pertanyi a una persona el domini directe d’un terreny o construcció i a una
altra el domini útil, l’obligació recaurà sobre aquella que en tingui el domini útil.
Del tancament de solars
Els propietaris dels solars venen obligats al tancament dels mateixos.
Les tanques s’hauran d’adequar al planejament vigent si bé, en aquells casos en
que no vingui regulat en aquest, seran d’aplicació les següents condicions en
funció de la seva posició respecte del carrer:
1.- Les tanques que donin a espais públics s’hauran de subjectar en tota la seva
longitud a les seves alienacions i rasants, encara que, en determinats casos, es
permetrà de retirar-les o recular-les en part amb la finalitat de relacionar més bé
l’edificació principal o les edificacions auxiliars a l’alineació de vial. En aquests
casos, l’espai intermedi entre edificació i alineació s’haurà de mantenir i
sistematitzar amb jardineria a compte del propietari del sòl.
2.- Per la seva posició en funció al carrer, s’estableix:
a) Per a parcel·les amb cota superior a la del carrer, podran tancar-se amb murs de
contenció i la barana massissa de tancament no podrà superar 1 m.
b) En els murs de contenció s’utilitzaran materials com la pedra o el formigó i es
buscarà una integració paisatgística amb elements vegetals o colors terrossos.
c) Per a parcel·la amb cota inferior a la del carrer, la tanca es realitzarà amb
tanques vegetals o arbustos preferentment, o bé amb tanca d’obra massissa que en
aquest cas no podrà superar 1 m d’altura, més 1 m de tanca vegetal o translúcida.
3.- L’altura màxima de les tanques massisses als límits restants en cap cas no
podran ultrapassar l’altura d’1,80 m amidats des de la cota natural del terreny en
aquest límit. Si hi ha diferència de cota entre les dues parcel·les veïnes, l’altura
anterior es referirà a la cota superior.
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4.- En qualsevol cas, l’altura total de la tanca entre la part massissa i la vegetal o
translúcida, no superarà els 2 m.
5.- Queden expressament prohibides les reixes amb acabats en punxa, els vidres a
la coronació de les parets o qualsevol solució que pugui representar un risc a les
persones.
6.- En l’incompliment del tancament de solar serà responsable el propietari del
mateix.
Article 75.- Règim de sancions
La realització de les conductes contraries a les descrites en l’article precedent, serà
constitutiva d’infracció greu, que es sancionarà amb multa fins a 1.500 euros.
Article 76.- Intervencions específiques
En el cas que l’actuació no s’adeqüi a allò que disposa aquest capítol, el Servei
d’inspecció municipal requerirà les persones responsables per a què, en el termini
de 15 dies, procedeixin a la realització de la mateixa.
Transcorregut el termini expressat sense haver sol·licitat la llicència, sense haver
ajustat l’actuació a les condicions assenyalades, o sense haver-la retirat, l’òrgan
competent procedirà a l’execució forçosa mitjançant l’execució subsidiària, essent
totes les despeses a càrrec de la persona interessada, sens perjudici de les
sancions que correspongui imposar per la infracció comesa.
Capítol XIX.- Obstacles a la via pública
Article 77.- Fonaments de la regulació
Estarà subjecte a llicència i podrà donar lloc a la percepció de taxes. La llicència
s’ha d’entendre concedida sense perjudicis de tercers, i és, en tot cas, revocable
per raons d’interès públic.
Article 78.- Normes de conducta
1.- Es prohibeix la col·locació, a la via pública, de qualsevol objecte o obstacle que
pugui destorbar la circulació de vianants, vehicles o estacionament, quan aquest
sigui permès.
Si és imprescindible la instal·lació de qualsevol impediment a la via pública, serà
necessària l’obtenció de prèvia autorització municipal, atenent a les condicions que
imposin el Serveis Tècnics municipals.
2.- Tot obstacle que destorbi la lliure circulació de vianants o vehicles haurà de ser
degudament protegit, senyalitzat i, en hores nocturnes o en circumstàncies
atmosfèriques que disminueixin la visibilitat, haurà de ser il·luminat, per a garantir la
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seguretat del vianants i vehicles.
3.- Quan hagin desaparegut les circumstàncies que hagin motivat la col·locació de
l’obstacle o objecte i, per tant, la seva autorització, haurà de ser retirat el mateix en
el termini de 24 hores.
4.- Es prohibeix ultrapassar el termini de l’autorització corresponents o no complir
les condicions fixades en aquesta.
5.- No senyalitzar degudament l’obstacle serà objecte de sanció.
Article 79.- Règim de sancions
El incompliment de les normes previstes en l’article anterior serà considerada
infracció lleu i sancionada amb multa de fins a 750 euros.
Article 80.- Intervencions específiques
En el cas que l’obstacle no s’adeqüi a allò que disposa aquest capítol, el Servei
d’inspecció municipal requerirà les persones responsables perquè, en el termini de
24 hores, procedeixin a la retirada del mateix.
Transcorregut el termini expressat sense haver sol·licitat la llicència, sense haver
adequat l’obstacle a les condicions assenyalades, o sense haver-lo retirat, l’autoritat
municipal procedirà a la retirada, essent totes les despeses a càrrec de la persona
interessada, sens perjudici de les sancions que correspongui imposar per la
infracció comesa.
Capítol XX.- Via pública: retolació, numeració; conservació, reparació i
substitució dels béns de domini públic
Article 81.- Fonaments de la regulació
Es consideren com a via pública i, per tant, de responsabilitat municipal, els carrers,
les vies de circulació, les voreres, les places, les avingudes, els passatges, els
passeigs, els parcs, jardins i altres espais o zones verdes o forestals, els
aparcaments, les fonts, el riu i el seu marge, els edificis públics i els altres espais
destinats a l’ús o al servei públic de titularitat municipal, així com a les
construccions, instal·lacions, el mobiliari urbà i la resta de béns i elements de domini
públic municipal situats en aquells.
S’exceptuen, pel seu caràcter no públic, les urbanitzacions privades, els passatges,
els patis interiors, els solars, les galeries comercials i similars, el manteniment
d’higiene, salubritat, seguretat i ornat públic dels quals correspon a particulars, sigui
la propietat única, compartida o en règim de propietat horitzontal.
No obstant això, l’Ajuntament exercirà el control de la neteja, la salubritat i
seguretat d’aquests elements.

