
 

 

ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA DE 

L’AJUNTAMENT DE LA RIERA DE GAIA 

 

TITOL 1 -DISPOSICIONS GENERALS 

CAPITOL PRIMER.- OBJECTE, MARC LEGAL I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Art. 1- Objecte de l’ordenança 

Aquesta ordenança té per objecte preservar l’espai públic com a lloc de convivència i 

civisme, on totes les persones hi puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de 

lliure circulació, oci, trobada i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels 

altres  i a la pluralitat d’expressions culturals, polítiques, lingüístiques i religioses i de 

forma de vida diverses i per aquest motiu arbitra mecanismes per corregir, i si escau, 

sancionar totes aquelles actituds incíviques, negligents i irresponsables que atemptin 

contra la bona convivència i la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes. 

Art. 2- Fonaments legals 

La present ordenança es dicta a l’empara del que disposen els articles 139 i següents de 

la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, art. 237 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 art. 4, 58 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 

qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 

Així mateix la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, i la 

Llei orgànica4/2015, de 30 de març, de protecció de seguretat ciutadana, i també la Llei 

2/1985, de 21 de gener, de protecció civil, Llei 11/2009, de 6 de juliol, i la llei 16/1991, 

de 10 de juliol de les policies locals de Catalunya, constitueix el marc específic 

habilitador de l’actuació municipal en l’àmbit de la via pública i de la convivència 

ciutadana, sense perjudici de les normes de rang i àmbit diversos que també afecten 

aquesta matèria i el procediment administratiu comú. 

Art.3- Àmbit d’aplicació objectiva 

1.Aquesta ordenança serà d’obligat compliment a tot el terme municipal de La Riera de 

Gaià. 

2.Particularment és d’aplicació a tots els espais públics, com ara els carrers, les vies de 

circulació, les voreres, les places ,les avingudes, els passeigs ,els passatges,  els parcs, 

jardins i altres espais o zones verdes o forestals, els aparcaments, les fonts i els estanys, 

els edificis públics i 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. 

3.Així mateix, l’Ordenança s’aplica a aquells espais, construccions, instal·lacions, 

vehicles o elements que estiguin destinats a un ús o un servei púbic de titularitat d’una 

administració diferent a la municipal o de qualsevol altre entitat o empresa, pública o 



privada. Quan sigui el cas, l’Ajuntament de La Riera de Gaià impulsarà la subscripció 

de convenis específics amb els titulars dels esmentats espais, construccions, 

instal·lacions, vehicles o elements a fi de dotar de la cobertura jurídica necessària a la 

intervenció municipal. 

4. L’Ordenança s’aplicarà també als espais, les construccions, les instal·lacions i els 

béns de titularitat privada quan des d’ells es realitzin conductes o activitats que afectin o 

puguin afectar negativament la convivència i el civisme als espais, instal·lacions i 

elements assenyalats en els apartats anteriors, o quan es descuit o la manca d’un adequat 

manteniment dels mateixos per part dels seus propietaris o propietàries, arrendataris o 

arrendatàries o usuaris o usuàries pugin comportar igualment conseqüències negatives 

per a la convivència o el civisme a l’espai públic. 

Art. 4- Àmbit d’aplicació subjectiva 

1.Aquesta Ordenança s’aplica a totes les persones que es troben al terme municipal de 

La Riera de Gaià, sigui quina sigui la seva concreta situació jurídica administrativa. 

2. Aquesta Ordenança és aplicable a les conductes realitzades pels menors d’edat, amb 

els termes i amb les conseqüències previstes en el seu article 20 i a la resta de 

l’ordenament jurídic. En els supòsits en que així es prevegi expressament, els pares i 

mares o tutors o tutores, o guardadors o guardadores, també podran ser considerats 

responsables de les infraccions comeses pels menors quan concorri, per part d’aquells, 

dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple inobservança. 

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 qual es refereix 

l’article 6. 

CAPITOL SEGON.- DRETS I DEURES DELS CIUTADANS 

Art. 5- Principi de llibertat individual i deures generals de convivència, de civisme i 

de col·laboració ciutadana 

1.Totes les persones a les quals es refereix l’article anterior tenen dret a comportar-se 

lliurement als espais públics de la ciutat i a esser 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. 

2.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 estan al 

terme municipal de La Riera de Gaià, sigui quin sigui el títol o les circumstàncies en 

què ho facin o la situació jurídica administrativa en què es trobin han de respectar les 

normes de conducta previstes en la present Ordenança, com a pressupost bàsic de 

convivència a l’espai públic. 

3.Ningú no pot amb el seu comportament, menyscabar els drets de les altres persones, ni 

atemptar contra la seva dignitat o la seva llibertat  d’acció. Hom s’abstindrà 

particularment de realitzar pràctiques abusives, arbitràries  o discriminatòries o que 

comportin violència física o coacció moral o psicològica o d’altra manera. 



