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ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA DE 
L’AJUNTAMENT DE MANRESA 

Publicació del text íntegre i aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 2 d’agost de 2012. 

Aquesta Ordenança entrà en vigor el dia hàbil posterior al del dia de la seva publicació 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

El Ple de la Corporació, del dia 20 de novembre de 2014, va aprovar el document 
d’iniciatives de consens elaborat per la Comissió d’estudi per a la valoració de les implicacions 
de la resolució 577/X del Parlament de Catalunya sobre l’increment de la pobresa i les 
desigualtats, en relació amb l’Ordenança de Civisme i Convivència ciutadana de 
l’Ajuntament de Manresa, aprovada pel Ple de la Corporació el dia 19 de juliol de 2012, de 
conformitat amb l’annex que es reprodueix a continuació:  
 
“INICIATIVES DE CONSENS RELATIVES A L’APLICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE CIVISME 
I CONVIVÈNCIA CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA 
 
 
1.  S’incidirà de forma efectiva en les polítiques informatives de l’Ajuntament relatives a 

l’oferta de serveis socials municipals o d’altre àmbit per tal que tot ciutadà que es pugui 
trobar en una situació de pobresa o bé d’exclusió social i reuneixi els requisits exigits, 
tingui accés als ajuts i serveis a què tingui dret. 

 
2.  Els agents de la Policia Local comunicaran per escrit a Serveis Socials els casos de 

pobresa, exclusió o risc social coneguts arrel de les intervencions en aplicació de 
l’Ordenança de Civisme.  

 
3. En relació amb la conducta recollida a l’art. 36.d) de l’Ordenança (“agafar en grans 

quantitats aigua potable de les fonts públiques per a ús privatiu”): 
 

a)  Es garanteix que no es sancionarà en cap cas les persones que realitzin aquesta 
conducta quan s’acrediti –o bé resulti evident- que existeix una situació de 
pobresa, exclusió social o altra situació de risc social. 

 
A tal efecte, un cop es tingui constància de la conducta –sigui per part dels agents de  
la Policia Local o per altre funcionari- es contactarà amb els Serveis Socials  per tal de 
valorar si concorren aquestes circumstàncies en aquesta persona.  
 
Si fos així, es farà constar a la corresponent acta o document per tal de comunicar la 
situació als Serveis Socials per a la seva immediata intervenció. D’aquesta actuació 
no se’n derivarà, doncs, cap expedient sancionador. 
 
Si la situació de pobresa, exclusió social o altra situació de risc social fos explícita i 
evident, els agents ho faran constar igualment a l’acta i es procedirà d’acord amb el 
paràgraf anterior. 

 
b)  S’aplicaran, igualment, els criteris aprovats per la Comissió de valoració de 

l’aplicació dels articles relatius a la utilització de fonts públiques de l’Ordenança 
de civisme i convivència ciutadana, en sessió del dia 3 d’abril de 2013: 

 
1. S’interpretaran els articles relatius a la utilització de les fonts públiques en el 

sentit de no sancionar indiscriminadament i de forma automàtica sinó només en 
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aquells supòsits que signifiquin una utilització clarament excessiva i/o incívica 
dels recursos públics, i en cap cas quan es detecti una problemàtica de caire 
social rere aquesta activitat. 

 
2. Quan així sigui, i es detectin casos de necessitat social, es posarà en 

coneixement dels Serveis Socials del propi ajuntament, amb l’objectiu que es 
realitzin les actuacions necessàries i adients per tal de minimitzar o resoldre el 
problema. 

 
3. Quan el conjunt de circumstàncies anteriorment expressades acabin requerint 

d’un expedient sancionador,  s’informarà d’aquest expedient a la resta de grups 
municipals per tal de que puguin manifestar allò que considerin oportú. 

 
c)  Es garanteix que la societat municipal Aigües de Manresa, S.A. condiciona la 

interrupció del servei de subministrament d’aigua de boca als habitatges a un 
informe social que protegeixi les persones en risc d’exclusió, de manera que es 
garanteix que no es farà cap tall en aquest subministrament a cap habitatge de la 
ciutat sense la comunicació prèvia dels serveis socials de l’Ajuntament. 

 
 Aquest compromís es deriva l’acord del Ple de la Corporació en data 17 de juliol de 

2014 que aprovà l’esmena de substitució d’una proposició del Grup municipal del 
Partit Popular al respecte.  

 
 En compliment d’aquest acord, Aigües de Manresa, S.A., el dia 30 de juliol de 2014, 

va sol·licitar autorització a l’Ajuntament per a l’aplicació immediata de la modificació 
provisional el seu Protocol regulador dels talls de subministrament d’aigua per donar 
compliment a l’acord de Ple, a l’espera de l’aprovació d’aquesta modificació. 

 
4.  En relació amb les conductes recollides al Capítol cinquè, Secció primera (arts. 22-

24) de l’Ordenança (“Ocupació de l’espai públic per conductes que adopten formes 
de mendicitat”): 

 
Es garanteix que, en les actuacions relatives a les conductes a què es refereix aquest 
capítol de l’Ordenança, els funcionaris i treballadors municipals actuants evitaran en tot 
cas l’ús de termes que puguin estigmatitzar o bé suggereixin una estigmatització o  
menyspreu de les persones afectades per situacions de pobresa o d’exclusió social.” 

 
 
 
ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA DE 
L’AJUNTAMENT DE MANRESA 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

El civisme és una expressió del sentiment de pertinença a una comunitat i, per tant, 
d’interès i respecte pel bé comú. En conseqüència, l’Ajuntament té voluntat de 
promoure els valors del civisme entre la seva ciutadania. En la mesura que aquests 
siguin difosos i acceptats, la convivència i la implicació de la gent en la vida 
compartida i el respecte i la preocupació per l’espai comú seran més elevats i, per 
tant, el municipi funcionarà millor. 
 
L’Ajuntament de Manresa impulsa una doble actuació complementària: 
 

• Un pla d’actuació municipal per fomentar el civisme i les actituds cíviques  
• Una ordenança sobre civisme i convivència ciutadana per regular els 

comportaments incívics. 
 
El civisme significa acceptar, a més dels drets que atorga la ciutadania, els deures que 
exigeix una relació de respecte amb la comunitat. El civisme, doncs, es pot concebre 
com la manifestació d'un compromís amb el bé comú i amb els altres. La manifestació 
de compromís no és altra cosa que el comportament que una persona té en les seves 
relacions amb la comunitat. Ara bé, el comportament és una expressió externa i no pas 
un sentiment intern, no és una actitud.  
 
Un comportament respectuós pot aconseguir-se mitjançant la coerció que representa 
establir un conjunt de normes d'obligat compliment com són aquestes ordenances. 
Però també cal alterar les actituds si no volem que aquest civisme sigui aparent i 
només estigui subjecte al compliment de la norma. Per tant, la veritable manifestació 
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de compromís es produeix quan neix del sentiment i de la convicció que les exigències 
del civisme són un valor positiu que honora qui les segueix i augmenta el nivell de 
convivència, de solidaritat i de qualitat de vida a la comunitat. La construcció del 
civisme és la construcció del concepte de ciutadà o ciutadana conscient dels seus 
drets i deures, lliure, crític, responsable, participatiu i solidari. 
 
Una actuació municipal en civisme supera la mera elaboració d'una ordenança 
que reguli certes conductes. 
 
Les seves bases són el respecte i l'amabilitat en les relacions amb: 

• Els altres. 
• L'entorn natural i l'espai urbà. 
• Les institucions públiques (en tant que representatives de la 

col·lectivitat). 
 

Una condició inexcusable del civisme és el compliment de les lleis. En qualsevol cas, 
el civisme supera l'acatament de la normativa i abraça un conjunt de deures socials 
que no són obligats. Part d'aquests deures socials són convencions, que poden 
modificar-se al llarg del temps però que conformen un element de cohesió social en 
una etapa històrica donada. Malgrat que el civisme es fonamenti en l’esperit de la gent, 
és necessari que, a l'hora de fomentar-lo, calgui concretar-ne el contingut. Per això, el 
civisme es pot traduir en un conjunt de pautes bàsiques de comportament social 
que afecten a tota la ciutadania, per convicció o per penalització si no es 
compleixen. L’Ajuntament de Manresa vol fomentar bones actituds, sense desestimar 
l'exigència de bons comportaments. 
 
A banda de les accions polítiques que són necessàries per a corregir i, fins i tot, 
capgirar aquests elements perjudicials per a la societat, la resposta ha de sostenir-se 
en uns valors socials sòlids i compartits com són: la coresponsabilitat; la 
tolerància; l’amabilitat; la solidaritat i la voluntarietat. Òbviament, aquests valors 
estan supeditats al profund i actiu respecte pels drets humans i els principis 
democràtics, que han d'infondre tant l'actuació pública com les interrelacions 
ciutadanes. 
 
D'altra banda, la interiorització i l'explicitació d'aquests valors contribuiran a uns 
objectius de fons, com són: 
 

• La convivència que resulta de la cohesió social i que, al mateix temps, la 
referma. 

• L'autoestima local, atès que, si aquests valors compartits tenen una translació 
en la qualitat cívica del municipi, la gent se sentirà més orgullosa de la seva 
ciutat, la qual cosa ha de redundar en ampliar expectatives i augmentar 
iniciatives locals. 

 
Els valors cívics també han d'impregnar la cultura corporativa de l'administració 
municipal. En fer-ho, generen unes pràctiques que són positives i que beneficien els 
objectius que s'han marcat a escala social. Aquesta actitud institucional s'ha de 
reflectir tant en els càrrecs polítics com en el conjunt del personal al servei de 
l'administració municipal. En aquest sentit, l’ajuntament de Manresa disposa d’un codi 
ètic que orienta sobre aquests valors i comportaments públics. 
 
Amb aquests sentiments de convivència i d'autoestima, una comunitat pot abordar 
amb més confiança els reptes del present i del futur immediat.  
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TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
CAPÍTOL PRIMER:  FINALITAT, FONAMENTS LEGALS I     
ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
Article 1.  Finalitat de l’Ordenança 
 
1. Aquesta Ordenança té per objecte preservar l’espai públic com a lloc de 

convivència i civisme, on totes les persones puguin desenvolupar en llibertat les 
seves activitats de lliure circulació, oci, trobada, i esbarjo, amb ple respecte a la 
dignitat, als drets dels altres, a la pluralitat d'expressions culturals, polítiques, 
lingüístiques, i religioses i de formes de vida diverses existents a Manresa. 

 
2. La ciutat és un espai col·lectiu on tothom té dret a trobar-hi les condicions per la 

seva realització personal, política, social, amb les condicions ambientals òptimes, 
la qual cosa comporta assumir també els deures de la solidaritat, el respecte mutu i 
la tolerància. 

 
3.  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. Fonaments legals   
 
1.  Aquesta Ordenança s'ha elaborat en ús de la potestat municipal de tipificar 

infraccions i sancions d’acord amb els articles 139 i següents de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, amb la finalitat d'ordenar les 
relacions de convivència ciutadana. 

 
2.  L’establert a l’apartat anterior s’entén sens perjudici de les altres competències i 

funcions atribuïdes a l'Ajuntament de Manresa 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 de Manresa. 
 
2. Particularment, l’Ordenança és d’aplicació a tots els espais públics de la ciutat, 

com ara els carrers, les vies de circulació, les voreres, les places, les avingudes, 
els passatges, els passeigs i avingudes, els parcs, jardins, zones verdes, els ponts, 
els túnels i els passos subterranis, els aparcaments, les fonts i els estanys, 
monuments i  edificis públics, els camins rurals i els itineraris de natura 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 que hi estiguin situats. 

 

 6



3.  Així mateix, l’Ordenança s’aplica a aquells altres espais, construccions, 
instal·lacions, vehicles o elements que estiguin destinats a un ús o a un servei 
públic,  així com també aquells que siguin de lliure accés al públic en general, ja 
siguin de titularitat d’una administració diferent a la municipal o de qualsevol altra 
entitat o empresa, pública o privada, com ara els vehicles de transport públic, les 
marquesines, les parades d’autobusos, de ferrocarril o d’autocar, les tanques, els 
senyals de trànsit, els contenidors de recollida de residus, bàculs d’enllumenat o 
semafòrics, papereres i tots els altres elements o espais de naturalesa similar. 