la

Pàgina 37 de 56

Article 82.- Normes de conducta
Retolació
1.- Les vies públiques s’identificaran amb un nom o un número diferent per a
cadascuna d’elles, que ha de ser aprovat per l’Ajuntament. No podrà haver-hi dues
vies urbanes amb el mateix nom o número o tanmateix diferents però que per la
seva similitud gràfica o fonètica puguin induir a confusió.
2.- La retolació de les vies públiques té el caràcter de servei públic i podrà efectuarse mitjançant una placa o similar, que es fixarà en un lloc ben visible, com a mínim
a l’entrada i a la sortida de cada via pública. A les places serà a l’edifici més
preeminent i als principals accessos.
3.- El procediment administratiu per a la denominació de les vies públiques es pot
iniciar d’ofici o a petició dels particulars.
Numeració
1.- El rètol del número l’ha de col·locar la persona propietària de l’edifici o solar,
seguint les indicacions i els requisits que fixi l’Ajuntament, i s’ha de conservar, en tot
moment, en perfecte estat de visibilitat i neteja.
2.- La col·locació dels rètols i la numeració dels carrers i immobles és a càrrec del
promotor de l’edifici, quan es tracta de nova construcció. Aquesta es realitzarà
segons les normes internes de numeració que digui l’Ajuntament. En el moment de
l’atorgament de la llicència d’obres, s’indicarà a la persona sol·licitant la numeració
de l’edifici que haurà de fer constar a l’hora d’escripturar-ne la propietat. La
col·locació de la senyalització de la numeració serà requisit necessari per a
l’obtenció de la llicència d’ocupació.
3.- La inexistència, a les finques, de l’element indicador de la numeració
corresponent, o la discordança amb el que hi ha d’haver instal·lat, d’acord amb la
numeració oficial assignada pels òrgans competents, determinarà la possibilitat de
requerir a la persona propietària per tal que instal·li la indicació correcta de
numeració.
Conservació, reparació i substitució dels béns de domini públic
1.- Correspon a l’Ajuntament vetllar per l’estat de conservació dels béns de domini
públic, així com portar-ne a terme la substitució i els treballs de reparació i
conservació dels mateixos, sempre que siguin de titularitat municipal. Cap persona
no pot executar aquest o altres treballs que comportin modificacions de la via
pública o del seu mobiliari sense permís exprés o encàrrec de l’Administració. Resta
totalment prohibit realitzar qualsevol actuació a la via pública relativa a escomeses
de serveis (aigua, gas, ...) si no es disposa de la corresponent llicència o
autorització municipal.
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2.- Les persones, les companyies de subministrament o els promotors d’obres
d’edificació que siguin autoritzats a fer obres a la via pública, als solars o edificis
limítrofs amb la via pública o que siguin autoritzades a ocupar algun espai, han de
portar a terme les reparacions escaients i han de reposar els elements afectats,
seguint les indicacions i sota la supervisió dels serveis municipals corresponents.
3.- En el cas de guals de vehicles de finques privades, locals o indústries, la
persona titular de la llicència s’ha de fer càrrec del manteniment de la superfície de
vorera destinada al pas de vehicles.
4.- Quan en un solar es realitzin obres, la persona titular de la llicència o promotora
s’han de fer càrrec del manteniment mínim de conservació de les voreres
confrontants amb els límits de l’esmentat solar mentre durin les obres, segons
especificacions indicades pels tècnics municipals.
Article 83.- Règim de sancions
1.- En el cas del punt 3. de l’apartat relatiu a numeració, descrit en l’article 80, si la
persona propietària un cop requerida no instal·la l’indicador de la numeració que li
correspongui, la seva actuació serà constitutiva d’una infracció lleu, i es sancionarà
amb multa des de 60 a 120 euros.
2.- La realització de conductes contràries a allò que es disposa en els punts 1, 2, 3 i
4 de l’apartat de conservació, reparació i substitució dels béns de domini públic,
descrites en l’article 80, seran constitutives d’una infracció greu, i es sancionarà
amb multa fins a 1.500 euros.
3.- En el cas que l’actuació no s’adeqüi a allò que disposa aquest capítol, el Servei
d’inspecció municipal requerirà les persones responsables perquè, en el termini de
15 dies, procedeixin a la realització de la mateixa.
Transcorregut el termini expressat sense haver sol·licitat la llicència, sense haver
ajustat l’actuació a les condicions assenyalades, o sense haver-la retirat, l’òrgan
competent procedirà a l’execució forçosa mitjançant l’execució subsidiària, essent
totes les despeses a càrrec de la persona interessada, sens perjudici de les
sancions que correspongui imposar per la infracció comesa.
Capítol XXI.- Ocupació i aprofitament del sòl de la via pública
Article 84.- Fonaments de la regulació
1.- Per poder ocupar les vies públiques urbanes, parcs municipals, o terrenys públic
amb tota mena de quioscs, barraques, parades, terrasses de bar i altres
instal·lacions semblants, caldrà obtenir la preceptiva llicència o concessió i pagar
els drets corresponents a l’ocupació autoritzada.
2.- No es concedirà mai la llicència municipal si les instal·lacions que es sol·liciten
poden representar un obstacle per a la circulació o limitar la visibilitat de les cruïlles.
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3.- Quan per qualsevol motiu l’Ajuntament acordi la supressió o trasllat d’una o més
instal·lacions o parades, el beneficiari o beneficiaris, estaran obligats a deixar lliure
la via pública en el termini màxim de 72 hores, sense que per aquest motiu pugui
al·legar el dret a cap mena d’indemnització.
4.- L’Ajuntament es reserva el dret d’aprovar models tipus de parades, quioscs,
taules, terrasses de bar i altres instal·lacions que es puguin situar en els espais
públics, i d’obligar, tant als sol·licitants nous com als beneficiaris antics, a adoptar
els dissenys aprovats, sense que en cap cas els afectats puguin exigir cap mena
d’indemnització.
5.- Les ocupacions de la via pública que comprèn aquesta Ordenança es
classificaran de la forma següent:
a) De temporada: són les que, com el seu nom indica, s’instal·len en determinades
èpoques de l’any.
b) En fires, festes, revetlles: són les que s’autoritzen per a la col·locació
d’instal·lacions destinades a la diversió del públic o per celebrar una solemnitat de
gremi o de barri.
c) Destinades a terrasses: són aquelles que s’autoritzen per a la instal·lació de
taules, cadires, veles, teulats, etc., en cafès, bars i establiments anàlegs.
d) Altres ocupacions: són aquelles que no estan incloses en cap de les
classificacions anterior.
