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Divendres, 7 de juliol de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Terrassa

ANUNCI sobre l'aprovació definitiva del text consolidat de l'Ordenança Bases de convivència democràtica a la ciutat

El Ple de l'Ajuntament de Terrassa, en sessió del dia 30 de març de 2017, va aprovar inicialment la modificació de  
l'Ordenança Bases de convivència democràtica a la ciutat. El corresponent anunci es va publicar en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya el 27 d'abril de 2017 i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari de Terrassa 
i en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament, el 2 de maig de 2017.

Durant el termini d'exposició pública no s'ha presentat cap reclamació o suggeriment, per la qual cosa l'aprovació inicial 
ha esdevingut definitiva, tal i com deixa constància la resolució de data 15 de juny de 2017.

Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la 
Sala d'aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir  
del dia següent al de la seva publicació. Sens perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent.

En aplicació de l'article 66.1 del Reglament d'obres i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, 
es fa públic el text íntegre de l'Ordenança als efectes de la seva entrada en vigor conforme determina l'article 70.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local:

"PREÀMBUL.

Aquesta Ordenança té com a objectiu primordial promoure els valors cívics de veïnatge entre la ciutadania, des de la 
convicció que exigir valors i actituds cíviques i participatives en les relacions quotidianes de veïnatge contribuirà a fer 
més fàcil la convivència i augmentarà la qualitat de vida de la comunitat. En aquest sentit, entenem com a convivència 
democràtica totes aquelles actuacions que tenen com a finalitat impulsar la coresponsabilitat en la gestió de l'espai  
públic i que fomenten la participació de les persones en l'ordenament de la vida de la ciutat, perquè només si les normes 
són valorades positivament, seran acceptades i defensades per tothom que forma part d'una comunitat.

Aquestes Bases de Convivència Democràtica a la Ciutat són el nou marc normatiu per continuar garantint els drets de la 
ciutadania  i  una  convivència  cohesionada  en  paritat  i  equitat.  També  són  l'expressió  de  la  responsabilitat  que  té 
l'administració en la garantia dels drets democràtics de la ciutadania.

El que anomenem espai públic és, en realitat, l'espai d'expressió democràtica de la ciutadania. Només la sinergia entre 
la  ciutadania  i  l'Ajuntament  garanteix  l'acompliment  de  les lleis  generals  i  la  conformació  d'unes  normes d'ús  que 
contribueixin  al  veïnatge  respectuós  i  democràtic.  Si  l'Administració,  en  aquest  cas  l'Ajuntament,  té  l'obligació  de 
mantenir-lo, la ciutadania té el dret i el deure de fer-lo servir de forma que resulti equitativa per a tothom.

L'Ajuntament ha de ser el garant d'aquesta convivència, creant els mecanismes i les complicitats adequades, des d'una 
mirada integradora i  flexible,  per  tal  que aquestes Bases de  convivència democràtica a  la  ciutat  responguin a les 
exigències i necessitats dels temps actuals i puguin anar incorporant, o adaptant en anys successius, totes aquelles 
qüestions que facin de l'espai públic un lloc integrador, articulador de lligams i facilitador d'expressions democràtiques 
per tal de conformar una ciutat on les persones visquin en la seguretat col·lectiva que dóna el respecte als drets socials.

L'espai  públic és polivalent,  accessible, i  evoluciona en funció de les necessitats de la ciutadania; va més enllà de 
carrers i places, és on es construeix la memòria col·lectiva i es fusionen les identitats. És un espai d'ús col·lectiu que  
permet el trànsit i la trobada, i és també l'àmbit físic de l'expressió col·lectiva i de la diversitat social i cultural. Per tal 
d'aconseguir  aquesta convivència  han de prevaldre  els  valors  de la  coresponsabilitat,  del  compromís actiu  i  de  la 
voluntat de participació; valors que fomenten el benestar i la cohesió social i que conformen l'entrellat d'un sistema de 
relacions interpersonals que podem definir, també, com a bé comú.

Per preservar aquest bé comú l'Administració municipal i la ciutadania han de treballar plegades per tal de garantir 
l'eradicació  d'actituds,  costums  o  pràctiques  antidemocràtiques  que  tenen  a  veure,  sobretot,  amb  la  discriminació 
sexista, la violència masclista i la violència econòmica.

La implicació de forma responsable i constructiva de les persones en l'acció social en el seu entorn, és a dir, consolidar 
una millor convivència entre les persones, només es pot assolir quan existeix un alt grau de satisfacció respecte a les 
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seves condicions de vida. És imprescindible, en aquest sentit, no deixar de banda els col·lectius que no disposen de les 
condicions necessàries per a la participació social, siguin aquestes de temps, recursos, espais, etc., o relacionades amb 
l'escletxa digital.

És un deure democràtic de les administracions contribuir a la creació de ciutats que responguin a les necessitats de les 
persones, desenvolupant polítiques públiques per fer de la ciutat l'escenari de trobada per a la construcció de la vida 
col·lectiva promovent el que es coneix com el dret a la ciutat.

Entenent l'espai públic com el lloc on es manifesta aquest dret a la ciutat de moltes i diverses maneres, Administració i 
ciutadania han de treballar perquè es donin les condicions de salut –psíquica i física– que contribueixen a la cohesió 
social de la ciutat, tals com les que serveixen per al manteniment d'una bona salut personal i relacional, promouen la 
conservació de la xarxa social i l'exercici físic, faciliten l'expressió de les demandes democràtiques, fomenten actituds de 
responsabilitat o la convivència amb animals.

Així  doncs,  Administració  i  ciutadania  es  doten  d'aquestes  Bases  de  convivència  democràtica  a  la  ciutat  per  tal 
d'avançar fomentant els valors de la coresponsabilitat, la participació, el compromís actiu i la sensibilitat que promouen 
unes relacions veïnals fonamentades en el respecte als drets democràtics mitjançant el compromís amb el bé comú. És 
per això que es crea el Consell Ciutadà de Convivència Democràtica i així mateix es prioritzen les hores de compromís  
social envers la sanció econòmica per les infraccions que es puguin produir.

Amb aquesta Ordenança volem que les persones de Terrassa tinguin no tan sols el sentiment d'orgull i pertinença que 
promou la defensa de l'espai públic com un bé comú, sinó també la convicció que amb l'acompliment d'aquesta es fa 
una defensa ciutadana de les obligacions democràtiques i els drets socials.

CAPÍTOL I.

DISPOSICIONS GENERALS.

Article 1. Finalitat de l'Ordenança.

1.  Aquesta  Ordenança,  que  anomenem Bases  de  convivència  democràtica,  té  per  objecte  establir  les  normes de 
convivència en comunitat i vetllar pel seu compliment de forma que s'aconsegueixi el seu desenvolupament en pau, en 
llibertat  i  en igualtat  de drets i  obligacions, per tal de preservar l'espai  públic com a lloc de convivència,  civisme i  
benestar col·lectiu, on totes les persones puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure circulació, oci, 
trobada i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets de tothom.

2.  Als  efectes  expressats  en  l'apartat  anterior,  aquesta  Ordenança  regula  una  sèrie  de  mesures  encaminades 
específicament al foment i la promoció de la convivència i el civisme a l'espai públic, identifica quins són els béns jurídics 
protegits, preveu quines són les normes de conducta en cada cas i sanciona aquelles que poden pertorbar, lesionar o 
deteriorar tant la pròpia convivència ciutadana com els béns que es troben a l'espai públic que li ha de servir de suport, i  
preveu,  si  escau, mesures específiques d'intervenció.  I  es configuren les hores de compromís social  com a opció 
prioritària pel seu contingut pedagògic i de retorn social, davant el pagament de la sanció, i es crea el Consell Ciutadà 
de Convivència Democràtica per tal d'impulsar la convivència democràtica a la ciutat i promoure fonts de transparència 
entre la ciutadania i l'Administració.

3.  Es declara la vigència i  plena aplicació de les previsions que, en relació amb l'ús dels espais públics i  la seva 
protecció, les garanties per al seu ús adequat i la convivència i cohesió social de la ciutadania, es regulen en altres 
ordenances i reglaments municipals, i que en el moment d'aprovar-se el present text normatiu són les següents:

• Ordenança municipal de control i tinença d'animals domèstics i d'altres assimilats.

• Ordenança municipal per a la regulació dels sorolls i les vibracions.

• Ordenança reguladora de les activitats i instal·lacions publicitàries.

• Ordenança reguladora de la circulació de persones i vehicles en les vies urbanes.

• Ordenança reguladora de la neteja pública i de la gestió de residus de Terrassa.

• Ordenança d'usos i activitats. C
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• Ordenança d'obres i instal·lacions de serveis en el domini públic.

• Reglament dels serveis urbans de transport amb automòbils lleugers.

• Reglament del transport col·lectiu urbà i públic de viatgers.

• Reglament dels mercats municipals.

• Reglament regulador de la venda no sedentària.

• Reglament del servei de cementiri municipal.

• Reglament municipal regulador de la col·locació, el dipòsit i la retirada de contenidors de terres i runes a la via pública.

• Ordenança municipal reguladora de la parada, estacionament i la retirada de vehicles i de béns mobles.

• Ordenança reguladora de les autoritzacions de les terrasses de bar i el seu mobiliari.

• Reglament municipal per a la igualtat de gènere.

• Reglament regulador de les mesures de seguretat en zones de jocs infantils.

Article 2. Fonaments legals.

1. Aquesta Ordenança es dicta en virtut de l'habilitació legal continguda en l'Estatut d'autonomia de Catalunya, en la Llei 
reguladora de les bases de règim local, 7/1985, de 2 d'abril, i en el Text refós de la Llei municipal i del règim local de  
Catalunya,  Decret  legislatiu 2/2003,  de 28 d'abril,  que reconeix que els municipis  tenen potestat  normativa,  com a 
expressió del principi democràtic en què es fonamenten, en l'àmbit de llurs competències i en els altres sobre els quals 
es projecta llur autonomia, i que atorga la capacitat i legitimitat als ajuntaments per regular, entre d'altres, en l'àmbit de 
la via pública i de la convivència ciutadana.

2. Així mateix, aquesta Ordenança s'ha elaborat d'acord amb la potestat municipal de tipificar infraccions i sancions que, 
amb la finalitat d'ordenar les relacions de convivència ciutadana, s'estableix en els articles 139 i següents de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

3. L'ordenança incorpora els criteris orientadors de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, 
signada i aprovada per l'Ajuntament en el Ple de data 30 de novembre de 2000, la qual té la voluntat d'integrar el lligam 
social, de forma durable dins de l'espai públic, a partir del principi d'igualtat.

Article 3. Àmbit d'aplicació objectiva.