4.És un deure bàsic de convivència ciutadana tractar amb respecte, atenció, consideració 

i solidaritat especials aquelles persones que, per la seva circumstàncies personals,socials 

o de qualsevol altre índole, més ho necessitin. 

5.Tothom té l’obligació d’utilitzar correctament els espais públics del poble 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. 

6.Tots els propietaris o ocupants d’immobles, edificis, construccions, instal·lacions, 

vehicles o altres béns de titularitat privada estan obligats a evitar que, des dels mateixos, 

puguin produir-se conductes o activitats que causin molèsties innecessàries a les altres 

persones. 

7. En cas d’activació del corresponent Pla de Protecció Civil, els veïns tenen el deure 

d’obeir les instruccions de les autoritats locals destinades a l’efecte, així com d’efectuar 

les prestacions personals o materials que determinin l’alcalde o l’autoritat competent en 

protecció civil. 

8. En el marc del deure general de col·laboració, la ciutadania podrà posar 

immediatament en coneixement de l’autoritat municipal les presumptes infraccions 

d’aquesta Ordenança que presenciïn o de les quals tinguin coneixement cert. 

CAPÍTOL TERCER.- ORGANITACIÓ I AUTORITZACIÓ D’ACTES PÚBLICS 

Art. 6 Organització i autorització d’actes públics 

1.Tota ocupació de la via pública resta sotmesa a l’obtenció prèvia de la corresponent 

llicència o autorització municipal, sent requisit imprescindible assegurar que es 

compleixi la normativa legal a la qual es trobi subjecta. 

2.Els organitzadors d’actes celebrats als espais públics, com els titulars d’una 

autorització d’ocupació dels mateixos han de garantir la seguretat de les persones i dels 

béns. A aquestes efectes han de complir amb les condicions de seguretat generals i 

d’autoprotecció que es fixin en cada cas per l’òrgan competent, així com aquelles altres  

que segons la normativa reguladora hi siguin aplicables. Quan les circumstàncies ho 

aconsellin, l’Ajuntament podrà exigir als organitzadors o titulars de l’ocupació 

autoritzada dipositin una fiança en la Tresoreria Municipal o subscriguin una pòlissa 

d’assegurança per respondre dels danys i els perjudicis que es puguin causar, amb una 

cobertura suficient i per tot el període de durada de l’acte o ocupació autoritzada. 

3. Els organitzadors d’actes públics en atenció als principis de col·laboració, 

corresponsabilitat i confiança amb l’autoritat municipal hauran de vetllar perquè els 

espais públics utilitats no s’embrutin i no es deteriorin els seus elements urbans i 

arquitectònics, restant obligats, en el seu cas, a la corresponent reparació, reposició i/o 

neteja. 

4. L’Ajuntament no atorgarà autorització per al celebració d’esdeveniments festius, 

musical, 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.  

5. Els organitzadors de qualsevol acte públic de  naturalesa cultural, festiva, lúdica o 

esportiva, vetllaran per tal que duran la seva celebració es respectin les normes de 

conducta descrites en la present Ordenança. En tot cas els organitzadors dels actes 

hauran de comunicar immediatament als agents de l’autoritat. 

TÍTOL 2. DEL COMPORTAMENT DELS CIUTADANS A LA VIA PÚBLICA I 

ALS ESPAIS PÚBLICS 

Art. 7 Principis bàsics de la convivència ciutadana 

1.Els principis bàsics de convivència ciutadana són el respecte, la tolerància i la 

solidaritat. Aquests principis haurien de presidir els comportaments de les persones, 

individualment i/o col·lectivament, per tal de garantir l’exercici de la lliure iniciativa en 

tots els aspectes relacionats amb la vida ciutadana. 

2.L’autoritat municipal, ha de promoure el principi bàsic de la convivència ciutadana i 

el respecte per les diferents expressions socials, polítiques, ètniques, religioses, 

culturals...Igualment ha d’evitar qualsevol actitud o pràctica que vulneri el dret a la 

intimitat, a la convivència ciutadana pacífica, a l’ús d’espais públics i en definitiva a 

lliure exercici dels drets i les llibertats legalment reconeguts i garantits. 

CAPÍTOL PRIMER.-  ALTERACIONS DE L’ORDRE SOCIAL 

Art. 8- Fonaments de la regulació 

La regulació que es conté en aquest capítol es fonament en el dret a la seguretat, el 

descans i tranquil·litat dels veïns i veïnes en especial protecció dels menors així com el 

respecte al medi ambient. 

Art. 9- Normes de conducta 

1.S’ha de garantir el compliment de les obligacions de respecte  al descans dels veïns i 

veïnes, evitant que s’alteri la pacífica convivència. 

a) Queda prohibit alterar greument d’ordre i la tranquil·litat pública amb escàndols, 

baralles, crits, sorolls, música sempre que el nivell sonor sigui permés per la Llei 

16/2002, de 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica i el mapa acústic de 

La Riera de Gaià aprovat pel ple de la corporació en sessió extraordinària de data 24 

d’octubre de 2005 i/o emanacions de fums, olors , gasos perjudicials o molestos. 