 
Quan sigui el cas, l’Ajuntament 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 la intervenció municipal. 

 
En especial es promourà la signatura d’un conveni d’aquestes característiques als 
efectes de l’aplicació d’aquesta Ordenança en el Parc de l’Agulla de Manresa.  
 

4. L’Ordenança s’aplicarà també als espais, les construccions, les instal·lacions i els 
béns de titularitat privada quan s’hi realitzin conductes o activitats que afectin o 
puguin afectar negativament la convivència i el civisme, els espais, instal.lacions i 
elements assenyalats en els apartats anteriors  o quan el descuit o la manca del 
seu adequat manteniment per part dels seus propietaris o propietàries, arrendataris 
o arrendatàries o usuaris o usuàries pugui comportar igualment conseqüències 
negatives per a la convivència o el civisme a l’espai públic. 

 
 
Article 4. Àmbit d’aplicació subjectiva 
 
1.  Aquesta Ordenança s’aplica a totes les persones que són a la ciutat de Manresa, 

sigui quin sigui el seu lloc de residència habitual.  
 
2.  És igualment aplicable a les conductes realitzades pels menors d’edat, en els 

termes i amb les conseqüències previstes a l’article 89 d’aquesta Ordenança i a la 
resta de l’ordenament jurídic. En els supòsits en què així es prevegi expressament, 
els pares o mares, tutors o tutores, o guardadors o guardadores, també podran ser 
considerats responsables de les infraccions comeses pels menors quan concorri, 
per part d'aquells, culpa o negligència. 

 
 
CAPÍTOL SEGON:  PRINCIPIS GENERALS DE CONVIVÈNCIA 
CIUTADANA I CIVISME: DRETS I DEURES 
 
 
Article 5. Principi de llibertat individual 
 
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 ésser respectats en la seva llibertat. Aquest 
dret s'exerceix sobre la base del respecte a la llibertat, a la dignitat i als drets 
reconeguts a les altres persones, així com del respecte al 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 
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són a la ciutat, siguin residents o s’hi trobin temporalment o circumstancialment, 
han de respectar els pressupòsits bàsics de convivència a l’espai públic.  

 
2. Ningú no pot 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,  discriminatòries, que comportin violència física,  
coacció moral,  psicològica o d’altra mena. 

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

consideració i solidaritat especials aquelles persones que, per les seves 
circumstàncies personals, socials o de qualsevol altra índole, més ho necessitin. 

 
4.  Tothom té l’obligació d’utilitzar correctament els espais públics de la ciutat i els 

serveis, les instal·lacions, 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. 

 
5.  Tothom té un deure de diligència i precaució mínimes en fer ús dels espais públics 

a fi d’evitar accidents que puguin causar danys en la via pública o en el mobiliari i 
altres elements urbans i/o lesions en les persones. Aquest deure s’ha d’extremar 
en cas de celebració de festes, fires o altres actes multitudinaris que tinguin lloc a 
l’espai públic. 

 
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 
d’aquests béns, puguin produir-se conductes o activitats que causin molèsties 
innecessàries a les altres persones. 

 
7. Totes les persones que es trobin a Manresa tenen el deure de col·laborar amb les 

autoritats municipals o els seus agents en l'eradicació de les conductes que alterin, 
pertorbin o lesionin la convivència ciutadana. 

 
8. Totes les persones que es trobin a Manresa tenen el deure, així mateix,  de seguir 

les recomanacions i les instruccions contingudes als diversos Plans d’emergència 
municipal. 

 
 
CAPÍTOL TERCER: MESURES PER FOMENTAR LA  
CONVIVÈNCIA 
 
Article 7. Foment de la convivència ciutadana i del civisme 
 
1.  L’Ajuntament durà a terme les polítiques de foment de la convivència i el civisme 

que siguin necessàries a fi d’aconseguir garantir el clima de civisme i de millorar en 
conseqüència la qualitat de vida a l’espai públic. 

 
2.  Per tal de garantir la màxima eficàcia de les actuacions que s’impulsin o es realitzin 

des de l’Ajuntament per promocionar i fomentar la convivència i el civisme a la 
ciutat, i sempre que es consideri necessari en atenció a les persones destinatàries 
i a la seva pròpia finalitat, les esmentades actuacions municipals podran adaptar-
se a les  circumstàncies lingüístiques, culturals, socials, religioses o de qualsevol 
altra índole de les persones a les quals vagin destinades a fi que aquests puguin 
comprendre adequadament els missatges i assumir com a propis els valors de 
convivència i civisme. 
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Article 8. Col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, amb altres 
Administracions i amb associacions i entitats de participació ciutadana. 
 
L'Ajuntament, en l'àmbit de les seves pròpies competències, impulsarà la col·laboració 
amb altres administracions i organismes públics i amb associacions i entitats de 
participació ciutadana per garantir la convivència i el civisme. 
 
Article 9. Col·laboració amb la resta de municipis de la comarca. 
 
1. L’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, impulsarà la col·laboració amb 

la resta de municipis de la Comarca del Bages, a efectes de coordinar les accions 
destinades a garantir el compliment, en les seves respectives poblacions, d'unes 
pautes o uns estàndards mínims comuns de convivència i de civisme. 

 
2. Així mateix, l’Ajuntament de Manresa fomentarà l’establiment, a nivell comarcal, de 

sistemes de col·laboració, d’informació i de recollida, anàlisi i intercanvi de dades i 
experiències entre els diversos municipis a fi que aquests puguin dur a terme amb 
la màxima eficàcia i coneixement les seves pròpies polítiques en matèria de 
convivència i de civisme. 

 
 
 
CAPÍTOL QUART: ORGANITZACIÓ I AUTORITZACIÓ D'ACTES 
PÚBLICS 
 
Article 10. Organització i autorització d'actes públics 
 
1.  Els organitzadors d’actes 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. 

 
2.  L’autorització municipal per la realització dels actes als espais públics fixarà l’horari 

i altres condicions que hauran de regir aquests esdeveniments, sense perjudici del 
compliment de la resta de prescripcions que legalment correspongui. 

 
3.  Els organitzadors dels actes als espais públics han de fer complir les normes 

contingudes en aquesta Ordenança i seran els responsables del seu incompliment.    
 
4.  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. 

 
5.  En determinats supòsits i atenent a les característiques de l’espai públic o altres 

circumstàncies degudament acreditades i motivades a l’expedient, l’Ajuntament 
podrà sol·licitar als organitzadors que dipositin una fiança o subscriguin una pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil, per respondre dels possibles danys i 
perjudicis que es puguin causar. 
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TÍTOL II: NORMES DE CONDUCTA A L'ESPAI PÚBLIC I 
INTERVENCIONS ESPECÍFIQUES 
 
 
CAPÍTOL PRIMER:  ACTUACIONS CONTRÀRIES A LA 
DIGNITAT DE LES PERSONES 
 
Article 11. 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 pràctiques 
individuals o col·lectives contràries a  la dignitat de les persones que es trobin a 
Manresa, 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 12. Normes de conducta 
 
1.   Resta prohibida 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 o contrari a la igualtat de gènere, o de qualsevol altra 
condició o circumstància personal o social, de fet, per escrit o de paraula, 
mitjançant insults, burles, molèsties intencionades, coacció psíquica o física, 
agressions o conductes anàlogues. 

 
2.  Es consideraran com a circumstàncies agreujants els supòsits en què les 

conductes anteriorment descrites tinguin com a objecte o s’adrecin contra 
persones grans, infants i persones amb discapacitats. 

 
3.  Amb independència de les seves implicacions penals, es prohibeixen les actituds 

d’assetjament a menors en l’espai públic. Estaran especialment perseguides les 
conductes d'agressió o setge a menors realitzades per grups de persones que 
actuïn a l'espai urbà. 

 
 
CAPÍTOL SEGON:  DEGRADACIÓ VISUAL DE L'ENTORN 
URBÀ 
 
Article 13. Fonaments de la regulació 
 
1.  La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en el dret a gaudir del 

paisatge urbà de la ciutat, que és indissociable del correlatiu deure de mantenir-lo 
en condicions de neteja, polidesa i ornat. 

 
2.  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.  
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Secció 1:  Grafits, pintades i altres expressions gràfiques 
 
Article 14. Normes de conducta 
 
1.  Està prohibit realitzar tota mena de grafit, pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o 

grafisme, 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 l'exterior d'equipaments, infraestructures o elements d'un servei públic i 
instal·lacions en general, inclosos transport públic, equipaments, mobiliari urbà, 
senyalització vertical i horitzontal, arbres, jardins i vies públiques en general i la 
resta d’elements descrits a l’article 3 d’aquesta Ordenança; també resten 
prohibides aquestes accions a les façanes, vidrieres, aparadors i tancaments 
d’establiments i botigues privats que tinguin sortida a la via pública, per la seva 
afectació a l’entorn públic. 

 
Queden exclosos els grafits i els murals que es realitzin amb autorització municipal 
i es consideraran, així mateix,  les previsions de l’acord de Ple de data 18 d’abril de 
2011 en relació a la possibilitat de convocatòries públiques per a la realització de 
murals i grafits artístics en indrets determinats. 

 
2.  Quan el grafit o pintada es realitzi en un bé privat que es trobi instal·lat de manera 

visible o permanent en la via pública, serà necessària, a més de l’autorització del 
seu propietari, l'autorització expressa de l'Ajuntament. 

 
 
Article 15. Intervencions específiques 
 
1.  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 podran comminar personalment a la persona infractora  per tal que 
procedeixi a la seva neteja, sens perjudici de les sancions que corresponguin per 
la infracció comesa. 

 
2.  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. 

 
Secció 2.  Pancartes, cartells i fullets 
 
Article 16. 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. 

 
 Es podran col·locar cartells i pancartes  quan hi hagi autorització expressa de 

l’Ajuntament i en els indrets que s’estableixin a aquest efecte per resolució de 
l’alcalde. 

   
2.  Igualment, caldrà autorització expressa de l'Ajuntament, a més de la del titular del 

bé afectat, quan es tracti de cartells o pancartes que s'instal·lin en un bé privat si 
vola sobre l'espai públic. 
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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 municipals. 

 
4. Es prohibeix esquinçar, arrencar i llançar a l'espai públic cartells, anuncis, 

pancartes i objectes similars. 
 
5.  Es prohibeix col·locar publicitat sobre la part exterior dels vidres dels vehicles, així 

com escampar i llançar tota classe de fullets 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. Les persones que reparteixen publicitat domiciliària no podran deixar propaganda 

fora del recinte de la porteria dels edificis. 
 
7.  Les persones físiques o jurídiques que promoguin la contractació o difusió del 

missatge respondran directament i/o solidàriament de les infraccions 
corresponents a aquest article amb els autors materials del fet. 

 
Article 17. Intervencions específiques 
 
1. L'Ajuntament podrà adoptar la mesura cautelar de retirada dels elements de 

propaganda o publicitat amb càrrec a la persona responsable, sens perjudici de la 
imposició de les sancions corresponents. 

 
2. Igualment, podran comminar personalment la persona infractora que procedeixi a 

retirar el material i reparar els danys efectuats per la col·locació, sens perjudici de 
les sancions que correspongui imposar per la infracció comesa. 
 

 
CAPÍTOL TERCER: JUGUESQUES 
 
Article 18. 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 19.  Normes de conducta 
 
No és permès a l’espai públic l’oferiment de juguesques que comportin apostes amb 
diners o béns. 
 
CAPÍTOL QUART: ÚS INADEQUAT DE L’ESPAI PÚBLIC PER A 
JOCS 
 
Article 20. Fonaments de la regulació 
 
1.  La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la protecció dels drets 

dels infants i en la llibertat de circulació de les persones, així com en la protecció 
del dret que tothom té de 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 
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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, amb bicicleta o 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 al fet que no comportin perill per als béns, serveis 
o instal·lacions, tant públics com privats. 

