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De conformitat amb l'art. 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local, es publica íntegrament
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L'ordenament jurídic propi de qualsevol estat social i democràtic de dret propugna, entre els seus valors fonamentals, el
respecte individual, col·lectiu i institucional dels drets i les llibertats de la ciutadania com a garantia de la convivència
democràtica i de l'ordre i la pau socials. Aquesta garantia individual requereix que les institucions preservin i propugnin
allò que anomenem col·lectiu, que ens pertany a totes i a tots i que es configura amb les aportacions individuals de
cadascú. Hem d'entendre l'espai comú, com a espai per la comunitat, on agafa sentit i té la màxima expressió la
convivència i el reconeixement dels drets col·lectius.
L'Ordenança pretén ser una eina efectiva per fer front a les situacions que poden afectar o alterar la convivència. Intenta
ser una resposta democràtica i equilibrada, basant-se, d'una banda, en el reconeixement del dret de tothom a
comportar-se lliurement en els espais públics i privats amb incidència a l'espai públic o quan afectin les relacions de
veïnatge i a ésser respectats en la seva llibertat; però, d'altra banda, també, en la necessitat que tothom assumeixi
determinats deures de convivència i de respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts als altres, així com al
manteniment de l'espai compartit en condicions adequades.
Així doncs, atesa la circumstància que bona part de la convivència té lloc a l'interior dels immobles, aquesta Ordenança
inclou aspectes determinants de les relacions de convivència veïnal. Malgrat que inicialment aquestes són de caràcter
privat, és clar que determinades conductes o omissions a l'interior dels habitatges poden tenir conseqüències que alterin
considerablement la qualitat de vida de la comunitat.
Essent conscients que no n'hi ha prou amb l'exercici, per part de l'autoritat municipal, de la potestat sancionadora, que
en ocasions també és necessària, cal que l'Ajuntament impulsi actuacions preventives, comunitàries, formatives,
educadores i mediadores per promoure els valors de civisme i convivència a la ciutat; de prestació social necessàries
per atendre convenientment aquelles persones que ho puguin necessitar; i reparadores com a mesura alternativa al
compliment de les sancions.
Aquesta Ordenança vol ser una eina per sumar, per aquest motiu s'ha revisat la normativa municipal existent a fi
d'agrupar en un sol text totes aquelles conductes que poden alterar o pertorbar la convivència ciutadana. Cal tenir en
compte que hi ha matèries que, encara que tenen relació amb el civisme i la convivència, es troben regulades per altres
ordenances municipals atesa la seva complexitat, amplitud o especificitat.
El Títol I de l'Ordenança està destinat a regular una sèrie de disposicions generals en les quals s'emmarquen les línies
mestres de la política de convivència que vol impulsar l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i es defineix l'àmbit objectiu i
subjectiu d'aplicació de la normativa. Aquest Títol es divideix en quatre capítols, dedicats a establir la finalitat, els
fonaments legals i els àmbits objectius i subjectius d'aplicació de l'Ordenança, així com els principis generals de civisme
i convivència ciutadana, amb els corresponents drets i deures i les mesures de foment i col·laboració per a la
convivència. També es regulen determinats aspectes relatius a l'organització i autorització d'actes públics quan en el
transcurs dels mateixos pugui resultar afectada la convivència.

El Títol III té per objecte les disposicions comunes relatives al règim sancionador i altres mesures d'aplicació. Es divideix
en sis capítols: disposicions generals, règim sancionador, reparació de danys, mesures de policia administrativa, de
policia administrativa directa i mesures provisionals. Inclou la possibilitat de commutar, en determinats casos, la sanció
econòmica per treballs en benefici de la comunitat o altres mesures anàlogues, sempre que el caràcter de la sanció ho
faci convenient i prèvia sol·licitud de la persona interessada.
Finalment, l'Ordenança clou amb una sèrie de disposicions transitòries, derogatòries i finals, entre les previsions de les
quals destaca la difusió de l'Ordenança.
TÍTOL I - Disposicions generals.
CAPÍTOL I - Finalitat, fonaments legals i àmbit d'aplicació de l'Ordenança.
Article 1. Finalitat de l'Ordenança.
1. L'objectiu principal d'aquesta Ordenança és l'establiment d'un marc de convivència social i respecte mutu, que fomenti
la cohesió social, les relacions respectuoses entre la ciutadania, tant a nivell individual com col·lectiu, per tal que tothom
pugui desenvolupar en llibertat activitats de lliure circulació, oci, trobada i esbarjo l'espai públic i a l'espai privat quan té
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El Títol II estableix les normes de conducta a l'espai públic, i a l'espai privat quan tenen incidència sobre l'espai públic o
afecten a les relacions de veïnatge, les infraccions, sancions i intervencions específiques corresponents a cadascuna.
Incorpora, en els seus diferents capítols, una estructura homogènia: en primer lloc, es defineixen les normes de
conducta que s'han de respectar en cada cas i les sancions que corresponen a cadascuna i, finalment, en molts casos,
es preveuen les intervencions específiques que poden activar-se en les diferents circumstàncies. Aquest Títol II es
divideix en divuit capítols.
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incidència sobre l'espai públic o quan afecta a les relacions de veïnatge, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels
altres i a la pluralitat d'expressions, culturals, polítiques, lingüístiques i religioses i de formes de vida diverses existents a
Vilanova i la Geltrú.
La ciutat és un espai col·lectiu on tothom té dret a trobar-hi les condicions per a la seva realització personal, política,
social, amb les condicions ambientals òptimes, la qual cosa comporta assumir també els deures de la solidaritat i el
respecte mutu.
2. Als efectes expressats a l'apartat anterior, aquesta Ordenança regula una sèrie de mesures encaminades
específicament al foment i promoció del civisme i la convivència a l'espai públic i a l'espai privat quan té incidència sobre
l'espai públic, o quan afecta a les relacions de veïnatge, 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 mateixa
convivència ciutadana com els béns que est 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.
Aquesta Ordenança es fonamenta en primer lloc en l'aplicació dels principis constitucionals i en el desenvolupament del
principis continguts en el vigent Estatut d'Autonomia de Catalunya, concretament en el text contingut en la Llei Orgànica
6/2006, de 19 de juliol. La fonamentació legal immediata d'aquesta Ordenança rau en la vigent normativa de règim local,
essencialment concretada en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, amb les modificacions
introduïdes per la Llei 57/2003 de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local; el Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; el
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, i el Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. També incorpora els
criteris orientadors de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, signada i aprovada per
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en la sessió plenària del mes de desembre de 2004.
Article 3. Àmbit d'aplicació objectiva.
1. Aquesta Ordenança s'aplica a tot el terme municipal de Vilanova i la Geltrú.
2. Particularment, l'Ordenança és d'aplicació a tots els espais públics de la ciutat, els edificis públics i els altres espais
destinats a l'ús o al servei públic de titularitat municipal, així com a les construccions, instal·lacions, el mobiliari urbà i la
resta de béns i elements de domini públic municipal situats en aquells.
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 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, les marquesines, les parades d'autobusos, les
tanques, els senyals de trànsit, els contenidors, i tots els altres elements de naturalesa similar.

5. 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, o quan el seu ús, el descuit o la manca d'un adequat manteniment dels mateixos per part
de les persones propietàries, arrendatàries, usuàries pugui comportar conseqüències negatives per a la convivència als
espais, instal·lacions i elements senyalats en els apartats anteriors i a la resta de l'espai privat.
Article 4. Àmbit d'aplicació subjectiva.
1. Aquesta Ordenança s'aplica a totes les persones que són a la ciutat de Vilanova i la Geltrú, siguin persones, entitats,
col·lectius i organitzadors d'actes -en aquest cas tal i com preveu l'article 14 d'aquesta Ordenança-, etc., pel fet de ser
usuàries de la via, espais, béns i serveis públics, sigui quina sigui la seva situació jurídica administrativa concreta.
2. Aquesta Ordenança és aplicable a les conductes realitzades pels menors d'edat, en els termes i amb les
conseqüències previstes l'article 99 (responsabilitat per conductes contràries a l'Ordenança comeses per menors d'edat)
i a la resta de l'ordenament jurídic. En els supòsits en què així es prevegi per una norma amb rang de llei, els pares o
mares, persones tutores, o guardadores, també podran ser considerats responsables de les infraccions comeses pels
menors quan concorri, per part d'aquells, dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple inobservança.
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4. L'Ordenança s'aplica, a més, a les platges de Vilanova i la Geltrú i a la zona portuària en aquells àmbits o matèries
que siguin de competència municipal d'acord amb la legislació aplicable, o en virtut d'un acord de delegació o de
conveni.
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CAPÍTOL II - Principis generals de civisme i convivència ciutadana: drets i deures.
Article 5. Civisme i Convivència ciutadana.
El civisme fa referència a actituds, comportaments, pràctiques i accions de les persones en l'espai comú. Són un conjunt
de normes de conducta que conformen una cultura de convivència pacífica i solidària, fonamentada en el respecte i
l'interès per allò que és col·lectiu.
L'Ajuntament donarà prioritat a totes aquelles mesures municipals encaminades a prevenir riscos per al civisme i la
convivència ciutadana en l'espai públic i a l'espai privat quan té incidència sobre l'espai públic o afecti a les relacions de
veïnatge.
Article 6. Principi de llibertat individual i col·lectiva.
Totes les persones i col·lectius objecte de l'Ordenança tenen dret a comportar-se lliurement als espais públics i als
espais privats amb incidència a l'espai públic o quan afecti les relacions de veïnatge, i a ésser respectats en la seva
llibertat. Aquest dret s'exerceix sobre la base del respecte a la llibertat individual i col·lectiva, a la dignitat i els drets
reconeguts a les altres persones, així com del manteniment de l'espai públic i de la resta d'espais objecte d'aquesta
Ordenança en condicions adequades per a la convivència.
Article 7. Drets generals de civisme i convivència.
Vilanova i la Geltrú, com a ciutat signatària de la Carta Europea dels Drets Humans a la ciutat, promou les condicions
perquè aquests drets siguin efectius al seu terme municipal, sense cap discriminació per raó de grup ètnic, edat, sexe o
opció sexual, llengua, religió, opinió política, origen nacional o social o nivell d'ingressos.
Per altra banda el Reglament Orgànic Municipal reconeix els drets de la ciutadania en general en les seves relacions
amb l'administració municipal.
Referent a la convivència a la ciutat, a mode d'enumeració no exhaustiva, la ciutadania té dret a:
1. Gaudir dels espais públics i dels serveis de la ciutat així com de les instal·lacions, el mobiliari urbà i la resta
d'elements que hi estan ubicats, sempre que aquest fet no comporti situacions de risc, perill per la salut, integritat física
o moral de la resta de persones o béns.
2. Gaudir en els espais privats d'uns estàndards de salubritat sonora, d'higiene i de respecte que assegurin la
convivència.
3. Ser respectada en la manifestació pública de les seves creences i ideologia sempre que aquestes no siguin contràries
als drets regulats per la Constitució, i s'exerceixin amb les autoritzacions adients quan sigui necessari.
4. Rebre un tracte respectuós i digne de la resta de persones.

6. Ser atesa per l'Administració municipal quan hagi patit conductes incíviques o que hagin pertorbat o lesionat la
convivència ciutadana.
Article 8. Deures generals de civisme i convivència.
1. Sens perjudici d'altres deures que es puguin derivar d'aquesta o altres Ordenances municipals i de la resta de
l'ordenament jurídic aplicable, totes les persones que són a la ciutat, sigui quin sigui el títol o les circumstàncies en què
ho facin o la situació jurídica administrativa en què es trobin, han de respectar les normes de conducta previstes en la
present Ordenança, com a pressupost bàsic de convivència.
2. Ningú no pot, amb el seu comportament, menyscabar els drets de les altres persones, ni atemptar contra la seva
dignitat o la seva llibertat d'acció. Hom s'abstindrà particularment de realitzar pràctiques abusives, arbitràries o
discriminatòries o que comportin violència física, coacció moral o 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.
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5. Fer ús dels serveis públics en les condicions de normalitat i amb els estàndards de qualitat fixats per l'Ajuntament
amb criteris d'accessibilitat universal i disseny per a tots i totes.
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4. Tothom té la responsabilitat d'utilitzar correctament els espais públics de la ciutat i els serveis, les instal·lacions i el
mobiliari urbà i la resta d'elements que hi estan ubicats, d'acord amb la seva pròpia naturalesa, destinació i finalitat i
respectant en tot cas el dret que també tenen els altres d'usar-los i de gaudir-ne.
5. Totes les persones propietàries o ocupants d'immobles, edificis, construccions, instal·lacions, vehicles o altres béns
de titularitat privada estan obligades a evitar que, des dels mateixos, puguin produir-se conductes o activitats que causin
molèsties innecessàries a les altres persones.
6. Totes les persones que es trobin a Vilanova i la Geltrú tenen el deure de col·laborar amb les autoritats municipals o
els agents de l'autoritat en l'eradicació de les conductes que alterin, pertorbin o lesionin la convivència ciutadana.
CAPÍTOL III - Mesures per fomentar el civisme i la convivència.
Article 9. Foment del civisme i la convivència ciutadana.
1. L'Ajuntament impulsarà les polítiques actives que siguin necessàries a fi d'aconseguir que les conductes i actituds de
les persones i col·lectius que són a la ciutat afavoreixin la convivència mitjançant:
a) Campanyes divulgatives, publicitàries, informatives, educatives o documentals amb la intensitat i durada oportuna i
utilitzant els mitjans adequats per arribar a les comunitats o col·lectius específics, sobre la necessitat de fomentar la
convivència i de respectar els drets dels altres. Les campanyes es duran a terme amb el compromís dels mitjans públics
de comunicació.
b) El foment de la cultura del diàleg. A aquest efecte, l'Ajuntament oferirà la mediació com a espai de suport per
gestionar els conflictes que es generin en l'àmbit del civisme i la convivència.
c) El foment del comportament responsable i solidari de la ciutadania per tal que presti ajuda a les persones que la
necessitin per transitar o orientar-se, que hagin patit accidents, o que es trobin en circumstàncies similars. Es
fomentaran també altres actituds de solidaritat que contribueixin a que la ciutat sigui més amable i acollidora,
especialment amb aquelles persones que més ho necessitin.
d) La possibilitat de fer arribar a l'Ajuntament, a través dels serveis existents, els suggeriments, queixes, reclamacions o
peticions que els ciutadans i ciutadanes considerin oportunes per millorar la convivència.
e) Mesures concretes de millora de la convivència especialment destinades a infants, adolescents i joves de la ciutat,
mitjançant el desenvolupament de programes específics.
f) El respecte a la diversitat cultural i religiosa, a fi d'evitar actituds contràries a la dignitat personal i comportaments
discriminatoris, especialment de naturalesa xenòfoba, racista, sexista o homòfoba.
g) La subscripció d'acords de col·laboració amb entitats i associacions ciutadanes, culturals, socials, empresarials,
turístiques, esportives o de qualsevol altra índole per tal de fomentar entre els seus membres llur col·laboració activa
amb les iniciatives diverses a favor del civisme i la convivència a la ciutat.
h) La difusió d'aquesta Ordenança a tota la ciutadania a través dels mitjans establerts per aquesta finalitat.