En la graduació de sanció es tindrà en compte com a circumstància agreujant que els 

fets tinguin lloc entre les 00.00 i les 8.00 del matí. 

b) Els establiments oberts al públic que estiguin dins de l’àmbit d’aplicació de la Llei 

11/2009 d’establiments públics i activitats recreatives, o normativa que el substitueixi i 

que puguin emetre música mecànica o en directe, hauran de mantenir en tot moment les 

portes de l’establiment totalment tancades. 



c) El funcionament anormal de qualsevol activitat d’espai públic o privat que afecti i 

pertorbi la convivència ciutadana i el descans dels veïns i veïnes. 

2. Queda prohibit fer foc, tirar petards i/o focs artificials exceptuant els actes autoritzats 

i revetlles tradicionals. En tots els casos s’haurà de prendre les degudes precaucions per 

tal de no causar molèsties a les persones ni danys materials. 

3. Queda prohibit circular o bé restar estacionat amb qualsevol vehicle amb el 

reproductor musical sempre que el nivell sonor sigui superior al permés a la norma 

reguladora. 

4. Faltar al respecte, menyspreu o qualsevol altre conducta contra l’autoritat municipal o 

altre, quan aquesta conducta no sigui constitutiva d’infracció penal. 

Art. 10.- Règim de sancions 

La realització de conductes descrites a l’article 9 seran constitutives d’una infracció lleu 

i es sancionarà amb una multa d’entre 50 i 100 €. 

CAPITOL SEGON.- CONSUM DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES, 

ESTUPEFAENTS I DROGUES A LA VIA PÚBLICA O ESPAIS PÚBLICS 

Art. 11.-Fonament de la regulació 

La regulació que es conté en aquest capítol fonamenta la protecció de la salut pública i 

la salubritat, el respecte al medi ambient, la protecció als menors, el dret al descans i 

tranquil·litat dels veïns i veïnes, el dret a gaudir d’un espai públic net i no degradat, 

l’ordenada utilització de la via púbica, la garantia de la seguretat pública, a més d’altres 

béns com ara la competència lleial en el marc d’una economia de  mercat i els drets dels 

consumidors o consumidores i usuaris i usuàries. 

Art. 12- Normes de conducta 

1.Queda expressament prohibit el consum de begudes alcohòliques de qualsevol tipus 

en espais públics, als carrers, places, pàrkings, interiors de vehicles estacionats en 

aquests llocs i similars. S’exceptuaran aquells espais públics que comptin amb la 

corresponen autorització o permís municipal. 

2.Resta especialment prohibit el consum de begudes alcohòliques descrit en l’apartat 1 

quan pugui alterar greument la convivència ciutadana. A aquests efectes s’entendrà que 

es produeix l’esmentada alteració quan concorrin alguna de les circumstàncies següents. 

a) Quan, per la morfologia o la naturalesa del lloc públic, el consum es faci de forma 

massiva per grups de ciutadans o ciutadanes o convidi a l’aglomeració d’aquests. 

b) Quan, com a resultat de l’acció del consum, es deteriori la tranquil·litat de l’entorn o 

es provoquin situacions d’insalubritat, es superin els límits acústics o es vulnerin les 

normes sobre contaminació acústica i mediambiental. 

c) Quan el consum s’exterioritzi de forma denigrat per als vianants o la resta dels 

usuaris dels espais públics o quan es vulnerin les normatives sobre gestió de residus 

municipals i neteja viària o es reprodueixin actes de vandalisme en el mobiliari urbà. 



d) Quan els llocs on es consumeixi es caracteritzin per l’afluència de menors o la 

presència d’infants i adolescents. 

3.Serà responsabilitat dels establiments d’oci i/o locals en els quals s’expedeixin 

begudes alcohòliques garantir que els clients no surtin amb gots i ampolles al carrer. 

4.És prohibit el consum de drogues, estupefaents o substàncies psicotròpiques 

declarades il·legals per la legislació vigent, tot i que constitueixi infracció penal, a les 

vies públiques, així com els espais privats oberts al públic. 

5. En cap cas es permetran situacions d’embriaguesa  i/o drogoaddicció, que afecti a la 

pacífica convivència. 

Art. 13- Règim de sancions 

La realització de les conductes descrites a l’article 12.1a) serà constitutiva d’infracció 

lleu i es sancionarà amb una multa d’entre 50 i 100€, la resta seran infraccions greus i es 

sancionarien amb multa d’entre 100 i 300 €, tret que els fets siguin constitutius d’una 

infracció més greu. 

CAPITOL TERCER.- DEGRADACIÓ VISUAL DE L’ENTORN 

Art. 14.-Fonaments de regulació 

La regulació que es conté capítol es fonamenta en el dret a gaudir del paisatge urbà, que 

és indissociable del correlatiu deure de mantenir-lo en condicions de neteja, polidesa i 

ornat. 