 
Article 21. Normes de conducta: 
 
1. La pràctica de jocs i de competicions esportives massives i espontànies a la via 

pública i als espais públics estarà subjecta al principi general de respecte a les 
altres persones procurant, en cada cas, no causar molèsties als vianants o al 
veïnat, ni deteriorament dels béns públics ni dels béns privats, i evitant situacions 
perilloses per als practicants. 

 
2. Es prohibeix 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 fer-hi acrobàcies amb patins, monopatins, bicicletes i 
similars. 

 
 
CAPÍTOL CINQUÈ: ALTRES CONDUCTES A L'ESPAI PÚBLIC 
 
Secció Primera:  Ocupació de l'espai públic per conductes que adopten 

formes de mendicitat. 
 
Article 22. Fonaments de la regulació 
 
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 per la ciutat de Manresa 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. 
 
Article 23. Normes de conducta: 
 
1. Quan els agents de l’autoritat constatin casos de mendicitat a l’espai públic i quan 

les circumstàncies ho aconsellin, contactaran amb els serveis socials a l’efecte que 
les persones que l’exerceixen siguin assistides si fos necessari.  

 
2.  Es prohibeixen especialment 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. 

 
3.  Es prohibeix també l’oferiment de qualsevol bé o servei no requerit a persones que 

es trobin en l'interior de vehicles privats o públics. Es consideraran inclosos en 
aquest supòsit, entre d'altres comportaments, la neteja no sol·licitada dels 
parabrises dels automòbils detinguts en els semàfors o a la via pública així com 
l'oferiment no sol·licitat de mocadors, premsa o qualsevol altre objecte. 

 
4.  Està prohibida també la realització a l'espai públic d'activitats de qualsevol tipus 

quan obstrueixin o puguin obstruir el trànsit rodat per la via pública, posin en perill 
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la seguretat de les persones o impedeixin de manera manifesta el lliure trànsit de 
les persones per les voreres, places, avingudes, passatges o passeigs o altres 
espais públics. Aquestes conductes estan especialment prohibides quan es 
desenvolupin a la calçada, en els semàfors o envaint espais de trànsit rodat. 

 
Article 24. 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 a la ciutat. Els Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Manresa treballaran a tal efecte i prestaran l'ajut que sigui 
necessari.  
 
L’Ajuntament adoptarà, així mateix,  totes les mesures al seu abast per eradicar la 
mendicitat agressiva o organitzada en qualsevol de les seves formes a la ciutat. 

 
2. Els agents de l’autoritat, o en el seu cas els serveis socials,  informaran totes les 

persones que exerceixin la mendicitat en llocs de trànsit públic de les 
dependències municipals i dels centres d’atenció institucional o de caràcter privat 
(associacions, ONG, etc.) als quals poden acudir per rebre el suport que sigui 
necessari per abandonar aquestes pràctiques. 

 
 
Secció Segona:  Utilització de l’espai públic per a l’oferiment i demanda de 

serveis sexuals 
 
Article 25. Fonaments de la regulació 
 
1. Les conductes tipificades com a infracció en aquesta secció persegueixen 

preservar les persones, i especialment els menors,  de l’exhibició de pràctiques 
d’oferiment o sol·licitud de serveis sexuals al carrer, mantenir la convivència i evitar 
problemes de vialitat en llocs de trànsit públic i prevenir l’explotació de determinats 
col·lectius. 

 
2. La present normativa té com a objectiu establir una regulació sobre l’ocupació de 

l’espai públic com a conseqüència de les activitats d’oferiment  i demanda de 
serveis sexuals i es dicta tenint en compte els títols competencials municipals i els 
béns jurídics protegits en el paràgraf anterior. 

 
 
Article 26. Normes de conducta 
 
1. D’acord amb les finalitats recollides a l’article anterior, es prohibeix oferir, sol·licitar, 

negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis sexuals retribuïts a 
l’espai públic.  

 
2. És especialment prohibit per aquesta Ordenança l’oferiment, la sol·licitud, la 

negociació o l’acceptació de serveis sexuals retribuïts a l’espai públic, quan 
aquestes conductes es duguin a terme en espais situats a menys de dos-cents 
metres de distància de centres docents o educatius.  

 
3. Igualment, és especialment prohibit mantenir relacions sexuals a l’espai públic en 

zones de concurrència pública. 
 
4. En els casos previstos als apartats  precedents d’aquest article incorreran en la 

infracció totes les persones participants. 
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Article 27. Intervencions específiques 
 
1. L’Ajuntament de Manresa, a través dels serveis socials competents, prestarà 

informació i ajut a totes aquelles persones que exerceixin el treball sexual a la 
ciutat i vulguin abandonar el seu exercici. 

 
2. Els serveis municipals competents, amb l’auxili dels agents de l’autoritat, si és el 

cas, informaran totes les persones que ofereixen serveis sexuals retribuïts en 
espais públics de les dependències municipals i dels centres d’atenció institucional 
o de caràcter privat (associacions, ONG, etc) als quals podran acudir per rebre el 
suport que sigui necessari per abandonar aquestes pràctiques. 

 
3. L’Ajuntament de Manresa col·laborarà intensament en la persecució i repressió de 

les conductes atemptatòries contra la llibertat i indemnitat sexual de les persones 
que es puguin cometre en l’espai públic, en especial, les activitats de proxenetisme 
o qualsevol altra forma d’explotació sexual i,  molt especialment, pel que fa als 
menors. 
 

CAPÍTOL SISÈ:  NECESSITATS FISIOLÒGIQUES 
 
Article 28. 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 
a les pautes generalment acceptades de la convivència ciutadana i de civisme. 
 
 
Article 29. Normes de conducta 
 
1.  Es prohibeix fer necessitats fisiològiques, com ara defecar, orinar, escopir, i altres 

ostentacions públiques de manca d’higiene als espais definits a l’article 3, llevat de 
les instal·lacions o elements que estiguin destinats especialment a la realització 
d’aquestes necessitats. 

 
2.  Resta especialment prohibida la conducta descrita a l’apartat anterior, quan es 

realitza en espais de concorreguda afluència de persones o que siguin freqüentats 
per menors, o quan es faci en monuments o edificis catalogats o protegits. 

 
 

CAPÍTOL SETÈ:  CONSUM DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES, 
ESTUPEFAENTS I DROGUES. 
 
Article 30. 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 tranquil·litat dels veïns o veïnes, el dret a gaudir d’un espai públic net i no 
degradat, l’ordenada utilització de la via pública, la garantia de la seguretat pública, a 
més d’altres béns com ara la competència lleial en el marc d’una economia de mercat i 
els drets dels consumidors o consumidores i usuaris o usuàries. 
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Article 31. Normes de conducta 
 
1. Begudes alcohòliques 
 
1.  És prohibit el consum de begudes alcohòliques en els espais públics,  a excepció 

que tingui lloc en establiments i altres espais reservats expressament per a aquella 
finalitat, com ara terrasses i vetlladors o  quan l’esmentat consum es produeixi en 
ocasió de celebració de festes o fires que comptin amb l’oportuna autorització i 
sempre que aquesta permeti la venda de begudes alcohòliques.  

 
2.  Estarà especialment sancionat el consum de begudes alcohòliques en els espais 

públics quan pugui alterar la convivència ciutadana. A aquests efectes, 
l’esmentada alteració es produeix quan concorrin alguna de les circumstàncies 
següents: 

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

grups de ciutadans o ciutadanes o en convidi a l’aglomeració a mode del 
fenomen conegut com a “botellón”. 

 
b) Quan, com a resultat de l’acció del consum, es pugui deteriorar la 

tranquil·litat de l’entorn o provocar-hi situacions d’insalubritat. 
 
c)  Quan el consum s’exterioritzi en forma denigrant per als vianants o la resta 

d’usuaris dels espais públics. 
 
d)  Quan els llocs on es consumeixi es caracteritzin per l’afluència de menors o 

la presència d’infants i adolescents. 
 
2. Estupefaents i drogues  
 
1.  L’Ajuntament de Manresa promou i dóna suport a les iniciatives ciutadanes 

destinades a la prevenció i al tractament de les drogodependències. 
 
2.  Es prohibeix el consum de drogues tòxiques, estupefaents i substàncies 

psicotròpiques en espais o vies públiques, establiments o transports públics, així 
com l’abandonament en els llocs mencionats dels útils o instruments utilitzats per al 
seu consum,  sempre que no constitueixi infracció penal. 

 
3.  Les sancions administratives en matèria de consum de drogues i estupefaents 

podran suspendre’s 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.  

 
Article 32.  Intervencions específiques 
 
1.  En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l’autoritat podran 

retirar i intervenir 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 higienicosanitàries. 

 
2.  Per garantir la salut de les persones afectades, així com per evitar molèsties greus 

als ciutadans i ciutadanes i si aquestes hi accedeixen de forma voluntària, els 
agents de l’autoritat, quan s'escaigui, podran acompanyar les persones en estat 
d'embriaguesa o sota els efectes de drogues o estupefaents als serveis de salut o 
d'atenció social corresponents. 
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CAPÍTOL VUITÈ: ACTIVITATS I PRESTACIÓ DE SERVEIS NO 
AUTORITZATS. DEMANDA I CONSUM. 
 
Article 33. 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 34. Normes de conducta 
 
D’ acord amb aquest capítol es consideren conductes i activitats prohibides les 
següents: 
 
1.  La realització d’activitats i la prestació de serveis no autoritzats en l’espai públic. 
  
2.  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.  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. En cas que estiguin autoritzats, la 
llicència o autorització haurà de ser perfectament visible. 

 
4.  Exercir qualsevol mena d’ofici, treball o activitat que impliqui ocupació de la via 

pública, tant si és de caràcter temporal com permanent, sense haver obtingut 
prèviament llicència municipal i les autoritzacions o concessions corresponents en 
raó del seu caràcter de domini públic,  inclosa la venda no  autoritzada de 
qualsevol producte. 

 
 
CAPÍTOL NOVÈ:  ÚS IMPROPI DE L’ESPAI PÚBLIC. 
 
Article 35. 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. 
 
 
Article 36. Normes de conducta 
 
D’ acord amb aquest capítol es consideren conductes i activitats prohibides les 
següents: 
 
1.  Fer un ús impropi dels espais públics i els seus elements, de manera que 

impedeixi o dificulti la utilització per la resta d’usuaris. 
 
2.  Els següents usos impropis dels espais públics i dels seus elements: 
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a)  Acampar a les vies i els espais públics, acció que inclou la instal·lació estable 
en aquests espais públics o els seus elements 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 públics. 
Quan es tracti de persones en situació d'exclusió social, s'estarà a allò que es 
preveu a l'article 37 d'aquesta Ordenança. 

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

destinats. 
 
c)  Rentar-se, banyar-se o bé rentar roba  en fonts ornamentals o de boca,  

estanys o similars. 
 
d) Agafar en grans quantitats aigua potable de les fonts públiques per a ús 

privatiu. 
 

Article 37. Intervencions específiques 
 
1. Els serveis municipals adoptaran en cada cas les mesures que siguin procedents en 

coordinació amb els serveis socials municipals o, si escau, amb altres institucions 
públiques i, si ho estimessin necessari per raons de salut, acompanyaran aquestes 
persones a l’establiment o servei  adient, amb la finalitat de socórrer-les o ajudar-
les en allò que sigui possible. En aquest cas no s'imposarà la sanció prevista. 

 
2.  Quan es tracti de l’acampada amb autocaravanes, caravanes o qualsevol altre 

tipus de vehicle, esmentat a l’apartat a) de l’article 36.2 de la present Ordenança 
es podrà procedir a la immobilització del vehicle i en el seu cas a la seva retirada i 
ingrés en el dipòsit municipal. 

 
CAPÍTOL DESÈ: ACTITUDS VANDÀLIQUES EN L’ÚS DEL 
MOBILIARI URBÀ 
 
Article 38. Fonaments de la regulació 
 
Amb les conductes tipificades com a infracció en aquest capítol es protegeixen l’ús 
racional de l’espai públic i  el respecte als béns que són patrimoni municipal i que es 
troben a la via pública. 
 