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es mantindrà actiu en la recollida, anàlisi i intercanvi de dades i informació, estudi
d'experiències comparades, i d'elaboració i publicació de treballs, propis o aliens, sobre bones pràctiques en matèria de
civisme i convivència.
A més, mantindrà una observació activa i d'estudi sobre la incidència de l'aplicació d'aquesta Ordenança a la ciutat, per
tal d'adoptar mesures de millora en cas que sigui necessari.
Article 11. Col·laboració.
L'Ajuntament, en l'àmbit de les seves competències, impulsarà la col·laboració amb altres administracions o municipis, a
efectes de coordinar accions per promocionar la convivència. A més fomentarà la col·laboració i l'intercanvi d'informació,
dades i experiències per poder dur a terme amb la màxima eficàcia les polítiques pròpies en matèria de convivència.
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Article 10. Avaluació permanent del civisme i la convivència a la ciutat.

Dilluns, 2 de febrer de 2015
Article 12. Voluntariat i associacionisme.
L'Ajuntament promocionarà la participació d'aquelles persones, entitats o associacions que vulguin col·laborar en la
realització de les actuacions i les iniciatives municipals sobre la promoció i el manteniment de la convivència a la ciutat.
Article 13. Accions de suport a les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, afectades per actes contraris al
civisme i la convivència.
1. L'Ajuntament col·laborarà amb les persones que s'hagin vist afectades o lesionades per actuacions contràries a la
convivència informant-los dels mitjans de defensa dels seus drets i interessos.
2. L'Ajuntament oferirà a la ciutadania la possibilitat de participar en un procés de mediació com a part del programa de
mesures alternatives, tal i com preveu l'article 105 d'aquesta Ordenança.
CAPÍTOL IV - Organització i autorització d'actes a l'espai públic.
Article 14. Organització i autorització d'actes a l'espai públic.
1. Qui organitzi les activitats que es realitzin a l'espai públic haurà de sol·licitar la corresponent autorització municipal i
respectar les condicions indicades en la mateixa, així com, vetllar pel compliment de la present Ordenança.
2 Qui organitzi actes celebrats als espais públics ha de garantir la seguretat de les persones i els béns. A aquests
efectes ha de complir amb les condicions de seguretat generals i d'autoprotecció que es fixin, en cada cas, per l'òrgan
competent.
3. Qui organitzi actes públics ha de vetllar perquè els espais públics utilitzats no s'embrutin i no es deteriorin els seus
elements urbans o arquitectònics, restant obligats, en el seu cas, a la corresponent reparació, reposició i/o neteja.
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 de l'espai públic o altres circumstàncies degudament acreditades i motivades a l'expedient, els
esmentats esdeveniments puguin posar en perill la seguretat o la convivència. En aquests supòsits, sempre que sigui
possible, l'Ajuntament proposarà als organitzadors espais alternatius on pugui celebrar-se l'acte.
5. La ciutadania haurà de respectar les indicacions de les persones o entitats organitzadores, així com les indicacions
dels serveis de seguretat i ordre que hi hagi o de qui estigui autoritzat a l'efecte.
6. Qui organitzi qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica o esportiva o de qualsevol altra índole,
vetllarà perquè no es produeixin, durant la seva celebració, conductes que contravinguin qualsevol article d'aquesta
Ordenança. Si amb motiu de qualsevol d'aquests actes es produeixen les conductes descrites en aquesta normativa, els
seus organitzadors ho hauran de comunicar immediatament als agents de l'autoritat.

TÍTOL II - Normes de conducta a l'espai públic i a l'espai privat quan tenen incidència sobre l'espai públic o afecten a les
relacions de veïnatge. Sancions i intervencions específiques.
CAPÍTOL I - Atemptats contra la dignitat de les persones.
Article 15. Fonaments de la regulació.
Les conductes tipificades com a infraccions en aquest capítol troben el seu fonament legal, en la necessitat d'evitar en
l'espai públic totes les pràctiques individuals o col·lectives que atemptin contra la dignitat de les persones, així com les
pràctiques discriminatòries de contingut xenòfob, racista, sexista, homòfob, o de qualsevol altra condició o circumstància
personal, econòmica o social, especialment quan s'adrecin als col·lectius més vulnerables.
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7. Quan es tracti de l'exercici del dret fonamental de reunió i manifestació, reconegut a l'article 21 de la Constitució, i
d'acord amb allò que es disposa a l'article 9.2 de la Llei Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, l'Ajuntament emetrà informe
preceptiu motivat en el qual es recolliran les circumstàncies i causes objectives que, en el seu cas, puguin desaconsellar
la celebració de l'acte o esdeveniment a l'espai públic previst per les persones organitzadores, a fi que l'autoritat
governativa competent adopti la decisió que correspongui.

Dilluns, 2 de febrer de 2015
Article 16. Normes de conducta.
1. No són permeses les pràctiques i actituds individuals i col·lectives que atemptin contra la dignitat de les persones,
com qualsevol comportament discriminatori, sigui de contingut xenòfob, racista, sexista o homòfob, 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 altres conductes vexatòries anàlogues.
2. Resten especialment prohibides les conductes anteriorment descrites quan tinguin com a objecte o s'adrecin contra
persones grans, menors i persones amb discapacitats.
3. En concret, es prohibeixen les actituds d'assetjament entre menors a 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.
Article 17. Règim de Sancions.
1. Sens perjudici que els fets siguin constitutius d'infracció penal, la realització de les conductes descrites a l'apartat 1 de
l'article precedent tindran la consideració d'infracció greu, i seran sancionades amb multa de 300,01 a 600 EUR, llevat
que el fet constitueixi una infracció o li correspongui una sanció diferent, d'acord amb la legislació aplicable.
2. Sens perjudici de la legislació penal, tindran la consideració d'infraccions molt greus, que se sancionaran amb multa
de 600,01 a 3.000 EUR, les conductes descrites en els apartats 2 i 3 de l'article precedent. Si les esmentades conductes
fossin realitzades per grups de persones, s'imputarà la comissió de la infracció a tots els membres d'aquests grups que
es trobessin en el lloc dels fets i participessin activament en la realització de les conductes antijurídiques previstes a
l'article anterior.
Article 18. Intervencions específiques.
Quan les conductes contràries a la dignitat de les persones o discriminatòries puguin ser constitutives d'il·lícits penals,
els agents de l'autoritat ho posaran en coneixement de l'autoritat judicial competent, sens perjudici de la continuació de
l'expedient sancionador, en els termes de l'article 107.2 i següents d'aquesta Ordenança.
CAPÍTOL II - Degradació visual de l'entorn urbà.
Article 19. Fonaments de la regulació.
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en el dret a gaudir de la ciutat en condicions de neteja i
polidesa, i en el deure d'abstenir-se a embrutar l'entorn, que troba el seu fonament en l'evitació de la contaminació
visual, i és independent i per tant compatible amb les infraccions, incloses les penals, basades en la protecció del
patrimoni, tant públic com privat.
Secció 1a. Pintades i altres expressions gràfiques.

1. Per a la realització de murals i grafits s'haurà de presentar la corresponent sol·licitud acompanyada d'un esbós en el
qual s'indiquin les mesures, dia i lloc de la realització, tret que aquesta sigui en els llocs especialment destinats a la
pràctica lliure. Quan es realitzi en un bé privat que es trobi instal·lat de manera visible o permanent en la via pública,
serà necessària, també, el permís de la persona titular.
2. No és permès realitzar cap tipus de pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o grafisme, amb qualsevol matèria (tinta,
pintura, matèria orgànica, o similars) o bé ratllant la superfície, i col·locar qualsevol mena d'enganxina sobre els
elements de l'espai públic descrits a l'article 3 Àmbit d'aplicació objectiva, d'aquesta Ordenança.
3. En cap cas, es podrà realitzar cap expressió gràfica sobre monuments i edificis catalogats.
4. Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares, o persones tutores o guardadores, per les
accions dels menors d'edat que depenguin d'ells, aquells seran també responsables directes i solidaris, sempre que
estigui previst per una norma amb rang legal, de les infraccions descrites en aquest article comeses pels menors que es
trobin sota la seva tutela, sempre que, per la seva part, consti dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple
inobservança.
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Article 20. Normes de conducta.
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Article 21. Règim de Sancions.
1. La realització de les conductes descrites en l'article precedent tindrà la consideració d'infracció lleu, i serà sancionada
amb multa de fins a 300 EUR, llevat que el fet constitueixi una infracció més greu.
2. Tindran la consideració d'infraccions greus, sancionables amb multa de 300,01 a 600 EUR, les pintades o els grafits
que es realitzin:
a) En els elements del transport, ja siguin de titularitat pública o privada, i, en el primer cas, municipal o no, inclosos els
vehicles, les parades, les marquesines i els altres elements instal·lats als espais públics.
b) En els elements dels parcs i jardins públics, instal·lacions i espais d'ús públic i dins de la zona de platja.
c) En les façanes dels immobles confrontats, públics o privats.
d) En els senyals de trànsit o d'identificació viària, o de qualsevol element del mobiliari urbà, quan comporti la
inutilització o pèrdua total o parcial de funcionalitat de l'element.
3. Les infraccions tindran el caràcter de molt greu, i seran sancionades amb multa de 600,01 a 3.000 EUR, quan
s'atempti especialment a l'espai urbà per realitzar-se sobre monuments o edificis catalogats o protegits.
Article 22. Intervencions específiques.
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l'autoritat retiraran i intervindran cautelarment els
materials o mitjans emprats.
2. Si per les característiques de l'expressió gràfica, el material emprat o el bé afectat, fos possible la neteja i la restitució
immediata al seu estat anterior, els agents de l'autoritat comminaran personalment a la persona infractora perquè
procedeixi a la seva neteja, sens perjudici de la imposició de les sancions que corresponguin per la infracció comesa.
No s'incoarà expedient sancionador, si en el termini màxim de tres dies, es demostra que queda reparat convenientment
les conseqüències de la conducta.
3. L'Ajuntament, subsidiàriament, podrà netejar o reparar els danys causats per la infracció, amb càrrec a la persona o
persones responsables i sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents. L'Ajuntament es rescabalarà de
les despeses que comporti la neteja o reparació, sens perjudici també de la imposició de les sancions escaients.
4. Quan el grafit, la pintada o altres expressions gràfiques puguin ser constitutius de la infracció patrimonial prevista en
el Codi Penal, els agents de l'autoritat ho posaran en coneixement de l'autoritat judicial competent, sens perjudici de la
continuació de l'expedient sancionador.
5. L'Ajuntament treballarà per elaborar i mantenir un cens de murs, superfícies, espais on es puguin realitzar
expressions gràfiques, els quals podran ser utilitzats lliurament o no en funció de la classificació establerta per
l'Ajuntament.
Secció 2a - Neteja i recollida selectiva de residus.