6.- Les concessions de llicències per ocupar la via pública amb els elements i
instal·lacions classificats anteriorment, s’ajustaran a les regles d’aquesta
Ordenança. En els casos que sigui procedent, els interessats presentaran,
juntament amb la instància, la documentació acreditativa d’estar donats d’alta de
l’activitat econòmica corresponent i la pòlissa de la corresponent assegurança de
responsabilitat civil. En tota classe de sol·licituds es farà constar concretament la
superfície que es vol ocupar.
Si hi ha vela, es comptarà l’espai sortint.
Article 85.- Normes de conducta
Normes de conducta general per a tot tipus d’ocupacions previstes en aquest
capítol.
1.- Les instal·lacions no es podran fixar al sòl de la via pública i s’hauran de fer a
base de material i elements que permetin un desmuntatge fàcil i ràpid; en cap cas
no es permès d’utilitzar totxos i materials de construcció permanent. En el supòsit
que es consideri necessària una certa fixació, els Serveis Tècnics municipals,
determinaran el tipus d’enclavament adequat que produeixi el mínim dany a la via
pública.
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La concessió d’aquesta classe de llicència no donarà dret d’alterar el paviment, de
clavar-hi qualsevol element que el perjudiqui ni d’usar formes i procediments que el
puguin fer malbé.
No obstant, això, en els casos en què la via pública no estigui pavimentada, es
tolerarà la utilització de falques o altres elements clavats per fixar les instal·lacions,
però sempre amb l’obligació de tornar a omplir els forats de manera que quedin
ben tapats.
Els titulars de les llicències per a la venda de productes o mercaderies que estiguin
preparats o que es preparin amb sal, oli o altres substàncies que puguin corroir, fer
malbé, tacar o perjudicar d’alguna manera els paviments, hauran de col·locar un
entarimat de material impermeable entre el sòl ocupat i les instal·lacions de les
seves parades.
2.- Els titulars de les llicències per a instal·lacions de tota mena, situades a la via
pública, estaran obligats a conservar-les sempre en bon estat i netes i les
substituiran o pintaran sempre que els ho requereixi l’Ajuntament.
3.- No es podrà ocupar més superfície que la que indica la llicència.
4.- Els beneficiaris de les llicències no podran canviar la destinació de l’ocupació
sense l’autorització municipal prèvia, pagaran els drets establerts en les ordenances
fiscals de la forma que aquestes determinen i hauran de notificar a
l’Ajuntament els canvis de domicili.
5.- Els beneficiaris de les llicències estan obligats a complir les ordres i instruccions
que rebin de l’Ajuntament o dels funcionaris municipals encarregats de regular les
ocupacions de la via pública.
Es prohibeix deixar eines, materials o instruments de qualsevol mena a la via
pública i ocupar-la amb serveis particulars, tret dels casos, i amb les condicions que
indica aquesta Ordenança.
Els comerciants i industrials no podran, en cap cas, exposar ni disposar a la via
pública les seves mercaderies i productes sense haver obtingut la preceptiva
llicència municipal.
6.- Està totalment prohibit utilitzar la via pública per a exercir-hi qualsevol tipus
d’indústries.
Per tant, els tallers mecànics, fusteries, serradores, planxisteries, tallers de pintura,
garatges, tallers de reparació de cobertes per a pneumàtics, etc., utilitzaran
exclusivament les seves dependències per a l’exercici del seu treball.
Ocupacions de temporada, circumstancials, destinades a terrasses i d’altres
ocupacions
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Ocupacions de temporada.- Són les vendes a la via pública de productes que
només es venen en determinades èpoques de l’any.
L’Alcaldia determinarà discrecionalment quins d’aquest productes es permetran de
vendre a la via pública.
L’Ajuntament podrà limitar el nombre de parades d’aquesta mena de vendes; en
cada llicència s’indicarà i determinarà concretament el lloc on es situarà la parada.
L’Autoritat municipal atorgarà discrecionalment aquesta classe de llicències i, en
concedir-les, no estarà obligada a respectar distàncies mínimes entre les parades.
Ocupacions en fires, festes, revetlles, espectacles
S’inclouen en aquesta denominació les llicències d’ocupació de la via pública per a
col·locar-hi:
a) Envelats o tancats destinats a la celebració de balls, concerts o altres
espectacles.
b) Gronxadors, cavallets de fira i mecanismes semblants.
c) Casetes d’atraccions, circs ambulants i tómboles
d) Qualsevol tipus d’atracció a la via pública
Requisits i condicionaments:
1) La concessió d’aquestes llicències estarà condicionada a complir les normes
dictades en aquesta Ordenança, en relació a la higiene, seguretat i tranquil·litat
públiques i a les normes de circulació per al trànsit. La senyalització anirà a càrrec
dels sol·licitants, complint les indicacions que marqui l’Ajuntament.
2) L’autoritat municipal indicarà les vies públiques on es podran instal·lar les
atraccions.
En els casos que sigui necessari, les llicències portaran concretament el lloc
d’emplaçament, els dies i les hores de les actuacions i el termini màxim de
l’ocupació, així com el termini màxim de finalització de la música realitzada amb
qualsevol procediment.
3) No es permetrà cap mena de instal·lació que pugui produir danys o perjudicis als
jardins públics o privats o al paviment i en cas que hi hagi el temor fonamentat que
es produeixin danys, es podrà exigir fiança. La determinació de la quantitat de la
fiança que es pugui exigir com a garantia del que indiquen els apartats anteriors
correspondrà discrecionalment a l’Alcaldia.
Ocupacions destinades a terrasses
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S’inclouen en aquesta denominació les llicències que s’atorguin per instal·lar, a la
via pública, taules, cadires, paravents, para-sols, i altres elements al servei de
cafès, bars i establiments anàlegs.
1.- L’atorgament d’aquestes llicències es regirà per les especificacions que disposin
els serveis tècnics municipals.
2.- Horari d’obertura: de diumenge a dijous de 9 de matí fins les 22 hores. Els
divendres, dissabtes i vigílies de festius: de 9 del matí fins les 24 hores.
3.- Diàriament cal mantenir l’espai ocupat així com el seu entorn en les condicions
d’higiene i salubritat necessàries, per garantir que el municipi es mantingui net, i en
les condicions d’higiene i salubritat exigides legalment i reglamentàriament.
4.- Altres circumstàncies que es tindran en compte:
a) Els preceptes anteriors no alteren la condició de discrecional i a precari que
tenen aquestes autoritzacions, i es limiten a establir uns màxims d’ocupació a la via
pública, sense perjudici de les facultats de l’Ajuntament per denegar-hi qualsevol