Article 39. Normes de conducta 
 
1.  Són prohibides 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.  Són prohibits 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  
anterior. 
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CAPÍTOL ONZÈ: ALTRES CONDUCTES QUE PERTORBEN LA 
CONVIVÈNCIA CIUTADANA 
 
 
Secció primera: Zones Naturals i Espais Verds. 
 
 
Article 40. Fonamentació de la regulació. 
 
És fonament de la present normativa protegir el correcte ús dels parcs i jardins i dels 
espais verds, així com garantir la seguretat de les persones. 
 
 
Article 41. Normes de conducta. 
 
1. Parcs i jardins 
 
És obligació de tots els ciutadans 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. 
 
Es prohibeix: 
 

a) Fer servir els espais verds destinats al lleure i els seus elements de forma 
contrària a les condicions que en regulen l’ús. 

 
b) La pràctica d’exercicis o activitats que signifiquin risc de danys per a la 

vegetació o qualsevol altre element auxiliar que integra l’espai, o que 
representin un risc per a la integritat física dels usuaris. 

 
c)  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. 
 
d)  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. 

 
e) Arrencar, maltractar, retirar o causar danys als 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. 

 
f) Realitzar pintades, grafits, senyals o rascades a qualsevol element o 

equipament que conformen els espais públics. 
 
2. Camins forestals i Itineraris de Natura 
 
Als camins forestals i itineraris de natura, no és permès: 
 

a) Treure, malmetre o canviar la senyalització informativa dels itineraris i 
camins. 

 
b) Treure, posar o canviar la senyalització informativa de masies i indrets. 
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c) Llençar deixalles, runes, mobles i andròmines o qualsevol altre tipus de 
material. 

 
Secció segona: Contaminació acústica 
 
Article 42. Fonaments de la regulació 
 
Aquesta regulació té per objecte protegir els drets fonamentals a la vida i integritat 
física i a la intimitat i inviolabilitat de la llar, d'acord amb allò que disposen els articles 
15 i 18 de la Constitució, així com també els drets constitucionals a la protecció de la 
salut  i a un medi ambient adequat previstos als articles 43 i 45 del mateix text 
constitucional. 
 
 
Article 43. Normes de conducta. 
 
1. El comportament dels ciutadans i ciutadanes a la via pública i zones de pública 

concurrència i als vehicles de servei públic ha de mantenir-se dins dels límits de la 
bona convivència ciutadana i en tot cas han de respectar els nivells màxims 
permesos per la legislació vigent. En especial, es prohibeix pertorbar el descans i 
la tranquil·litat dels veïns i veïnes i vianants mitjançant: 

 
a)  Funcionament d'aparells de televisió, ràdio, musicals o anàlegs. 
 
b)  Cants, crits o qualsevol altre acte molest. 
 
c)  La producció de sorolls a la via pública per part d’una o diverses persones que 

pertorbi la tranquil·litat dels veïns, en especial durant l’horari nocturn, entenent 
com a tal el període comprès entre les 22 hores i les 8 hores de dilluns a dijous 
i  entre les 24 hores i les 8 hores de divendres a diumenge, els dies festius i les 
vigílies de festiu. 

 
2.  El comportament dels ciutadans i ciutadanes a l’interior dels seus domicilis 

particulars o locals de negoci ha de mantenir-se, així mateix,  dins dels límits de la 
bona convivència ciutadana. En especial, es prohibeix pertorbar el descans i la 
tranquil·litat dels veïns i veïnes i vianants  de les 22 a les 8 hores mitjançant: 

 
a)  Funcionament d'aparells de televisió, ràdio, musicals o anàlegs i altres 

electrodomèstics o aparells d’ús domèstic que produeixin sorolls. 
 
b) Cants, crits o qualsevol altre acte molest per als veïns i veïnes. 

 
3.  En cas que no es poguessin identificar els ocupants dels domicilis particulars o 

locals de negoci referits per no atendre aquests els requeriments de la Policia 
Local o altres agents de l’autoritat, l’expedient es tramitarà a nom de les persones 
que hi constin empadronades o que siguin titulars del local de negoci. 

 
 
Secció Tercera: Contaminació per residus 
 
Article 44. Fonaments de la regulació 
 
Les ciutadanes i els ciutadans de Manresa tenen l’obligació de dipositar els residus 
que generin als contenidors de recollida corresponents, segons la normativa vigent en 
matèria de medi ambient.   
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Article 45. Normes de conducta 
 
1. Contenidors domiciliaris 
 
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 procurarà dipositar les escombraries 
domiciliàries al contenidor buit més proper. 
 
Així mateix, no és permès desplaçar els contenidors esmentats del lloc designat pels 
serveis tècnics corresponents. 
 
En qualsevol cas, està prohibit llençar tot tipus d’escombraries directament a l’espai 
públic o en solars públics o privats. 
 
Així mateix, es prohibeix llençar tot tipus d’escombraries des de l’interior dels 
habitatges o des de l’interior d’altres edificis privats, sigui a la via pública o bé a solars 
o teulades d’altres edificis. 
 
2. Contenidors de recollida selectiva 
 
Amb caràcter general, el dipòsit de cartró, paper, plàstics, vidre i matèria orgànica 
haurà de realitzar-se als contenidors específicament destinats a aquest efecte i és 
expressament prohibit de dipositar aquestes matèries als contenidors de rebuig. 
 
No és permès d’introduir material de qualsevol tipus als contenidors de recollida 
selectiva que siguin diferents dels expressament designats. 
 
Es recomana dipositar els residus domèstics i d’orgànica de les 19 a les 21 hores del 
vespre, sobretot a les èpoques de calor. 
 
Per tal de no fer soroll, es recomana no llençar vidre als contenidors entre les 23 i les 8 
hores. 
 
3. Andròmines i estris vells 
 
No es permet abandonar estris, mobles, andròmines i similars a la via pública i als 
espais oberts sense edificar, tant públics com privats, ni  a les rieres ni rius,  a 
excepció dels dies assenyalats per a la seva recollida i en els llocs indicats a tal efecte. 
Aquests elements s’han de portar a les deixalleries (Deixalleria Municipal o Deixalleria 
Mòbil) o a l’àrea pròpia en el termini regulat pel servei i d’acord amb les seves 
instruccions. 
 
No es poden deixar els mobles, andròmines o estris vells repenjats als contenidors de 
recollida o de manera que dificultin el trànsit de vehicles o el pas de vianants per la 
vorera. 
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4. Residus líquids 
 
No es permet dipositar a l’interior dels contenidors, tant els d’escombraries de rebuig 
com els de recollida selectiva, tot tipus de residu de naturalesa líquida. Tampoc no es 
poden abocar aquests residus a les rieres ni als rius. 
 
No es permès dipositar o abocar qualsevol matèria líquida procedent de substitució o 
reparació de vehicles a la via pública, al clavegueram ni a les rieres o rius. 
 
No és permès deixar taques d’oli,  ni d’altres líquids residuals de vehicles que creïn 
afectació  a l’espai públic. 
 
No es permet rentar o  netejar cap tipus de vehicle, ni objectes, ni animals a l’espai 
públic.  
 
Tampoc no es permet reparar vehicles a l’espai públic. 
 
No es permet vessar als escocells dels arbres ni  a la via pública, en general, les 
aigües residuals procedents de la neteja de locals, domicilis o porteries. En aquest 
últim supòsit, es permet el seu buidatge als desguassos del sistema públic de 
clavegueram. 
 
5. Runes 
 
La instal·lació de contenidors i sacs destinats a la recollida de runes o a la gestió de 
materials de desfeta particulars, és sotmesa a l’obtenció de la llicència municipal 
corresponent. 
 
En cas que la retirada dels esmentats contenidors i sacs no s’efectuï en el temps 
establert a la llicència, els serveis municipals adients podran retirar-los, amb càrrec a 
la persona responsable de la seva instal·lació.  
 
Amb caràcter general, els contenidors i sacs esmentats s’instal·laran en la part de la 
via pública destinada a l’estacionament dels vehicles. 
 
En el cas d’impossibilitat, es col·locaran a les voreres, com més a la vora de la calçada 
millor. En cap cas, podran dificultar la lliure circulació del trànsit rodat i de vianants, 
especialment de persones amb mobilitat reduïda. 
 
Mentre contenidors o sacs restin instal·lats a la via pública i també un cop retirats, 
caldrà netejar les restes de runa, àrids i altres residus que es generin al voltant. 
 
6. Altres elements d’embrutiment de la via pública 
 
Està prohibit llençar a  l’espai públic, fora dels cendrers,  papereres i contenidors 
establerts a l’efecte qualsevol element que embruti el paviment o el mobiliari urbà, com 
ara burilles, xiclets, papers, restes de menjar, envasos, etc. 
 
 
Secció Quarta:  Activitats a l’interior de l’immoble i de les comunitats de 

veïns. 
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Article 46. Fonaments de la regulació 
 
El desenvolupament d’activitats domèstiques, com ara regar plantes, estendre roba, 
netejar catifes i estovalles, evacuar fums, aigua o brossa a l’interior dels immobles i les 
comunitats de veïns, cal que es mantingui dins els límits que exigeixen la convivència 
ciutadana i el respecte als altres. 
 
Article 47. Normes de conducta. 
 
No són permeses les activitats que causin molèsties efectives o perjudicis a altres 
veïns. En concret, es prohibeixen: 
 

a)  Dins la franja horària compresa entre les 22 hores i les 8 hores, l’execució 
de feines de reforma, conservació o millora dels immobles (construcció, 
fusteria, o altres de semblants) que impliquin el desenvolupament 
d’activitats pròpies d’obra ordinària. 

 
b)  Dins la franja horària compresa entre les 22 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 protecció 
contra la contaminació acústica i l’ordenament municipal estableixen. 

 
S’exceptuen les feines de reparació urgent 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. 
 

c)  Desenvolupar accions o ometre el deure de diligència en l’execució 
d’activitats de forma reiterada en l’àmbit veïnal, causant molèsties i 
perjudicis o danys. 

 
d)  Desenvolupar accions i omissions contraris als estatuts de la comunitat de 

propietaris que provoquin un perjudici o una molèstia reiterada i que siguin 
un element de pertorbació greu de la convivència veïnal, posada de 
manifest per mitjà de les actes de la junta de propietaris. 

 
e)  Permetre molèsties acústiques o d’altre tipus dels animals domèstics. 

 
f) No es permet estendre roba en balcons o obertures exteriors i a les 

baranes de terrats que donin directament a espais públics. En aquests 
casos, hi haurà una primera actuació dels serveis de mediació advertint de 
l’incompliment. Si es reincidís en la conducta,  s’incorrerà en la 
corresponent infracció.  

 
g)  Regar plantes de forma que ragi o caigui aigua als espais públics o a un 

immoble veí. 
 
h) Tenir torretes als ampits de les finestres i altres obertures sense subjecció, 

amb perill que puguin caure a l’espai públic o bé a casa d’algun veí.  
 

i)  Netejar catifes i estovalles, evacuar fums, aigua o brossa a l’interior dels 
immobles i les comunitats de veïns. 
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Secció Cinquena. Control de les deposicions i les miccions d’animals domèstics. 
 
Art. 48. Fonaments de la regulació 
 
La regulació que conté aquesta secció es fonamenta en la protecció del dret de les 
persones a gaudir d’un espai públic net i lliure de deposicions o miccions d’animals 
domèstics. 
 
Art. 49 Normes de conducta 
 

1. Són prohibides les deposicions i les miccions d’animals domèstics en  els parcs 
infantils o jardins d’ús per part dels infants. També es prohibeixen les miccions 
en les façanes dels edificis i en el mobiliari  urbà. 

 
2. Les deposicions d’animals domèstics en altres indrets de l’espai públic s’han de 

recollir  immediatament i col·locar-les de manera higiènicament acceptable dins 
de les bosses adients als contenidors d’escombraries o en els llocs que es 
destinin expressament a aquest efecte i s’ha de procedir immediatament a la 
neteja dels elements afectats. 

 
La contravenció d’aquestes normes de conducta serà sancionada d’acord amb la 
vigent ordenança reguladora de la tinença d’animals. 
 