Tots els ciutadans de La Riera de Gaià i els visitants tenen el deure de col·laborar en 

evitar que el poble s’embruti o es deteriori i ajudar a prevenir-ho. 

Art. 15.- Normes de conducta 

NO es podran realitzar a la via pública i espais públics, les conductes i actes següents :  

1.En relació al tractament de residus i escombraries, resta prohibit : 

a)Tirar i/o dipositar escombraries a llocs públics o fora dels contenidors i papereres 

habilitats a tal efecte segons estableix la normativa reguladora. 

b)Transferir als contenidors del servei municipal de recollida de residus qualsevol tipus 

de materials o deixalles de construcció. Sempre s’haurà d’acreditar que la gestió 

d’aquests tipus de residus s’ajusta a la normativa vigent. Serà preceptiva la utilització de 

contenidors homologats per a obres quan els materials d’extracció o arreplec excedeixin 

del volum 1 metre cúbic i sotmesa a tramitació del corresponent permís per l’ocupació 

de la via pública. 

c) Deixar les andròmines i/o voluminosos sense previ avís a l’Ajuntament i deixar-les 

en dies no permesos, s’hauran de deixar a la via pública a partir de les 21.00 del dia 

abans de la recollida i el seu volum no podrà accedir d’un metre cúbic.  

d) Abandonar estris, mobles, trastos, electrodomèstics, aparells elèctrics i similars a la 

via pública, camins, entorns naturals i als espais oberts sense edificar, tant públics com 

privats. 



e) Abocar i abandonar les restes vegetals (restes de poda i llenyosos o restes de jardí) no 

assimilables a la brossa orgànica a la via pública en grans quantitats i/o als contenidors 

destinats a tal efecte atès que aquests serveixen per a petites quantitats . 

2.Fer necessitats fisiològiques com ara defecar o orinar, en espais diferents als habilitats 

a l’efecte. 

3. a)Llençar, tirar o embrutar els espais públics amb residus o qualsevol objecte que 

embruti.  

b)Quan els objectes tirats als espais públics siguin susceptibles d’ocasionar un greu 

dany, la infracció es qualificarà com a molt greu. 

4.Abocar aigües residuals, aigües de piscines i altres substàncies perilloses o no a la via 

pública. Les aigües de piscina s’hauran d’abocar a les xarxes pluvials , mai a les xarxes 

de clavegueres. 

5.Causar perjudicis a l’arbrat, els parterres, les plantacions, els jardins o conreus, així 

com extreure plantes dels jardins públics i qualsevol altre conducta que pugui perjudicar 

al Medi Ambient. 

6.Banyar-se o rentar-se a les fonts públiques no autoritzades. Fer servir sabó o altres 

productes de neteja a les fonts públiques. 

7.Rentar animals a les fonts públiques i demés espais públics. 

8.Moure o desplaçar elements,béns mobles o de serveis del seu lloc original. En 

especial, senyals circumstancials, contenidors, abalisaments, tanques, cons... Així com 

el seu deslluïment mitjançant pintades, enganxines o qualsevol altre medi. 

9.Fer grafittis i pintades en edificis i equipaments públics i en edificis privats, sense la 

corresponent autorització municipal. 

10. La col·locació de cartells o fulletons, així com altres conductes d’embrutiment del 

patrimoni públic i/o privat que provoquin una degradació visual de l’entorn, llevat dels 

espais  que expressament el consistori dediqui a tal efecte. Per a la col·locació de 

pancartes es necessitarà la corresponent autorització municipal. 

11. Els industrials que facin ús autoritzat de la via pública en el desenvolupament de la 

seva activitat, estan obligats a mantenir net i en bon estat l’espai públic del qual disposa. 

Així mateix s’haurà de tenir en compte el següent pel que fa als residus comercials, 

industrials i especials : 

Els usuaris comercials estan obligats a fer la separació en origen de les fraccions 

residuals i a disposar d’un sistema de gestió propi, o en defecte d’aquest acollir-se al de 

l’Ajuntament. 

Els productors, posseïdors i tercers autoritzats que produeixin o transportin residus 

industrials i espacials estan obligats a complir amb la normativa corresponent, impedint 

l’abocament en els circuits i contenidors municipals. 

Aquests productors i posseïdors de residus industrials han de justificar i facilitar a 

l’Ajuntament tota la informació referent a la gestió d els seus residus que se’ls demani 



sobre l’origen, naturalesa, composició, característiques, quantitat, forma d’evacuació, 

sistema de pretractament definitiu i destinació final dels seus residus. 

S’haurà de facilitar a l’Ajuntament en tot moment, les actuacions d’inspecció, vigilància 

i control que aquest tingui per convenient realitzar. 

Residus especials es consideren aquells que a causa de la seva composició han de ser 

gestionats de manera diferent pel risc que comporten. Són del tipus : pintures, llums i 

fluorescents, olis usats, bateries de cotxe, piles, productes químics, electrodomèstics, 

entre d’altres. 