tipus d’instal·lacions, o per anul·lar en qualsevol moment les llicències atorgades.
b) El sortint dels paravents no podrà excedir mai del sortint de la vela.
c) Es prohibeix, en principi, guardar a la via pública les taules, cadires, etc., quan es
treguin de les terrasses.
d) Les taules i cadires d’aquest capítol no podran ser de PVC. Seran d’alumini
color natural o de fusta natural. Els paraments i para-sols hauran de ser de tela
color cru, d’un color RAL comprès entre els 9001 o 9010 o simular, a determinar
pels serveis tècnics municipals. Les estructures d’aquests elements seran
d’alumini o fusta vista, coincidint amb el material i color de taules i cadires. Caldrà
requerir el vist i plau d’aquests elements per part dels serveis tècnics municipals
prèviament a la seva instal·lació.
e) L’autoritat municipal podrà disposar que els funcionaris municipals retirin, a
càrrec del beneficiari de la llicència, els elements que no tinguin les condicions
expressades i que no hagin estat retirats després del requeriment del Servei
Municipal d’Inspecció.
f) L’alçada dels para-sols serà aquella que no produeixi molèsties als vianants.
g) A les terrasses d’ús públic, la instal·lació de qualsevol mena d’element acústic
extern o de megafonia, així com la realització d’actuacions en viu, han de disposar
d’autorització expressa la qual ha d’assenyalar les condicions a complir per
minimitzar la seva possible incidència a la via pública segons la zona on tinguin lloc.
Altres ocupacions
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L’Autoritat Municipal podrà autoritzar o denegar discrecionalment qualsevol altra
classe d’ús anormal del sòl de la via pública que no estigui regulat en els articles
d’aquesta Ordenança.
Article 86.- Règim sancionador
Les conductes que siguin contràries a allò que s’estableix en aquest capítol, seran
tipificades com a lleus i sancionades amb multa fins a 750 euros.
Capítol XXII.- De la instal·lació d’antenes, aparells de climatització i altres
assimilables a l’exterior dels immobles
Article 87.- Fonaments de la regulació
L’objecte de regulació és la col·locació d’antenes, d’aparells de climatització –d’aire
condicionat, de ventilació, etc.- i altres elements assimilables a les façanes dels
edificis i en llocs visibles des de la via pública o espai públic, patis de ventilació,
patis d’illa i cobertes, i zones enjardinades, a l’efecte de preservar les condicions
estètiques dels immobles, i d’evitar la volada d’elements sobre la via pública.
Article 88.- Normes de conducta
Antenes
1.- La col·locació d’antenes es restringirà a les cobertes dels immobles. No es
podran emplaçar en les façanes dels immobles, indistintament que facin front a la
via pública o patis d’illa.
2.- Queda prohibida la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil fora dels
emplaçaments previstos en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, prèvia
obtenció de la corresponent llicència municipal. La instal·lació d’antenes de telefonia
mòbil quedarà limitada a l’entorn del àmbits on actualment ja existeixen aquests
tipus d’instal·lacions mentre no siguin delimitades àrees destinades a tal fi
mitjançant la tramitació d’una modificació de planejament general o del POUM
d’Òdena.
Aparells de climatització
1.- Els aparells de climatització no es podran emplaçar en les façanes principals
dels edificis ni en altres llocs visibles des de la via pública o espai públic. No obstant
això, podran emplaçar-se a la façana si s’integren en la composició arquitectònica
d’aquesta, es situen dintre dels forats de façana o dintre dels cossos tancats volats
existents, no sobresurten del pla de façana i no són visibles des de la via pública.
En aquest cas, la sortida de l’aire haurà d’estar sempre per damunt de 2,50 m de la
rasant de la voravia.
2.- Està expressament prohibida la seva ubicació com elements sortints de façana,
no integrats a aquesta a qualsevol alçada respecte de la rasant del carrer.
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3.- Podran col·locar-se aparells de climatització en les parts de l’edificació següents,
previ acord de la comunitat de propietaris de l’immoble en el cas d’edificis
plurifamiliars:
· A la façana de dóna al pati d’illa, sempre que s’instal·lin damunt del terra dels
balcons o elements volats que componen la façana.
· A la coberta de l’immoble o en els terrats del pati d’illa.
· En els patis de llum i de ventilació de les edificacions, previ acord de la comunitat
de propietaris de l’immoble.
4.- Els aparells que expulsin aire i produeixin soroll hauran d’adoptar les mesures
necessàries per evitar la incidència directa de l’aire expulsat i del soroll sobre les
obertures veïnes i complir l’ordenança de soroll i vibracions.
5.- Serà obligatori canalitzar l’aigua de condensació dels aparells de climatització
per evitar l’evacuació directa d’aquesta a la via pública.
6.- S’adoptaran les mesures correctores necessàries perquè els grups de
climatització i les seves canalitzacions no transmetin vibracions a la resta de
l’immoble.
7.- Els aparells de climatització i de ventilació no podran originar nivells de soroll
superiors als establerts en l’ordenança municipal d’Òdena, número 7 Reguladora de
Sorolls i Vibracions.
Article 89.- Règim de sancions
1.- La responsabilitat del compliment del que disposa aquest capítol correspon al
titular de la instal·lació.
2.- Quan es realitzi una instal·lació sense llicència o sense ajustar-se a les
condicions que s’assenyalen a la llicència, l’òrgan competent resoldrà la suspensió
immediata dels treballs d’instal·lació. En el termini de 15 dies comptats des de la
notificació de la suspensió, l’interessat haurà de sol·licitar l’oportuna llicència o, si
s’escau, ajustar la instal·lació a les condicions assenyalades.
3.- La realització de les conductes descrites en l’article precedent tindrà la
consideració d’infracció lleu, i serà sancionada amb multa fins a 750 euros.
4.- En el cas que la instal·lació no s’adeqüi a allò que disposa aquest capítol, el
Servei d’inspecció municipal requerirà les persones responsables perquè, en el
termini de 15 dies, procedeixin a la retirada de la instal·lació i a la reposició de
l’immoble a l’estat en que es trobava anteriorment.
Transcorregut el termini expressat sense haver sol·licitat la llicència, sense haver
ajustat la instal·lació a les condicions assenyalades, o sense haver retirat la
instal·lació, l’òrgan competent procedirà a l’execució forçosa mitjançant l’execució
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subsidiària, essent totes les despeses a càrrec de la persona interessada, amb la
incoació, així mateix, del corresponent procediment sancionador.