1. Aquesta Ordenança és d'aplicació a tot el terme municipal de Terrassa.

2. Particularment,  l'Ordenança és d'aplicació a tots els espais públics de la ciutat, com ara els carrers, les vies de 
circulació, les voreres, les places, les avingudes, els passeigs, els passatges, els bulevards, els parcs, els jardins i altres 
espais o zones verdes o forestals, els ponts, els túnels i els passos subterranis, els aparcaments, les fonts i els estanys, 
els edificis públics i els altres espais destinats a l'ús o al servei públic de titularitat municipal, els edificis inclosos en el 
Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric-arquitectònic-ambiental de Terrassa, així com a les construccions, les 
instal·lacions, el mobiliari urbà i la resta de béns i elements de domini públic municipal situats en aquests. L'aplicació 
d'aquesta Ordenança s'interpretarà d'acord amb el que determina el Pla d'Accessibilitat de Terrassa. També els camins 
públics reconeguts i els espais oberts amb servituds de pas de persones i/o vehicles.

3. L'Ordenança s'aplicarà també a les àrees de sòl lliure de titularitat privada que tenen una servitud d'ús públic de la 
seva superfície i que complementen els espais lliures o del sistema viari del seu entorn, i als espais, les construccions, 
les instal·lacions i els béns de titularitat privada quan s'hi realitzin conductes o activitats que afectin o puguin afectar 
negativament la convivència i el civisme als espais, les instal·lacions i els elements assenyalats en els apartats anteriors, 
o quan el descuit o la manca d'un adequat manteniment d'aquests per part de les persones propietàries, arrendatàries o 
usuàries pugui comportar igualment conseqüències negatives per a la convivència o el civisme a l'espai públic.
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4. També serà d'aplicació quant a l'entorn natural i agrícola, els camins de lliure accés, siguin públics o privats, els 
espais oberts com camps de cultiu i boscos, els torrents i les rieres i qualsevol terreny on les persones puguin accedir, a 
peu, en bicicleta, a cavall o mitjançant qualsevol mena de vehicle.

Article 4. Àmbit d'aplicació subjectiva.

Estan obligades a l'observança i el compliment d'aquesta Ordenança totes les persones que estiguin a la ciutat de 
Terrassa, sigui quin sigui el títol o les circumstàncies en què ho facin o la situació jurídica administrativa en què es 
trobin.

L'Ajuntament està obligat a donar el màxim coneixement del seu contingut, fent ús dels mitjans de difusió adients i dels 
plans  d'actuació  i  altres instruments  que es considerin  oportuns,  tenint  en  compte les  recomanacions  del  Consell 
Ciutadà de Convivència Democràtica regulat per aquesta Ordenança.

El  desconeixement  del  contingut  de  la  present  Ordenança  no  beneficiarà  cap  persona  que  s'empari  en  aquesta 
circumstància en el cas d'incompliment de les seves disposicions.

Article 5. Principis generals de la convivència ciutadana democràtica a l'espai públic.

La ciutat és un espai col·lectiu on tothom té el dret a trobar-hi les condicions per a la seva realització personal, política,  
social, amb les condicions ambientals òptimes, la qual cosa comporta que les persones han d'assumir també els deures 
de la solidaritat, el respecte mutu i la tolerància. Sens perjudici d'altres principis, drets i deures que es puguin derivar 
d'aquesta o altres ordenances municipals i de la resta de l'ordenament jurídic aplicable, la convivència a l'espai públic 
requereix el respecte als principis següents:

a) Totes les persones a les quals és d'aplicació la present Ordenança tenen dret a comportar-se lliurement als espais  
públics de la ciutat i a ser respectades en la seva llibertat. Aquest dret s'exerceix sobre la base del respecte democràtic 
a la llibertat,  la dignitat i  els drets reconeguts a les altres persones, així com del manteniment de l'espai públic en 
condicions adequades per a la convivència.

b) 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.  Cal  abstenir-se  particularment  de  realitzar  pràctiques  abusives,  arbitràries  o 
discriminatòries o que comportin violència física o coacció moral o psicològica o d'altra mena.

c)  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.

d) Tothom té l'obligació 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 respectar,  
en tot cas, el dret que també tenen les altres persones d'usar-los i de gaudir-ne.

e) Totes les persones tenen el deure de col·laborar amb les autoritats municipals i els cossos policials en el control de 
les conductes que alterin, pertorbin o lesionin la convivència ciutadana.

f) A la via pública s'han d'evitar qualsevol tipus de comportaments o conductes sorolloses que puguin produir immissions 
sonores que suposin un incompliment de la normativa reguladora dels sorolls i vibracions o alteració o molèstia de la 
convivència veïnal.

Article 6. Foment de la convivència ciutadana democràtica.

1. L'Ajuntament durà a terme polítiques de foment de la convivència i del civisme a fi d'aconseguir que les conductes i 
actituds de les persones que són a la ciutat s'adeqüin als estàndards de convivència, i en compliment del deure que té  
l'Ajuntament de promoure la convivència democràtica a la ciutat.

2. Concretament, i sens perjudici de les altres actuacions que es puguin acordar, l'Ajuntament:

a) Durà a terme campanyes informatives, amb la intensitat i durada oportunes i utilitzant els mitjans adequats per arribar 
a les comunitats o col·lectius específics, sobre la necessitat de garantir i fomentar la convivència i de respectar els drets 
democràtics de totes les persones i del mateix espai públic.
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b) Desenvoluparà accions de foment de la convivència i del civisme per evitar l'exercici de conductes incíviques. Les 
accions podran consistir en la realització de campanyes divulgatives, publicitàries, informatives o documentals, i en totes 
les altres iniciatives que es considerin convenients.

c) Fomentarà el comportament solidari de la ciutadania als espais públics per tal que prestin ajuda a les persones que la 
necessitin per transitar o orientar-se, o que hagin patit accidents. Es fomentaran també altres actituds de solidaritat que 
contribueixin  al  fet  que  la  ciutat  sigui  més amable  i  acollidora,  especialment  amb aquelles  persones que més ho 
necessitin.

d) Facilitarà i donarà suport a totes les iniciatives que condueixin al debat, a l'intercanvi d'opinions i a la resolució dels 
conflictes ciutadans, sens perjudici del recurs a la jurisdicció competent.

e) Podrà realitzar i/o impulsar mesures concretes de foment de la convivència i el civisme especialment destinades a la 
infància, l'adolescència i la joventut de la ciutat, mitjançant el desenvolupament de programes específics en els centres 
docents on s'imparteixen ensenyaments del règim general del sistema educatiu, en qualsevol dels seus nivells i cicles.

f) Promourà el respecte a la diversitat democràtica, a fi d'evitar actituds contràries a la dignitat personal i comportaments 
discriminatoris, especialment de naturalesa xenòfoba, racista, sexista o homòfoba.

g)  Impulsarà  la  col·laboració  amb  entitats  i  associacions  ciutadanes,  culturals,  socials,  empresarials,  turístiques, 
esportives o de qualsevol altra índole per tal de fomentar entre les persones associades llur col·laboració activa amb les 
campanyes i iniciatives diverses a favor de la convivència i  el  civisme a la ciutat,  així com per donar a conèixer i  
fomentar el respecte a les seves normes bàsiques.

h)  L'Ajuntament  podrà  impulsar  diverses  fórmules  de  participació  adreçades  a  aquelles  persones  o  entitats  o 
associacions que vulguin col·laborar en la realització de les actuacions i les iniciatives municipals sobre la promoció i el  
manteniment del civisme i la convivència democràtica a la ciutat, i consegüentment, l'Ajuntament tindrà en compte les 
recomanacions que emanin del Consell Ciutadà de Convivència Democràtica configurat en aquesta.

i) Ordenança.

CAPÍTOL II.

DE LA UTILITZACIÓ DE LA VIA PÚBLICA I L'ESPAI PÚBLIC.

Article 7. Utilització de la via pública.

1. S'entén per utilització de la via pública als efectes d'aquesta ordenança l'ús o aprofitament que tota persona física o 
jurídica pugui fer d'aquesta.

2. Es prohibeix expressament:

a) Utilitzar la via pública com un lloc d'exercici o desenvolupament de professions, treballs o oficis sens perjudici de les 
normes establertes en els articles reguladors de l'ús comú especial següents.

b)  Col·locar  o  deixar  abandonats  a la  via  pública  objectes  particulars,  o  de  qualsevol  altra  naturalesa  sense més 
excepcions que les establertes en les ordenances municipals.

c) Connectar-se a l'enllumenat públic.

3. Les activitats, les ocupacions o els aprofitaments que impliquin una utilització comuna especial o un ús privatiu de la  
via pública estaran subjectes a llicència municipal prèvia o bé per concessió administrativa. La manca d'aquesta pot  
comportar el cessament de l'activitat i la retirada dels elements que estiguin ocupant la via pública, mitjançant una ordre, 
que pot ser verbal,  de la policia municipal, del personal inspector o del personal municipal  en exercici de funcions 
inspectores, així com la imposició de la corresponent sanció.

En cas d'incompliment,  es podrà procedir a l'execució forçosa de l'ordre,  previ  aixecament d'acta i  la corresponent 
notificació a la persona interessada, així com a la retirada dels béns, que podran ser recuperats per aquesta persona 
prèvia acreditació de la seva titularitat i pagament de la corresponent sanció. Si aquests béns no fossin reclamats per la 
persona propietària en el termini màxim de dos mesos, l'Ajuntament podrà procedir a la seva lliure disposició. C
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Els béns fàcilment moridors es lliuraran a institucions de caràcter social  preferentment  locals.  En cas de mal estat 
d'aquests béns es procedirà a la seva destrucció.

4. L'Ajuntament de Terrassa podrà denegar i revocar la concessió de la llicència o restringir-ne l'horari per raons de 
convivència ciutadana,  seguretat,  salut  pública,  compatibilitat  urbanística o altres raons objectives d'oportunitat  que 
siguin justificades en un expedient amb audiència a la persona o part interessada, sense que aquesta denegació o 
revocació comporti cap tipus de responsabilitat patrimonial per al municipi.

5. L'Ajuntament de Terrassa podrà suspendre temporalment la llicència per motius específics i extraordinaris que siguin 
justificats en un expedient amb audiència a la persona o part  interessada, sense que aquesta suspensió temporal 
comporti cap tipus de responsabilitat patrimonial per al municipi.

Article 8. Tipus d'usos.

1. En la utilització de la via pública es considerarà:

a) Ús comú, el  corresponent de la mateixa manera a tota la ciutadania indistintament,  de manera que l'ús d'unes 
persones no impedeixi el de les altres, i s'estimarà:

• General, quan no concorrin circumstàncies singulars.