Secció Sisena. Altres conductes. 
 
Article 50. Fonaments de la regulació 
 
La regulació continguda en aquesta secció es fonamenta en la protecció del dret de les 
persones que utilitzen l’espai públic a no patir molèsties com a conseqüència de la 
manca de respecte a les pautes mínimes generalment admeses en relació a la forma 
de vestir de les persones que també s’estan o transiten per l’esmentat espai públic. 
 
Article 51. Normes de conducta 
 
1.  Resta prohibit transitar o estar-se en els espais públics completament despullat, o 

només amb un banyador o peça de roba similar. A l’espai públic de les piscines 
municipals es manté la prohibició d’anar despullat i el banyador o peça de roba 
similar és d’ús obligatori. 

 
2.  També es prohibeixen expressament les conductes exhibicionistes o obscenes a 

tot l’espai públic. 
 
 
TÍTOL III:  DISPOSICIONS COMUNES SOBRE RÈGIM 

SANCIONADOR I ALTRES MESURES D'APLICACIÓ 
 
CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 52. Resolucions i instruccions de l’Alcalde o Alcaldessa en 
desenvolupament i aplicació de l’Ordenança 
 
Mitjançant Resolució d’Alcaldia es determinarà el servei administratiu responsable  de 
tramitar els procediments administratius sancionadors previstos en aquesta 
Ordenança. 
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Article 53. Funcions de la Policia Local de Manresa i d’altres cossos de seguretat  
en relació al compliment d’aquesta Ordenança 
 
1.  En la seva condició de policia administrativa, la Policia Local de Manresa, d’acord 

a 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 les seves prescripcions, i d’adoptar, en el seu cas, les altres mesures 
d’aplicació. 
 
També podran denunciar  en el seu cas, els agents que formin part d’altres cossos 
de seguretat. 

 
2.  Als efectes assenyalats en l’apartat anterior,l’Ajuntament fixarà els criteris generals 

a seguir pels cossos policials, en funció de la normativa vigent, dels pactes entre la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa i en funció de quines siguin les 
infraccions administratives a sancionar. 

 
3.  En tot cas, l’Ajuntament, a través dels diversos instruments i òrgans de coordinació 

i col·laboració establerts a l’efecte, posarà tots els mitjans que estiguin al seu abast 
per tal d’assegurar que l’actuació dels cossos policials en el compliment d’aquesta 
Ordenança es faci amb la màxima coordinació i eficàcia possible. 

 
Article 54. Funció inspectora d’altres empleats públics degudament facultats 
 
Determinats empleats públics de l’ ajuntament, que tinguin atribuïdes en el seu lloc de 
treball funcions inspectores, podran ser facultats per exercir la funció inspectora en les 
actuacions motivades per les infraccions recollides en aquesta Ordenança. 
 
Article 55. Agents cívics 
 
Les persones que, per encàrrec de l’Ajuntament, realitzin serveis a la via pública 
podran actuar com a agents cívics amb funcions de vigilància en relació a aquesta 
Ordenança. Quan correspongui, els agents cívics podran demanar a la Policia Local 
que exerceixi les funcions d’autoritat que té reconegudes per l’ordenament jurídic. 
 
Article 56. Deure de col·laboració ciutadana en el compliment de l’Ordenança 
 
1.  Totes les persones que són a Manresa 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 de Manresa 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.  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.  
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Article 57. Conductes obstruccionistes a les tasques de control, investigació o 
sanció en els àmbits de la convivència i el civisme 
 
Ens els àmbits de la convivència ciutadana i el civisme, i salvaguardant tots els drets 
previstos a l'ordenament jurídic, no es permeten les conductes següents: 
 

a) La negativa o la resistència a les tasques d’inspecció o control de l’Ajuntament. 
 
b)  La negativa o la resistència a subministrar dades o facilitar la informació 

requerida pels actuants en compliment de les seves funcions. 
 
c) Subministrar als funcionaris actuants, en compliment de les seves tasques 

d’inspecció, control o sanció, informació o documentació falsa, inexacta, 
incompleta o que indueixi a error de manera explícita o implícita. 

 
d)  L’incompliment de les ordres o els requeriments específics formulats per les 

autoritats municipals o els seus agents. 
 

 
Article 58. Elements probatoris dels agents de l'autoritat i d’altres empleats 
públics degudament facultats 
 
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 a la denúncia formulada d'acord amb la 
normativa aplicable. En tot cas, la utilització de videocàmares requerirà, si s'escau, 
les autoritzacions previstes en la legislació aplicable, així com el seu ús d'acord 
amb el principi de proporcionalitat. 

 
 
 
 
Article 59. 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 56, pot presentar 
denúncies per posar en coneixement de l'Ajuntament l'existència d'un determinat 
fet que pugui ser constitutiu d’una infracció d’allò 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 o no de 
l'esmentat procediment i, en el seu cas, la resolució que hi recaigui. 
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Article 60. Mesures de caràcter social 
 
1.  Quan el presumpte responsable de l’incompliment de l’Ordenança sigui indigent o 

presenti altres mancances o necessitats d’assistència social o d'atenció mèdica 
especials o urgents, els agents de l’autoritat que intervinguin l'informaran de la 
possibilitat d'acudir als serveis socials o mèdics corresponents i del lloc concret on 
fer-ho. 

 
2.  En aquells casos especialment greus o urgents, i a l’únic objecte que la persona 

pugui rebre efectivament i com més aviat millor l'atenció social o mèdica requerida, 
els agents de l'autoritat o altres serveis competents podran acompanyar-lo als 
esmentats serveis. 

 
3.  Així mateix, sempre que això sigui possible, els serveis municipals podran intentar 

contactar amb la família de la persona afectada per informar-la de la situació i 
circumstàncies en la qual ha estat trobada a l’espai públic. 

 
4.  Immediatament després d'haver practicat aquestes diligències, aquests 

n'informaran als serveis municipals corresponents, a fi que aquests adoptin les 
mesures oportunes i, si s'escau, en facin el seguiment o, en el seu cas, posin 
l'assumpte en coneixement de l'autoritat o administració competent. 

 
 
Article 61. Mesures específiques a aplicar en el cas que les persones infractores 
siguin no residents al terme municipal de Manresa 
 
1. Les persones infractores no residents al terme municipal de Manresa que 

reconeguin la seva responsabilitat podran fer efectives les sancions 
immediatament, en els termes establerts a l’art. 90 d’aquesta Ordenança.  

 
2. Les persones denunciades no residents al terme municipal de Manresa hauran de 

comunicar i acreditar a l’agent de l’autoritat denunciant, als efectes de notificació, 
la seva identificació personal i domicili habitual i, si escau, el lloc i l’adreça on 
s’estan allotjats a la ciutat. Els agents de l’autoritat podran comprovar en tot 
moment si la direcció proporcionada per la persona infractora és la correcta.  

 
 En el cas que aquesta identificació no fos possible, o no fos correcta la localització 

proporcionada, els agents de l’autoritat, a aquest objecte, podran requerir la 
persona infractora que els acompanyi a dependències pròximes, en els termes i les 
circumstàncies previstes a l’art. 98.4 d’aquesta Ordenança.  

 
3. Quan la persona infractora no acrediti la seva residència habitual en territori 

espanyol, l’agent que formuli la denúncia li oferirà la possibilitat de fer 
immediatament efectiva la sanció, en els termes previstos a l’apartat 1.  

 
Si la sanció no fos satisfeta, l’òrgan competent adoptarà immediatament les 
mesures cautelars oportunes  per assegurar l’ingrés de l’import mínim atribuït a la 
sanció en qüestió. 
 

Article 62. Responsabilitat per conductes contràries a l'Ordenança comeses per 
menors d'edat 
 
1.  D’acord amb allò que estableix la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets 

del nen, totes les mesures sancionadores de les autoritats municipals que puguin 
afectar els menors atendran principalment l’interès superior d'aquests. Així mateix, 
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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 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’infant o de l’adolescent, el seu desenvolupament i formació, es podran 
substituir les sancions pecuniàries per mesures correctores, com ara l’assistència a 
sessions formatives, treballs per a la comunitat, o qualsevol altre tipus d’activitat de 
caràcter cívic. 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 o mares o tutors o tutores o 
guardadors o guardadores, que serà vinculant. 

 
3.  Els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i 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 què es prevegi expressament en aquesta 

Ordenança, els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores seran 
també responsables directes i solidaris de les infraccions comeses pels menors 
d’edat, sempre, en aquest cas, que concorri culpa o negligència per part seva, tot 
incloent-hi la simple inobservança. 

 
5.  En tot cas, qualsevol denúncia, incoació d'un expedient sancionador o eventual 

imposició d’una sanció a un menor serà també notificada als seus pares o mares o 
tutors o tutores o guardadors o guardadores. 

 
6.  Els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores hauran d'assistir a 

les sessions d'atenció individualitzada o cursos de formació que, en el seu cas, 
s'imposin com a alternativa a la sanció pecuniària de les infraccions comeses pels 
menors que depenguin d'ells. 

 
 
Article 63. Principi de prevenció 
 
L'Ajuntament donarà prioritat a totes aquelles mesures municipals encaminades a 
prevenir riscos per a la convivència ciutadana i el civisme en l'espai públic. 
 
 
Article 64. Mediació 
 
1.  L'Ajuntament de Manresa promourà la mediació i la resolució alternativa de 

conflictes com a eina bàsica per a una societat menys litigiosa i més cohesionada, 
dins de les disponibilitats pressupostàries i d’efectius humans i materials. 

 
2.  En aquells supòsits en els quals les infraccions siguin comeses per menors, i amb 

l’objectiu de protegir els interessos superiors del nen o nena, l’Ajuntament de 
Manresa podrà establir un sistema de mediació, que actuarà amb caràcter 
voluntari respecte al procediment administratiu sancionador, amb personal 
especialitzat al qual seran cridats a comparèixer els menors presumptament 
infractors, els seus pares i mares o tutors i tutores o guardadors o guardadores, 
així com, si escau, les possibles víctimes o persones afectades per les conductes 
tipificades com a infracció en la present Ordenança. 
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3.  L’Ajuntament de Manresa  podrà designar mediadors o mediadores que, en 
qualitat de terceres persones neutrals, resoldran els conflictes de convivència 
ciutadana sempre que els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i 
guardadores del menor acceptin que aquest se sotmeti a una solució consensuada 
entre el menor, els seus pares i mares o tutors i tutores o guardadors i 
guardadores, i l’administració municipal, així com, si s’escau, les víctimes de la 
infracció. 

 
4.  La mediació tindrà per objecte que el menor infractor sigui conscient del dany 

causat a la comunitat i perseguirà, després d’una negociació entre les parts, un 
acord sobre les mesures de reparació que hauran d’adoptar-se en cada cas. 

 
5.  Aquest sistema de mediació podrà ser aplicat també, amb caràcter voluntari, a 

altres conductes i col·lectius específics. L'òrgan competent per resoldre l'expedient 
sancionador podrà, per acord motivat, i prèvia sol·licitud de la persona infractora o 
dels serveis socials competents, reconduir el procediment sancionador a un 
sistema de mediació, sempre que la dimensió retributiva de la sanció sigui més 
eficaç a través d'aquesta via. 

 
 
CAPÍTOL SEGON. RÈGIM SANCIONADOR 
 
Secció 1a. Infraccions 
 
Article 65. Infraccions i sancions 
 
1. Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions tipificades en 

aquesta ordenança.  
 
2. Les infraccions administratives seran sancionades segons el que disposen les 

especificacions de les infraccions i de les graduacions de les sancions d’aquesta 
ordenança per a una més correcta identificació de les infraccions i una més precisa 
determinació de les sancions. 

 
Article 66.  Infraccions relatives al Títol I capítol II: Deures generals de 
convivència i civisme. 
 
Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions especificades en els 
apartats següents: 
 
Són infraccions greus: 
 
Incomplir les recomanacions i les instruccions contingudes als Plans d’emergència 
municipal, quan d’aquest incompliment se’n derivi un perjudici greu, danys en les 
persones o desperfectes a la via pública o als seus elements. 
 