1. La ciutadania de Vilanova i la Geltrú té la responsabilitat de no llençar ni abandonar, a la via pública, tota mena de
productes en estat sòlid, líquid o gasós, tret dels elements propis de les festes de caire popular i tradicional de la ciutat.
Les deixalles sòlides de format menut com els papers, embolcalls i similars, s'hauran de dipositar en les papereres
instal·lades a l'efecte.
2. No es permès abandonar estris, mobles, trastos i similars a la via pública, camins, entorns naturals i/o agrícoles i als
espais oberts sense edificar, tant públics com privats. Aquests residus hauran de ser dipositats als punts de recollida
establerts, o bé utilitzar el servei municipal de recollida domiciliària d'aquest tipus de residus quan el seu origen sigui
domèstic. 3. No és permesa la realització a la via pública dels actes que s'especifiquen a continuació:
a) Llençar deixalles sòlides de format menut com els papers, embolcalls i similars.
b) Buidar qualsevol mena d'aigua bruta sobre les calçades, escocells, voreres, voravies, clots i solars sense edificar, a
excepció del buidat d'aigua bruta procedent de la neteja domèstica sobre els embornals de la xarxa del clavegueram.
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Article 23. Neteja general. Normes de conducta.
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c) Rentar vehicles i màquines a la via pública.
d) El llançament a terra de qualsevol mena de desperdici o producte des dels vehicles, ja estiguin aturats o en marxa.
e) L'abandonament d'animals morts.
f) El llançament de cigars, puntes de cigarret, o altres matèries enceses en les papereres i contenidors.
g) L'abocament de qualsevol mena de producte industrial líquid, sòlid, solidificable o gasós, que per llur naturalesa sigui
susceptible de produir danys als paviments o afectar la integritat i seguretat de les persones i de les instal·lacions
municipals de sanejament i depuració.
h) La realització de qualsevol acte que causi l'embrutament o sigui contrari a la neteja de la via pública.
4. El desenvolupament d'activitats domèstiques, com regar plantes, estendre roba, netejar catifes i estovalles, evacuar
fums, aigua o brossa als immobles destinats a usos residencials, d'habitatge i comunitats de veïns i veïnes, s'ha de
mantenir dins dels límits que exigeixen la convivència ciutadana i el respecte als altres. En aquest sentit:
a) Es permet l'espolsament de qualsevol tipus de robes i estores sobre la via pública, des de finestres, balcons o
terrasses, entre les 22 h. del vespre fins a les 7 hores del matí següent, els mesos d'octubre a maig, i de 21 h a 8 h. de
juny a setembre. En tot cas aquesta operació es farà de manera que no causi danys ni molèsties a persones o coses.
b) Es permet regar les plantes col·locades a l'exterior dels edificis si com a conseqüència d'aquesta operació no es
produeixen vessaments i escorrims sobre la via pública o sobre els seus elements, o sobre elements privats. El reg
s'haurà de fer entre les 22 h. del vespre fins a les 7 hores del matí següent, els mesos d'octubre a maig, i de 21 h a 8 h.
de juny a setembre i sempre amb la deguda precaució i cura per a no produir molèsties ni als veïns ni als vianants.
c) L'Alcaldia podrà autoritzar, en casos excepcionals, modificacions en els horaris establerts.
Article 24. Règim de sancions.
1. La realització de les conductes descrites a l'apartat 3 a. b. c. d. així com de l'apartat 4 a. b. c. de l'article precedent,
tindran la consideració d'infracció lleu, i seran sancionades amb multa de fins a 300 EUR, llevat que el fet constitueixi
falta greu o molt greu.
2. La realització de les conductes descrites als apartats 3 e. f. tindran la consideració d'infracció greu i seran
sancionades de 300,01 a 600 EUR.
3. La realització de les conductes descrites als apartats 2 i 3 g. tindran la consideració d'infracció molt greu i seran
sancionades de 600,01 EUR fins a 3.000 EUR.
4. La realització de conductes descrita a l'apartat 3 h. es qualificarà com a lleu, greu o molt greu en funció de la seva
gravetat.

1. Els ciutadans i ciutadanes de Vilanova i la Geltrú tenen la responsabilitat de dipositar els residus que generin dins els
contenidors procurant que aquests siguin els més propers als seus domicilis. Si l'esmentat contenidor es trobés
totalment saturat, la ciutadania té la responsabilitat de dipositar els seus residus dins del corresponent contenidor buit
més proper. No és permès abandonar cap tipus de residu al voltant dels contenidors.
2. A les papereres només es podran dipositar deixalles sòlides de format petit com papers, embolcalls i similars.
3. No es podrà barrejar els residus reciclables (vidre, paper, envasos lleugers de plàstic i metàl·lics) amb els no
reciclables o de rebuig. Els residus s'hauran de distribuir de la següent manera:
a) Els residus de paper i cartró seran dipositats en els contenidors identificats amb color blau (sense bosses de plàstic) i
plegant les caixes de cartró.
b) Els envasos de vidre buits, sense taps ni xapes, seran dipositats en els contenidors identificats amb color verd (sense
bosses de plàstic).
c) Els envasos de plàstic i metall, buits, seran dipositats dins els contenidors identificats amb color groc.
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Article 25. Recollida Selectiva. Normes de conducta.
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d) Els residus orgànics seran dipositats als contenidors identificats amb color marró.
e) La resta de residus, assimilats a domèstics, no reciclables, s'hauran de dipositar al contenidor de rebuig, identificat
amb color gris.
4. En cap cas es llençaran els residus especials als contenidors de residus domiciliaris i s'hauran de dur a la deixalleria
o seguir les indicacions de l'equip professional d'aquest servei municipal.
Són residus considerats especials:
a) Els mobles, estris domèstics, trastos vells i els residus provinents de les reparacions i reformes dels habitatges i
locals.
b) Els electrodomèstics amb CFC, de línia blanca, petits electrodomèstics i monitors de TV i d'ordinador.
c) Ferralla.
d) Els líquids i cendres.
e) Els tòners i cartutxos de tinta d'impressores i fotocopiadores, CD's i DVD's.
f) Bateries.
g) Roba.
h) Piles.
i) Porexpan.
j) Els residus especials de risc d'hospitals, clíniques, ambulatoris, residències i centres assistencials.
k) Els animals morts.
l) Els medicaments i les xeringues.
m) L'oli mineral, l'oli vegetal, els productes de neteja d'ús quotidià, les pintures i dissolvents, els envasos i estris bruts o
contaminats de pintures, de dissolvents i/o de productes químics.
n) Els plaguicides, pesticides i qualsevol altre producte químic, així com els reactius de laboratori.
o) Fluorescents.
p) Extintors.
q) Fibrociment-uralita (en petites quantitats).

Article 26. Règim de sancions.
1. La realització de les conductes descrites als apartats 1, 2, 3 de l'article precedent tindran la consideració d'infracció
lleu, i seran sancionades amb multa de fins a 300 EUR.
2. La realització de les conductes de l'apartat 4: a., b., c., d., e., f., g., h., i.; i les descrites a l'apartat 5 de l'article
precedent tindran la consideració d'infracció greu que seran sancionades fins a 600 EUR.
3. La realització de les conductes descrites als apartats l'apartat 4: j., k., l., m, n., o., p., q., de l'article precedent tindran
la consideració d'infracció molt greu i seran sancionades dins a 3.000 EUR.
Article 27. Intervencions específiques.
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els serveis municipals corresponents retiraran els residus dipositats a
la via pública, especialment els contaminants i perillosos.
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5. Les persones titulars de botigues, empreses, bars i restaurants no poden utilitzar els contenidors de cartró domèstics,
ja que aquests estan reservats a la ciutadania. Només en casos puntuals poden utilitzar els contenidors, sempre que
pleguin correctament els cartons i els deixin dins, sense bloquejar-ne l'accés.

Dilluns, 2 de febrer de 2015
2. Si per les característiques dels residus fos possible la neteja i la restitució immediata a l'estat anterior de l'espai
afectat, els agents de l'autoritat comminaran a la persona infractora perquè procedeixi a la seva recollida i neteja, sens
perjudici de la imposició de les sancions que corresponguin per la infracció comesa.
3. L'Ajuntament, subsidiàriament, podrà netejar o reparar els danys causats per la infracció, amb càrrec a la persona o
persones responsables i sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents. L'Ajuntament es rescabalarà de
les despeses que comporti la neteja o restitució, sens perjudici també de la imposició de les sancions escaients.
4. Quan la conducta pugui ser constitutiva de la infracció prevista en el Codi Penal, els agents de l'autoritat ho posaran
en coneixement de l'autoritat judicial competent, sens perjudici de la continuació de l'expedient sancionador.
5. L'Ajuntament posa a disposició un servei de recollida a domicili de paper i cartró per a botigues, empreses, bars i
restaurants, per tal de no saturar els contenidors destinats a la resta de la ciutadania.
6. L'Ajuntament treballarà per incorporar cendrers a les papereres de la via pública i disposar de papereres que permetin
la recollida selectiva de residus.
7. L'Ajuntament informarà sobre el servei municipal de recollida domiciliària d'estris, mobles trastos i similars, a les
zones on hi ha contenidors.
CAPÍTOL III - Juguesques.
Article 28. 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 drets de les persones usuàries de l'espai públic, sobretot dels col·lectius
especialment vulnerables, com ara els menors i les persones amb discapacitat.
Article 29. Normes de conducta.
És prohibit a l'espai públic l'oferiment de juguesques que comportin apostes amb diners o béns, llevat d'autorització
específica.
Article 30. Règim de sancions.
1. Tindrà la consideració d'infracció greu, i se sancionarà amb multa de 300,01 a 600 EUR, l'oferiment de juguesques
que impliquin apostes de diners o béns.
2. Tindran la consideració d'infraccions molt greus, i seran sancionades amb multa de 600,01 a 3.000 EUR, l'oferiment
de juguesques a menors i persones amb discapacitat, i aquelles que comportin un risc de pèrdua més enllà del que és
habitual en tot joc d'atzar, i, en qualsevol cas, el joc de triler.
Article 31. Intervencions específiques.

CAPÍTOL IV - Jocs.
Article 32. Fonaments de la regulació.
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la llibertat de circulació de les persones, i en gaudir
lúdicament, especialment els infants, dels espais públics d'acord amb la naturalesa i destinació d'aquests, respectant les
indicacions contingudes en els rètols informatius de l'espai afectat, si existeixen, i en qualsevol cas els legítims drets
dels altres usuaris o usuàries.
Article 33. Normes de conducta.
1. La pràctica de jocs de pilota, de jocs amb instruments o d'altres objectes, la pràctica d'acrobàcies i jocs d'habilitat amb
bicicletes, patins o monopatins o de competicions esportives espontànies als espais públics s'haurà de realitzar de
manera que no es puguin crear situacions de perill o danys per a la integritat física pròpia o de les persones usuàries,
així com per la integritat dels béns, serveis o instal·lacions, tant públics com privats.
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Tractant-se de la infracció consistent en l'oferiment de juguesques a l'espai públic, els agents de l'autoritat procediran a
la intervenció cautelar dels mitjans emprats, així com dels fruits de la conducta infractora.

Dilluns, 2 de febrer de 2015
2. Les pràctiques descrites a l'apartat anterior es podran realitzar entre les 8h del matí i fins a les 23h a l'hivern i fins les
24h a l'estiu. Més enllà d'aquest horari es podran realitzar sempre i quan no causin molèsties al veïnat.
Article 34. Règim de Sancions.
1. Els agents de l'autoritat en els casos previstos a l'article 33 es limitaran a recordar a aquestes persones que les
esmentades pràctiques no estan permeses en la present Ordenança. Si la persona persistís en la seva actitud podrà ser
sancionada d'acord amb l'apartat següent.
2. L'incompliment de les normes previstes en l'article anterior serà considerat infracció lleu i sancionat amb multa de fins
a 300 EUR.
3. Tindran però la consideració d'infraccions greus, i seran sancionades amb multa de 300,01 a 600 EUR.
a) La pràctica de jocs que comportin un risc rellevant per a la seguretat de les persones o els béns, i, en especial, la
circulació temerària amb patins o monopatins per voreres o llocs destinats a vianants.
b) La utilització d'elements o instal·lacions arquitectòniques o del mobiliari urbà per a la pràctica del monopatí, patins o
similars quan els posin en perill de deteriorament.
Article 35. Intervencions específiques.
En el cas de les infraccions greus previstes en l'article anterior, els agents intervindran cautelarment els instruments o
d'altres objectes amb els quals s'hagi produït la conducta.
CAPÍTOL V - Conductes que adopten formes de mendicitat coercitiva.
Article 36. Fonaments de la regulació.
Aquesta secció tendeix a protegir les persones davant conductes que adopten formes de mendicitat coactiva, agressiva
o d'assetjament, o bé que utilitzin a menors o persones amb discapacitat com a reclam o que aquests acompanyin la
persona que exerceix l'activitat.
Article 37. Normes de conducta.
1. No són permeses totes aquelles conductes, que sota l'aparença de mendicitat, representin actituds coactives,
agressives, d'assetjament, o obstaculitzin i impedeixin de manera intencionada el lliure trànsit de la ciutadania pels
espais públics.
2. No són permeses la mendicitat exercitada per menors o aquella que es realitzi directament o indirectament amb
menors o persones amb discapacitats.
Article 38. Règim de sancions.

2. Si la mendicitat és exercida per menors, les autoritats municipals prestaran a aquests, de manera immediata l'atenció
que sigui precisa, sens perjudici que s'adoptin la resta de mesures que preveu, en el seu cas, l'ordenament jurídic. Es
considerarà, en tot cas, infracció molt greu, i serà sancionada amb multa de 600,01 a 3.000 EUR la mendicitat exercida,
directament o indirectament, amb acompanyament de menors o amb persones amb discapacitat, sens perjudici del que
es preveu a l'article 232.1 del Codi Penal.
Article 39. Intervencions específiques.
1. Els agents de la Policia Local, si ho estimessin convenient i fos possible, independentment de la sanció corresponent
per l'acció coactiva, agressiva, d'assetjament o d'obstaculització, conduirien els que practiquin la mendicitat a
l'establiment o servei municipal adient, amb la finalitat d'ajudar a la persona que ho necessiti en allò que sigui possible, o
bé adoptaran les mesures que siguin procedents en coordinació amb els Serveis Socials o, si escau, amb altres
institucions públiques.
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1. Les conductes recollides a l'apartat 1 de l'article anterior, tindran la consideració d'infraccions greus i seran
sancionades amb multa de 300,01 a 600 EUR.