• Especial, si concorren circumstàncies d'aquest tipus per la seva perillositat, intensitat o altres d'anàlogues.

b) Ús privatiu, és el constituït per l'ocupació directa o immediata particular d'una parcel·la del domini públic, de manera 
que limiti o exclogui la utilització per part d'altres persones.

2. L'ús, l'aprofitament i el gaudiment de la via pública té, en principi, el caràcter d'ús comú general, exercitat lliurement 
per tota la ciutadania, atenent l'accessibilitat establerta en el Pacte de Mobilitat.

Article 9. Règim d'utilització comuna especial.

1. Les activitats, les ocupacions o els aprofitaments que impliquin una utilització comuna especial de la via pública han 
d'estar subjectes a llicència municipal prèvia.

2. La llicència municipal s'ha d'atorgar o denegar en el termini màxim de dos mesos des de la seva petició; transcorregut 
l'esmentat termini sense que l'Administració dicti una resolució expressa, s'entendrà denegada per silenci administratiu. 
Si el nombre de llicències que pugui o vulgui concedir l'Ajuntament fos limitat, el seu atorgament s'efectuarà d'acord amb 
l'article 56.4 del Reglament del patrimoni dels ens locals.

3. Les llicències municipals tindran vigència durant tot el termini que s'estableixi en el moment del seu atorgament. En 
tot cas, s'entendran concedides com a màxim fins al 31 de desembre del mateix any de l'atorgament.

4.  Les llicències podran ser revocades per raons d'interès públic o quan desapareguin les circumstàncies que van 
motivar el seu atorgament o en sobrevinguin d'altres que, si llavors haguessin existit, haurien justificat la denegació 
d'autorització.

5. Les llicències seran intransmissibles, i únicament se n'admetrà la transmissió per causa de mort de la persona titular 
a favor de qui acrediti tenir-ne l'herència o el llegat, de conformitat amb la legislació successòria.

Article 10. Usos autoritzats.

Podrà autoritzar-se l'ocupació de la via pública amb el destí següent:

a) per a la venda no sedentària;

b) per a la instal·lació de taules, cadires i elements auxiliars de bars i terrasses;

c) per a talls de carrer;

d) per a la col·locació de contenidors de runes d'obres i enderrocs o d'altres permesos per la legislació vigent; C
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e) per a la col·locació d'elements de reclam o exposició d'una activitat comercial;

f) per a la realització d'activitats festives, culturals o de lleure;

g) per a la realització d'actes de promoció i dinamització econòmica;

h) per a la instal·lació de pancartes, cartells, banderoles, fullets i cartelleres.

Article 11. Requisits dels llocs de venda.

1.  La  venda  no  sedentària  haurà  d'exercir-se  en  parades  situades  a  la  via  pública  fàcilment  desmuntables  i 
transportables. La seva instal·lació, i l'activitat que es dugui a terme, haurà d'oferir les condicions de seguretat i higiene 
exigides per la normativa sectorial aplicable, tant per a les persones usuàries com per a les que exerceixen l'activitat. La 
llicència o l'autorització haurà de ser perfectament visible.

2.  A  excepció  dels  vehicles  adaptats  expressament  per  a  la  venda,  cap  altre  podrà  restar  dins  del  perímetre  de 
l'emplaçament autoritzat durant l'horari de venda al públic.

3. Per tal de garantir la protecció de la salubritat, l'ús racional i ordenat de la via pública, i la salvaguarda de la seguretat 
pública, i a més, si escau, de la protecció de les propietats industrial i intel·lectual, la competència lleial en l'economia de 
mercat i els drets de consum i ús, estan prohibits:

a) col·laborar en l'espai públic amb les persones que realitzen venda ambulant no autoritzada, amb accions com ara 
facilitar el gènere, guardar-lo o vigilar i alertar sobre la presència d'agents de l'autoritat;

b) la compra o l'adquisició a l'espai públic de qualsevol producte procedent de la venda ambulant no autoritzada;

c) l'exhibició dels productes directament damunt del terra o paviment, en la venda ambulant autoritzada, a excepció de 
flors i plantes.

4. L'organització d'actes públics de naturalesa de cultural,  festiva, lúdica o esportiva, de promoció econòmica, o de 
qualsevol altra índole, en els quals s'hagi autoritzat llocs de venda no sedentària, ha de vetllar perquè no es produeixin, 
durant la seva celebració, les conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol d'aquests actes 
es realitzen les esmentades conductes, l'organització ho ha de comunicar immediatament a la Policia Municipal.

Article 12. Venda d'aliments.

Només s'autoritzarà la venda d'aliments dels tipus i en les condicions que s'estableix en la normativa sectorial que sigui 
aplicable i sempre que els productes i l'activitat s'adeqüin a les condicions higièniques i sanitàries que siguin d'aplicació 
per a la comercialització de productes alimentaris fora dels establiments comercials permanents.

Article 13. De la instal·lació d'elements de reclam o exposició d'una activitat comercial.

Per tal de realitzar una ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació d'elements de reclam o exposició d'una 
activitat comercial, serà imprescindible disposar de l'autorització prèvia, que s'atorgarà atenent els requeriments i les 
condicions previstos en l'article següent. La manca d'aquesta podrà suposar la imposició de la corresponent sanció i que 
la Policia Municipal pugui  ordenar de manera immediata el  cessament de l'activitat i  la retirada dels elements que 
estiguin ocupant la via pública.

Article 14. Requeriments i condicions per a la instal·lació d'elements de reclam, promoció o exposició d'una activitat 
comercial.

1. La instal·lació d'expositors i altres objectes de reclam comercial per part dels comerços locals podrà autoritzar-se amb 
les condicions següents:

a) La permanència a la via pública s'ha de fer coincidint amb l'horari comercial de l'establiment.

b) No es podrà ultrapassar el límit d'amplada de l'establiment.

c) Els elements instal·lats podran sobresortir del pla de la façana fins a un màxim de 0,50 metres en voreres i carrers de 
vianants  de 3 metres d'amplada i  d'1 metre en voreres i  carrers de vianants  d'amplada superior  als 4 metres.  En 
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qualsevol cas, es requerirà que entre l'expositor i qualsevol element del mobiliari urbà hi hagi una distància mínima de 
2,5 metres.

d) Els objectes instal·lats hauran de servir exclusivament de reclam i ornament de l'establiment, i no es podrà efectuar, 
en cap cas, activitat comercial a l'exterior de l'establiment.

e) No es permet la seva instal·lació en voreres i carrers de vianants de menys de 3 metres d'amplada.

f) Els elements que tenen característiques electromecàniques o requereixen qualsevol tipus d'instal·lació elèctrica o font 
de soroll per al seu funcionament hauran de complir les condicions per a aquest tipus d'aparells.

2. No serà susceptible d'autorització la instal·lació d'elements de reclam o d'exposició d'una activitat a la via pública, que 
comportin risc per a la protecció de la salubritat, l'ús racional i ordenat de la via pública, i la salvaguarda de la seguretat  
pública, llevat que es compti amb l'autorització pertinent i es compleixin les condicions higièniques i sanitàries per a la 
comercialització de productes alimentaris fora dels establiments comercials permanents.

3. S'entendrà com a publicitat la utilització de pancartes, cartells i fullets l'activitat que tingui per objecte promoure de 
forma directa o indirecta la contractació de béns o de serveis, incloent-hi els immobles, i el coneixement o difusió de 
l'existència de qualsevol activitat.  Aquesta publicitat haurà de ser veritable, i  no podrà incorporar missatges gràfics, 
escrits o orals que siguin susceptibles d'atemptar contra la dignitat i els drets de les persones.

a) La col·locació de cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius, papers enganxats o qualsevol altra forma de publicitat, 
anunci  o  propaganda,  haurà  d'efectuar-se  únicament  en  els  llocs  expressament  habilitats  a  l'efecte  per  l'autoritat 
municipal.  Està prohibida la  col·locació  de cartells  i  pancartes en  edificis  i  instal·lacions municipals,  en  els  edificis 
inclosos en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric-arquitectònic-ambiental de Terrassa, o en qualsevol espai 
públic o element del paisatge i el mobiliari urbà o natural, sense autorització expressa de l'Ajuntament.

b) Igualment, caldrà l'autorització expressa de l'Ajuntament, a més de la persona titular del bé afectat, quan el cartell o la 
pancarta s'instal·li en un bé privat si vola sobre l'espai públic, excloses les pancartes en balcons i altres obertures.

c) Les persones autoritzades seran responsables de la retirada dels elements instal·lats i de reposar els elements al seu 
estat anterior, d'acord amb les indicacions que donin els serveis municipals.

Article 15. Règim d'utilització privativa de la via pública.

1.  L'ocupació  de  la  via  pública  en  regim  d'ús  privatiu  podrà  ser  autoritzada  bé  per  llicència  o  bé  per  concessió 
administrativa:

a) per llicència quan no comporta la transformació o la modificació del domini públic;

b) per concessió administrativa quan comporta la transformació o la modificació del domini públic.

2. Els emplaçaments de la via pública que suposin un ús privatiu han de ser fixats per l'Ajuntament, per la qual cosa es 
tindrà en compte la modalitat i l'ús al qual es destinarà l'esmentat emplaçament, així com el nombre de concessions o 
llicències, el període i l'extensió superficial, i sempre atenent que l'ocupació de la via pública no alteri la lliure circulació 
de vianants i vehicles i garanteixi els nivells sonors màxims permesos en la legislació vigent.

3. Sens perjudici del que està establert en la normativa de patrimoni dels ens locals, són condicions de la concessió les 
següents:

a) S'atorgarà l'ús privatiu de l'emplaçament de la via pública, menys el dret de propietat i sens perjudici de terceres 
persones.

b)  La  persona concessionària  restarà obligada a  mantenir  el  bon  estat  del  tram de la  via  pública  que utilitzi,  les 
instal·lacions objecte de l'activitat que desenvolupi, així com les zones adjacents a aquestes.

c) La concessió o llicència sols produirà efectes entre la corporació municipal i la titularitat d'aquesta, però no alterarà 
les situacions jurídiques privades entre la persona concessionària  i  terceres,  ni  podrà ser  invocada per excloure o 
minvar la responsabilitat que tinguin les persones titulars de la concessió.
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d) La persona que ha rebut la concessió, una vegada s'acabi el període de l'autorització, està obligada a deixar a 
disposició de l'Administració Municipal, en perfectes condicions, el tram de la via pública, així com les instal·lacions 
construïdes.

e) La transmissió de la concessió mitjançant herència o llegat sols es podrà efectuar d'acord amb la legislació de 
successions i pel temps que falti per a l'extinció de la concessió o llicència.

f) La persona concessionària serà responsable dels danys i perjudicis que es causin als béns municipals.

g) També es respondrà dels danys causats a terceres persones, i d'aquesta garantia de la responsabilitat s'exigirà una 
assegurança de responsabilitat civil.

h)  La persona concessionària  està obligada al  compliment en l'exercici  de la seva activitat  concessional  de tota la 
normativa vigent, estatal, autonòmica i local, que li sigui d'aplicació a l'activitat que desenvolupi.