Capítol XXIII.- Sobre distribució de publicitat
Article 90.- Fonaments de la regulació
El present capítol té per objecte regular la distribució de publicitat a les bústies o al
carrer, amb la finalitat de dignificar el sector, racionalitzar l’activitat i reduir les
molèsties i els perjudicis que provoca al municipi.
Les empreses distribuïdores aconsellaran als seus clients incloure en els fulletons
publicitaris missatges d’educació ambiental i molt expressament, la necessitat de
dipositar la publicitat, una vegada utilitzada, en els contenidors de paper ubicats a la
població, amb la finalitat de garantir el seu reciclatge.
Així mateix, recomanaran a les empreses per a qui treballin, la necessitat d’usar
paper reciclat, de no usar paper clorat, d’evitar la plastificació i els prospectes
setinats, així com la conveniència d’afavorir l’ús de tintes ecològiques.
Article 91.- Normes de conducta
1.- En el terme municipal d’Òdena únicament podran repartir propaganda i dipositar
aquesta en les bústies i en les condicions que s’estableixen en aquest capítol, les
persones següents:
a) Les empreses de distribució de material publicitari, que estiguin legalment
constituïdes.
b) Els partits polítics i les institucions públiques en general que efectuïn propaganda
institucional en els termes que estableixen les Lleis.
c) Les associacions i entitats sense ànim de lucre, que tinguin el seu domicili radicat
a Òdena i anunciïn actes o campanyes relacionades amb el seu objecte i finalitat.
En altres casos, hauran de sol·licitar la deguda autorització municipal.
2.- Queda totalment prohibit deixar la publicitat al terra dels vestíbuls o portals de
les vivendes, així com repartir propaganda a la via pública, llevat dels casos
excepcionals i prèvia la corresponent autorització, que s’haurà de motivar.
Les persones que reparteixen publicitat domiciliària no podran deixar propaganda
fora del recinte privat dels edificis.
3.- La propaganda es dipositarà a les bústies de les vivendes o en els llocs que a tal
finalitat hagin destinat les comunitats de propietaris dels immobles.
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Per tal de garantir un bon servei, així com per evitar molèsties innecessàries als
ciutadans, el material distribuït tindrà les dimensions més habituals de les boques
de les bústies i en el seu cas, es plegarà adequadament.
4.- Entenent que la bústia és un bé privat, les empreses de distribució de material
publicitari a les bústies hauran d’abstenir-se de dipositar publicitat en aquelles on
estigui clara, visible i expressament indicada la voluntat de no rebre’n.
5.- No es permet col·locar publicitat sobre la part exterior dels vidres dels vehicles,
així com escampar i llençar tota classe de fulletons o papers de publicitat comercial
o qualsevol material similar en la via pública i en els espais públics i altres espais
definits a l’article 3 d’aquesta Ordenança.
6.- Tot el material publicitari repartit, sigui de les característiques que sigui, haurà de
portar en lloc visible i clarament identificatiu, el nom i l’adreça de l’empresa
distribuïdora i/o empresa anunciant. La manca de tal identificació donarà lloc a la
consideració que la propaganda s’ha repartit per una empresa no constituïda
legalment i per tant no autoritzada per realitzar tal activitat, i conseqüentment amb
això, donarà lloc a la incoació del corresponent expedient sancionador, essent la
persona responsable, l’empresa anunciant.
L’incompliment dels requisits per a l’exercici de l’activitat objecte d’aquest capítol,
donarà lloc a responsabilitat de les empreses anunciants quan l’empresa o persona
que faci el repartiment, no estigui degudament autoritzada per a tal finalitat.
Article 92.- Règim de sancions
Les conductes contràries a allò que s’estableix en l’article anterior serà constitutiu
d’una infracció lleu, i serà sancionat amb multa fins a 750 euros.
Article 93.- Intervencions específiques
1.- En els supòsits recollits en l’article 89, els agents de l’autoritat retiraran i
intervindran cautelarment els materials o mitjans emprats.
2.- Igualment, comminaran personalment a la persona infractora a que procedeixi a
retirar el material i reparar els danys efectuats amb la col·locació, sens perjudici de
les sancions que correspongui imposar per la infracció comesa.
En cas de no complir amb l’obligació de retirada comunicada per el Servei
d’inspecció municipal o la Policia Local, l’òrgan competent procedirà a l’execució
forçosa mitjançant l’execució subsidiària, essent totes les despeses a càrrec de la
persona interessada.
Capítol XXIV.- De l’evacuació de fums, gasos i bafs
Article 94.- Fonaments de la regulació
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El desenvolupament d’activitats domèstiques o industrials que suposin l’evacuació
de fums, gasos i bafs, cal que es mantingui dins els límits que exigeixen la
convivència ciutadana i el respecte als altres.
La regulació que es conté en aquest capítol es fonamenta en la protecció de la salut
pública i la salubritat, el respecte al medi ambient i el dret a gaudir d’un espai públic
net i no degradat.
Article 95.- Normes de conducta
1.- Les conduccions d’evacuació de fums, gasos i bafs hauran de sobresortir
verticalment de la coberta de l’immoble i en cap cas es podran expulsar directament
a l’exterior per façana ni per cap tipus de pati. Es prohibeix expressament la