Dilluns, 2 de febrer de 2015
2. L'Ajuntament donarà suport i promourà iniciatives ciutadanes i d'entitats de solidaritat amb l'objectiu de resoldre
situacions personals extremes.
CAPÍTOL VI - Oferiment i demanda de serveis sexuals.
Article 40. Fonaments de la regulació.
Les conductes tipificades com a infracció en aquesta secció persegueixen preservar 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. Així mateix 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, tenint
en compte els títols competencials municipals i els béns jurídics protegits contemplats en el paràgraf anterior.
Article 41. 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 quan aquestes pràctiques excloguin o limitin la compatibilitat
dels diferents usos de 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 en els que s'imparteixen ensenyaments del règim general del
sistema educatiu o altres equipaments d'atenció als infants.
Article 42. Règim de sancions.
1. Els agents de l'autoritat o els serveis municipals, en els casos previstos a l'article 41.1, es limitaran a recordar a
aquestes persones que les esmentades pràctiques estan prohibides per la present Ordenança. Si la persona persistís
en la seva actitud i no abandonés el lloc, podrà ser sancionada per desobediència a l'autoritat.
2. Els agents de l'autoritat o els serveis municipals, en els casos previstos a l'article 41.2 es limitaran, en primer lloc, a
recordar a aquestes persones que les esmentades pràctiques estan prohibides per la present Ordenança. Si la persona
persistís en la seva actitud i no abandonés el lloc es procedirà a l'inici del corresponent procediment administratiu
sancionador.
En tot cas, en els supòsits previstos en l'esmentat apartat 2 de l'article anterior, s'informarà a aquestes persones que les
esmentades conductes estan prohibides, així com de les possibilitats que les institucions públiques i privades els
ofereixen d'assistència social, prestant-los, a més, l'ajut que sigui necessari.
3. Les conductes recollides a l'apartat 2 de l'article anterior tindran la consideració de lleus, i seran sancionables amb
multa de fins a 300 EUR.
Article 43. Intervencions específiques.

2. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 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 VII - Necessitats fisiològiques.
Article 44. 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 del civisme i la convivència
ciutadana en el nostre context cultural.
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1. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través dels serveis municipals prestarà informació i ajut a totes aquelles
persones que es trobin en situació de prostitució a la ciutat i vulguin sortir de la mateixa.

Dilluns, 2 de febrer de 2015
Article 45. Normes de conducta.
No és permès fer necessitats fisiològiques, com ara escopir, orinar, defecar, en qualsevol dels espais definits a l'article 3
d'aquesta Ordenança com a àmbit d'aplicació objectiva, llevat de les instal·lacions o elements que estiguin destinats
especialment a la realització d'aquestes necessitats.
Article 46. Règim de sancions.
La conducta descrita en l'apartat 1 de l'article precedent serà constitutiva d'infracció lleu, i es sancionarà amb multa de
fins a 300 EUR, tret que el fet constitueixi una infracció més greu.
Article 47. Intervencions específiques.
1. Davant d'una acció d'embrutiment a la via pública, els agents municipals en tot moment estan facultats per requerir a
la persona infractora la reparació immediata de l'afecció causada.
2. L'Ajuntament tractarà de garantir la disponibilitat de lavabos en qualsevol acte cultural, esportiu, etc, que es porti a
terme a la via pública.
3. L'Ajuntament autoritzarà l'entrada a les instal·lacions públiques que disposen de lavabo que podran ser utilitzats per la
ciutadania en horari d'obertura al públic.
CAPÍTOL VIII - Consum de begudes alcohòliques.
Article 48. 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 del veïnat, 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.
Article 49. Normes de conducta.
1. No és permès el consum de begudes alcohòliques en els espais públics quan pugui alterar la convivència ciutadana.
La prohibició a la qual es refereix aquest apartat restarà sense efecte en els supòsits en què el consum de begudes
alcohòliques tingui lloc en establiments i altres espais reservats expressament per a aquella finalitat, com terrasses i
vetlladors, sempre que es faci dins l'horari de l'establiment que permet la normativa, i quan en casos puntuals,
l'esmentat consum compti amb l'oportuna autorització.
A aquests efectes, l'alteració de la convivència es produeix quan concorrin alguna de les circumstàncies següents:
a) Quan, per la morfologia o la naturalesa del lloc públic, el consum es pugui fer de forma massiva per grups de
ciutadans o ciutadanes o en convidi a l'aglomeració.

c) Quan el consum s'exterioritzi de forma denigrant per la resta de persones usuàries dels espais públics.
d) Quan els llocs on es consumeixi es caracteritzin per l'afluència de persones menors o la presència d'infants i
adolescents.
2. Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o persones tutores o guardadores per les
accions dels menors d'edat que en depenguin, aquells seran també responsables directes i solidaris, en els supòsits en
què així es prevegi per una norma amb rang de llei, de les infraccions comeses pels menors d'edat, sempre que, per la
seva part, consti dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple inobservança.
3. Tot recipient de beguda ha de ser dipositat en els contenidors corresponents i, en el seu cas, en les papereres
situades a l'espai públic. No és permès llençar al terra o dipositar a la via pública recipients de begudes com ara llaunes,
ampolles, vasos, o qualsevol altre objecte.
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b) Quan, com a resultat de l'acció del consum, es pugui deteriorar la tranquil·litat de l'entorn o de les persones, o
provocar situacions d'insalubritat.

Dilluns, 2 de febrer de 2015
Article 50. Règim de sancions.
1. La realització de la conducta descrita en l'apartat 3 de l'article precedent serà constitutiva d'infracció lleu, i se
sancionarà amb multa de fins a 300 EUR, tret que el fet constitueixi una infracció més greu.
2. Constitueix infracció greu, que se sancionarà amb multa de 300,01 a 600 EUR, la conducta prohibida de consum de
begudes alcohòliques descrita a l'apartat 1 de l'article precedent.
Article 51. Intervencions específiques.
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l'autoritat retiraran i intervindran cautelarment les
begudes, els envasos o els altres elements objecte de les prohibicions, així com els materials o els mitjans emprats. Les
begudes alcohòliques i els aliments intervinguts podran ser destruïts immediatament per raons higienicosanitàries.
2. Tractant-se les persones infractores de menors, es procedirà a avisar els pares o mares, o persones tutores o
guardadores i es practicaran les diligències necessàries per comprovar si hi concorren per la seva part, dol, culpa o
negligència tot incloent-hi la simple inobservança, a l'objecte de procedir, també, a la seva denúncia, si una norma legal
ho preveu.
3. Per garantir la salut de les persones afectades, així com per evitar molèsties greus a la ciutadania, els agents de
l'autoritat, quan s'escaigui, podran acompanyar les persones en estat d'embriaguesa als serveis de salut o d'atenció
social corresponents.
CAPÍTOL IX - Consum de drogues, estupefaents o substancies psicotròpiques.
Article 52. Fonaments de regulació.
La regulació que es conté en aquest capítol es fonamenta en la protecció de la salut pública i la salubritat, la protecció
dels menors, la tranquil·litat del veïnat, l'ordenada utilització de la via pública i garantitzar la seguretat publica.
Article 53. Normes de Conducta.
1. No és permès el consum d'estupefaents o substàncies psicotròpiques declarades il·legals per la legislació vigent:
a) A l'espai públic.
b) A establiments o transports públics i als edificis municipals.
c) Als centres sanitaris, educatius, locals i centres per a infants i joves i altres establiments similars, ja siguin públics o
privats.
2. Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o persones tutores o guardadores per les
accions dels menors d'edat que en depenguin, aquells seran també responsables directes i solidaris, quan es prevegi a
una norma amb rang de llei, de les infraccions comeses pels menors d'edat, sempre que, per la seva part, consti dol,
culpa o negligència tot incloent-hi la simple inobservança.

4. Qui organitzi espectacles o els/les titulars d'establiments que permetin, tolerin o promoguin el consum i el tràfic de
drogues, estupefaents o substàncies psicòtropes declarades il·legals per la legislació vigent, seran responsables, si
escau, d'infracció administrativa, amb independència de que les seves actuacions constitueixin una infracció penal.
Article 54. Règim de sancions.
1. La realització de les conductes descrites en l'article 53.1. a., serà constitutiva d'infracció lleu greu, i es sancionarà
amb multa de fins a 300 EUR.
2. La realització de les conductes descrites a l'article 53.1 apartats b. i c., i 53.3, seran constitutives de falta greu, i es
sancionaran amb una multa de 300.01 a 600 EUR.
3. La conducta descrita en l'article 53.4 serà considerada com a infracció molt greu i serà sancionada amb una multa de
600,01 a 3.000 EUR.
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3. No és permès tampoc l'abandonament al carrer dels estris o instruments utilitzats per al consum de substàncies
esmentades en el paràgraf 1.

Dilluns, 2 de febrer de 2015
Article 55. Intervencions específiques.
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l'autoritat retiraran i intervindran cautelarment les
drogues, estupefaents, substàncies psicòtropes, així com els materials o els mitjans emprats. Els agents de l'autoritat
portaran a analitzar les substàncies esmentades.
2. Tractant-se les persones infractores de menors, es procedirà a avisar els pares o mares, o persones tutores o
guardadores i es practicaran les diligències necessàries per comprovar si hi concorren per la seva part, dol, culpa o
negligència tot incloent-hi la simple inobservança, a l'objecte de procedir, també, a la seva denúncia, si una norma legal
ho preveu.
3. Per garantir la salut de les persones afectades, així com per evitar molèsties greus a la ciutadania, els agents de
l'autoritat, quan s'escaigui, podran acompanyar les persones sota els efectes de drogues a altres substàncies als serveis
de salut o d'atenció social corresponents.
CAPÍTOL X - Comerç ambulant no autoritzat d'aliments, begudes i altres productes.
Article 56. Fonaments de la regulació.
Les conductes tipificades com a infracció en el present capítol es fonamenten en la protecció de la salubritat, l'ús
racional i ordenat de la via pública, i la salvaguarda de la seguretat pública, a més, en el seu cas, de la protecció de les
propietats industrial i intel·lectual, la competència lleial en l'economia de mercat i els drets de persones consumidores i
usuàries.
Article 57. Normes de conducta.
1. No és permesa la venda ambulant en l'espai públic, fora dels perímetres regulats pel Reglament Regulador de la
venda no sedentària de Vilanova i la Geltrú, i per tant s'aplicarà la present Ordenança en aquest supòsit de qualsevol
tipus d'aliments, begudes i altres productes, llevat que es disposi de les autoritzacions específiques.
2. Resta prohibit col·laborar en l'espai públic amb les persones venedores ambulants no autoritzades, amb accions com
ara guardar o facilitar el gènere.
3. No és permesa la compra o l'adquisició en l'espai públic d'aliments, begudes i altres productes procedents de la
venda ambulant no autoritzada. En tot cas, la llicència o autorització haurà de ser perfectament visible.
Article 58. Règim de sancions.
Sens perjudici de la legislació penal, les conductes prohibides descrites en l'article precedent són constitutives
d'infracció lleu, que seran sancionades amb multa de fins a 300 EUR.
Article 59. Intervencions específiques.

2. Quan les conductes tipificades en aquest capítol puguin ser constitutives d'il·lícit penal, els agents de l'autoritat ho
posaran en coneixement de l'autoritat judicial competent, sens perjudici de la continuació de l'expedient sancionador, en
els termes de l'article 107.2 d'aquesta Ordenança.
CAPÍTOL XI - Activitats i prestació de serveis no autoritzats. Demanda i consum.
Article 60. 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.
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1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l'autoritat retiraran i intervindran cautelarment el gènere
o elements objecte de les prohibicions i els materials o els mitjans emprats. Si es tracta d'aliments o béns fungibles, hom
els destruirà o els donarà la destinació que sigui adient.

Dilluns, 2 de febrer de 2015
Article 61. Normes de conducta.
1. No és permesa la realització d'activitats i la prestació de serveis no autoritzats en l'espai públic, com ara el tarot,
vidència, massatges o tatuatges.
2. Resta prohibit col·laborar en l'espai públic amb qui realitza les activitats o presta els serveis no autoritzats.
3. Es prohibeix 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 tot cas, la llicència o autorització haurà de ser perfectament visible.
Article 62. Règim de sancions.
Sens perjudici de la legislació penal, les conductes prohibides tipificades en l'article precedent seran constitutives
d'infracció lleu, que se sancionarà amb multa de fins a 300 EUR, no obstant el que s'estableix a l'article 63.1. sens
perjudici del que estableixi l'article 63.1.
Article 63. Intervencions específiques.
1. Els agents de l'autoritat en els casos previstos a l'article 61 recordaran a la persona o persones infractora/es que les
esmentades pràctiques no són permeses a la present Ordenança i que si repetís en el termini d'un any la mateixa
infracció es procedirà a imposar la sanció establerta a l'article 62.
2. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l'autoritat retiraran i intervindran cautelarment el gènere
o elements objecte de les prohibicions, i els materials o els mitjans emprats.
3. Quan les conductes tipificades en aquest capítol puguin ser constitutives de la infracció penal d'estafa, tipificada als
articles 248 a 251 i 623.4 del Codi Penal, els agents de l'autoritat ho posaran en coneixement de l'autoritat judicial
competent, sens perjudici de la continuació de l'expedient sancionador, en els termes de l'article 107.2 d'aquesta
Ordenança.
CAPÍTOL XII - Actituds vandàliques i deteriorament de l'espai urbà.
Article 64. Fonaments de la regulació.
Amb les conductes tipificades com a infracció en aquest capítol es protegeixen l'ús racional de l'espai públic, el respecte
a les persones i béns, la seguretat, la salut i la integritat física de les persones i el patrimoni municipal.
Article 65. Normes de Conducta.
És responsabilitat de la ciutadania respectar la senyalització i les condicions d'ús que l'Ajuntament estableix en parcs,
jardins i, en general, en tots els espais d'ús públic.
No és permès:
a) Perjudicar lleument l'arbrat i plantacions i collir flors plantes o fruits.

c) Els actes de deteriorament greu, com ara destrosses dels espais públics o les seves instal·lacions o elements, siguin
mobles o immobles.
d) Les conductes vandàliques, agressives o negligents, el comportament o la pràctica d'exercicis o activitats que
signifiquin risc de danys per a la vegetació, el mobiliari, el reg, els paviments o qualsevol altre element auxiliar que
integra l'espai, o que representin un risc per a la integritat física dels usuaris i les usuàries.
Article 66. Règim de sancions.
1. Les conductes descrites en l'apartat a. b. de l'article precedent seran constitutives d'infracció lleu i seran sancionades
amb una multa de fins a 300 EUR sense perjudici del que estableixi l'article 67.1.
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b) L'ús dels jocs infantils i d'altres aparells d'esbarjo situats als parcs i les places públiques per part de persones que no
compleixin les condicions i els requisits d'ús quan puguin ocasionar deteriorament.