4. S'entén per tancament o tall de carrer que la via pública tingui impossibilitada o restringida la circulació a vehicles i/o  
vianants amb motiu d'activitats comercials, professionals, industrials, construccions o similars.

No s'autoritzarà aquesta ocupació privativa de la via pública si es poden preveure altres solucions alternatives que 
causin menys perjudicis a la circulació de les persones i el trànsit. Així mateix, sempre que sigui possible el tall haurà de 
ser parcial.

Per  obtenir  l'autorització,  la  persona o l'entitat  que  sol·licita  el  tall  està obligada a complir  les  determinacions que 
s'indiquen en l'annex I,  que podran ser  objecte de modificació  i/o  adequació per  raons d'interès públic,  mitjançant 
resolució de l'Alcaldia Presidència o l'òrgan que actuï per delegació.

Aquesta normativa és d'aplicació sens perjudici d'allò contingut en l'Ordenança del trànsit.

Sempre  que  sigui  possible  es  procurarà  realitzar  una  planificació  de  les  actuacions  que  hagin  de  realitzar  les 
companyies de serveis a la via pública per tal de minimitzar-ne l'impacte.

Article 16. Tipologia d'ocupacions privatives de la via pública.

Podrà autoritzar-se l'ocupació de la via pública amb caràcter d'ús privatiu per a la instal·lació de:

a) quioscos permanents o temporals;

b) aparells estàtics anunciadors i publicitaris il·luminats;

c) rellotges i/o termòmetres il·luminats;

d) elements publicitaris;

e) altres instal·lacions, establiments o objectes que en cada moment determini l'Ajuntament de forma expressa.

Aquestes ocupacions es regularan per les seves pròpies ordenances i/o reglaments o, si no n'hi ha, per les condicions 
fixades en l'acord d'atorgament, i estan obligades al compliment de la normativa de sorolls, lumínica i d'altres sectorials 
que els sigui d'aplicació, la infracció de les quals suposarà que s'adoptin les mesures correctores que es requereixin per 
impedir possibles molèsties al veïnat i la imposició de la sanció que correspongui.

Article 17. Organització i autorització d'actes públics.

1.  La realització d'espectacles,  activitats recreatives i  altres celebracions populars,  així  com també les activitats de 
promoció i dinamització econòmica, a la via pública es troba subjecta a autorització municipal, la qual determinarà les 
condicions en què s'han d'efectuar.

2. L'organització d'actes celebrats als espais públics ha de garantir la seguretat de les persones i els béns. A aquests 
efectes han de complir amb les condicions de seguretat generals i d'autoprotecció que siguin fixades, en cada cas, per 
l'òrgan competent. Quan les circumstàncies de celebració ho aconsellin, l'Ajuntament podrà exigir a l'organització que 
dipositin una fiança o subscriguin una pòlissa d'assegurança per respondre dels danys i els perjudicis que es puguin 
causar.
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3. L'organització d'actes públics, pel que fa als principis de col·laboració, coresponsabilitat i confiança amb l'autoritat 
municipal, haurà de vetllar perquè els espais públics utilitzats no s'embrutin i no es deteriorin els seus elements urbans o 
arquitectònics, i restarà obligada, si escau, a la corresponent reparació, reposició i/o neteja, i a respectar en tot cas la  
normativa vigent.

4. L'Ajuntament no atorgarà autorització per a la celebració d'esdeveniments festius, musicals, culturals, esportius o 
d'índole similar als espais públics on es pretenguin realitzar quan, tenint en compte les previsions del públic assistent, 
les característiques de l'espai públic o altres circumstàncies degudament acreditades i motivades en l'expedient, els 
esmentats esdeveniments puguin posar en perill la seguretat de les persones o els béns, la convivència o el civisme. En 
aquests  supòsits,  sempre  que  sigui  possible,  l'Ajuntament  proposarà  a  l'organització  espais  alternatius  on  pugui 
celebrar-se l'acte.

5. Quan es tracti de l'exercici del dret fonamental de reunió o manifestació, reconegut en l'article 21 de la Constitució, i 
d'acord amb allò que es disposa en l'article 9.2 de la Llei orgànica 9/1983, de 15 de juliol, l'Ajuntament emetrà un  
informe  preceptiu  motivat  en  el  qual  es  recolliran  les  circumstàncies  i  causes  objectives  que,  si  escau,  puguin 
desaconsellar  la  celebració  de  l'acte  o  esdeveniment  a  l'espai  públic  previst  per  l'organització,  a  fi  que  l'autoritat 
governativa competent adopti la decisió que correspongui d'acord amb la normativa reguladora.

CAPÍTOL III.

CONDUCTES DEMOCRÀTIQUES CIUTADANES ALS ESPAIS PÚBLICS.

I EN RELACIÓ AMB LA COMUNITAT.

Article 18. En relació amb la dignitat de les persones.

1.  Per tal  de respectar la dignitat  de les persones, s'evitaran, d'acord amb la legislació vigent, totes les pràctiques 
individuals o col·lectives que atemptin contra aquesta, 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.

2. L'organització de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica o esportiva o de qualsevol altra índole, 
vetllarà perquè no es produeixin, durant la seva celebració, les conductes descrites en l'apartat anterior. Si amb motiu de 
qualsevol d'aquests actes es realitzen les esmentades conductes, l'organització ho haurà de comunicar immediatament 
als cossos policials. En el cas d'activitats organitzades per l'Ajuntament, la policia municipal actuarà d'ofici davant els  
casos descrits anteriorment.

Article 19. En relació amb les bones condicions higièniques de l'espai públic.

1. L'espai públic, com a bé comú de diferents usos, ha de procurar mantenir-se net per part de totes les persones que 
l'utilitzen. Per aquesta raó es tindrà cura de llençar qualsevol residu a les papereres i els contenidors ubicats a la ciutat.

2. Per raons d'higiene, s'haurà de tenir cura de regar les plantes col·locades a l'interior dels edificis de forma que no es  
produeixin vessaments o degoteigs que caiguin a la via pública. En tot cas, es procurarà fer la irrigació de 10 del vespre 
a 8 del matí.

Article 20. Juguesques.

Per  tal  de  salvaguardar  la  protecció  dels  legítims  drets  de  les  persones  usuàries  de  l'espai  públic,  sobretot  dels 
col·lectius especialment vulnerables, com ara les persones menors d'edat, està prohibit a l'espai públic l'oferiment de 
juguesques en general, i particularment estan prohibides les que comportin apostes amb diners o qualsevol altre tipus 
de bé o servei, llevat que s'hagi obtingut una autorització específica de l'Administració competent. A més, es procedirà a 
decomissar els diners i béns emprats per exercir l'activitat.

Article 21. Conservació de l'espai públic per a jocs.

1. El dret que tothom té a gaudir lúdicament dels espais públics d'acord amb la naturalesa i destinació d'aquests, cal que 
s'exerceixi respectant les indicacions contingudes en els rètols informatius de l'espai afectat, si existeixen, i en qualsevol 
cas els legítims drets de la resta de persones que en fan ús. C
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2. La pràctica de qualsevol joc a l'espai públic està sotmesa al principi general de respecte envers les altres persones, al 
seu ús adequat, i al fet que no comportin perill per a la seva integritat física ni per als béns, serveis o instal·lacions, tant 
públics com privats.

Article 22. Conductes que adopten formes de mendicitat intrusiva o agressiva o que utilitzin menors, o d'altres que 
denotin situacions d'abandonament.

1.  L'Ajuntament  donarà suport  i  promourà iniciatives ciutadanes i  d'entitats de solidaritat  amb l'objectiu  de resoldre 
situacions personals extremes que aboquin a la mendicitat, així com aquelles que denotin situacions d'abandonament o 
relacionades amb problemàtiques psiquiàtriques o psicològiques.

2.  Es  vetllarà  per  evitar  l'exercici  de  la  mendicitat  a  les  vies  i  espais  públics  del  terme  municipal,  i  es  vetllarà  
especialment en casos de mendicitat per part de les persones menors d'edat, ja que induir-les a la mendicitat és un  
delicte.

3.  Es  prohibeix  realitzar  l'acció  que  adopta  forma  de  mendicitat  intrusiva,  que  comporti  maneres  intimidatòries  o 
molèsties verbals o físiques, o agressiva o amb forma organitzada o amb utilització de persones.

4. La Policia Municipal, si ho estima convenient i fos possible, conduirà les persones que es trobin en les situacions 
previstes en aquest article a l'establiment o servei municipal adient,  amb la finalitat de socórrer i/o ajudar a qui ho 
necessiti en allò que sigui possible.

5. La Policia Municipal podrà sol·licitar la documentació si les persones esmentades es troben en el terme municipal i 
adoptarà, en cada cas, les mesures que siguin procedents en coordinació amb els Serveis Socials o, si escau, amb 
altres institucions públiques.

Article 23. Sol·licitud de serveis sexuals.

1. No es permeten les conductes a l'espai públic que es puguin considerar coactives o d'assetjament sexual  a les 
persones, així com aquelles que promoguin el consum de prostitució o altres formes d'explotació sexual.

2. L'Ajuntament facilitarà a les persones en situació de prostitució, en la mesura de les seves possibilitats i mitjançant els 
programes sociosanitaris, els recursos i mitjans adients que els permetin conèixer altres alternatives en cas que desitgin 
abandonar aquesta pràctica.

Article 24. Necessitats fisiològiques.

1. Per tal de protegir la salut pública i la salubritat, el dret de gaudir d'un espai públic net i no degradat, i respectar les 
pautes generalment acceptades de la convivència ciutadana i  de civisme, està prohibit  defecar, orinar i  escopir en 
qualsevol dels espais públics, llevat de les instal·lacions o elements que estiguin destinats especialment a la realització 
d'aquestes necessitats.

2.  L'Ajuntament  impulsarà  accions  conjuntament  amb  establiments  de  la  ciutat  per  atendre  les  persones  amb 
necessitats fisiològiques especials.