Aquests residus hauran de ser dipositats a la deixalleria i no es poden dipositar  barrejats 

amb altres materials en les contenidors de recollida municipal situats al carrer, ni es per 

permet deixar-los abandonats a la via pública o qualsevol altre espai públic. 

Art. 16 Neteja i manteniment de solars 

1.Als efectes d’aquesta ordenança tindran la consideració de solars, les superfícies de 

sòl urbà aptes per a l’edificació que reuneixin els requisits establerts per la Llei 

d’urbanisme, així com aquelles altres finques que tinguin la consideració de sol urbà 

consolidat i no consolidat. 

2.Queda prohibit llançar brossa o residus sòlids en solars  i espais lliures de propietat 

pública i privada. 

3.Els propietaris de tota classe de terrenys i construccions hauran de destinar-los a uos 

que no resultin incompatibles amb el planejament urbanístic i mantenir-los en 

condicions de seguretat, salubritat i ornat públic. 

4.Així mateix també quedaran subjectes al compliment d eles normes sobre protecció 

del medi ambient i dels patrimonis arquitectònics i arqueològics i sobre rehabilitació 

urbana, restant expressament prohibit mantenir en ells brosses, residus sòlids urbans o 

escombraries. Això inclou l’exigència de mantenir unes condicions de neteja, 

desinfecció i desratització dels esmentats solars. 

5.També s’hauran de procedir a la retirada de la vegetació incontrolada que hi pugui 

créixer i a la seva neteja, especialment en aquelles parcel·les en què la brossa, matolls i 

arbres puguin suposar un risc d’incendi. 

6.Cal evitar que sobresurtin la vegetació o altres elements dels límits de la parcel·la 

privada. En aquest cas el propietari haurà d’eliminar, i en cas de molèsties i de no 

realitzar-ho, l’Ajuntament pot procedir a la seva execució amb el cost a càrrec del 

propietari. 

    

Art. 16.- Règim de sancions  

1.La realització de les conductes descrites a l’art.15 seran constitutives d’una infracció 

lleu, i es sancionarà amb multa de 50 a 100 euros a excepció que els fets constitutius 

d’una infracció més greu i del previst a l’article 15.1 



2.Constitueix infracció greu, que es sancionarà amb una multa d’entre 100 i 300 euros , 

les conductes descrites a l’article 15.4 i l’article 16. 

3.Serà constitutiva d’infracció molt greu l’article 15.3 b ) i pel que fa a la regulació dels 

residus industrials i especials , amb una multa d’entre 300 i 600 euros. 

4.En la graduació de la sanció es tindrà en compte el previst  a l’article 27 d’aquesta 

ordenança. 

CAPÍTOL  QUART.- USOS I CONDUCTES A LA VIA PÚBLICA 

Art. 17 Fonaments de la regulació 

La regulació que es conté en aquest capítol es fonamenta en la garantia d’un ús racional 

i ordenat de l’espai públic i els seus elements, a més si s’escau, de la salvaguarda de la 

salubritat, la protecció de la seguretat i el patrimoni municipal. Així com la protecció de 

les propietats industrials i intel·lectual, la c competència lleial en l’economia de mercat i 

els drets de consumidors i usuaris. 

Art. 18 Normes de conducta 

Es prohibeix els següents usos i/o conductes a la via pública i espais públics : 

1.La venda ambulant, activitats i/o serveis  sense la corresponent llicència. 

2.La compra o adquisició en l’espai públic d’aliments, begudes i altres productes 

procedents de la venda ambulant no autoritzada. 

3.La publicitat estàtica a la via pública sense la corresponent autorització municipal o 

infringint les condicions que constin a la llicència, així com l’embrutiment de la via 

pública mitjançant material publicitari. El responsable d’aquesta infracció serà el titular 

de l’establiment, entitat o persona que consti el material publicitari. 

4. La mendicitat o qualsevol altre forma de demanar almoina, mitjançant conductes o 

actituds coactives o assetjaments que obstaculitzin o impedeixin de manera intencionada 

el lliure trànsit dels ciutadans i ciutadanes pels espais públics. Sense perjudici del que 

disposa l’article 232 del CP, queda totalment prohibida la mendicitat en les vies i espais 

públics exercida per menors o aquella que es realitzi directa o indirectament amb 

menors i persones discapacitades. En tot cas l’Ajuntament promourà  la resolució 

d’aquestes situacions, mitjançant els serveis socials. 

5. Utilitzar bancs, gronxadors, papereres, fanals i altres elements de mobiliari 

municipals per a usos diferents al qual estan destinats. 

6.Acampar en els espais objecte d’aplicació d’aquesta ordenança, acció que inclou la 

instal·lació en aquests espais públics o els seus elements o mobiliari, o en tendes de 

campanya,vehicles o autocaravanes o caravanes, llevat que hi hagués autorització 

concreta. 