Dilluns, 2 de febrer de 2015
2. Les conductes descrites en l'apartat c. de l'article precedent seran constitutives d'infracció greu i seran sancionades
amb una multa de 300,01 a 600 EUR.
3. La realització de les conductes descrites en l'apartat d. de l'article precedent, seran constitutives d'infracció molt greu i
es sancionaran amb multa de 600,01 a 3.000 EUR.
4. Tractant-se la persona infractora d'un/a menor, es practicaran les diligències necessàries per comprovar si hi
concorren indiciàriament les circumstàncies previstes en de l'article 99, a l'objecte de procedir, també, a la seva
denúncia.
Article 67. Intervencions específiques.
1. Els agents de l'autoritat en els casos previstos a l'article 65 a. b. recordaran a la persona o persones infractora/es que
les esmentades pràctiques no són permeses a la present Ordenança i que si repetís en el termini d'un any la mateixa
infracció es procedirà a imposar la sanció establerta a l'article 66.1.
2. Sense perjudici de l'establert a l'apartat anterior, en els supòsits recollits en els articles anteriors, si és el cas els
agents de l'autoritat retiraran i intervindran cautelarment els materials, el gènere, o els mitjans emprats.
CAPÍTOL XIII - Focs, Fogueres i pirotècnia.
Article 68. Fonaments de la regulació.
Amb les conductes no permeses en aquest capítol es protegeixen l'ús racional de l'espai públic, el respecte a les
persones i béns, la seguretat, la salut i la integritat física de les persones i el patrimoni municipal.
Article 69. Normes de conducta.
1. D'acord amb la normativa vigent, l'Ajuntament pot autoritzar la preparació i l'encesa de fogueres, castells de focs,
torxes, correfocs o similars, per la celebració d'actes de caire festiu, i l'ús de bombones de gas i/o líquids inflamables.
Els castells de focs, cercaviles de foc i correfocs també han de complir amb la legislació sectorial vigent i de Protecció
Civil.
1.1. Fogueres: L'Ajuntament podrà autoritzar la sol·licitud expressa de preparació i encesa de fogueres en dies de
festivitat assenyalada.
En cap cas s'autoritzarà:
a) Preparar fogueres en llocs on obstrueixen el pas de vehicles, d'emergència o privats, o vianants.
b) Instal·lar fogueres en llocs on prèviament no s'hagin netejat de bardisses o de material inflamables.
c) Instal·lar fogueres sobre paviment (i especialment el d'asfalt) sense haver-lo protegit prèviament amb un gruix mínim
de 10 cm de terra o sorra.

e) Encendre fogueres a prop d'elements o xarxes de subministrament i comunicació que puguin resultar danyats, ni a
prop de vehicles estacionats ni de façanes d'habitatges (es mantindrà una distància mínima de 15 metres).
f) Posar a la foguera materials de combustió els quals pugui generar efectes tòxics o contaminats o materials que
puguin explotar.
g) Fer foc a menys de 500 metres de terrenys forestals.
h) Encendre la foguera amb productes inflamables o en condicions meteorològiques que puguin significar risc.
1.2. Pirotècnia recreativa: És permesa l'encesa de petit material pirotècnic amb marcatge CE de caràcter individual,
d'escassa potència i sense molestar o posar en perill persones o béns, en ocasions com revetlles populars o
celebracions puntuals.
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d) Posar papers i teixits.

Dilluns, 2 de febrer de 2015
No és permès, i per tant constitueix infracció:
a) La compra de productes pirotècnics per menors de catorze anys si no van acompanyats per una persona adulta.
b) No respectar les distàncies mínimes de seguretat establertes en el propi producte pirotècnic.
c) Llençar o manipular coets des de balconades i finestres.
d) Llençar o dirigir petards contra les persones o béns, de manera que signifiquin un risc per a la seva integritat, així
com col·locar-los sobre mobiliari urbà i béns privats.
e) Llençar coets a menys de 500 metres de distància de zona boscosa o arbrada que, per les seves circumstàncies,
siguin susceptibles de combustió, així com tampoc a sobre d'aglomeracions de persones.
f) Llençar coets prop de productes inflamables o a la vora dels establiments de venda o d'emmagatzematge.
g) Introduir coets dins d'elements l'explosió dels quals pugui provocar la dispersió d'objectes amb risc per a les persones
i béns.
Article 70. Règim de sancions.
1. La realització de la conducta descrita en l'article precedent a l'apartat 1.2.a. serà constitutiva d'infracció lleu, i es
sancionarà amb multa de fins a 300 EUR.
2. La realització de la conducta descrita als apartats 1.1 a. b. c. d, i als apartats 1.2. b. c. serà constitutiva d'infracció
greu, i es sancionarà amb multa de 300,01 a 600 EUR.
3. La realització de la conducta descrita als apartats 1.1 e. f. g. h., i 1.2. d. e. f. g, serà constitutiva d'infracció molt greu, i
es sancionarà amb multa de 600,01 a 3.000 EUR.
4. Tractant-se la persona infractora d'un menor, es practicaran les diligències necessàries per comprovar si hi concorren
indiciàriament les circumstàncies previstes en l'apartat 4 de l'article 99, a l'objecte de procedir, també, a la seva
denúncia, si es preveu legalment.
Article 71. Intervencions específiques.
1. L'autoritat municipal exigirà, a les persones infractores d'aquests preceptes, el cost de reposició dels béns públics
malmesos, d'acord amb el procediment establert a la llei.
2. En els supòsits recollits en els articles anteriors, si és el cas els agents de l'autoritat retiraran i intervindran
cautelarment els materials, el gènere, o els mitjans emprats.
CAPÍTOL XIV - Contaminació acústica.

Aquesta regulació té per objecte protegir els drets fonamentals a la salut 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 un
medi ambient adequat i a la protecció de la salut previstos als articles 43 i 45 del mateix Text Constitucional.
Article 73. Normes de conducta.
1. El comportament de la ciutadania a la via pública, zones de pública concurrència i als vehicles de servei públic ha de
mantenir-se dins dels límits de la bona convivència ciutadana. En especial no és permès pertorbar el descans i la
tranquil·litat dels veïnat i vianants mitjançant:
a) Funcionament d'aparells de televisió, ràdio, musicals o altres aparells sonors.
b) Cants, crits, baralles o qualsevol altre acte molest.
En els casos de l'apartat a i en els cants es podran realitzar si es disposa d'autorització municipal.
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Article 72. Fonaments de la regulació.
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2. Els veïns han d'evitar molestar als altres veïns amb sorolls innecessaris. Entre les 23 hores de la nit i les 8 hores de
l'endemà no és permès l'ús d'aparells domèstics sorollosos, instruments musicals, cants, reparacions, manipulació de
materials o canvi de mobles o qualsevol altra activitat sempre que pertorbi el descans aliè.
3. Les persones propietàries o posseïdores dels animals domèstics en són responsables i han d'evitar que aquests
pertorbin la vida del veïnat, amb crits, cants, sons ni cap altre tipus de soroll, tant si es troben a l'interior de l'habitatge
com a terrasses o patis interiors, en especial des de les 23 hores fins a les 8 hores.
4. Qui organitzi revetlles, fires, festes de barri, espectacles musicals o d'altres manifestacions populars a la via pública o
en altres àmbits d'ús públic o privat a l'aire lliure, així com els actes cívics, culturals, reivindicatius, esportius, recreatius
excepcionals, fires d'atraccions, mítings i tots els altres que tinguin un caràcter semblant, ha de disposar d'autorització
municipal expressa, a l'indret on produeixi menys molèsties, la qual ha d'assenyalar les condicions a complir per
minimitzar la possible incidència dels sorolls a la via pública segons la zona on tinguin lloc.
Article 74. Règim de sancions.
1. La realització de les conductes descrites en l'article precedent a l'apartat 1, a. b. apartat 2, apartat 3, per les quals no
es pugui establir nivell d'immissió, serà constitutiva d'infracció lleu, i es sancionarà amb multa de fins a 300 EUR, tret
que el fet constitueixi una infracció més greu, sense perjudici del que estableixi l'article 75.1.
2. La realització de la conducta descrita en l'article precedent a l'apartat 4, serà constitutiva d'infracció greu, i es
sancionarà amb multa de 300,01 a 600 EUR.
Article 75. Intervencions específiques.
1. Els agents de l'autoritat en els casos previstos a l'article 73. 1. a. b., 73. 2. i 73. 3. recordaran a la persona o persones
infractora/es que les esmentades pràctiques no són permeses a la present Ordenança i que si repetís en el termini d'un
any la mateixa infracció es procedirà a imposar la sanció establerta a l'article 74.1.
2. L'avaluació dels emissors acústics que puguin ser manipulats en volum o intensitat per la persona causant del soroll
(veus, cops, arrossegar mobles, televisors, equips de so...), en cas que el seu mesurament amb sonòmetre sigui
dificultós, haurà de ser realitzada per l'inspector municipal o l'agent de la Policia local amb criteris d'intencionalitat i
desproporcionalitat per volum alt, de tal manera que aquests es puguin considerar com a excessius.
CAPÍTOL XV - Tinença d'animals.
Article 76. Fonaments de la regulació.
La regulació que es conté en aquest capítol es fonamenta en la protecció de la salut pública i la salubritat, la protecció
dels animals, la tranquil·litat dels veïns i veïnes, l'ordenada utilització de la via pública i garantitzar la seguretat publica.

1. Les persones posseïdores o propietàries d'animals domèstics tenen la responsabilitat d'adoptar les mesures
necessàries per impedir que la tranquil·litat del veïnat i vianants sigui alterada pel comportament dels seus animals. Dels
danys o afeccions a persones i coses, de qualsevol acció d'embrutament de la via pública produïda pels animals en són
directament responsables les persones propietàries. En absència de la persona propietària, en serà responsable la
persona que en el moment de produir-se l'acció d'embrutiment conduís l'animal.
2. Es prohibeix deixar en patis, terrasses, galeries i balcons o altres espais oberts animals que amb les seves
deposicions i orines puguin afectar els pisos veïns i/o a la via pública.
3. Als espais o vies públiques els gossos han d'anar lligats, amb la corresponent corretja i collar, llevat si aquest resta
sempre al costat de la persona propietària o conductora, sota el seu control visual i està educat per respondre a les
seves ordres verbals. Els gossos estaran degudament identificats i duran la xapa identificativa censal de l'any en curs
dels Cens d'animals domèstics de l'Ajuntament.
4. Les persones que tinguin un gos potencialment perillós hauran de ser majors d'edat i han de sol·licitar i obtenir una
llicència administrativa municipal. Tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós haurà de
disposar i portar l'oportuna llicència.
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Article 77. Normes de Conducta.
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5. Els gossos d'assistència personal i els de cossos i empreses de seguretat podran circular lliurement en els transports
públics urbans, sempre que vagin acompanyats per la persona amb discapacitat visual, auditiva o física, o que pateixi
trastorns de l'espectre autista, diabetis, epilèpsia o altres malalties que el departament competent en matèria de serveis
socials reconegui que justifiquin la possibilitat d'optar a l'ús d'un gos d'assistència i l'agent de seguretat, respectivament,
i gaudeixin de les condicions higièniques, sanitàries i de seguretat previstes a la normativa.
6. No es permet l'accés d'animals als recintes de jocs infantils o espais destinats preferentment als infants per tal d'evitar
miccions i deposicions dins d'aquest espai.
7. No es permet rentar els animals a la via pública ni a les fonts del terme municipal, els estanys o similars, el mar, o en
el cas de les dutxes, rentapeus de les platges utilitzant sabó, gel, xampú o qualsevol altre producte similar, ni fer-los
beure aigua en contacte amb els sortidors de les fonts públiques.
8. En el transport públic es podran traslladar animals de companyia, en transportins tancats adequats a l'espècie.
9. A les piscines públiques, zones de banys i mar, tant en zones d'ús general com en les zones d'ús privat d'establiments
turístics, no és permesa la circulació o permanència de gossos o altres animals durant la temporada de bany. En tot cas,
les autoritats municipals determinaran els punts i les hores en què podran circular i romandre els gossos sobre els
esmentats llocs públics de bany del terme municipal.
10. En els establiments de titularitat pública o privada però de concurrència pública, de tota mena, com ara:
dependències municipals, hotels, restaurants, pensions i similars, és permesa l'entrada i permanència de gossos, gats i
altres animals tret que la seva prohibició es senyalitzi degudament. Encara comptant amb la seva autorització, s'exigirà
que els gossos portin morrió si s'escau, i que vagin subjectes amb la corretja o cadena.
11. L'entrada de gossos, gats o altres animals a tota mena de locals destinats a la fabricació, emmagatzematge,
transport, venda o qualsevol tipus de manipulació d'aliments queda expressament prohibida. És obligatori que les
persones titulars d'aquests establiments senyalitzin de forma visible a l'exterior aquesta prohibició.
12. No és permès alimentar de manera general els animals a la via pública, parcs, solars o altres espais similars ni a les
portalades, finestres, terrasses i balcons, especialment aquells que no tenen propietari/a legal conegut, com poden ser
gats, gossos, coloms i altres. Són excepció les persones degudament autoritzades per l'Ajuntament per al manteniment
de les colònies controlades de gats urbans en zones establertes a aquest efecte.
13. La tinença i criança de coloms així com la d'altres animals domèstics considerats de consum humà (conills, aus de
corral, etc.) o per oci en domicilis particulars resta sotmesa a autorització expressa de l'Ajuntament. L'autorització
determinarà les obligacions de la persona propietària de l'animal no considerat de companyia, i farà referència a les
condicions higièniques i sanitàries i les referents a l'absència de molèsties i perillositat per part de l'animal i a les
mesures preventives apropiades i suficients per prevenir escapaments, alliberaments i abocaments.