3. En l'organització d'esdeveniments esportius, lúdics, culturals o cívics, a les vies públiques objecte d'aquesta norma, 
amb una previsió d'assistència massiva (concerts, maratons, exhibicions esportives, etc.), serà d'obligat compliment la 
instal·lació de lavabos químics que minimitzin les conductes incíviques, d'acord amb la normativa vigent en relació amb 
el nombre de persones que participen en l'acte. La responsabilitat recaurà sobre l'entitat o les persones organitzadores i 
es coordinarà la quantitat d'elements necessaris amb el corresponent servei municipal.

Article 25. Consum de begudes alcohòliques.

1. Està prohibit el consum de begudes alcohòliques quan aquest pugui alterar la convivència ciutadana. A aquest efecte, 
l'esmentada alteració es produeix quan concorrin algunes de les circumstàncies següents:

a)  Quan,  per  la  morfologia  o  la  naturalesa  del  lloc  públic,  el  consum es pugui  fer  de  forma massiva o convidi  a 
l'aglomeració.

b) Quan, com a resultat de l'acció del consum, es pugui deteriorar la tranquil·litat de l'entorn o provocar-hi situacions 
d'insalubritat.
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c) Quan el consum s'exterioritzi de forma denigrant per a la resta de persones usuàries dels espais públics.

d) Quan els llocs on es consumeixi es caracteritzin per l'afluència de persones menors d'edat.

En el  supòsit  enunciat  en aquest article,  es procedirà al  comís i  posterior  destrucció  de les begudes de contingut 
alcohòlic que en compliment de la norma es puguin decomissar per preservar la tranquil·litat pública.

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 aquesta finalitat, com ara terrasses 
i vetlladors, i quan l'esmentat consum compti amb l'oportuna autorització que l'autoritat competent pot atorgar, en casos 
concrets, i no suposi cap deteriorament de la tranquil·litat de l'entorn.

L'organització  de qualsevol  acte públic  de naturalesa  cultural,  lúdica,  festiva,  esportiva  o de qualsevol  altra  índole 
vetllarà perquè no es produeixin, durant la seva celebració, les conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb 
motiu  de  qualsevol  d'aquests  actes,  es  realitzen  les conductes  esmentades,  l'organització  ho  haurà  de  comunicar 
immediatament als cossos policials.

Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o de les persones que tinguin la tutela o la 
guarda  per  a  les  accions  de  les  persones menors  d'edat  que en  depenguin,  aquestes  seran  també responsables 
directes i solidàries dels danys i perjudicis dimanants d'infraccions comeses les persones menors d'edat, sempre que, 
per la seva part, consti dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple inobservança.

2. Tot recipient de beguda ha de ser dipositat als contenidors corresponents i, si escau, a les papereres situades a 
l'espai públic. Queda prohibit llençar a terra o dipositar a la via pública recipients de begudes com ara llaunes, ampolles,  
gots o qualsevol altre objecte.

En les festes autoritzades, el gots per al consum de begudes no podran ser de vidre i s'haurà de comunicar clarament,  
amb  cartells  visibles,  la  prohibició  expressa  de  la  venda  de  begudes  alcohòliques  a  menors  d'edat.  Així  mateix,  
l'organització vetllarà pel compliment d'aquesta norma i esdevindrà responsable en cas d'incompliment. Al mateix temps 
és obligació de l'organització la instal·lació de contenidors per a l'abocament dels recipients de beguda propers a l'espai 
de l'activitat.

En  les  celebracions  espontànies  derivades  d'activitats  esportives,  culturals  i  d'altres  i  que  provoquin  una  alta 
concentració de persones, la Policia Municipal controlarà el consum de begudes alcohòliques per part de les persones 
menors d'edat, així mateix no es permetrà la introducció a l'espai de celebració de gots de vidre, ampolles de vidre o 
altres recipients que siguin susceptibles de produir lesions a les persones o danys als béns.

Article 26. Ús impropi de l'espai públic.

Per tal de promoure l'ús racional i ordenat de l'espai públic i els seus elements, a més, si escau, de la salvaguarda de la 
salubritat, la protecció de la seguretat i el patrimoni municipal, està prohibit fer un ús impropi dels espais públics i els 
seus elements, de manera que impedeixi o dificulti la utilització o el gaudi per a la resta de persones usuàries, i no són 
permesos els usos impropis dels espais públics i dels seus elements següents:

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, 
actes i accions concretes d'una temporalitat determinada.

b) Emprar els diferents elements del  mobiliari  urbà i  la  via pública per  a usos diferents  dels usos als quals estan 
destinats.

Article 27. Conductes en situacions d'emergència.

1.  El  comportament  de  la  ciutadania  en situacions  d'emergència,  com ara  aiguats,  inundacions,  incendis,  riuades, 
nevades i qualsevol altra situació excepcional establerta per les autoritats competents, s'haurà d'atenir en cada moment 
a  les  normes  de  col·laboració  i  solidaritat  ciutadanes,  i  acomplir  els  plans  generals  de  Protecció  Civil  i  els  plans 
d'emergència específics en cada cas.

2. L'Ajuntament, per mitjà d'un ban d'alcaldia, pot adoptar en tot moment les mesures o disposicions complementàries 
davant situacions d'emergència.
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Article 28. Conductes en festes populars.

No es permet fer foc ni activitats pirotècniques a la via pública sense autorització. Les acostumades fogueres de les  
revetlles de Sant Joan i  Sant Pere,  els castells de foc, les festes populars i  qualsevol  activitat  relacionada amb la 
manipulació de productes pirotècnics requeriran sempre del preceptiu permís de l'Administració, o quan escaigui i en 
funció de la quantitat d'elements pirotècnics, de l'autoritat supramunicipal que n'exerceixi les competències.

Les activitats de naturalesa cultural a l'espai públic que incloguin la utilització d'elements pirotècnics seran regulades i  
coordinades amb el Departament de Protecció Civil, que establirà les condicions necessàries i els requisits fonamentals 
de  seguretat.  En  qualsevol  cas,  l'organització  d'aquestes  activitats  aniran  acompanyades  d'una  assegurança  de 
responsabilitat civil que cobreixi qualsevol incident en l'activitat.

L'Ajuntament, per mitjà d'un ban d'alcaldia, pot adoptar en tot moment les mesures o disposicions complementàries 
davant situacions de festes populars.

Article 29. Dels sorolls.

La ciutadania està obligada a respectar el descans del veïnat i a evitar la producció de sorolls, tant en espais interiors 
com exteriors, que puguin arribar a alterar la convivència ciutadana de forma individual o col·lectiva, bé sigui en el 
període diürn o en el nocturn. Aquesta obligació és especialment exigible en el període comprés entre les 23 hores de la 
nit i les 7 hores del matí.

S'ha d'evitar qualsevol tipus de comportaments o conductes sorolloses provinents de comerços, locals comercials o 
activitats recreatives que puguin produir immissions sonores que suposin un incompliment de la normativa reguladora 
dels sorolls i vibracions, alteració o molèstia de la convivència veïnal. Així mateix, les persones que es trobin a l'exterior 
d'establiments de restauració i altres activitats ludicorecreatives han d'evitar que la seva conducta o comportament pugui 
produir molèsties al veïnat. Els establiments han de posar les mesures més oportunes de dissuasió per tal que les 
persones fora d'aquests mantinguin el comportament adequat per salvaguardar el descans.

CAPÍTOL IV.

DE LA CONSERVACIÓ I EL MANTENIMENT DE L'ESPAI PÚBLIC.

Article 30. Manteniment visual de l'entorn urbà.

1. Per tal de gaudir del paisatge urbà de la ciutat, i d'evitar la contaminació visual de l'entorn que afecta la qualitat de 
vida del veïnat i les persones visitants, està prohibit realitzar tota mena de grafits, pintades, taques, gargots, escrits, 
inscripcions o grafismes, amb qualsevol matèria (tinta, pintura, matèria orgànica, corrosiva o similars) o bé ratllant la  
superfície, sobre qualsevol element de l'espai públic, així com a l'interior o l'exterior d'equipaments, els edificis inclosos 
en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric-arquitectònic-ambiental de Terrassa, infraestructures o elements 
d'un servei públic i instal·lacions en general, inclosos el transport públic, els equipaments, el mobiliari urbà, els arbres,  
els jardins i les vies públiques en general i la resta d'elements descrits en l'article 3 d'aquesta Ordenança. Queden 
exclosos d'aquesta prohibició els murals artístics que es realitzin amb autorització expressa de la propietat.

2. Quan el grafit o pintada es realitzi en un bé privat que es trobi instal·lat de manera visible o permanent a la via 
pública, serà necessària, també, l'autorització expressa de l'Ajuntament.

3. L'organització de qualsevol acte públic, inclosos els programes festius instats pel mateix Ajuntament, de naturalesa 
cultural,  festiva, lúdica o esportiva o de qualsevol altra índole, vetllarà per tal que no es produeixin, durant la seva 
celebració, conductes de degradació visual de l'espai utilitzat. Si amb motiu de qualsevol d'aquests actes es produeixen 
les conductes descrites en l'apartat primer d'aquest article, l'organització ho haurà de comunicar immediatament a la 
Policia Municipal.

4. Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o de les persones que tinguin la tutela o la 
guarda per a les accions de persones menors d'edat que en depenguin, aquestes seran també responsables directes i  
solidàries dels danys i perjudicis dimanants d'infraccions comeses per les persones menors d'edat, sempre que, per la 
seva part, consti dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple inobservança.

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

70
13

00
9



14

Divendres, 7 de juliol de 2017

5.  Totes les persones,  residents  o no la  ciutat,  estan obligades a mantenir  l'entorn urbà en condicions de neteja, 
polidesa i  ornament adequats,  i  en conseqüència tenen el  deure de mantenir  en condicions òptimes de neteja les 
voreres i la via pública.

6. A l'efecte de poder gaudir del paisatge urbà de la ciutat, del qual formen part la via pública i les voreres dels vials, i 
per evitar la contaminació i brutícia de l'entorn que afecta la qualitat de vida del veïnat i visitants està prohibit llençar  
objectes sòlids o líquids o qualsevol altre tipus de residus als carrers, vials o voreres.

7. Es vetllarà en els actes organitzats a la via pública, ja siguin directament per l'Ajuntament o per entitats amb suport  
municipal, per la bona imatge de la infraestructura que s'implanti tant a nivell estètic com de seguretat. En cas que algun 
acte necessiti suport de promoció com ara cartells, pancartes, etc., se situaran de manera que no perjudiquin la netedat 
visual de l'espai on es realitza l'activitat.

Article 31. Actituds vandàliques en l'ús del mobiliari urbà.