instal·lació de xemeneies total o parcialment en façana d’accés a la via pública.
2.- La instal·lació de noves xemeneies en patis comunitaris requerirà la conformitat
de la comunitat de veïns, llevat d’autoritzacions indicades en escriptura pública.
3.- Per tal d’evacuar-los caldrà instal·lar conductes adequats fins a una alçada
determinada segons el tipus d’activitat o de combustió que generin, i a una distància
adequada de les construccions properes.
Classificació
A efectes de determinar la normativa específicament aplicable, els conductes de
fums, gasos i bafs es classifiquen en dues categories:
Domèstiques: xemeneies, barbacoes, estufes, cuines d’ús domèstic individual i
calefacció individual i altres de similars.
Activitats: estufes i cuines d’ús col·lectiu, calderes de tipus industrial, cremadors
industrials i qualsevol conducte d’evacuació de fums relacionat amb activitats o
establiments regulats d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre i Llei 11/2009,
de 6 de juliol i Decret 112/2010, de 31 d’agost.
Condicions
1.- Per a les activitats domèstiques s’estableix que la sortida de fums, gasos i bafs
estarà situada a una altura mínima que superarà en 1 metre per sobre de l’altura del
carener de l’immoble, exceptuant-se del seu compliment, tota edificació que es trobi
sense consolidar en allò referent a l’alçada i la seva sortida no causi perjudici
directe a tercers, previ informe dels serveis tècnics municipals.
L’esmentada elevació es comptarà a partir del cim de la coberta de la construcció
més alta, en cas de molèstia a veïns o no acord entre les parts, i previ informe dels
serveis tècnics municipals.
Els fums han de sortir fins a la coberta de l’edifici a través d’un conducte individual
en el qual s’activi mecànicament l’extracció.
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La instal·lació de barbacoes mòbils o fixes en patis comunitaris o terrasses dels
immobles, es podran autoritzar amb acord previ entre els propietaris de finques
veïnes o autorització corresponent de la comunitat de propietaris de l’immoble on
s’instal·lin.
2.- Els conductes d’evacuació de fums de les activitats tindran una altura mínima
que superarà en 1 metre l’altura dels careners dels edificis existents en un radi de
10 metres, i de les obertures habitades dels edificis existents en un radi entre 10 i
30 metres.
Els establiments que disposin de cuina o qualsevol altra instal·lació, com fregidores,
planxes, fogons, etc., que produeixin fums i bafs, hauran d’instal·lar una campana
perimetral, prevista de filtres antigreixos de tipus metàl·lic, per a l’extracció dels
fums i els bafs cap a l’exterior de l’establiment, mitjançant una xemeneia que haurà
de sobrepassar 1 m, com a mínim, la coberta de l’edifici.
Les xemeneies hauran de discórrer per patis de ventilació de l’edifici, aïllades
tèrmica i acústicament a fi de no produir molèsties a les obertures dels veïns.
En els extractors de les campanes de cuina, caldrà preveure que l’emissió acústica
d’aquests elements no afecti als edificis veïns.
No estan permeses les campanes que recirculen l’aire a l’interior del local desprès
de filtrar-lo.
Es prohibeixen expressament l’evacuació de fums i bafs als desguassos, als punts
de ventilació de serveis sanitaris i a qualsevol altre conducte de tipus comunitari.
Serà necessària l’obtenció d’una llicència municipal prèvia per instal·lar les
conduccions esmentades. El procediment d’atorgament de les llicències s’ajustarà
al que preveu la legislació de règim local.
La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació següent:
a) Instància segons model oficial
b) Descripció de l’element a instal·lar
c) Plànol d’emplaçament de l’immoble
d) Fotografia de l’immoble
e) Croquis de planta i alçat, si s’escau, per a la seva justificació compositiva
f) Autorització de la comunitat de propietaris o veïns colindants
Article 96.- Règim de sancions
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La realització de les conductes descrites a l’article precedent és constitutiva
d’infracció greu, que es sancionarà amb multa fins a 1.500 euros.
En cas que no es produeixi la retirada en el termini que disposi el Servei d’inspecció
municipal o la Policia Local, l’Ajuntament podrà retirar-los, amb càrrec a la persona
responsable de la seva instal·lació, sens perjudici de les sancions que correspongui
imposar per la infracció comesa.
TÍTOL SEGON
Disposicions comuns sobre el règim sancionador i altres mesures d’aplicació
Capítol I.- Disposicions generals
Article 97.- Disposicions generals
En la seva condició de policia administrativa, la Guàrdia Municipal d’Òdena i el
Servei d’Inspecció municipal, d’acord amb la legislació que li és aplicable, és
l’encarregada de vetllar pel compliment d’aquesta Ordenança, de denunciar, quan
s’escaigui, les conductes que siguin contràries a la mateixa, i d’adoptar, en el seu
cas, les altres mesures d’aplicació.
Article 98.- Deure de col·laboració ciutadana en el compliment de l’Ordenança.
1.- Totes les persones que es trobin en el terme d’Òdena, tenen el deure de
col·laborar amb les autoritats municipals o els seus agents, per tal de preservar les
relacions de convivència ciutadana i civisme a l’espai públic.
2.- A efectes de l’establert a l’apartat anterior, l’Ajuntament d’Òdena posarà els