15. La persona que porti un animal està obligada a retirar els excrements o restes alimentàries sempre i a tot arreu de
forma immediata i convenient, netejant, si fos necessari la part de la via, espai públic o mobiliari que hagués resultat
afectat. Les deposicions fecals s'han de dipositar higiènicament i de forma correcta (amb bosses o altres embolcalls
impermeables) als llocs adequats que estableixi l'Ajuntament i no es permès dipositar-les al clavegueram.
Article 78. Règim de sancions.
Les conductes descrites a l'apartat anterior seran sancionables d'acord amb la tipificació d'infraccions i sancions prevista
a l'Ordenança de Tinença d'Animals.
Article 79. Intervenció específiques.
1. L'autoritat municipal podrà ordenar l'ús de morrió quan les circumstàncies així ho aconsellin i mentre aquestes
circumstàncies no canviïn.
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14. Les persones que passegen un gos o cap altra animal per la via pública han d'adoptar les mesures necessàries
perquè aquest no embruti amb les seves deposicions fecals, o residus alimentaris les voravies, zones de vianants,
parterres, zones verdes, zones terroses, parcs, façanes d'edificis, mobiliari urbà o indrets d'ús general de trànsit,
estança o joc de la ciutadania, i en tot cas es procedirà immediatament a la neteja dels elements afectats. No han de
permetre a gossos i gats dipositar les seves deposicions ni les seves miccions en els recintes de jocs infantils o espais
destinats preferentment a infants ni en les façanes dels edificis i en el mobiliari urbà.

Dilluns, 2 de febrer de 2015
2. Els agents de l'autoritat municipal poden requerir que la persona propietària o la que condueixi l'animal procedeixi a
retirar-lo del lloc o bé a lligar-lo sempre que sigui necessari amb independència de la notificació de la sanció
corresponent.
3. Davant d'una acció d'embrutiment a la via pública produïda, per un animal, els agents municipals en tot moment estan
facultats per exigir de la persona propietària o que s'ocupi de l'animal, la reparació immediata de l'afecció causada.
CAPÍTOL XVI - Circulació.
Article 80. Fonaments de la regulació.
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la llibertat de circulació, la integritat física de les persones i
l'ús dels espais públics d'acord amb la naturalesa i destinació d'aquests, respectant les indicacions contingudes en els
rètols informatius de l'espai afectat, si existeixen, i en qualsevol cas els legítims drets dels altres usuaris o usuàries.
Article 81. Normes de conducta.
1. Els infants menors de 8 anys, sempre que vagin acompanyats de persones majors d'edat, podran circular per les
voreres, andanes i passeigs amb patins, patinets, monopatins, tricicles, bicicletes, o similars, adequant la seva velocitat
a la dels vianants, sense superar la velocitat de 10 km/h.
2. Les persones que condueixin patins, patinets, monopatins, tricicles i bicicletes no podran circular en aquells espais i
vials expressament prohibits i senyalitzats.
3. Les persones que condueixin bicicletes hauran d'observar les següents normes de conducta:
a) Circularan pel carril bici o itineraris senyalitzats, respectant la preferència de pas dels vianants que el travessin.
b) Si van per la calçada, circularan tan a prop de la vorera dreta com sigui possible. Tanmateix podran circular pel carril
de l'esquerra en el sentit de circulació quan les característiques de la via no permetin de fer-ho pel carril de la dreta o
quan hagin de girar a l'esquerra.
c) En les vies amb diverses calçades, circularan per les laterals.
d) Excepte en moments d'aglomeració, podran circular pels parcs públics, les àrees de vianants, els passeigs, les
voreres suficientment àmplies (5 metres) i les zones de prioritat invertida mancades de carril bici, en les següents
condicions: respectaran la preferència de pas dels vianants, adequaran la velocitat a la dels vianants sense superar els
10 km/h i s'abstindran de fer ziga zagues o qualsevol altra maniobra que pugui afectar a la seguretat dels vianants.
e) No podran circular amb el vehicle recolzat només en una roda, ni agafar-se a vehicles en marxa.
4. Les persones que condueixin la resta de vehicles hauran d'observar següents normes de conducta:
No és permesa la parada:
a) En els llocs on ho prohibeixi la senyalització.

c) Als passos a nivell, als passos per a ciclistes i als passos senyalitzats per a vianants.
d) A les zones de vianants; als carrils bici, a les parades de transport públic i a la resta de carrils o parts de la via
reservats exclusivament per a la circulació o el servei de determinats usuaris.
e) Al costat d'andanes, refugis, rambles amb passeigs centrals o laterals i zones senyalitzades amb franges al paviment,
tant si l'ocupació és parcial com si és total.
f) Davant dels guals adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.
g) A les zones de vianants, excepte als llocs autoritzats.
j) Als rebaixos de la vorera per a pas de persones amb mobilitat reduïda.
k) Quan es destorbi la circulació, encara que sigui per temps mínim.
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b) On es pugui pertorbar, impedir o fer perillosa la circulació de vehicles o vianants.
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i) Excepte en moments d'aglomeració, podran circular pels parcs públics, les àrees de vianants, els passeigs, les
voreres suficientment àmplies (5 metres) i les zones de prioritat invertida mancades de carril bici, en les següents
condicions: respectaran la preferència de pas dels vianants, adequaran la velocitat a la dels vianants sense superar els
10 km/h i s'abstindran de fer ziga zagues o qualsevol altra maniobra que pugui afectar a la seguretat dels vianants.
No és permès I'estacionament:
a) En els llocs on ho prohibeixi expressament la senyalització.
b) En els llocs on estigui prohibida la parada.
c) En doble fila, tant si el que hi ha en la primera és un vehicle com un contenidor o algun element de protecció.
d) Als costats dels passeigs centrals o rambles, andanes i també dels refugis.
e) En plena calçada.
f) Damunt de voreres, andanes i passeigs centrals de rambles, tant si l'ocupació és parcial com total, fora d'autorització
expressa i senyalitzada i del previst en aquesta Ordenança. Entenent-se per ocupació parcial l'ocupació de les voreres
per qualsevol part del vehicle.
g) A les illes de vianants, tret dels llocs i horaris on sigui autoritzat.
j) Totalment o parcialment, davant dels guals en l'horari autoritzat.
k) En les zones senyalitzades per a us exclusiu de persones amb mobilitat reduïda.
l) Amb obstrucció total o parcial de l'accés als habitatges o locals.
m) A les vies o zones que eventualment hagin de ser ocupades per activitats autoritzades o bé ser objecte de reparació,
senyalització, reordenació o neteja al cap de 24 hores de la senyalització o avís de l'acte o activitat.
n) Dificultant la maniobra de recollida de contenidors o al damunt de les marques viàries indicadores de la seva
ubicació.
o) Al davant d'elements d'abalisament (tanques, cintes, cons o similars), quan la posició dels vehicles pugui impedir-ne
la visió o la circulació quan finalitzi el seu objecte.
p) A les travesseres o vies declarades d'interès preferent, excepte en els llocs previstos.
5. Les persones vianants hauran de respectar la senyalització de circulació present a la ciutat, prenent les precaucions
necessàries per evitar que es puguin crear situacions de perill o danys per a elles mateixes o a d'altres amb especial
protecció els menors i a la seva educació cívica.
Article 82. Règim de sancions.
La realització de conductes descrites a l'article precedent seran sancionades d'acord amb la tipificació de sancions
prevista en cada moment a l'Ordenança municipal de Circulació i en el seu cas en el Reglament General de Circulació.

1. Tractant-se les persones infractores de menors, quan hi hagi risc per a la seva integritat o la de terceres persones, els
agents intervindran cautelarment els instruments o d'altres objectes amb els quals s'hagi produït la conducta. El material
intervingut serà restituït al pare, mare, tutor o tutora legal.
2. En cas de situacions d'aglomeració, quan la circulació amb bicicleta o altres vehicles regulats en aquest article posi
en risc la resta de vianants, l'autoritat competent, de forma prèvia a la denúncia en cas d'incompliment, requerirà a la
persona que la condueix que baixi i circuli a peu amb la bicicleta al costat.
CAPÍTOL XVII - Altres usos no permesos de l'espai públic.
Article 84. 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, si s'escau, de la salvaguarda de la salubritat, la protecció de la seguretat i el patrimoni municipal.
Així mateix, en la protecció del dret de les persones que utilitzen l'espai públic a no patir molèsties com a conseqüència

26

CVE-Núm. de registre: 022015001956

Article 83. Intervencions específiques.

Dilluns, 2 de febrer de 2015
de la manca de respecte a les pautes mínimes generalment admeses en relació a la forma de vestir de les persones
que igualment s'estan o transiten per l'esmentat espai públic.
Article 85. Normes de conducta.
No són permesos els següents usos dels espais públics i dels seus elements:
a) Acampar a les vies i els espais públics, acció que inclou la instal·lació estable en aquests espais públics o els seus
elements o mobiliari, o en tendes de campanya, vehicles, autocaravanes o caravanes, llevat d'autoritzacions per a llocs
concrets.
b) Rentar-se o banyar-se en les fonts, els estanys o similars.
c) Excepte autorització expressa municipal, resta prohibit cuinar o fer càterings a l'espai públic.
d) Així mateix, no és permès transitar o estar-se en els espais públics només en banyador o una altra peça de roba
similar, tret de les piscines, les platges, o en cas d'activitats d'aigua autoritzades.
e) Rentar-se dins del mar, o a les dutxes, rentapeus de les platges utilitzant sabó, gel, xampú o qualsevol altre producte
similar.
f) Donar a les dutxes, rentapeus, i a tot el mobiliari existent en les platges un ús diferent d'aquell per al qual estan
destinats.
g) Rentar roba a les fonts, els estanys, les dutxes o similars.
h) Manteniment i reparació de vehicles, tret de força major.
i) Estacionar vehicles a la via pública per a la seva venda o lloguer o amb finalitats fonamentalment publicitàries, sempre
que es dugui a terme per empreses o representi un ús intensiu de l'espai públic, excepte que es disposi d'autorització
municipal.
Article 86. Règim de sancions.
1. La realització de les conductes descrites als apartats a. b. c. d. h., en aquest darrer apartat sempre i quan no estigui
realitzat per una empresa, de l'article precedent, serà constitutiva d'una infracció lleu, i se sancionarà amb multa de fins
a 300 EUR, tret que els fets siguin constitutius d'una infracció més greu, sense prejudici del que estableix l'article 87.1.
2. La realització de les conductes descrites als apartats e. f. g. de l'article precedent serà constitutiva d'una infracció
greu, i se sancionarà amb multa de 300,01 fins a 600 EUR, tret que el fet constitueixi una infracció més greu.
3. La realització de la conductes descrites en els apartats i. h., en aquest darrer cas quan es porti a terme per una
empresa, de l'article precedent, serà constitutiva d'infracció molt greu, i se sancionarà amb multa de 600,01 a 3.000
EUR.