1. Per tal de protegir l'ús racional de l'espai públic, el respecte a les persones i els béns, la seguretat, la salut i la  
integritat física de les persones o el patrimoni municipal estan prohibides les conductes següents:

a) Les conductes vandàliques que generin deteriorament als espais públics o les seves instal·lacions o elements, siguin 
mobles o immobles.

b) Les conductes vandàliques, agressives o negligents en l'ús de l'espai públic, a les instal·lacions i el mobiliari urbà, que 
puguin generar perill per a la salut i la integritat física de les persones o els béns.

2. L'organització d'actes públics de naturalesa cultural, lúdica, festiva, esportiva o de qualsevol altra índole, vetllaran per 
tal que no es produeixin, durant la seva celebració, les conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de 
qualsevol d'aquests actes es realitzen les esmentades conductes, l'organització ho haurà de comunicar immediatament 
als cossos policials. Tot i això, l'organització haurà de col·locar els elements de prevenció necessaris per tal d'evitar un 
ús inadequat de les instal·lacions efímeres necessàries per a qualsevol acte.

3. Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o de les persones que tinguin la tutela o la 
guarda per a les accions de persones menors d'edat que en depenguin, aquestes seran també responsables directes i  
solidàries dels danys i perjudicis dimanants d'infraccions comeses per persones menors d'edat, sempre que, per la seva 
part, consti dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple inobservança.

Article 32. Competència per executar obres de conservació.

1. L'Administració municipal té la competència per a l'execució dels treballs i les obres necessàries per a la perfecta  
conservació dels elements estructurals i ornamentals de les vies públiques. Cap persona no pot, ni tan sols per millorar  
l'estat de conservació de les vies públiques, executar treballs de restauració o reparació dels esmentats elements sense 
la llicència municipal prèvia.

2. Ningú no pot, sota cap concepte, executar rases ni qualsevol altre tipus d'obra a la calçada ni vorera de les vies 
públiques que modifiquin o alterin el seu estat, sense la preceptiva llicència municipal.

Article 33. Retolació i numeració de les vies públiques.

1. Les vies urbanes s'han d'identificar amb un nom o un número, diferent per a cadascuna d'elles, nom o número que ha 
de ser aprovat per l'Ajuntament. No pot haver-hi dues vies urbanes amb el mateix nom o número que tot i ser diferents  
la seva similitud gràfica o fonètica pugui induir a confusió. Aquesta disposició s'entén sens perjudici de la normativa 
sectorial d'aplicació.

2. La retolació de les vies públiques té el caràcter de servei públic i podrà efectuar-se mitjançant una placa o similar, que  
s'ha de fixar en un lloc ben visible, com a mínim a l'entrada i a la sortida de cada via pública. A les places serà a l'edifici  
més preeminent i als seus principals accessos.

3. Les noves vies públiques s'han de numerar obrint un expedient que constarà d'un projecte integrat per la memòria, la 
relació de números i el plànol parcel·lari. Aquest projecte haurà de ser sotmès a informació pública durant 15 dies, i 
serà, si escau, aprovat per l'Ajuntament. El mateix sistema es portarà terme quan es tracti d'un canvi de numeració de 
vies públiques ja numerades. C
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4. L'Ajuntament mantindrà la corresponent cartografia i referència precisa dels vials de la ciutat i de les adreces postal.

5. Qui tingui  la propietat dels immobles tindrà l'obligació de col·locar el número que, una vegada determinat,  l'hagi 
pertocat, quan sigui requerida individualment o col·lectivament per fer-ho. Si no es complís l'esmentada obligació dins el 
termini fixat pel requeriment, procedirà a la seva col·locació el personal designat per l'Administració amb despeses a 
càrrec de la propietat de l'edifici i independentment de la sanció que li correspongui per l'esmentat incompliment.

6. L'element que incorpori el número s'haurà de col·locar a la façana contigua a la via pública, al costat de la porta  
principal de l'immoble. Quant a la forma, mida, color i impressió, s'ajustaran als requisits que, si escau, pugui determinar  
l'Administració municipal.

7. Qui tingui  la propietat d'immobles afectats per la col·locació de rètols i  números haurà de permetre'n la fixació i  
respectar-ne  la  permanència  i  la  seva  visibilitat.  En  cas  d'enderroc,  obres  o  altres  accions  que  puguin  afectar  la 
permanència o visibilitat dels esmentats elements, ho haurà de posar en coneixement de l'Ajuntament amb l'antelació 
suficient que permeti l'adopció de les mesures convenients.

8. Els elements en què s'incorporin les inscripcions, i  també aquestes,  hauran de guardar,  tant com sigui possible, 
l'harmonia artística amb la façana, la zona o el sector on siguin fixats.

9. Aquesta servitud administrativa serà gratuïta i haurà de notificar-se a la persona propietària afectada.

Article 34. Instal·lacions en façanes d'immobles.

1. Qui tingui la propietat dels immobles haurà de tolerar la instal·lació a la façana de punts de llum de la xarxa de 
l'enllumenat públic, senyalització viària o altres serveis públics o comunitaris, així com de les instal·lacions necessàries 
per al funcionament d'aquest, quan existeixi un requeriment municipal si existeixen circumstàncies que impedeixen que 
aquests puguin ser instal·lats directament sobre la vorera, o altres raons d'interès públic degudament motivades.

2.  Aquesta servitud pública serà gratuïta  i  haurà de notificar-se prèviament  a  la  persona propietària  afectada.  Així 
mateix, no alterarà el domini de la finca, ni impedirà la seva demolició o reforma. No obstant això, quan la propietat 
afectada projecti la realització d'obres, caldrà posar-ho en coneixement de l'Ajuntament amb l'antelació suficient que 
permeti l'adopció de les mesures convenients per a la no-interrupció del servei.

3. Les instal·lacions d'ús privat en façanes, aquelles que hagin estat autoritzades, s'han de conservar en perfecte estat 
de seguretat respecte de l'ancoratge per evitar caigudes que produeixin danys o lesions a les persones.

Article 35. Conservació, defensa i protecció del verd urbà.

1. Constitueix una obligació ciutadana el respecte a les instal·lacions de lleure formades per patrimoni vegetal i altres 
guarniments de parcs, jardins, places i similars, com ara les estàtues, els jocs, els bancs o els fanals, i no poden ser 
perjudicades,  per  acció  o  omissió,  per  cap  activitat.  Qui  organitzi  o  promogui  l'activitat  o  acció  n'esdevé  sempre 
responsable.

2. Està prohibit col·locar, enganxar, adossar, agafar i encollar qualsevol objecte que pugui malmetre la integritat dels 
arbres.  L'incompliment facultarà l'Ajuntament per a l'execució subsidiària dels treballs necessaris,  per compte de la 
persona infractora.

Està prohibit llençar objectes sòlids o líquids o qualsevol altre tipus de residus als parcs i jardins de la ciutat.

També està prohibit fer sorolls que per la seva intensitat puguin produir molèsties a les persones o utilitzar aparells 
reproductors o instruments que pertorbin la tranquil·litat.

3.  Tota  acció  necessària  en  relació  amb  l'arbrat  urbà  és  competència  de  l'Ajuntament,  el  qual  haurà  d'autoritzar 
expressament qualsevol acció particular que afecti l'arbrat.

4. Està prohibit, de forma especial, qualsevol acció que modifiqui el sistema arbori actual de la ciutat, sigui plantar arbres 
nous o actuar sobre els presents, sense la sol·licitud prèvia i l'autorització municipal.

5.  És  obligació  de  la  persona  propietària  de  terres  on  hi  hagi  arbres,  contigus  a  la  via  pública,  procedir  al  seu 
manteniment, de manera que mai no afectin l'ús de la via, o comportin risc per a les persones que hi circulin. C
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6. L'incompliment de l'anterior obligació facultarà l'Ajuntament per a l'execució subsidiària dels treballs necessaris, per 
compte de la propietat obligada.

7.  La  persona física  o  jurídica,  propietària  dels  solars  on  es  trobin  plantacions  d'arbres  o jardins  té  l'obligació  de 
mantenir-los nets i en bones condicions de conservació i salubritat.

8. L'Ajuntament, una vegada s'hagi detectat l'incompliment de l'obligació establerta en aquesta secció, requerirà a la  
persona propietària que el compleixi, i si no és atès aquest en el termini de 15 dies, l'Administració municipal actuarà de 
forma subsidiària, amb despeses a càrrec de la propietat.

Article 36. Conservació, defensa i protecció de l'entorn agrícola i natural.

La ciutat de Terrassa està envoltada d'espais naturals i agraris de gran valor ambiental i social, que són indispensables  
per a la qualitat de vida dels terrassencs i les terrassenques. Són espais amb una funció productiva, associada a les  
activitats agrícoles, ramaderes o forestals, una funció econòmica, per a la creació d'ocupació i el proveïment d'aliments i 
matèries primeres, una funció ambiental, per al manteniment de la biodiversitat, la regulació del clima i la reducció de 
gasos d'efecte hivernacle, i finalment també una funció sociocultural, per la seva història i la vinculació al lleure de la 
ciutadania.  Per  tant,  és  bàsic  respectar  aquests  espais  i  les  seves  funcions,  i  gaudir-ne  amb  cura,  seguint  les  
determinacions següents:

1. No és permès fer abocaments de cap mena de residus en l'entorn natural i agrícola del terme municipal. Així mateix, 
està prohibit netejar animals, vehicles o maquinària, canviar olis o efectuar reparacions a tot l'entorn i especialment si  
afecten els cursos d'aigua, torrents, fonts i basses.

2. No es poden causar danys als camins o obstruir-los, ni es poden trencar o malmetre les indicacions, senyals i rètols 
que indiquen els camins i  adreces, així com el mobiliari,  els tancaments i altres elements d'ús públic. No es podrà 
gravar, pintar, clavar o enganxar senyalitzacions i propaganda a les roques, pedres i arbres. S'exceptua el marcatge i el 
manteniment dels GR i PR, senders homologats per la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).

3. Sens perjudici de la senyalització que pugui existir als diferents indrets amb cursos d'aigües o fonts, la responsabilitat 
en relació amb el consum d'aigua en aquests llocs correspon a la persona usuària.

4. L'Ajuntament pot acordar la clausura d'una font en cas de contaminació. No es pot malmetre o modificar qualsevol  
element de les fonts naturals, així com realitzar una captació o un ús restrictiu de les seves aigües.

5. Atesa la seva diversitat biològica, l'aprofitament econòmic que s'hi realitza i els drets de les persones propietàries o 
posseïdores, es prohibeix trepitjar o circular els camps de conreu a peu, a cavall o de qualsevol altra manera, excepte 
que es disposi de dret o autorització.