7. Dormir de dia o de nit en espais citats en l’apartat anterior. 

 

 



Art.19  Ocupació de la via pública per vehicles i respecte als vianants  

1.Queda prohibit deixar abandonats automòbils o altres vehicles de tracció, segons el 

previst en la normativa vigent en matèria de trànsit. En aquest cas es podrà iniciar el 

corresponent expedient per retirar-lo mitjançant els serveis del Consell Comarcal del 

Tarragonès. 

2.L’ocupació de la via pública no pot repercutir en la seguretat del vianant, així com 

tampoc en l’ús fluid, per part dels vilatans, de les zones de passeig, s’han de complir les 

normes que regulen la circulació de vehicles i persones i, en especial, respectar les 

zones d’aparcament reservades a un determinat ús, com ara les parades de serveis 

públics de transport, serveis de seguretat i sanitaris, càrrega i descàrrega de mercaderies, 

persones amb mobilitat reduïda,etc.. 

3.Així doncs, sense perjudici del que estableix la normativa de circulació, queda 

totalment prohibit parar o estacionar : 

a) Quan es bloquegi o es dificulti la circulació 

b) Damunt de les voreres 

c) Ocupant zones de propietat municipal 

d) En doble filera, en llocs de trànsit fluid, exceptuant els casos en què els passatgers 

que hagin d’accedir o baixar del vehicle siguin malalts o persones amb mobilitat reduïda 

i pel temps indispensable per efectuar aquestes accions. 

e) En els passos senyalats per a vianants 

f) En els revolts i canvis de rasant de visibilitat reduïda i en les zones pròximes a a 

quests. 

g) En aquells llocs en què s’impedeixi la visibilitat de senyals de trànsit. 

h) En els llocs on ho prohibeixi expressament la senyalització corresponent. 

i) Davant dels contenidors instal·lats a la via pública o de les àrees de soterrats, o sobre 

les zones de la calçada destinades a la seva col·locació, o que impedeixin el seu 

buidatge o elevació. 

j) Impedient totalment, en un ús normal, l’entrada i /o sortida dels immobles per part 

dels vianants. 

4.Resta totalment prohibit estacionar a la via pública, caravanes, rulots, remolcs o 

semiremolcs i altres anàlegs. 

 

Art. 20 Règim de sancions  

 

1.La realització de les conductes descrites  a l’article 18.3, 18.4 i 18.5 seran 

constitutives d’una infracció lleu, i es sancionarà d’entre 50 i 100 euros. La resta de 

conductes seran considerades greus amb una multa d’entre 150 i 300 euros.  



2.En el supòsit de l’art. 18. 3 la responsabilitat recaurà sobre el titular de l’expedient. 

 

Art. 21 Responsabilitat per conductes contràries a l’Ordenança comeses per 

menors d’edat i de l’absentisme escolar. 

1.D’acord amb allò que estableix la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets 

dels nens, totes les mesures en aquest cas sancionadores de les autoritats municipals que 

puguin afectar als menors atendran principalment d’interès superior d’aquests. Així 

mateix, en funció de la seva edat i maduresa, es garantirà el dret dels menors a ser 

escoltats en tots aquells assumptes que els afectin i a que les seves opinions siguin 

tingudes en compte. 

2.Quan les persones infractores siguin menors, i amb la finalitat de protegir els drets de 

l’infants o adolescent, el seu desenvolupament formació, es podran substituir les 

sancions pecuniàries per mesures correctores, com ara l’assistència a sessions 

formatives, treballs per a la comunitat, o qualsevol altre tipus d’activitat de caràcter 

cívic. Aquestes mesures s’adoptaran de manera motivada en funció del tipus 

d’infracció, i seran proporcionades a la sanció que rebi la conducta infractora. A aquest 

efecte, se sol·licitarà l’opinió dels pares i mares o tutors tutores , guardadors o 

guardadores que serà vinculant.  

3. Els pares i mares o tutors o tutores, guardadors o guardadores seran responsables 

civils subsidiaris dels danys produïts per les infraccions comeses pels menors d’edat que 

depenguin d’ells. 

4. Així mateix, en aquells casos en que es prevegi expressament en aquesta ordenança, 

pels pares i mares o tutors o tutores o guardadors o guardadores seran també 

responsables directes i solidaris de les infraccions comeses pels menors d’edat, sempre 

que, per la seva part, consti dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple 

inobservança. 

5.L’assistència als centres d’ensenyament educatiu durant l’educació bàsica obligatòria 

és un dret i un deure dels menors des de l’edat de sis anys fins a la dels setze. 

6. Es podrà avisar al cos policial als efectes que s’intervingui en aquells casos en que els 

menors d’edat transitin o romanguin en espais públics durant l’horari escolar. 

7.Sens perjudici que , d’acord amb aquesta ordenança , es pugui acudir a formules de 

mediació per resoldre aquestes conductes, els pares i mares o tutors /es o guardadors/es 

seran responsables de la permanència dels menors a la via pública i de la no assistència 

d’aquests als centres educatius. En aquests casos quan concorri culpa o negligència, els 

pares i mares, tutors/es o guardadors/es incorreran en una infracció greu, i podran ser 

sancionats amb un a multa d’entre 150 i 300 euros. Tindrà la consideració d’infracció 

molt greu la reincidència o reiteració en aquesta conducta i podran ser sancionats amb 

una multa de 301 a 400 euros. 