mitjans necessaris per tal de facilitar que, en compliment del seu deure de
col·laboració, qualsevol persona pugui posar en coneixement de les autoritats
municipals els fets que hagin conegut que siguin contraris a la convivència
ciutadana o al civisme.
3.- D’acord amb el que es preveu a la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció del Menor,
tots els ciutadans i ciutadanes tenen el deure de comunicar a les autoritats o agents
més pròxims qualsevol situació que detectin de risc o desempara d’un menor. Així
mateix, tots els ciutadans i ciutadanes que tinguin coneixement que un menor no
està escolaritzat o no assisteix al centre escolar de manera habitual, han de posarho en coneixement dels agents més pròxims o de l’autoritat competent, a efectes
que s’adoptin les mesures pertinents.
Article 99.- Elements probatoris dels agents de l’autoritat
1.- En els procediments sancionadors que s’instrueixin en aplicació d’aquesta
Ordenança, els fets constatats per agents de l’autoritat tenen valor probatori,
d’acord amb la normativa aplicable a l’efecte, sens perjudici d’altres proves que
puguin aportar els interessats.
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2.- Als expedients sancionadors que s’instrueixin, i amb els requisits que
correspongui d’acord amb la legislació vigent, s’hi podran incorporar fotografies dels
fets denunciats, que permetin acreditar els fets recollits a la denúncia formulada
d’acord amb la normativa aplicable.
Article 100.- Denúncies ciutadanes
1.- Sens perjudici de l’existència d’altres interessats a part del presumpte infractor,
qualsevol persona, en compliment de l’obligació prevista a l’article 68, 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 de 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 denunciant la iniciació de
l’esmentat procediment i, en el seu cas, la resolució que hi recaigui.
Article 101.- Identificació personal i acreditació del domicili habitual del
denunciat
Les persones denunciades no residents als terme municipal d’Òdena hauran de
comunicar i acreditar a l’agent de l’autoritat denunciant, als efectes de notificació, la
seva identificació personal i domicili habitual. Els agents de l’autoritat podran
comprovar en tot moment si la direcció proporcionada per la persona infractora és la
correcta.
Capítol II.- Règim sancionador
Article 102.- Tipificació de les infraccions
1.- Són infraccions administratives els fets o conductes que impliquin l’incompliment
total o parcial de les obligacions o prohibicions establertes en aquesta Ordenança
municipal, d’acord amb les sancions que acompanyen a cada capítol.
2.- Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
3.- En casos de reincidència de les infraccions:
a) La reincidència en una infracció lleu es tipifica com a infracció greu.
b) La reincidència en una infracció greu es tipifica com a infracció molt greu.
Article 103.- Graduació de les sancions
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1.- La imposició de les sancions previstes en aquesta Ordenança es guiaran per
l’aplicació del principi de proporcionalitat i, en tot cas, es tindran en compte els
criteris de graduació següents:
a) la gravetat de la infracció
b) L’existència d’intencionalitat
c) La naturalesa dels perjudicis causats
d) La reincidència
e) La reiteració
f) El benefici obtingut
2.- S’entén que hi ha reincidència quan s’ha comès en el termini d’una any més
d’una infracció d’aquesta Ordenança i ha estat declarat per resolució ferma. Hi ha
reiteració quan la persona responsable ja ha estat sancionada per infraccions
d’aquesta Ordenança o quan s’està instruint altres procediments sancionadors per
infraccions d’aquesta Ordenança.
3.- En la fixació de la multa es tindrà en compte que, en tot cas, el compliment de la
sanció no resulti més beneficiosa per a la persona infractora que el compliment de
les normes infringides.
Article 104.- Responsabilitat de les infraccions
1.- Les accions o omissions que contravinguin allò que regula aquesta Ordenança
generaran responsabilitat de naturalesa administrativa, sens perjudici de la que
pugui ser exigible en via penal o civil, respectant sempre el principi non bis in idem.
2.- Són responsables directes les persones autores materials de les infraccions,
sigui per acció o per omissió, tret dels supòsits que aquests siguin menors d’edat o
concorri en ells alguna causa legal d’imputabilitat, cas en què seran responsables
directes el pares, mares, tutors, tutores, guardadors, guardadores legals o aquelles
persones que posseeixin la seva custòdia legal.
3.- En el cas que, una vegada practicades les diligències d’investigació oportunes
adreçades a individualitzar la persona o persones infractores, no sigui possible
determinar el grau de participació dels diversos subjectes que hagin intervingut en
la comissió de la infracció, aquests respondran solidàriament tant de les infraccions
comeses com de les sancions que s’imposin.
Article 105.- Prescripció general d’infraccions i sancions
1.- Les infraccions i sancions tipificades en aquesta Ordenança que no tinguin un
termini específic de prescripció en la normativa sectorial aplicable, prescriuran en
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els terminis establers en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, és a dir:
· Infraccions: comptades des de la data de la comissió de la infracció:
•
•
•