6. Està prohibit arrencar o tallar branques dels arbres i arbusts. Únicament es permetrà en els supòsits previstos en la 
normativa  forestal  i  de  prevenció  d'incendis,  sempre  que  es  disposi  de  les  autoritzacions  escaients.  Qualsevol 
aprofitament forestal restarà subjecte al permís de la propietat. És prohibeix recol·lectar o malmetre la flora protegida.

7. Queda prohibit introduir espècies vegetals foranes.

8. Està prohibit circular amb vehicles de motor per camins d'una amplada inferior a 4 metres, excepte si hi ha senyals  
que ho admetin o estiguin autoritzats. Es prohibeix travessar o circular amb vehicles de motor per lleres de rius, torrents 
i altres cursos d'aigua, excepte l'ús dels guals destinats a tal efecte.

9. No s'admet la superació de la velocitat màxima de 20 km/h en la circulació per camins i pistes no pavimentats que 
siguin  aptes  per  a  la  circulació  motoritzada.  S'hauran  de  respectar,  en  tot  cas,  les  altres  persones  usuàries, 
especialment si són vianants, i els ramats, que gaudeixen de preferència.

10. Queda expressament prohibit estacionar vehicles de forma que s'impedeixi l'accés a finques públiques o privades, a 
altres vies o camins o en punts on la normativa ho prohibeixi.

11. Per fer qualsevol tipus d'activitat (esportives, lúdiques, festives, etc.) que impliquin ocupació de camins i espais, 
siguin públics o privats, caldrà una autorització prèvia de l'Ajuntament i permís de la persona propietària, si escau, sens 
perjudici del règim d'autoritzacions i llicències establertes amb caràcter general.
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12. Queda expressament prohibit circular en bicicleta per corriols, rieres, camps a través, en camins d'una amplada 
inferior a 2 metres i vies especialitzades per a altres usos a una velocitat superior a 20 km/h o fer curses ciclistes sense 
les autoritzacions escaients. Les persones que circulin en bicicleta tenen l'obligació de respectar vianants i  ramats, 
sense causar molèsties i respectar la seva preferència.

13. Estan prohibides les activitats que puguin causar molèsties greus a les persones que utilitzen l'espai o pertorbar  
l'equilibri del medi, així com la producció de soroll intens realitzada amb altaveus o artefactes mecànics.

14. Només es podrà circular a cavall per les vies principals, pistes forestals i camins de passejada amb una amplada de 
més de 2 metres. La circulació s'ha de fer amb precaució, en renglera i en grups reduïts (mai més de cinc). En tot cas, 
caldrà respectar les altres persones usuàries de les vies, especialment les que van a peu, i  també els ramats que 
gaudeixen sempre de preferència.

15.  Està  prohibida  l'acampada  lliure,  la  construcció  i  l'ocupació  de  cabanes  o  altres  estructures,  sigui  de  forma 
provisional  o  permanent,  i  la  instal·lació  de  tendes  de  campanya,  vehicles,  autocaravanes  o  caravanes  sense  la 
corresponent autorització.

CAPÍTOL V.

DEL CONTROL DE L'APLICACIÓ DE L'ORDENANÇA.

Article 37. Funcions de la Policia Municipal en relació amb el compliment d'aquesta Ordenança.

1. En la seva condició de policia administrativa, la Policia Municipal és l'encarregada de vetllar pel compliment d'aquesta 
Ordenança, de denunciar, quan escaigui, les conductes que hi siguin contràries,  i  d'adoptar, si escau, les mesures 
cautelars  necessàries  per  restablir  la  convivència  i  la  tranquil·litat  pública  d'acord  amb  els  principis  d'oportunitat, 
congruència i proporcionalitat i amb el degut respecte a les seves funcions.

2.  Als  efectes  assenyalats  en  l'apartat  anterior,  l'Ajuntament  fixarà els  criteris  generals  a  seguir  per  altres  cossos 
policials per a la seva col·laboració en el manteniment de les normes contingudes en la present Ordenança d'acord amb 
el catàleg d'infraccions que elabori l'Ajuntament a aquest fi col·laborador, tenint en compte els pactes entre la Generalitat 
de Catalunya i l'Ajuntament de Terrassa.

3. En tot cas, l'Ajuntament, a través dels diversos instruments i òrgans de coordinació i col·laboració establerts a l'efecte, 
posarà tots els mitjans que estiguin al seu abast per tal d'assegurar que l'actuació dels diferents cossos policials en el  
compliment d'aquesta Ordenança es faci amb la màxima coordinació i eficàcia possible.

Article 38. Personal inspector i anàleg.

Les persones que per encàrrec de l'Ajuntament realitzin serveis a la via pública podran actuar com a inspectores amb 
funcions de vigilància del compliment de les previsions contingudes en aquesta Ordenança, i denunciar, quan escaigui, 
les conductes que hi siguin contràries.

Quan correspongui,  el  personal  inspector i  anàleg podrà demanar a la Policia Municipal  que exerceixi  les funcions 
d'autoritat que té reconegudes per l'ordenament jurídic.

Article 39. Deure de col·laboració ciutadana en el compliment de l'Ordenança.

1. Totes les persones tenen el deure de col·laborar amb les autoritats municipals o el seu personal per tal de preservar 
les relacions de convivència democràtica ciutadana i civisme a l'espai públic.

2. D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de menors d'edat, tota la ciutadania té el deure de comunicar 
a l'autoritat o als cossos policials més pròxims qualsevol situació que detectin de risc o desempara d'una persona menor 
d'edat. Així mateix, tota persona que tingui coneixement que una persona menor d'edat no està escolaritzada o no 
assisteix al centre escolar de manera habitual ha de posar-ho en coneixement de l'autoritat competent, a fi i efecte que 
s'adoptin les mesures pertinents.

3. Qualsevol persona té el dret democràtic de posar en coneixement de l'Ajuntament l'existència d'un determinat fet que 
pugui  ser constitutiu d'una infracció d'allò establert  en aquesta Ordenança,  i  hauran d'adequar-se als requeriments 
següents: C
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Les denúncies hauran d'expressar  la  identitat  de  la  persona o persones  que les presenten,  el  relat  dels  fets  que 
poguessin  constituir  infracció,  la  data  de  la  seva  comissió  i,  quan  sigui  possible,  la  identificació  de  les  persones 
presumptament responsables, així com totes les proves que estimin oportú presentar.

Quan la denúncia vagi acompanyada d'una sol·licitud d'iniciació del procediment sancionador, l'Ajuntament haurà de 
comunicar a qui denuncia la iniciació o no de l'esmentat procediment i, si escau, la resolució que hi recaigui.

4.  Prèvia  ponderació  del  risc  per  la  naturalesa  de  la  infracció  denunciada,  el  personal  instructor  podrà  declarar 
confidencials  les  dades  personals  de  qui  denuncia,  tot  garantint-li  l'anonimat  en  el  transcurs  de  la  tramitació  de 
l'expedient administratiu. Aquesta confidencialitat serà declarada quan ho sol·liciti qui denuncia.

Article 40. Conductes obstruccionistes a les tasques de control, investigació o sanció en els àmbits de la convivència i el 
civisme.

En els àmbits de la convivència ciutadana i el civisme, i salvaguardant tots els drets previstos en 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 pel personal funcionari que actua 
en compliment de les seves funcions.

c) Subministrar al personal funcionari, 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 el seu personal  
autoritzat.

e) Qualsevol acció o manifestació contrària al respecte i consideració democràtica als serveis d'inspecció o control de 
l'Ajuntament o la Policia Municipal.

Article 41. Elements probatoris.

1. En els procediments sancionadors que s'instrueixin en aplicació d'aquesta Ordenança, els fets constatats per agents 
de l'autoritat,  personal inspector i  anàleg, tenen valor probatori,  d'acord amb la normativa aplicable a l'efecte,  sens 
perjudici d'altres proves que puguin aportar les persones interessades.

2. Als expedients sancionadors que s'instrueixin, i amb els requisits que corresponguin d'acord amb la legislació vigent, 
s'hi podran incorporar imatges dels fets denunciats, ja sigui en fotografia, filmació digital o altres mitjans tecnològics, que 
permetin acreditar els fets recollits en la denúncia formulada d'acord amb la normativa aplicable. En tot cas, la utilització 
de videocàmeres requerirà, si escau, les autoritzacions previstes en la legislació aplicable.

Article 42. Mesures de caràcter social.

1. Quan la persona presumptament responsable de l'incompliment de l'Ordenança estigui en situació d'indigència o 
presenti altres mancances o necessitats de suport social o d'atenció mèdica especials o urgents, els cossos policials 
que hi intervinguin, la informaran de la possibilitat d'acudir als serveis socials o mèdics corresponents i del lloc concret 
on pot fer-ho.

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  cossos  policials  o  altres  serveis  competents  podran 
acompanyar-la als esmentats serveis.

3. Així mateix,  sempre que això sigui possible, els serveis municipals han d'intentar contactar amb la família de la 
persona afectada per informar-la de la situació i circumstàncies en què ha estat trobada a l'espai públic.

4.  Si les diligències han estat practicades per agents dels cossos policials,  caldrà que informin immediatament els 
serveis municipals corresponents, a fi que adoptin les mesures oportunes i, si escau, en facin el seguiment o, si escau, 
posin l'assumpte en coneixement de l'autoritat o Administració competent.
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Article 43. Mediació.

1. L'Ajuntament de Terrassa promourà la mediació i la resolució alternativa de conflictes, excepte en casos de violència 
masclista,  com  a  eina  bàsica  per  a  una  societat  menys  litigiosa  i  més  cohesionada,  dins  de  les  disponibilitats 
pressupostàries i d'efectius humans i materials.

2.  L'Ajuntament  de  Terrassa  podrà  designar  persones  expertes  en  mediació  que,  amb imparcialitat,  resoldran  els 
conflictes  de  convivència  ciutadana  sempre  que  les  persones  interessades  acceptin  sotmetre's  a  una  solució 
consensuada amb l'Administració municipal, així com, si escau, amb les víctimes de la infracció.

3. La mediació tindrà per objecte que la persona infractora sigui conscient del dany causat a la comunitat i perseguirà, 
després d'una negociació entre les parts, un acord sobre les mesures de reparació que hauran d'adoptar-se en cada 
cas.

4.  Aquest  sistema  de  mediació  podrà  ser  aplicat  també,  amb  caràcter  voluntari,  a  altres  conductes  i  col·lectius 
específics. L'òrgan competent per resoldre l'expedient sancionador podrà, per acord motivat, i prèvia sol·licitud de la 
persona infractora, reconduir el procediment sancionador a un sistema de mediació.

Article 44. Principi de prevenció.