Article 67. Infraccions relatives al Títol I capítol IV: Organització i autorització 
d’actes públics. 
 
Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions especificades en els 
apartats següents: 
 
Són infraccions greus: 
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Incomplir, per part dels organitzadors d’actes públics,  alguna o algunes de les 
condicions establertes a l’oportuna autorització municipal. 
 
Article 68. Infraccions relatives al Títol II capítol I: Atemptats contra la dignitat de 
les persones 
 
Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions especificades en els 
apartats següents: 
 
1. Són infraccions molt greus: 
 

a) Tenir a l’espai públic una conducta de menyspreu a la dignitat de les 
persones, de fet, per escrit o de paraula, mitjançant insults, burles, molèsties 
intencionades, coacció física o psíquica, agressions o conductes anàlogues, 
quan aquesta conducta tingui com objecte o s’adreci contra persones grans, 
infants i persones amb discapacitat. 

 
b) Tenir a l’espai públic un comportament discriminatori sigui de contingut 

xenòfob, racista, sexista o contrari a la igualtat de gènere, o de qualsevol 
altra condició o circumstància personal o social de fet, per escrit o de paraula, 
mitjançant insults, burles, molèsties intencionades, coacció física o psíquica, 
agressions o conductes anàlogues, quan aquesta conducta tingui com 
objecte o s’adreci contra persones grans, infants i persones amb discapacitat. 

 
c) Assetjar menors a l’espai públic.  

 
2. Són infraccions greus: 

 
a) Tenir a l’espai públic una conducta de menyspreu a la dignitat de les 

persones, de fet, per escrit o de paraula, mitjançant insults, burles, molèsties 
intencionades, coacció física o psíquica, agressions o conductes anàlogues. 

 
b) Tenir a l’espai públic un comportament discriminatori sigui de contingut 

xenòfob, racista, sexista o contrari a la igualtat de gènere, o de qualsevol 
altra condició o circumstància personal o social de fet, per escrit o de paraula, 
mitjançant insults, burles, molèsties intencionades, coacció física o psíquica, 
agressions o conductes anàlogues. 

 
 
Article 69.  Infraccions relatives al Títol II capítol II: Degradació visual de 

l’entorn urbà. Secció 1a.  Grafits, pintades i altres expressions 
gràfiques 

 
 
Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions especificades en els 
apartats següents: 

 
1. Són infraccions molt greus: 
 
 Realitzar tota mena de grafit, pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o grafisme, 

amb qualsevol matèria o bé ratllant la superfície, quan s’atempti especialment a 
l’espai urbà, per realitzar-se sobre monuments o edificis catalogats. 

 
2. Són infraccions greus: 
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 Realitzar tota mena de grafit, pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o grafisme, 
amb qualsevol matèria o bé ratllant la superfície, en els elements de transport, 
inclosos els vehicles, les parades, les marquesines, els elements dels parcs i 
jardins públics, a les façanes dels immobles públics o privats i a la senyalització 
vertical o horitzontal o de qualsevol altre element del  mobiliari urbà, o bé a les 
façanes, vidrieres, aparadors i tancaments d’establiments i botigues privats que 
tinguin sortida a la via pública,  quan comporti la inutilització o pèrdua total o parcial 
de funcionalitat de l’element. 

 
3. Són infraccions lleus: 
 

a)  Realitzar tota mena de grafit, pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o grafisme, 
amb qualsevol matèria o bé ratllant la superfície, sobre qualsevol element de 
l’espai públic, així com a l’interior o exterior d’equipaments,  via pública en 
general, mobiliari urbà i la resta d’elements descrits a l’article 3 sense 
autorització de l’Ajuntament, o bé a les façanes, vidrieres, aparadors i 
tancaments d’establiments i botigues privats que tinguin sortida a la via pública. 

 
b)  Realitzar tota mena de grafit, pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o grafisme, 

amb qualsevol matèria o bé ratllant la superfície, sobre qualsevol element de 
l’espai públic, així com a l’interior o exterior d’equipaments,  via pública en 
general, mobiliari urbà i la resta d’elements descrits a l’article 3 quan es tingui 
autorització de l’Ajuntament però sense ajustar-se a les seves previsions.  

 
c)  Realitzar tota mena de grafit, pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o grafisme, 

amb qualsevol matèria o bé ratllant la superfície, en un bé privat que es trobi 
instal·lat de manera visible o permanent en la via pública sense l’autorització 
del propietari d’aquell bé i/o sense l’autorització de l’Ajuntament o bé sense 
respectar les previsions d’aquestes autoritzacions. 

 
 
 
 
Article 70.  Infraccions relatives al Títol II capítol II: Degradació visual de 

l’entorn urbà. Secció 2a. Pancartes, cartells i fullets 
 
Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions especificades en els 
apartats següents: 

 
1. Són infraccions greus: 
 

a) Col·locar, sense autorització o bé fora dels indrets establerts a l’efecte per 
resolució de l’alcalde, cartells i pancartes en edificis i instal·lacions municipals, 
en qualsevol espai públic o element del paisatge i el mobiliari urbà o natural, 
quan aquesta conducta es realitzi sobre monuments o edificis catalogats o 
protegits. 

 
b) Col·locar,  sense autorització o bé fora dels indrets establerts a l’efecte per 

resolució de l’alcalde, cartells i pancartes en edificis i instal·lacions municipals, 
en qualsevol espai públic o element del paisatge i el mobiliari urbà o natural, 
quan aquesta conducta es realitzi en senyals de trànsit de tal forma que 
s’impossibiliti una correcta visió per part dels conductors i vianants. 
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2. Són infraccions lleus: 
 

a)  Col·locar,  sense autorització o bé fora dels indrets establerts a l’efecte per 
resolució de l’alcalde, cartells i pancartes en edificis i instal·lacions municipals, 
en qualsevol espai públic o element del paisatge i el mobiliari urbà o natural, 
quan aquests estiguin destinats a prestar serveis específics a la ciutadania.  

 
b) Col·locar,  sense autorització o bé fora dels indrets establerts a l’efecte per 

resolució de l’alcalde, cartells i pancartes en edificis i instal·lacions municipals, 
en qualsevol espai públic o element del paisatge i el mobiliari urbà o natural.  

 
c)  Esquinçar, arrencar i llençar a l’espai públic, cartells, anuncis, pancartes i 

objectes similars. 
 
d)  Col·locar publicitat sobre la part exterior dels vidres dels vehicles. 
 
e)  Escampar i llançar  tota classe de fullets o papers de publicitat comercial  o 

qualsevol material similar a la via pública, en els espais públics i als altres 
espais definits a l’article 3. 

 
f)  Deixar publicitat domiciliària fora del recinte de la porteria dels edificis. 

 
 
Article 71.  Infraccions relatives al Títol II capítol III: Juguesques 
 
Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions especificades en els 
apartats següents: 

 
1. Són infraccions molt greus: 
 
 Oferir, sense autorització,  juguesques que comportin un risc de pèrdua més enllà 

del que és habitual en tot joc d’atzar, i en qualsevol cas, l’anomenat  trilet”. 
 
 
2.  Són infraccions greus: 
 
 Oferir, sense autorització,  juguesques que comportin apostes amb diners o béns.  
 
 
 
Article 72.  Infraccions relatives al Títol II capítol IV: Ús inadequat de l’espai 

públic per a jocs  
 
Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions especificades en els 
apartats següents: 

 
1. Són infraccions greus: 

 
a) Practicar jocs que comportin un risc rellevant per a la seguretat de les persones 

o els béns, i, en especial, la circulació temerària amb bicicletes, patins, 
monopatins o similars per voreres o llocs destinats a vianants i carrers. 

 
b) Utilitzar elements o instal·lacions arquitectòniques o del mobiliari urbà per a la 

pràctica amb bicicletes,  patins, monopatins o similars quan  posin en perill de 
deteriorament aquests elements o instal·lacions. 
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2. Són infraccions lleus: 
 

a)  Practicar jocs i competicions esportives i espontànies que pertorbin els legítims 
drets dels veïns i veïnes o dels altres usuaris de l’espai públic quan ha existit 
avís previ i es persisteix en la conducta.  

 
b)  Practicar jocs amb instruments o 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 públic com privats.   

 
c)  Practicar, fora de les àrees destinades a l’efecte,  jocs d’habilitat amb bicicletes, 

patins, monopatins o similars. 
 
d)  Utilitzar les escales per a vianants, els elements per a l’accessibilitat de 

persones amb discapacitat, les baranes, bancs, passamans o qualsevol altre 
element del mobiliari urbà, per a les acrobàcies amb bicicletes,  patins,  
monopatins o similars. 

 
 
 
 
Article 73.  Infraccions relatives al Títol II capítol V: Altres conductes a l’espai 

públic. Secció Primera. Ocupació de l’espai públic per conductes 
que adopten formes de mendicitat. 

 
Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions especificades en els 
apartats següents: 

 
1. Són infraccions molt greus: 

 
Exercir la mendicitat, directament o indirectament, amb acompanyament de 
menors. 

 
2. Són infraccions greus: 
 
a)  Netejar sense autorització, els parabrises dels automòbils detinguts en els 

semàfors o a la via pública. 
 
b) Mantenir, sota l’aparença de mendicitat, una actitud coactiva o d’assetjament, o 

que obstaculitzi i impedeixi de manera intencionada el lliure trànsit dels 
ciutadans i ciutadanes pels espais públics.  

 
3. Són infraccions lleus: 

 
a)  Oferir qualsevol bé o servei no requerit a persones que es trobin en l’interior de 

vehicles privats o públics. 
 
b)  Oferir als automòbils detinguts en els semàfors o a la via pública, mocadors, 

premsa o qualsevol altre objecte. 
 
c)  Realitzar qualsevol tipus activitat a l’espai públic, quan obstrueixi  o pugui 

obstruir el tràfic rodat per la via pública, posi en perill la seguretat de les 
persones o impedeixi de manera manifesta el lliure trànsit de les persones per 
les voreres, places, avingudes, passatges o passeigs o altres espais públics.  
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Article 74.  Infraccions relatives al Títol II capítol V: Altres conductes a 

l’espai públic. Secció Segona. Utilització de l’espai públic per a 
l’oferiment i demanda de serveis sexuals. 

 
Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions especificades en els 
apartats següents: 

 
1. Són infraccions greus: 
 

a) Oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis 
sexuals retribuïts a l’espai públic quan aquestes pràctiques excloguin o limitin la 
compatibilitat dels diferents usos d’aquest espai públic. 

 
b) Oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis 

sexuals retribuïts a l’espai públic quan aquestes conductes es duguin a terme 
en espais situats a menys de dos-cents metres de distància de centres docents 
o educatius. 

 
2. Són infraccions lleus: 
 

Mantenir relacions sexuals en zones de pública concurrència. 
 
 
Article 75.  Infraccions relatives al Títol II capítol VI: Necessitats Fisiològiques 
 
Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions especificades en els 
apartats següents: 

 
1. Són infraccions greus: 

 
Defecar, orinar, escopir, i altres ostentacions  públiques de manca d’higiene, 
quan aquestes conductes es realitzin en espais de concorreguda afluència de 
persones o siguin freqüentats per menors, o es faci en monuments o edificis 
catalogats o protegits.     
 
 

 
2. Són infraccions lleus: 

 
Defecar, orinar, escopir i altres ostentacions públiques de manca d’higiene  als 
espais definits a l’article 3. 
 

 Article 76.  Infraccions relatives al Títol II capítol VII: Consum de begudes 
alcohòliques, estupefaents i drogues. 1. Begudes alcohòliques 

 
Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions especificades en els 
apartats següents: 

 
1. Són infraccions greus: 
 
a) Consumir begudes alcohòliques en els espais públics quan aquest consum es 

faci de forma massiva per grups de ciutadans o ciutadanes o en convidi a 
l’aglomeració  a mode del fenomen conegut com a “botellón”. 
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b) Consumir begudes alcohòliques en els espais públics quan, com a resultat de 
l’acció del consum, es pugui deteriorar la tranquil·litat de l’entorn o provocar-hi 
situacions d’insalubritat.  

 
c) Consumir begudes alcohòliques en els espais públics quan aquest consum 

s’exterioritzi en forma denigrant per als vianants o al resta d’usuaris dels espais 
públics.  

 
d) Consumir begudes alcohòliques en els espais públics  caracteritzats per 

l’afluència de menors o la presència d’infants i adolescents. 
 