Molt greus: als 3 anys
Greus: als 2 anys
Lleus: als 6 mesos

· Sancions: comptats des del dia següent a aquell en què adquireix fermesa la
resolució sancionadora:
•
•
•

Per infraccions molt greus: als 3 anys
Per infraccions greus: als 2 anys
Per infraccions lleus: a l’any

2.- Interromp la prescripció de les infraccions la iniciació, amb coneixement de la
persona interessada, del procediment sancionador, es reprèn el termini de
prescripció si l’expedient sancionador estigués paralitzat durant més d’un mes per
causa no imputable a la presumpta persona responsable.
3.- Interromp la prescripció de les sancions la iniciació, amb coneixement de la
persona interessada, del procediment d’execució, es reprèn el termini de prescripció
si aquell estigués paralitzat durant més d’un mes per causa no imputable a la
persona infractora.
4.- Transcorreguts sis mesos des de l’inici del procediment sancionador sense que
aquest s’hagi resolt o notificat, es produirà la seva caducitat.
Aquests terminis s’interrompran en el supòsit que el procediment s’hagués paralitzat
per alguna causa imputable als interessats o perquè els fets hagin passat a la
jurisdicció penal.
Article 106.- Concurrència de sancions
1.- Incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les quals hi
hagi relació de causa a efecte, s’imposarà només la sanció que resulti més elevada.
2.- Quan no es doni la relació de causa a efecte a la que es refereix l’apartat
anterior, als responsables de dues o més infraccions se’ls imposaran les sancions
corresponents a cadascuna de les infraccions comeses llevat que s’apreciï identitat
de subjectes, fets i fonaments. En aquest darrer supòsit s’aplicarà el règim que
sancioni amb major intensitat, gravetat o severitat la conducta de la que es tracti.
Article 107.- Apreciació de delicte o falta
1.- Quan les conductes a que es refereix aquesta Ordenança poguessin constituir
infracció penal, es remetran al Ministeri Fiscal o a l’autoritat judicial que
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correspongui els antecedents necessaris de les actuacions practicades, quedant en
suspens el procediment fins que no hi hagi resolució judicial.
Article 108.- Òrgan competent
A l’efecte d’incoar expedient, nomenar-ne instructor i sancionar, l’òrgan competent
és l’Alcalde President de la Corporació.
Article 109.- Finalització del procediment
1.- Un cop començat el procediment sancionador, si l’infractor reconeix la seva
responsabilitat, es resoldrà amb la imposició de la sanció que procedeixi.
2.- Les persones denunciades poden assumir la seva culpabilitat, mitjançant el
pagament de les multes, amb una reducció del 30% de l’import de la sanció que
aparegui en el plec de càrrecs o la proposta de resolució si el pagament es fa
efectiu abans de la resolució.
3.- El pagament voluntari en qualsevol moment anterior a la resolució implica la
terminació del procediment, sense perjudici de poder interposar els recursos
corresponents.
4.- Les sancions pecuniàries imposades per la present Ordenança que no es paguin
en els terminis establerts a la resolució sancionadora, d’acord amb allò que disposa
la Llei General Tributària, podran exigir-se per la via de constrenyiment.
Article 110.- Procediment sancionador aplicable
A l’inici, instrucció i resolució dels procediments de sanció de les infraccions
d’aquesta Ordenança, se seguiran les prescripcions de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, i del Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat
sancionadora, (RD 1398/1993, de 4 d’agost) que la desenvolupa.
Article 111.- Pagament de la sanció
Les persones denunciades poden assumir la seva culpabilitat i conformitat
mitjançant el pagament de les sancions de multa, amb una reducció del 50 % de
l’import de la sanció que aparegui en el plec de càrrecs o la proposta de resolució si
el pagament es fa efectiu abans de la resolució sancionadora.
Article 112.- Activitats alternatives a la sanció econòmica
1.- Les infraccions lleus poden tenir com a mesura alternativa/commutadora de la
sanció econòmica, la realització de treballs de reparació o de prestacions socials
pro comunitat, quan els autors tinguin edat laboral.
2.- Queden excloses de la possibilitat de commutar la sanció:
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a) Els pares o mares, tutors o tutores, o guardadors o guardadores, que siguin
considerats responsables de les infraccions comeses pels menors.
b) Les persones que hagin reincidit en la comissió d’una mateixa infracció.
c) Les persones que hagin obstruït o obstaculitzat l’actuació municipal durant la
instrucció del procediment sancionador.
3.- Per tal que la mesura alternativa tingui un caràcter plenament educatiu, ha
d’ajustar-se als principis següents:
a) Ser acceptada voluntàriament i formalment per l’infractor.
b) Ser adequada a les característiques i actituds de l’infractor.
c) Ser significativa i coherent amb la infracció comesa.
d) Anar dirigida a la reparació dels danys, de danys similars o a adquirir consciència
dels danys causats.
e) Cal concretar l’abast de l’activitat en un calendari (nombre d’hores o extensió).
f) El temps transcorregut des de la comissió de la infracció i fins a l’aplicació de la
mesura correctora no ha de ser superior a un any.
4.- La durada màxima de l’activitat alternativa a la sanció econòmica és de quaranta
hores.
5.- En incoar l’expedient s’ha d’informar a l’interessat de la possibilitat d’acollir-se a
la commutació de la sanció. La sol·licitud d’acolliment al procediment de
commutació, s’ha de realitzar durant els quinze dies de vista i audiència atorgats
amb motiu de la incoació de l’expedient sancionador i suposa el reconeixement de
la infracció. Un cop acceptat per l’instructor/a del procediment, es suspèn la
tramitació de l’expedient sancionador. Si la persona que ha comès la infracció no
realitza positivament les activitats alternatives/commutadores establertes, es
continuarà amb la tramitació de l’expedient sancionador i recaurà sobre ella la
sanció econòmica íntegra que correspongui.
6.- Aquesta mesura commutadora de la sanció econòmica serà aplicable als
següents capítols:
•

Capítol V.- Necessitats fisiològiques

•

Capítol VI.- Consum de begudes alcohòliques, estupefaents i drogues

•

Capítol IX.- Ús impropi de l’espai públic, zones naturals, espais verds i
marges de les rieres i torrents
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•

Capítol XII.- Grafits, pintades i altres expressions gràfiques

Disposició addicional
Única.- En el supòsit que la legislació sectorial modifiqui la tipificació de les
infraccions que contempla la present Ordenança, en virtut del principi de jerarquia i
reserva de llei, tots aquells articles que es contradiguin amb l’esmentada legislació,
quedaran sense efecte.
Disposició derogatòria
Única.- Queda derogada l’Ordenança municipal especial reguladora de la neteja i
tancament de terrenys i solars, aprovada definitivament en sessió plenària
extraordinària celebrada el dia 1 de juliol de 1995 i totes aquelles que siguin
incompatibles amb el que es regula en la present ordenança.
Disposició final
Única.- Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir de 15 dies hàbils des del dia
següent al de la seva publicació al BOPB.
Òdena, 11 de febrer de 2014.
L’alcalde

Pep Solé Vilanova