1. Els agents de l'autoritat en els casos previstos a l'article 85 a. b. c. d. h., en aquest darrer apartat sempre i quan no
estigui realitzat per una empresa, recordaran a la persona o persones infractora/es que les esmentades pràctiques no
són permeses a la present Ordenança i que si repetís en el termini d'un any la mateixa infracció es procedirà a imposar
la sanció establerta a l'article 86.1.
2. En relació amb caravanes i autocaravanes, els serveis municipals i els agents de l'autoritat informaran dels llocs
municipals habilitats per a l'estacionament i l'acampada d'aquests vehicles.
3. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l'autoritat retiraran i intervindran cautelarment el
vehicle, el gènere, els materials i els mitjans emprats.
4. 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 estimés necessari per raons de salut,
acompanyarà aquestes persones a l'establiment o servei municipal adient, amb la finalitat de socórrer-la o ajudar-la en
allò que sigui possible. En aquest cas no s'imposarà la sanció prevista.
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5. Quan es tracti de l'acampada amb autocaravanes, caravanes o qualsevol altre tipus de vehicle, descrita a l'apartat a)
de l'article 85 de la present Ordenança, i la persona infractora no acrediti la residència legal en territori espanyol, l'agent
denunciant fixarà provisionalment la quantia de la multa i, de no dipositar-se el seu import, es procedirà a la
immobilització del vehicle i en el seu cas a la seva retirada i ingrés en el dipòsit municipal.
CAPÍTOL XVIII - Condicions d'accés i ús dels serveis, edificis i equipaments municipals.
Article 88. Fonaments de regulació.
La regulació que es conté en aquest capítol es fonamenta en la protecció dels menors, la tranquil·litat de les persones
usuàries i la garantia de la seguretat publica.
Article 89. Normes de conducta.
1. Les persones usuàries dels serveis, edificis i equipaments municipals hauran de respectar les normatives que regulin
l'ús i gaudiment dels mateixos.
2. Les persones usuàries d'aquests serveis, edificis i espais hauran d'accedir-hi i fer-ne ús amb el rostre descobert
perfectament visible, sense trobar-se sota els efectes del consum d'alcohol, drogues, estupefaents o substàncies
psicotròpiques, o amb objectes que puguin posar en risc la seguretat i integritat de la resta de persones usuàries.
Article 90. Règim sancionador.
1. Es considerarà falta lleu la conducta que impliqui l'accés als serveis, edificis i equipaments municipals amb el rostre
cobert i se sancionarà amb multa de fins a 300 EUR.
2. Es considerarà falta greu la conducta que impliqui l'accés als serveis, edificis i equipaments municipals sota els
efectes del consum d'alcohol, drogues, estupefaents o substàncies psicotròpiques i se sancionarà amb multa de 300,01
a 600 EUR.
3. Es considerarà falta molt greu la conducta que impliqui l'accés als serveis, edificis i equipaments municipals amb
objectes que puguin posar en risc la seguretat i integritat de la resta de persones usuàries i se sancionarà amb multa de
600,01 a 3.000 EUR.
Article 91. Intervencions específiques.
Les persones encarregades dels serveis, edificis i equipaments municipals informaran a les persones usuàries que han
de complir la normativa anterior. No obstant si la persona usuària persisteix en la seva actitud, es procedirà a requerir
l'actuació dels agents de l'autoritat. Aquests podran impedir que les persones usuàries accedeixin o romanguin en els
esmentats espais utilitzant els mitjans permesos en la normativa aplicable.
TÍTOL III - Disposicions comuns sobre règim sancionador i altres mesures d'aplicació.
CAPÍTOL I - Disposicions generals.

1. En la seva condició de policia administrativa, la policia local és l'encarregada de vetllar pel compliment d'aquesta
Ordenança, de denunciar, de la recepció de denúncies de les conductes que hi siguin contràries, i d'adoptar, en el seu
cas, les altres mesures d'aplicació.
2. L'Ajuntament, a través dels diversos instruments i òrgans de coordinació i col·laboració que es puguin establir a
l'efecte, posarà tots els mitjans que estiguin al seu abast per tal d'assegurar que l'actuació dels diferents cossos policials
en el compliment d'aquesta Ordenança es faci amb la màxima coordinació i eficàcia possible.
Article 93. Agents cívics.
Les persones que, per encàrrec de l'Ajuntament, realitzin serveis a la via pública podran actuar com a agents cívics amb
funcions d'informació d'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.
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Article 94. Col·laboració ciutadana en el compliment de l'Ordenança.
Totes les persones que són a Vilanova i la Geltrú tenen el deure de col·laborar directament amb les autoritats
municipals, amb els agents o a través de diferents serveis municipals, per tal de millorar el civisme i les relacions de
convivència ciutadana.
Article 95. Conductes obstruccionistes a les tasques de control, investigació o sanció en els àmbits del civisme i la
convivència.
1. En els àmbits del civisme i la convivència ciutadana, 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 per la persona funcionària actuant
en compliment de les seves funcions.
c) Subministrar a la persona funcionària actuant, 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.
2. Sens perjudici de la legislació penal i sectorial, les conductes descrites en l'apartat anterior són constitutives
d'infracció molt greu, que serà sancionada amb multa de 600,01 a 3.000 EUR.
Article 96. Elements probatoris dels agents de l'autoritat.
1. En els procediments sancionadors que s'instrueixin en aplicació d'aquesta Ordenança, els fets constatats per agents
de l'autoritat tenen valor probatori, d'acord amb la normativa aplicable a l'efecte, sens perjudici d'altres proves que
puguin aportar els interessats.
2. Als expedients sancionadors que s'instrueixin, i amb els requisits que corresponguin d'acord amb la legislació vigent,
s'hi podran incorporar imatges dels fets denunciats, ja sigui en fotografia, filmació digital o altres mitjans tecnològics, que
permetin acreditar els fets recollits a la denúncia formulada d'acord amb la normativa aplicable.
En tot cas, la utilització de videocàmeres requerirà, si s'escau, les autoritzacions previstes en la legislació aplicable, així
com el seu ús d'acord amb el principi de proporcionalitat.
Article 97. Mesures de caràcter social.
1. Quan la persona 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 ho pot fer-ho.

3. Així mateix, sempre que això sigui possible, els serveis municipals intentaran contactar amb la família o persones més
properes 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, en cas que haguessin estat dutes a terme per agents
de l'autoritat, aquestes n'informaran als serveis municipals corresponents, a fi que 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 98. Mesures específiques a aplicar en el cas que les persones infractores siguin no residents al terme municipal
de Vilanova i la Geltrú.
1. Les persones infractores no residents al terme municipal de Vilanova i la Geltrú que reconeguin la seva
responsabilitat podran fer efectives immediatament, d'acord amb allò que es preveu l'article 104.2, les sancions de multa
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2. En aquells casos especialment greus o urgents, i amb l'únic objecte que la persona pugui rebre efectivament i com
més aviat millor, l'atenció social o mèdica requerida, els agents de l'autoritat o altres serveis competents podran
acompanyar-lo als esmentats serveis.
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per l'import mínim que estigués establert en aquesta Ordenança. Quan l'Ordenança no fixi l'import mínim de la sanció
que correspongui, la rebaixa serà pel setanta-cinc per cent del seu import màxim.
2. Les persones denunciades no residents al terme municipal de Vilanova i la Geltrú 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 s'escau, el
lloc i l'adreça d'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 a la persona infractora
que els acompanyi a dependències pròximes, en els termes i circumstàncies previstos l'article 111.4 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, mitjançant acord motivat, adoptarà immediatament com a mesura cautelar l'ingrés d'una
quantitat econòmica que representi el mínim de la sanció econòmica prevista i, quan l'Ordenança no fixi l'import mínim
de la mateixa, l'import mínim a aplicar en aquests casos serà del setanta-cinc per cent del seu màxim. Aquesta mesura
provisional serà notificada amb caràcter urgent a la direcció on aquella persona estigui allotjada a la ciutat o a la localitat
corresponent. En el supòsit que no es procedeixi a l'ingrés d'aquesta quantitat, se l'advertirà, si s'escau, que podria
incórrer en responsabilitat penal.
4. En el cas que les persones denunciades no residents al terme municipal de Vilanova i la Geltrú siguin estrangeres i
no satisfacin la sanció en els termes descrits a l'apartat anterior, una vegada hagi finalitzat el procediment mitjançant
resolució, es comunicarà a l'Ambaixada o Consolat corresponent i a la Delegació del Govern la infracció, la identitat de
la persona infractora i la sanció que recaigui, als efectes oportuns.
5. D'acord amb els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i 8.3 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les actuacions en
matèria de recaptació executiva dels ingressos de dret públic procedent de les sancions previstes en la present
Ordenança, i que s'hagin d'efectuar fora del terme municipal, es regiran pel Conveni subscrit amb la Diputació de
Barcelona sobre aquesta matèria o pels altres convenis que es puguin subscriure amb la resta d'Administracions
Públiques.
Article 99. 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 de l'infant, i la Llei 14/2010, de 27
de maig, dels Drets i les Oportunitats en la Infància i l'Adolescència, totes les mesures en aquest cas sancionadores de
les autoritats municipals que puguin afectar els menors atendran principalment l'interès superior d'aquests. Així mateix,
en funció de la seva edat i maduresa, es garantirà el dret dels menors a ser escoltats en tots aquells assumptes que els
afectin i a què les seves opinions siguin tingudes en compte.

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 persones tutores o
guardadores, que serà vinculant.
3. Els pares i mares, persones tutores o guardadores seran responsables civils subsidiaris dels danys produïts per les
infraccions comeses pels menors d'edat que depenguin d'ells.
4. Així mateix, en aquells casos en què es prevegi expressament en una norma amb rang de llei, els pares i mares o
persones tutores o guardadores seran també responsables directes i solidaris de les infraccions comeses pels menors
d'edat, sempre que, per la seva part, consti dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple inobservança.
5. L'assistència als centres d'ensenyament educatius durant l'educació bàsica obligatòria (educació primària i
secundària) és un dret i un deure dels menors des de l'edat de sis anys fins a la de setze.
6. La Policia Local intervindrà en aquells supòsits en els quals els menors d'edat transitin o romanguin en espais públics
durant l'horari escolar. A aquest efecte, la Policia Local sol·licitarà la seva identificació, esbrinarà quines són les
circumstàncies i els motius pels quals no és al centre d'ensenyament, i el conduirà al seu domicili o al centre escolar on
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2. Quan les persones infractores siguin menors, i amb la finalitat de protegir els drets de l'infant o adolescent, el seu
desenvolupament i formació, es podran substituir les sancions pecuniàries per mesures alternatives, com ara
l'assistència a sessions formatives, prestacions en benefici de la comunitat, o qualsevol altre tipus d'activitat de caràcter
cívic, en els termes previstos a l'acord plenari de 8 de maig de 2006 o el que el pugui substituir.
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estigui inscrit, posant en tot cas en coneixement dels seus pares o mares o persones tutores o guardadores i de
l'autoritat educativa competent, que el menor ha estat trobat fora del centre educatiu en horari escolar.
7. Sens perjudici que, d'acord amb el que es preveu en aquesta Ordenança, es puguin acudir a la mediació per resoldre
aquestes conductes, els pares i mares o persones tutores o guardadores seran responsables de la permanència dels
menors a la via pública i de la no assistència d'aquests als centres educatius. En aquests casos, quan concorri culpa o
negligència, els pares i mares o persones tutores o guardadores incorreran en una infracció lleu, i podran ser sancionats
amb multa des de fins a 300 EUR, o en el seu cas acceptar les mesures previstes a l'apartat 9 d'aquest article.
8. 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 persones tutores o guardadores.
9. Els pares i mares o persones tutores o 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.
CAPÍTOL II - Règim sancionador.
Article 100. Graduació de les sancions.
1. La imposició de les sancions previstes en aquesta Ordenança es guiaran per l'aplicació del principi de proporcionalitat
i, en tot cas, es tindran en compte els criteris de graduació següents:
a) La gravetat de la infracció.
b) L'existència d'intencionalitat.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència.
e) La reiteració.
f) La capacitat econòmica de la persona infractora.
g) La naturalesa dels béns o productes oferts al comerç ambulant no autoritzat regulat al capítol X del Títol II.
h) La naturalesa dels béns, productes, estris i residus en el cas de la secció 2a del capítol II relativa a la neteja i recollida
selectiva de residus.
2. S'entén que hi ha reincidència quan s'ha comès en el termini d'un any més d'una infracció d'aquesta Ordenança i ha
estat declarat per resolució ferma. Hi ha reiteració quan la persona responsable ja ha estat sancionada per infraccions
d'aquesta Ordenança o quan s'estan instruint altres procediments sancionadors per infraccions d'aquesta Ordenança.