2. Són infraccions lleus: 
 
a)  Consumir begudes alcohòliques en els espais públics,  a excepció que tingui 

lloc en establiments i altres espais reservats expressament per a aquella 
finalitat, com ara terrasses i vetlladors o quan l’esmentat consum es produeixi 
en ocasió de celebració de festes o fires que comptin amb l’oportuna 
autorització.  

 
b)  Llençar a terra o dipositar a la via pública recipients de begudes com ara 

llaunes, ampolles, vasos o qualsevol altre objecte. 
 

 
 Article 77.  Infraccions relatives al Títol II capítol VII: Consum de begudes 

alcohòliques, estupefaents i drogues. 2. Estupefaents i drogues 
 
Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions especificades en els 
apartats següents: 

 
Són infraccions greus: 
 
a)  Consumir drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques en 

espais o vies públiques, establiments o transports públics. 
 
b)  L’abandonament  a les vies públiques, establiments o transports públics dels 

útils o instruments utilitzats per al consum drogues i altres substàncies 
estupefaents, sempre que no constitueixi infracció penal. 

 
Article 78.   Infraccions relatives al Títol II capítol VIII: Activitats i prestació de 

serveis no autoritzats, demanda i consum. 
 
Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions especificades en els 
apartats següents: 

 
Són infraccions lleus: 

 
a) Realitzar  o col·laborar, en  activitats i prestar serveis no autoritzats a l’espai 

públic. 
 
b) Demandar, usar o consumir activitats i serveis no autoritzats a l’espai públic.  

 
c) Col·laborar a 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. 
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d) Exercir qualsevol mena d’ofici, treball o activitat que impliqui ocupació de la via 
pública, tant si és de caràcter temporal com permanent, sense haver obtingut 
prèviament llicència municipal i les autoritzacions o concessions corresponents 
en raó del seu caràcter de domini públic,  inclosa la venda de qualsevol 
producte no autoritzat. 

  
 
Article 79.  Infraccions relatives al Títol II capítol IX: Ús impropi de l’espai 

públic 
 
Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions especificades en els 
apartats següents: 

 
Són infraccions lleus: 

 
a)  Fer un ús impropi dels espais públics i els seus elements, de manera que 

impedeixi o dificulti la utilització de la resta d’usuaris. 
 
b)  Acampar, sense autorització a les vies i els espais públics, amb instal·lació 

estable o en tendes de campanya, vehicles, autocaravanes o caravanes. 
 
c)  Dormir de dia o de nit als espais públics, i aquells espais definits a l’article 3. 
 
d)  Utilitzar els bancs i els seients públics per a usos diferents als quals estan 

destinats. 
 
e)  Rentar-se, banyar-se o bé rentar roba  en fonts ornamentals o de boca,  

estanys o similars. 
 
 f)  Agafar en grans quantitats aigua potable de les fonts públiques per a ús 

privatiu 
 
Article 80.  Infraccions relatives al Títol II capítol X: Actituds vandàliques en 

l’ús del mobiliari urbà. Deteriorament de l’espai urbà. 
 
Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions especificades en els 
apartats següents: 

 
1. Són infraccions molt greus: 
 
Realitzar conductes vandàliques, agressives o negligents en l’ús del mobiliari urbà 
quan es generi una situació de risc o perill per a la salut i la integritat física de les 
persones o béns. 

 
2. Són infraccions greus: 

 
Realitzar actes de deteriorament greu, com ara destrosses dels espais públics , de 
les seves instal·lacions o elements, siguin mobles o immobles. 

 
 Article 81.  Infraccions relatives al Títol II capítol XI: Altres conductes que 

pertorben la convivència ciutadana. Secció Primera: Zones 
naturals i espais verds. 1. Parcs i jardins 

 
Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions especificades en els 
apartats següents: 
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Són infraccions lleus: 
 
a)  Fer servir els espais verds destinats al lleure i els seus elements de forma 

contrària a les condicions que en regulen l’ús. 
 
b)  Realitzar activitats que representin un risc de danys per la vegetació o 

qualsevol altre element auxiliar que integri l’espai, o que representi un risc per a 
la integritat física dels usuaris. 

 
c) Utilitzar els gronxadors i altres elements d’esbarjo situats als parcs i places 

públiques per persones que no compleixin les condicions i requisits d’ús. 
 
d)  Jugar  o realitzar activitats en zones d’espais verds destinats al lleure, no 

permeses per l’Ajuntament, mitjançant els cartells indicadors instal·lats per 
aquesta finalitat. 

 
e)  Arrencar, maltractar,  retirar o causar danys als 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. 

 
f)  Realitzar pintades, grafits, senyals o rascades a qualsevol element o 

equipament dels que conformen els espais públics de parcs i jardins. 
 
 
Article 82.  Infraccions relatives al Títol II capítol XI: Altres conductes que 

pertorben la convivència ciutadana. Secció Primera: Zones 
naturals i espais verds. 2. Camins forestals i itineraris de natura. 

 
Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions especificades en els 
apartats següents: 

 
Són infraccions greus: 
 
a)  Treure, malmetre o canviar la senyalització informativa dels itineraris i camins. 
 
b)  Treure, posar o canviar la senyalització informativa de masies i indrets. 
 
c)  Llençar deixalles, runes, mobles i andròmines o qualsevol altre tipus de 

material en aquests espais. 
 
Article 83.  Infraccions relatives al Títol II capítol XI: Altres conductes que 

pertorben la convivència ciutadana. Secció Segona: Contaminació 
acústica. 1. Actes als espais públics que pertorben el descans i la 
tranquil·litat de veïns o veïnes i vianants. 

 
Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions especificades en els 
apartats següents: 

 
1.  Són infraccions greus: 
 
Pertorbar el descans i la tranquil·litat dels veïns i veïnes mitjançant la producció de 
sorolls a la via pública per part d’una o diverses persones, en especial durant 
l’horari nocturn, entenent com a tal el període comprès entre les 22 hores i les 8 
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hores de dilluns a dijous i  entre les 24 hores i les 8 hores de divendres a 
diumenge, els dies festius i les vigílies de festiu. 
 
1. Són infraccions lleus: 
 
a) Pertorbar el descans i la tranquil·litat dels veïns i veïnes mitjançant el 

funcionament dels aparells de televisió, radio, musicals o anàlegs. 
 
b) Pertorbar el descans i la tranquil·litat dels veïns i veïnes mitjançant cants, crits 

o qualsevol altre acte molest. 
 

Article 84.  Infraccions relatives al Títol II capítol XI: Altres conductes que 
pertorben la convivència ciutadana. Secció tercera:  Contaminació 
de residus. 

 
Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions especificades en els 
apartats següents: 

 
1. Són infraccions molt greus: 
 

Dipositar o abocar qualsevol matèria líquida procedent de substitució o 
reparació de vehicles a la via pública, al clavegueram o a rius i rieres. 

 
2. Són infraccions greus: 
 
a) Llençar tot tipus d’escombraries directament a l’espai públic o en solars públics 

o privats. 
 
b) Llençar tot tipus d’escombraries des de l’interior dels habitatges o des de 

l’interior d’altres edificis privats, sigui a la via pública o bé a solars o teulades 
d’altres edificis. 

 
c) Abandonar estris, mobles, andròmines i similars a la via pública i als espais 

oberts sense edificar, tant públics com privats. 
 

d) Dipositar als contenidors d’escombraries, residus de naturalesa líquida. 
 

e) Rentar i netejar a la via pública, qualsevol tipus de vehicle, objectes o animals. 
 

f) Reparar vehicles a la via pública. 
 

g) Vessar als escocells dels arbres de la via pública, les aigües residuals 
procedents de la neteja de locals, domicilis o porteries. 

 
h) No netejar les restes de runa, àrids i altres residus que es generin en les 

proximitats mentre els contenidors o sacs restin instal.lats a la via pública. 
 
3. Són infraccions lleus: 
 

a) No introduir les escombraries domiciliàries en bosses adequades en funció a la 
tipologia de residus. 

 
b) Desplaçar els contenidors del llocs on estiguin situats. 
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c) No dipositar cada tipus de residu al contenidor específicament destinat a 
l’efecte. 

 
d) Deixar taques d’oli o d’altres líquids residuals de vehicles que deixin afectació a 

l’espai públic. 
 

e) Llençar a  l’espai públic, fora dels cendrers,  papereres i contenidors establerts 
a l’efecte qualsevol element que embruti el paviment o el mobiliari urbà, com 
ara burilles, xiclets, papers, restes de menjar, envasos, etc. 

 
f) Col·locar contenidors per la recollida de runes sense autorització. 
 
g) Col·locar contenidors per la recollida de runes contravenint les previsions de 

l’autorització municipal. 
 
 
Article 85.  Infraccions relatives al Títol II capítol XI: Altres conductes que 

pertorben la convivència ciutadana. Secció quarta: Activitats a 
l’interior de l’immoble i de les comunitats de veïns. 

 
Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions especificades en els 
apartats següents: 

 
1. Són infraccions greus: 
 
a)  Realitzar activitats que impliquin el desenvolupament de tasques pròpies de 

treballs de construcció, dins la franja horària entre les 22 i les 8 hores, quan 
causin molèsties efectives o perjudicis als veïns. 

 
b)  Realitzar activitats que impliquin el desenvolupament de tasques pròpies de 

reparació o instal·lació d’electrodomèstics, aparells elèctrics o instal·lacions 
auxiliars, dins la franja horària entre les 22 i les 8 hores, quan causin molèsties 
o perjudicis als veïns. 

 
c)  Desenvolupar  accions o ometre el deure de diligència en l’execució d’activitats 

de forma reiterada en l’àmbit veïnal, causant molèsties i perjudicis o danys. 
 

2.  Són infraccions lleus: 
 

a)  Permetre molèsties acústiques o d’altre tipus per part d’animals domèstics. 
 
b)  Estendre roba en balcons o obertures exteriors i a les baranes de terrats que 

donin directament a espais públics quan es reincideixi  en la conducta després 
d’una primera actuació dels serveis de mediació advertint de l’incompliment.  

 
c)  Regar plantes de forma que ragi o caigui aigua als espais públics o a un 

immoble veí.  
 
d) Tenir torretes als ampits de les finestres i altres obertures sense subjecció, amb 

perill que puguin caure a l’espai públic o bé a casa d’algun veí, quan es 
reincideixi en aquesta conducta després d’un primer advertiment. 

 
e)  Netejar catifes i estovalles, evacuar fums, aigua o brossa a l’interior dels 

immobles i les comunitats de veïns. 
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Article 86.  Infraccions relatives al Títol II capítol XI: Altres conductes que 

pertorben la convivència ciutadana. Secció sisena: Altres 
conductes. 

 
Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions especificades en els 
apartats següents: 

 
1. Son infraccions greus: 

 
Tenir conductes exhibicionistes o obscenes a tot l’espai públic. 

 
2. Són infraccions lleus: 
 
a) Transitar o estar-se en els espais públics completament despullat, o només amb 

un banyador o peça de roba similar.  
 
b) Transitar o estar-se despullat dins del recinte de les piscines municipals.  

 
 
Secció 2a. Sancions 
 
Article 87. Import de les sancions 
 
1. Les infraccions previstes en aquesta ordenança se sancionaran amb multes de les 

quanties següents: 
 

a) Les infraccions molt greus, amb multes de 600,01 EUR fins a 1.200,00 EUR. 
 
b) Les infraccions greus, amb multes de 300,01 EUR fins a 600,00 EUR. 
 
c) Les infraccions lleus, amb multes de 150,00 EUR fins a 300,00 EUR. 