8.Tant els adolescents en situació de d’escolarització o d’absentisme, com els seus pares 

i mares, tutors/es o guardadors/es, podran ser obligats a seguir uns programes de 

reeducació adients, supervisats pels serveis socials . 



 

 

TITOL 3 SOBRE TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA 

Els següents articles remeten al Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova 

el Text refós de la Llei de protecció dels animals i a l’Ordenança Municipal de La Riera 

de Gaià sobre tinença d’animals  aprovada pel Ple de al Corporació el 28 de maig de 

2002. 

Art. 22 Finalitat 

La finalitat d’aquesta normativa és garantir una tinença responsable i la màxima 

reducció de les pèrdues i els abandonaments d’animals, així com fomentar la 

participació ciutadana en la defensa i protecció dels animals i preservar la salut, la 

tranquil·litat, el civisme i la seguretat de persones i animals. 

Art. 23 Presència d’animals a la via  i espais públics. 

1.Les persones propietàries  o posseïdores d’animals han d’evitar, en tot moment, que 

aquests causin danys o embrutin tant les vies com els espais públics,  així com les 

façanes dels edificis confrontats. Les persones propietàries o posseïdores han de 

procedir immediatament a la neteja dels elements afectats. 

2.Les persones propietàries o posseïdores han de recollir les deposicions dels animals 

immediatament, col·locar-les de manera higiènicament acceptable dins les bosses 

adients i llençar-les al contenidor de la brossa  rebuig, mai al clavegueram. Les 

deposicions i miccions d’animals als parcs infantils o jardins d’ús per part dels infants 

és prohibit. 

3.En cas d’incompliment del que disposa l’anterior paràgraf, els agents de l’autoritat 

municipal requeriran la persona propietària o posseïdora de l’animal perquè procedeixi 

a la neteja dels elements afectats, i en cas de negar-se podrà ser sancionada d’acord en 

el previst a l’ordenança municipal de tinença d’animals. 

Art. 24 Responsabilitat de les persones posseïdores i propietàries dels animals 

1.La persona posseïdora d’un animal, sens perjudici d ela responsabilitat subsidiària de 

la  propietària, és responsable dels danys, perjudicis o molèsties que ocasioni  a les 

persones, a altres animals, a les coses , a les vies i espais públic i al medi natural en 

general. Pel carrer l’animal ha d’anar lligat per mitjà d’un collar i una corretja o cadena 

que no li  ocasioni lesions. En cas d’incompliment la persona posseïdora de l’animal 

podrà ser sancionada d’acord en el previst a l’ordenança municipal de tinença 

d’animals. 

Art. 25 Protecció de la salut pública i de la tranquil·litat i seguretat de les persones. 

1.Les persones propietàries i posseïdores d’animals domèstics i de companyia han de 

mantenir-los en bones condicions de seguretat per tal que no es produeixi cap situació 

de perill  o molèstia pel veïnat, per a les persones que hi conviuen i per totes les 

persones en general. S’han d’adoptar les mesures necessàries pel que da al cas. 



2.Les persones propietàries han de tenir cura de que els seus animals no pertorbin la 

vida dels veïns, amb crits, cants, sons o altres tipus de sorolls, tant si es troben en 

l’interior de l’habitatge, com si estan en terrasses, terrats, galeries , balcons, passadissos, 

escales, patis o similars, especialment entres les 21.00 i les 8 hores. 

3.L’ús del morrió podrà ser ordenat per l’autoritat municipal quan les circumstàncies ho 

aconsellin i mentre durin aquestes. En cas d’incompliment la persona posseïdora de 

l’animal podrà ser sancionada d’acord en el previst a l’ordenança municipal de tinença 

d’animals. 

TITOL 4 DISPOSICIONS COMUNS SOBRE EL RÈGIM SANCIONADOR  

Art.26 Elements probatoris dels agents de la 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. 

2.Als expedients sancionadors que s’instrueixin, i amb els requisits que corresponguin 

d’acord amb la legislació vigent, s’hi podran incorporar imatges dels fets denunciats, ja 

sigui en fotografia, filmació digital o altres mitjans tecnològics, que permetin acreditar 

els fets recollits en la denúncia formulada d’acord amb la normativa vigent. 

Art.27 Graduació de les sancions i imports mínims  

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 següents 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)La capacitat econòmica de la persona infractora 

g)La naturalesa i el valor econòmic dels béns o productes oferts al comerç ambulant no 

autoritzat, regulat en aquesta ordenança 

2.S’entén que hi ha la reincidència quan s’ha comés en el termini d’un 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 les sancions de 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. 



4.Quan, segons el previst en la ordenança, s’imposin sancions no pecuniàries, siguin 

alternatives o obligatòries , la determinació del seu contingut i durada es farà, també, 

tenint en compte principi de proporcionalitat i els criteris enunciats en els paràgrafs 

anteriors. 