4. Quan, segons el previst en la present Ordenança, s'imposin sancions no pecuniàries, siguin alternatives o
obligatòries, la determinació del seu contingut i durada es farà, també, tenint en compte el principi de proporcionalitat i
els criteris enunciats en els paràgrafs anteriors.
Article 101. Responsabilitat de les infraccions.
En el cas que, una vegada practicades les diligències d'investigació oportunes adreçades a individualitzar la persona o
persones infractores, no sigui possible determinar el grau de participació dels diversos subjectes que hagin intervingut
en la comissió de la infracció, la responsabilitat serà solidària.
Article 102. Concurrència de sancions.
1. Incoat un procediment sancionador per dos o més fets constitutius d'infracció s'imposarà a la persona responsable les
sancions corresponents a cada una d'elles.
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3. En la fixació de les sancions de multa es tindrà en compte que, en tot cas, el compliment de la sanció no resulti més
beneficiosa per a la persona infractora que el compliment de les normes infringides.
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2. Quan un sol fet constitueixi dos o més infraccions, o quan una d'elles sigui el mitjà necessari per cometre l'altre,
s'imposaran per a cadascuna de les infraccions les corresponents sancions en el seu grau mínim i, en el cas
d'inexistència de grau mínim, les sancions no poden excedir de la quarta part del màxim establert per a cada supòsit. En
tot cas, la suma de les sancions imposades no podrà ser inferior a la sanció més greu en el seu grau màxim. Altrament,
si ho fos, s'imposarà aquesta.
3. No obstant el que es preveu a l'apartat anterior, qui, en execució d'un pla preconcebut o aprofitant idèntica ocasió,
realitzés una pluralitat d'accions o omissions que infringeixin el mateix precepte o preceptes d'igual o semblant
naturalesa, serà sancionat com a autor d'una infracció continuada. Per a la imposició de les sancions s'aplicaran els
següents criteris:
a) Quan les infraccions comeses es trobin tipificades per les pròpies ordenances municipals, la infracció continuada, si
es tracta d'una infracció lleu, serà sancionada amb les sancions que corresponguin a les infraccions greus, i, si es tracta
d'una infracció greu, amb les previstes per a les molt greus; en els dos casos les sancions s'imposaran en el tram que va
des del seu límit mig al màxim. I si es tracta d'una infracció molt greu, s'imposarà el límit màxim de les sancions.
b) Altrament, si es tracta d'infraccions tipificades en la legislació sectorial, la infracció continuada serà sancionada amb
les sancions més greus en el seu límit màxim, llevat que la legislació sectorial disposi un altre criteri.
c) Els anteriors criteris s'aplicaran sempre que les sancions imposades no excedeixin de la suma resultant de les
sancions corresponents a cada una de les infraccions comeses. Si excedeix, s'imposarà l'esmentada suma.
4. La comissió d'infraccions permanents, suposarà que es podrà iniciar un procediment sancionador independent i
successiu per a cada vegada en què es detecti la comissió de fets infractors i imposar les corresponents sancions.
5. Quan totes o algunes de les sancions corresponents a les diverses infraccions no es puguin complir simultàniament
pels sancionats, se seguirà per al seu compliment successiu, i sempre que sigui possible, l'ordre de la seva respectiva
gravetat, de major a menor.
Article 103. Destinació de les multes imposades.
L'import dels ingressos de l'Ajuntament en virtut de les sancions imposades es destinarà a millorar, en les seves
diverses formes i a través de diversos programes, l'espai urbà com a lloc de trobada i convivència.
Article 104. Rebaixa de la sanció si es paga de manera immediata.
1. Les persones denunciades poden assumir la seva responsabilitat mitjançant el pagament de les sancions de multa,
amb una reducció de la sanció al seu import mínim si el pagament es fa efectiu abans de l'inici del procediment
sancionador. Quan l'Ordenança no fixi l'import mínim de la sanció que correspongui, la rebaixa serà pel setanta-cinc per
cent del seu import màxim.
2. Els presumptes infractors poden reconèixer la seva responsabilitat mitjançant el pagament de les sancions de multa
amb una reducció del trenta per cent de l'import de la sanció que aparegui en el plec de càrrecs o, en els casos de
procediments abreujats, en la proposta de resolució. En els procediments ordinaris, la reducció serà del vint per cent de
l'import de la sanció que aparegui en la proposta de resolució.

4. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú implantarà un sistema de cobrament anticipat i immediat de multes i mesures
provisionals amb les rebaixes pertinents a través d'un sistema automatitzat o de dispositius específics, sens perjudici
que, en tot cas, el pagament pugui fer-se efectiu a través de les entitats financeres prèviament concertades.
Article 105. Mesures alternatives a les sancions.
1. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú promourà especialment la mediació i la resolució alternativa dels conflictes com a
eina bàsica per a una societat menys litigiosa, més responsable i cohesionada.
2. Les mesures alternatives hauran de ser aplicades amb caràcter voluntari. L'òrgan competent per resoldre l'expedient
sancionador podrà incorporar l'exigència de reclamació dels danys i perjudicis ocasionats, i per acord motivat, prèvia
sol·licitud de la persona infractora o dels serveis socials competents, podrà reconduir el procediment sancionador al
programa de mesures alternatives, sempre que la dimensió retributiva o el retorn educatiu, social o comunitari de la
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3. El pagament de l'import de la sanció de multa comportarà la terminació del procediment, sens perjudici de presentar
els recursos procedents.
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conducta infractora sigui més eficaç a través d'aquesta via. Aquest programa inclourà a títol enunciatiu: la participació en
sessions formatives, activitats cíviques o d'altres tipus en benefici de la comunitat, d'acord amb els criteris establerts per
acord del Ple de l'Ajuntament de 8 de maig de 2006 o el que el pugui substituir, sense perjudici de les mesures que es
puguin establir en d'altres ordenances sectorials.
3. L'Ajuntament també podrà substituir, en la resolució o posteriorment, la reparació econòmica dels danys i els
perjudicis causats als bens de domini públic municipal per altres mesures equivalents en espècie consistents en la
participació en sessions formatives, activitats cíviques o altres tipus de treballs per la comunitat, sempre que hi hagi
consentiment previ de les persones interessades, tret que la llei imposés el seu caràcter obligatori, de conformitat a
l'acord del Ple de l'Ajuntament de 8 de maig de 2006 o el que el pugui substituir. En el cas que es produeixi aquesta
substitució l'Ajuntament haurà de reparar els danys causats llevat que el treball que realitzi la persona sancionada
consisteixi en la reparació d'aquest mateix dany.
4. Segons el tipus d'infracció, es valorarà la idoneïtat de proposar la mediació com a part de la mesura alternativa, sigui
entre la ciutadania o bé essent l'Ajuntament una de les parts. Si és de caràcter privat, les possibles víctimes o persones
afectades per les conductes tipificades com a infracció en la present Ordenança seran convidades a participar del
procés.
5. L'Ajuntament vetllarà per la proporcionalitat entre la capacitat socioeducativa de la mesura i la valoració dels danys
ocasionats.
6. Segons la graduació de la infracció, la reincidència o la particularitat del cas, l'Ajuntament pot fer una valoració
negativa i no permetre l'acolliment a la mesura de substitució.
7. Si malgrat l'acceptació, la persona no realitza o no finalitza la mesura alternativa proposada, l'Ajuntament exigirà el
pagament de la sanció.
8. Quan les persones infractores siguin menors, aquests seran cridats a comparèixer juntament amb els seus pares i
mares, o persones tutores o guardadores, els quals hauran de donar l'autorització a la participació en el sistema de
mesures alternatives. En aquests casos, es tindrà una consideració especial atès que l'objectiu és prioritzar el caràcter
educatiu de la mesura, oferint la possibilitat d'espais de reflexió del mal ocasionat i de les conseqüències de les seves
accions, contribuint a la educació cap a un canvi d'actitud tant a nivell personal com comunitari.
Article 106. Procediment sancionador.
1. La incoació, tramitació i resolució dels expedients sancionadors per infraccions de la present Ordenança s'ajustarà a
allò que determina el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de
competència de la Generalitat o normativa que el substitueixi.
2. En el cas de les infraccions que s'hagin de qualificar com a lleus, l'expedient sancionador es podrà instruir pel
procediment abreujat, sempre que es tracti d'una infracció flagrant i els fets hagin estat recollits a l'acta corresponent o
bé a la denúncia de l'autoritat competent.

La proposta de resolució es notifica a les persones interessades, juntament amb l'acord d'iniciació i la indicació que es
tracta d'un procediment abreujat, per tal que en el termini de 10 dies puguin proposar les proves de les quals intentin
valer-se i al·legar el que considerin convenient en defensa dels seus drets o interessos.
Transcorregut el termini anterior i després de l'eventual pràctica de prova, la persona instructora, sense cap altre tràmit,
eleva l'expedient a l'òrgan competent per resoldre.
Article 107. 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 produirse quan sigui ferma la resolució recaiguda en l'àmbit penal, restant fins aleshores interromput el termini de prescripció.
Els fets declarats provats en via judicial vincularan l'autoritat competent per imposar la sanció administrativa.
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En aquest cas, un cop dictat l'acord d'iniciació, la persona instructora, a la vista de les actuacions practicades, formula
proposta de resolució en la que s'han d'exposar els fets imputats a l'expedient, les infraccions que aquests puguin
constituir, les sancions aplicables, l'autoritat competent per resoldre i la normativa que li atorga la competència.
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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 108. 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 III - Reparació de danys.
Article 109. 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 perjudicis causats, llevat que aquesta se substitueixi per mesures
alternatives, d'acord amb l'article 105.
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 IV - Mesures de policia administrativa.
Article 110. Ordres singulars de l'Alcalde o l'Alcaldessa per a l'aplicació de l'Ordenança.
1. L'Alcalde o l'Alcaldessa pot dictar les ordres singulars o nominatives i les disposicions especials que s'escaiguin sobre
capteniment a la via pública o el comportament de la ciutadania, per tal de fer complir la normativa en matèria de
civisme i convivència ciutadana.
2. Sens perjudici de la imposició de la sanció que en el seu cas correspongui, l'Alcalde o l'Alcaldessa podrà també
requerir a les persones que siguin declarades responsables d'alguna de les conductes descrites en aquesta Ordenança
que s'abstinguin en el futur de 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.
CAPÍTOL V - Mesures de policia administrativa directa.
Article 111. Mesures de policia administrativa directa.

2. Quan la infracció comesa provoqui, a més d'una pertorbació del civisme i la convivència ciutadana, un deteriorament
de l'espai públic es requerirà a la persona 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 a la persona
presumptament responsable que s'identifiqui.
De no aconseguir-se la identificació per qualsevol mitjà de la persona que ha comès una infracció, 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 i pel temps imprescindible, informant la persona infractora dels motius del requeriment d'acompanyament.
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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 a les
persones que no respectin les normes a cessar en la seva actitud o comportament, advertint-los que en cas de
resistència poden incórrer en responsabilitat criminal per desobediència.
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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 a les lletres b) i c) de
l'apartat 1 de l'article 95 constitueixen una infracció independent, sancionades d'acord amb l'apartat 2 de l'esmentat
article 95, tret que el fet sigui constitutiu de responsabilitat criminal, l cas en el qual es passarà el tant de culpa al
Ministeri Fiscal.
CAPÍTOL VI - Mesures provisionals.
Article 112. 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.
3. En matèria de mesures provisionals en els casos d'infraccions comeses per persones estrangeres no residents en el
territori espanyol, s'hauran de tenir en compte les disposicions especials de procediment previstes a l'article 98.3
d'aquesta Ordenança.
Article 113. 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, directa o indirectament, per a la seva
comissió, 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 de la persona 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.
DISPOSICIONS FINALS.
Primera.
Es modifiquen els articles de les ordenances següents:

2. Es modifica l'article 35 1.b de l'Ordenança reguladora del soroll i vibracions en el sentit que l'infracció greu pel supòsit
previst a l'article 32 2.e. serà de 300,01 a 600 EUR, quan es tracti del supòsit previst a l'article 16 de l'esmentada
Ordenança.
3. Es modifica l'article 65.1 de l'Ordenança de tinença d'animals en el sentit que les infraccions lleus, greus i molt greus
seran sancionades amb l'import de fins a 300 EUR, fins a 600 EUR i fins a 3.000 EUR, respectivament, en els supòsits
descrits en els articles 12. 1.2.3., 18.1., 19. 1.2, 21.1.2.3.4.6, 22.2, 23.1., 35.
4. Es modifica l'article 37.2 de l'Ordenança d'ús de les platges de Vilanova i la Geltrú en el sentit que les infraccions lleus
i greus seran sancionades amb l'import de fins a 300 EUR, i fins a 600 EUR, respectivament, en els supòsits descrits en
els articles 36.4.i., 36.3.m., 36.3.n., respectivament.
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1. Es modifica l'article 35 1 a. de l'Ordenança reguladora del soroll i vibracions en el sentit que l'infracció lleu pel supòsit
previst a l'article 32.1.f. serà fins a 300 EUR.
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Segona.
Es modifiquen els articles de les ordenances següents:
1. De l'Ordenança Municipal sobre Parcs i Jardins públics en cada un d'aquests articles 6.2, 7.2 a), 7.2 c); 7.2 d) s'haurà
d'afegir el text següent: "Els agents de l'autoritat recordaran a la persona o persones infractora/es que les esmentades
pràctiques no són permeses a la present Ordenança i que si repetís en el termini d'un any la mateixa infracció es
procedirà a imposar la sanció establerta a l'article 12."
2. De l'Ordenança reguladora del soroll i vibracions en el seu article 32. 1 f) s'haurà d'afegir el text següent:
"Els agents de l'autoritat en els casos previstos a l'article 18.1, i article 19 recordaran a la persona o persones
infractora/es que les esmentades pràctiques no són permeses a la present Ordenança i que si repetís en el termini d'un
any la mateixa infracció es procedirà a imposar la sanció establerta a l'article 32.1 f."
Tercera. Procediment aplicable a les infraccions comeses en aplicació del Capítol XVI Circulació.
El procediment aplicable a aquest tipus d'infraccions serà el previst a la normativa sectorial de circulació i supletòriament
per les normes de procediment contemplades en aquesta ordenança.
Quarta. Difusió de l'Ordenança.
Tan bon punt sigui aprovada aquesta Ordenança serà publicada al web municipal i distribuïda àmpliament al conjunt
d'entitats de la ciutat, centres educatius, agents socials i econòmics i d'altres.
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.
DISPOSICIONS DEROGATÒRIES.
Primera.
En relació amb determinades ordenances:
1. Queda derogat i per tant s'aplicarà el règim de tipificacions i sancions de l'Ordenança de mesures per fomentar el
civisme i la convivència, el supòsit establert en l'article 22 i 36.3. c. de l'Ordenança de Platges.
2. Queden derogats i per tant s'aplicarà el règim de tipificacions i sancions de l'Ordenança de mesures per fomentar el
civisme i la convivència, els supòsits establerts en els articles 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 18.1, 25 b. c., 26.1, de
l'Ordenança de Neteja Viària.

Amb caire general:
Queden derogades totes les disposicions contingudes a les ordenances municipals de Vilanova i la Geltrú que
contradiguin la present Ordenança.
ENTRADA EN VIGOR. Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir dels quinze dies hàbils posteriors a la seva
publicació íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de conformitat amb l'article 70.2 de la Llei 7/85 de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local.
Vilanova i la Geltrú, 23 de gener de 2015
El secretari general, Isidre Martí Sardà

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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Segona.