 
Article 88. Graduació de les sancions 
 
1. En la fixació de les sancions de multa es tindran en compte les següents 

circumstàncies, sigui com a agreujants o com a atenuants: 
 

 a)  La gravetat de la infracció en atenció a l’impediment d’ús del servei públic o del 
funcionament normal d’un servei públic; al deteriorament greu i rellevant 
d’equipaments,  infraestructures, instal·lacions o elements del servei públic; 
impediment d’ús de l’espai públic per altri i alteració greu de la convivència 
ciutadana. 

 
b)  L’existència d’intencionalitat. 
 
c)  La naturalesa dels perjudicis causats. 
 
d)  La reincidència  de l’infractor, entenent com a tal que s’hagi comès prèviament 

una o diverses infraccions d’aquesta Ordenança en el termini d’un any i hagi 
recaigut resolució administrativa ferma al respecte. 
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Article 89. Responsabilitat de les infraccions 
 
1.  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 també responsables directes i solidaris de les 
infraccions descrites en aquest article comeses pels menors que es trobin sota la 
seva tutela, sempre que consti culpa o negligència per la seva part. 

 
2. 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. 

 
Article 90. Concurrència de sancions  
 
1.  Incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les quals hi 

hagi relació de causa o efecte, s’imposarà només la sanció corresponent a la 
infracció més greu. 

 
2. Quan no es doni la relació de causa a efecte a què 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 què es tracti. 

 
Article 91. Bonificació de la sanció  
 
Les persones denunciades poden assumir la seva culpabilitat i manifestar la seva 
conformitat mitjançant el pagament dins dels 3 dies hàbils posteriors a la imposició de 
la denúncia amb una reducció de la sanció  del 50% del seu import mínim i aquest 
pagament comportarà la terminació del procediment. 
 
 
 
Article 92. Substitució de les multes i reparació dels danys per treballs en 
benefici de la comunitat. 
 
1.  L’Ajuntament podrà substituir la sanció de multa per sessions formatives, 

participació en activitats cíviques o altres tipus de treballs per a la comunitat, 
sempre que es disposi dels mitjans materials i humans per fer-ho efectiu. 

 
2.  Les sessions formatives sobre convivència ciutadana i civisme, de caràcter 

individual o col·lectiu, podran substituir les sancions pecuniàries en aquells casos 
en què així estigui previst en la present Ordenança. 

 
En cas de no assistència dels infractors a les sessions formatives procedirà 
imposar la corresponent sanció, en funció de la tipificació de la infracció comesa. 
 

3. La participació en les sessions formatives, en activitats cíviques o la realització de 
treballs en benefici de la comunitat, seran adoptades amb el consentiment previ de 
l’interessat com a alternatives a les sancions d’ordre pecuniari, llevat que la llei 
imposés el seu caràcter obligatori.  

 
4. L’Ajuntament també pot substituir, en la resolució o posteriorment, la reparació 

econòmica dels danys i els perjudicis causats als béns de domini públic municipal 
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per altres reparacions equivalents en espècie consistents en l’assistència a 
sessions formatives, participació en activitats cíviques o altres tipus de treballs per 
a la comunitat, sempre que hi hagi consentiment previ dels interessats i sempre 
que es disposi dels mitjans materials i humans per fer-ho efectiu.  

 
5.  Quan, d’acord amb allò que es preveu en aquesta Ordenança, s’adopti la mediació 

com a alternativa al procediment sancionador, els acords de reparació tindran com 
a objecte, principalment, les mesures alternatives previstes en aquest article. 

 
Article 93. Procediment sancionador 
 
Amb les excepcions recollides en aquesta Ordenança, el procediment sancionador es 
tramitarà d’acord amb el que disposa el Títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,  
el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador i la resta de 
normativa vigent al respecte. 
 
Article 94. Apreciació de delicte o falta  
 
1.  Quan les conductes a què 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 de subjecte, fet i fonament de les conductes il·lícites, la 

incoació d'un procés penal no impedirà la tramitació d'expedients sancionadors 
pels mateixos fets, però la resolució definitiva de l'expedient només podrà produir-
se quan sigui ferma la resolució recaiguda en l'àmbit penal, i restarà 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. 
 
4.  Les mesures provisionals adoptades en el si del procediment administratiu 

sancionador abans de la intervenció judicial podran mantenir-se en vigor mentre no 
recaigui pronunciament exprés al respecte de les autoritats judicials, sense 
perjudici dels recursos que pugui interposar el presumpte infractor sobre 
l'establiment o vigència de les esmentades mesures provisionals. 

 
 
 
Article 95. Prescripció i caducitat 
 
La prescripció i la caducitat es regirà per la legislació administrativa sancionadora 
general, sens perjudici del que disposi la legislació sectorial. 
 
 
CAPÍTOL TERCER. REPARACIÓ DE DANYS 
 
Article 96. Reparació de danys 
 
1.  La imposició de les sancions que corresponguin per l'incompliment d'aquesta 

Ordenança no exonera la persona infractora de l’obligació de reparar els danys o 
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perjudicis causats, llevat que aquesta es substitueixi per treballs en benefici de la 
comunitat, d’acord amb l’article 92. 

 
2.  Als efectes de l'establert a l'apartat anterior, quan s'escaigui, l'Administració 

municipal tramitarà per la via d'execució subsidiària l'obligació de rescabalament 
que procedeixi. 

 
 
CAPÍTOL QUART. MESURES DE POLICIA ADMINISTRATIVA 
 
Article 97. Ordres singulars de l’Alcalde o Alcaldessa per a l’aplicació de 
l’Ordenança 
 
1.  L’Alcalde o Alcaldessa pot dictar les ordres singulars o nominatives i les 

disposicions especials que s’escaiguin sobre capteniment a la via pública o el 
comportament dels ciutadans i ciutadanes, per tal de fer complir la normativa en 
matèria de convivència ciutadana i de civisme. 

 
2.  Sens perjudici de la imposició de la sanció que en el seu cas correspongui, 

l'Alcalde o Alcaldessa podrà també requerir les persones que siguin trobades 
responsables d'alguna de les conductes descrites en aquesta Ordenança que 
s'abstinguin en el futur a realitzar actuacions similars dintre del terme municipal. 

 
3.  L’incompliment de les ordres, disposicions o requeriments a què s'ha fet esment en 

els apartats 1 i 2 d’aquest article serà sancionat en els termes previstos en aquesta 
Ordenança, sense perjudici que es pugui iniciar procediment penal per causa de 
desobediència. 

 
 
Article 98. Mesures de policia administrativa directa 
 
1.  Els agents de l'autoritat exigiran en tot moment el compliment immediat de les 

disposicions previstes en aquesta Ordenança, i, sens perjudici de procedir a 
denunciar aquelles conductes antijurídiques, podran requerir verbalment les 
persones que no respectin les normes a cessar en la seva actitud o comportament, 
advertint-los que en cas de resistència poden incórrer en responsabilitat criminal 
per desobediència. 

 
2.  Quan la infracció comesa provoqui, a més d’una pertorbació de la convivència 

ciutadana i el civisme, un deteriorament de l’espai públic, es requerirà el seu 
causant que procedeixi a la seva reparació, restauració o neteja immediates, quan 
sigui possible. 

 
3.  En cas de resistència a aquests requeriments, i sens perjudici del que es disposa a 

l’apartat 1 d’aquest article, les persones infractores podran ser desallotjades, 
complint en tot cas amb el principi de proporcionalitat. 

 
4.  A efectes de poder incoar el corresponent procediment sancionador, els agents de 

l'autoritat requeriran la persona presumptament responsable que s'identifiqui. 
 

Si la persona que ha comès una infracció no pogués ser identificada, els agents de 
l'autoritat, podran requerir-la perquè, a l’objecte d'iniciar l’expedient sancionador de 
la infracció comesa, els acompanyi a dependències pròximes que comptin amb 
mitjans adequats per realitzar les diligències d'identificació, a aquests únics efectes 
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i pel temps imprescindible, informant la persona infractora dels motius del 
requeriment d’acompanyament. 
 

5.  En tot cas, i al marge de la sanció que correspongui imposar per la infracció de les 
normes que hagin originat la intervenció o requeriment dels agents de l'autoritat,  
les conductes obstruccionistes tipificades l’article 57 constitueixen una infracció 
independent, tret que el fet sigui constitutiu de responsabilitat criminal, en el qual 
cas es passarà el tant de culpa al Ministeri Fiscal. 

 
 
CAPÍTOL CINQUÈ. MESURES PROVISIONALS 
 
Article 99. 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. 
 
 
Article 100. Comisos 
 
1.  A més dels supòsits en què així es preveu expressament en aquesta Ordenança, 

els agents de l'autoritat podran, en tot cas, comissar els estris i el gènere objecte 
de la infracció o que serviren, directament o indirectament, per a la comissió 
d’aquella, així com els diners, fruits o productes obtinguts amb l'activitat infractora, 
els quals quedaran sota la custòdia municipal mentre sigui necessari per a la 
tramitació del procediment sancionador o, a manca d'aquest, mentre perdurin les 
circumstàncies que varen motivar el comís. 

 
2.  Les despeses ocasionades pel comís seran a càrrec del causant de les 

circumstàncies que l’han determinat. 
 
3.  Si es tracta de béns fungibles, hom els destruirà o els donarà la destinació que 

sigui adient. Els objectes comissats es dipositaran a disposició de l'òrgan 
sancionador competent per a la resolució de l'expedient. Una vegada dictada 
resolució ferma i transcorreguts dos mesos sense que el titular hagi recuperat 
l'objecte es procedirà a la seva destrucció o els lliurarà gratuïtament a entitats 
sense afany de lucre amb finalitats socials. 

 
CAPÍTOL SISÈ. MESURES D'EXECUCIÓ FORÇOSA 
 
Article 101. Multes coercitives 
 
Per a l’execució forçosa de les resolucions, l'Ajuntament podrà imposar multes 
coercitives, d'acord amb el que disposa la legislació sectorial. 
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DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Primera. 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 contradiguin l’esmentada legislació quedaran 
sense efecte. 
 
Segona. Totes aquelles altres conductes incíviques tipificades en altres ordenances 
de l’Ajuntament de Manresa i no previstes en aquesta, es regularan d’acord amb els 
continguts d’aquelles ordenances, en especial  de les ordenances vigents en cada 
moment relatives a aspectes tals com la contaminació acústica; la tinença d’animals 
domèstics i gossos potencialment perillosos; la publicitat i la publicitat directa a les 
bústies. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
Única. Els expedients incoats per infraccions comeses abans de l’entrada en vigor 
d’aquesta Ordenança es regiran, en allò que no perjudiqui la persona imputada, pel 
règim sancionador vigent en el moment de cometre’s la infracció. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Única. Queden derogades, així mateix,  totes les disposicions contingudes en totes les 
altres ordenances municipals de Manresa que contradiguin la present Ordenança. 
 
DISPOSICIONS FINALS 
 
Primera. Difusió de l’Ordenança 
 
Tan bon punt sigui aprovada aquesta Ordenança, l’Ajuntament en farà difusió a través 
dels diferents serveis i centres municipals i també a través del web de l’Ajuntament. 
 
Segona. Entrada en vigor 
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia hàbil posterior al del dia de la seva 
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Tercera. Mitjans materials i humans per a la implementació  de les disposicions 
en matèria de mediació i reparació del dany previstes en aquesta Ordenança  
 
Les actuacions de mediació i també les de reparació del dany per part del propi 
infractor s’implementaran en la mesura de les disponibilitats pressupostàries i de 
recursos humans de què disposi l’Ajuntament en cada moment a tal efecte. 
 
Quarta. Revisió de l’Ordenança 
 
Cada quatre anys es podrà procedir a una revisió i actualització de les previsions 
contingudes en aquesta Ordenança per si fos necessari incorporar-hi alguna nova 
conducta o previsió addicional o bé modificar o suprimir alguna de les existents. 
 
A tal efecte es tindran presents les aportacions o estudis que puguin fer els diferents 
serveis de l’Ajuntament directament implicats en la seva aplicació. 
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Aquesta ordenança es va aprovar definitivament pel Ple de l’Ajuntament en 
sessió de data 19 de juliol de 2012. 
 
 

 46