Art.28 Vigilància del compliment de l’Ordenança 

L’òrgan municipal vetllarà pel compliment d’aquesta ordenança i podrà efectuar les 

comprovacions necessàries i formular denúncies respecte als fets que presumptament 

constitueixin infraccions d’aquesta ordenança. A banda de les sancions que pugui 

establir l’autoritat municipal respecte de les infraccions d’aquesta ordenança aquesta 

donarà trasllat a l’organisme corresponent per depurar les responsabilitats penals, civil o 

administratives que se’n puguin derivar. 

Art.29 Competència i procediment sancionador 

1.La competència per la incoació del procediment sancionador i per a la imposició de 

les sancions correspon a l’Alcaldia, que la pot delegar als membres de la Corporació 

mitjançant l’adopció i publicació de la corresponent disposició de caràcter general. 

2.Quan el procediment sancionador, serà d’aplicació el fixat a la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Art. 30 Responsabilitat de les infraccions 

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 la responsabilitat serà solidària. 

Art. 31 Concurrència de sancions 

1.Incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les qual hi hagi 

relació de causa a efecte, s’imposarà només sanció que resulti més elevada. 

2.Quan no es doni la relació de causa a efecte a la que refereix l’apartat anterior, als 

responsables de dues o més infraccions 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. 

Art.32 Rebaixa de la sanció si es paga de manera immediata 

1.Els presumptes infractors poden reconèixer la seva responsabilitat mitjançant el 

pagament de les sancions de multa amb una reducció del trenta per cent de l’import de 

la sanció que aparegui en el butlletí de denúncia o en la notificació realitzada per 

l’instructor de l’expedient, sempre que aquest pagament s’efectuï dins els 30 dies 

naturals següents a la data d’aquesta notificació. 

2.El pagament de l’import de la sanció de multa comportarà la terminació del 

procediment, sens perjudici de presentar els recursos procedents. 

 



 

Art.33 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 correspongui els 

antecedents necessaris de les actuacions practicades. 

2.En el cas d’identitat del subjecte, fet i fonament de les conductes il·lícites, la incoació 

d’un procés penal no impedeix la tramitació d’expedients sancionadors pels mateixos 

fets, però la resolució definitiva de l’expedient només podrà produir-se en cas d’arxiu 

provisional de les diligències o be quan sigui ferma la resolució recaiguda en l’àmbit 

penal, restant fins aleshores interromput el termini de prescripció. Els fets declarats 

provats en via judicial vincularan l’autoritat competent per imposar la sanció 

administrativa. 

3. La condemna o l’absolució penal dels fets no impedirà la sanció administrativa  si 

s’aprecia diversitat de fonament. 

Art. 34 Prescripció i caducitat 

La prescripció  i la caducitat es regirà per la legislació administrativa sancionadora 

general. 

Art.35 Mesures provisionals 

1.Iniciat l’expedient sancionador, mitjançant acord motivat, es podran adoptar les 

mesures provisionals imprescindibles per al normal desenvolupament del procediment, 

per evitar la comissió de noves infraccions o per assegurar el compliment de la sanció 

que pogués imposar-se. Aquestes mesures podran consistir en qualsevol de les previstes 

en la normativa general i sectorial aplicable en cada cas, i hauran de ser proporcionades 

a la naturalesa i la gravetat de la infracció. 

2.Quan la Llei així ho prevegi, les mesures provisionals es podran adoptar també amb 

anterioritat a la iniciació de l’expedient sancionador. 

Art.36 La mediació i la reparació a la comunitat 

Les infraccions lleus i en el cas de menors d’edat,les infraccions greus i molt greus, 

podran tenir com a mesura alternativa a la sanció econòmica, la realització de treballs de 

reparació, de prestacions socials per a la comunitat o la participació en activitats 

formatives i d’educació en valors de convivència i civisme, de naturalesa i abast 

proporcionals a la gravetat de la infracció. 

Els acords de reparació concretaran el nombre d’hores a realitzar, les característiques 

generals de l’activitat i també si condonen total o parcialment la sanció econòmica 

prevista. 

Els acords establerts i el seu compliment, seran incorporats a la resolució administrativa 

sancionadora que correspongui, i en el seu cas, al tancament del procediment. 

Disposició addicional 



La present ordenança s’entendrà automàticament modificada per la normativa estatal o 

autonòmica que es promulgui amb posterioritat , si es contradictòria amb el seu 

contingut. 

Disposició derogatòria 

Queden derogades totes les disposicions contingudes a les ordenances municipals que 

contradiguin la present ordenança. 

Entrada en vigor 

Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP i sempre 

que s’hagi donat compte de la mateixa a l’Administració de l’Estat i la Generalitat i així 

transcorregut el termini  de 15 dies hàbils previst a l’article 65.2 de la llei 7/985 de 2 

d’abril de Bases de regim local. 