L'Ajuntament donarà prioritat a totes aquelles mesures municipals encaminades a prevenir riscos per a la convivència 
ciutadana i el civisme a l'espai públic. Es realitzarà una diagnosi de l'estat de la qüestió a la ciutat en relació amb 
l'acompliment a l'espai públic de les obligacions democràtiques que garanteixen els drets socials i que estan descrites 
en aquestes Bases de convivència.

Amb el  Consell  Ciutadà de Convivència Democràtica,  que regula aquesta Ordenança, es realitzaran periòdicament 
plans d'actuació per a l'aprofundiment de la convivència democràtica a la ciutat, que ajudin a evitar els comportaments 
antidemocràtics i les arbitrarietats.

S'establiran  mecanismes  per  a  l'actualització  de  forma  periòdica  d'aquestes  accions  per  tal  d'adequar-les  a  les 
necessitats i realitats ciutadanes, per tal de garantir així l'aprofundiment de la vida democràtica a la ciutat.

Article 45. Ordres singulars de l'Alcaldia per a l'aplicació de l'Ordenança.

L'Alcaldia pot dictar les ordres singulars o nominatives i les disposicions especials que escaiguin sobre el comportament 
de la ciutadania a la via pública, per tal de fer complir la normativa en matèria de convivència ciutadana i de civisme.

Article 46. Mesures de policia administrativa directa.

1.  La  Policia  Municipal  exigirà  en  tot  moment  el  compliment  immediat  de  les  disposicions  previstes  en  aquesta 
Ordenança i,  sens perjudici de procedir a denunciar aquelles conductes incíviques, podrà requerir verbalment a les 
persones que no respectin les normes que cessin en la seva actitud o comportament, i les advertirà que en cas de 
resistència poden incórrer en responsabilitat penal per desobediència.

2.  Quan  la  infracció  comesa  provoqui,  a  més  d'una  pertorbació  de  la  convivència  ciutadana  i  del  civisme,  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 en l'apartat 1 d'aquest article, les 
persones  infractores  podran  ser  desallotjades;  en  tot  cas  s'haurà  de  complir  amb els  principis  de  proporcionalitat 
democràtica que es deriven dels drets de la ciutadania.

4.  A l'efecte de poder incoar el  corresponent  procediment  sancionador,  la Policia Municipal  requerirà  a la persona 
presumptament responsable que s'identifiqui.
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CAPITOL VI.

RÈGIM SANCIONADOR, VALORS DEMOCRÀTICS I HORES DE COMPROMÍS SOCIAL.

Article 47. Classificació de les infraccions.

1. Les infraccions a l'Ordenança es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

2. Es consideren molt greus les infraccions que suposen alguna de les conductes que s'enumeren:

a) Una pertorbació rellevant de la convivència que afecta de manera greu, immediata i directa la tranquil·litat o l'exercici 
de drets legítims d'altres persones, el normal desenvolupament d'activitats de tota classe conformes a la normativa 
aplicable o a la salubritat o ornaments públics, sempre que es tracti de conductes no subsumibles en els tipus previstos 
en el capítol IV de la Llei 1/1992, de protecció de la seguretat ciutadana.

b) L'impediment de l'ús d'un servei públic per una altra o unes altres persones amb dret a la seva utilització.

c) L'impediment o la greu i rellevant obstrucció al normal funcionament d'un servei públic.

d) Els actes de deteriorament greu i  rellevant d'equipaments,  infraestructures,  instal·lacions o elements d'un servei 
públic.

e) Els actes de deteriorament greu i rellevant d'espais públics o de qualsevol de les seves instal·lacions i elements, 
siguin mobles o immobles, no derivats d'alteracions de la seguretat ciutadana.

3. Les altres infraccions es classifiquen en greus i lleus, d'acord amb els criteris següents:

a) La intensitat de la pertorbació ocasionada en la tranquil·litat o en el pacífic exercici dels drets d'altres persones o 
activitats.

b) La intensitat de la pertorbació causada a la salubritat o ornaments públics.

c) La intensitat de la pertorbació ocasionada en l'ús d'un servei o d'un espai públic per part de les persones amb dret a 
utilitzar-los.

d) La intensitat de la pertorbació ocasionada en el normal funcionament d'un servei públic.

e) La intensitat dels danys ocasionats als equipaments, les infraestructures, les instal·lacions o els elements d'un servei 
o d'un espai públic.

Article 48. Límits de les sancions econòmiques.

Excepció feta de previsió legal  distinta,  les sancions per infraccions d'aquesta Ordenança respectaran les quanties 
següents:

a) Infraccions molt greus: des de 1.501 EUR fins a 3.000 EUR.

b) Infraccions greus: des de 751 EUR fins a 1.500 EUR.

c) Infraccions lleus: fins a 750 EUR.

Article 49. Tipificacions i sancions.

1. Constitueixen infraccions administratives l'incompliment de les disposicions contingudes en aquesta Ordenança, i 
també les vulneracions de les prohibicions que s'hi estableixen.

2.  Les conductes que han estat  tipificades com a infraccions en la present Ordenança podran donar  lloc,  previ  el 
procediment  legalment  establert,  a  la  imposició  de  les  sancions  que  figuren  en  el  quadre  annex  de  sancions  i  
d'intervencions específiques, segons que el tipus d'infracció sigui lleu, greu o molt greu. C
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3. Constituiran també infracció la negativa o la resistència a la labor inspectora i de vigilància de l'Administració, i també 
la negativa o la resistència a subministrar dades o facilitar la informació requerida per les autoritats competents o pel  
seu personal, per al compliment de les seves funcions i el subministrament d'informació o documentació falsa, inexacta,  
incompleta o que indueixi a error, de forma explícita o implícita.

Article 50. Gradació de les sancions.

1. La imposició de les sancions previstes en aquesta Ordenança es guiarà per l'aplicació del principi de proporcionalitat 
i, en tot cas, es tindran en compte els criteris de gradació 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, si escau, dels béns o productes oferts al comerç ambulant no autoritzat.

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 declarada 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.

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 
beneficiós per a la persona infractora que el compliment de les normes infringides.

4. Quan, segons el que està 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 51. Responsabilitat de les infraccions.

El règim de responsabilitat de les infraccions previstes en la present Ordenança s'adequa, d'acord amb el que preveu 
l'article 28 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, a les determinacions següents:

a) Només podran ser sancionades pels fets constitutius d'infracció administrativa previstos en la present Ordenança, les 
persones físiques o jurídiques que resultin responsables dels mateixos, fins i tot si és a títol de simple inobservança.

b) Les responsabilitats administratives que es derivin del procediment sancionador seran compatibles amb l'exigència a 
la persona infractora de la reposició de la situació alterada pel mateix al seu estat originari, així com la indemnització  
pels danys i perjudicis causats sense detriment d'allò que estableix l'article 60 d'aquesta ordenança.

c) En el cas que, una vegada practicades les diligències d'investigació oportunes adreçades a individualitzar la persona 
o persones infractores, i exhaurides les possibilitats, no sigui possible determinar el grau de participació dels diversos 
subjectes que hagin intervingut en la comissió de la infracció, totes elles respondran de forma solidària de les infraccions 
que, en el seu cas s'hagin comès, i de les sancions que s'imposin.

d)  Seran  responsables  subsidiàries  o  solidaries  per  l'incompliment  de  les  obligacions  imposades  en  la  present 
Ordenança que comporten el deure de prevenir la infracció administrativa comesa per altres, les persones físiques i 
jurídiques sobre les que recaigui, sempre i quan existeixi previsió normativa amb rang de llei que així ho determini.
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Article  52.  Mesures específiques a aplicar  en el  cas que les persones  infractores siguin no residents  en el  terme 
municipal.

1. Les persones infractores que reconeguin la seva responsabilitat podran fer efectives immediatament les sancions de 
multa 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 del setanta-cinc per cent del seu import màxim.

2. Les persones denunciades hauran de comunicar i acreditar a l'agent de l'autoritat denunciant, a l'efecte de notificació, 
la seva identificació personal i domicili habitual, i, si escau, el lloc i l'adreça d'on s'allotja a la ciutat. La Policia Municipal 
podrà comprovar si la direcció proporcionada per la persona infractora és la correcta.

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 en l'apartat 1. Si la sanció no fos 
satisfeta, l'agent de l'autoritat 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 d'aquesta, 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.

Article 53. Responsabilitat per conductes contràries a l'Ordenança comeses per persones menors d'edat.

1. D'acord amb allò que estableix la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets dels Infants, totes les mesures en  
aquest  cas  sancionadores  de  les  autoritats  municipals  que  puguin  afectar  les  persones  menors  d'edat  atendran 
principalment l'interès superior d'aquestes. Així mateix, en funció de la seva edat i maduresa, es garantirà el dret de les  
persones menors d'edat a ser escoltades en tots aquells assumptes que les afectin i que les seves opinions siguin 
tingudes en compte.

2. Quan les persones infractores siguin menors d'edat, i amb la finalitat de protegir llurs drets, el seu desenvolupament i 
formació,  s'informarà  a  qui  en  tinguin  la  guarda  i  custòdia  o  tutela;  l'Ordenança  prioritza  substituir  les  sancions 
pecuniàries per mesures correctores de les hores de compromís social, com ara l'assistència a sessions formatives, 
treballs per a la comunitat, o qualsevol altre tipus d'activitat de caràcter cívic. Aquestes mesures s'adoptaran de manera 
motivada en funció del tipus d'infracció, i seran proporcionades a la sanció que rebi la conducta infractora.

3. L'Ajuntament podrà establir un sistema de mediació que actuarà amb caràcter voluntari  respecte al procediment 
administratiu sancionador, al qual podran ser convocades a comparèixer les persones menors d'edat presumptament 
infractores,  les persones que en tinguin la guarda i  custòdia o tutela,  així  com, si  escau, les possibles víctimes o  
persones afectades per les conductes tipificades com a infracció en la present Ordenança.

4. Les persones que en tinguin la guarda i custòdia o tutela seran responsables civils subsidiàries dels danys produïts  
per les infraccions comeses per menors d'edat que depenguin d'elles.

5. Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o de les persones que tinguin la tutela o la 
guarda per a les accions de persones menors d'edat que en depenguin, aquestes seran també responsables directes i  
solidàries dels danys i perjudicis dimanants d'infraccions comeses per persones menors d'edat, sempre que, per la seva 
part, consti dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple inobservança.

6.  La  Policia  Municipal  intervindrà  en  aquells  supòsits  en  els  quals  les  persones  menors  en  edat  d'escolarització 
obligatòria  transitin  o  romanguin  en  espais  públics  durant  l'horari  escolar.  A  aquest  efecte,  sol·licitarà  la  seva 
identificació,  esbrinarà quines són les circumstàncies i  els motius pels quals no són al centre d'ensenyament,  i  les 
conduirà al seu domicili o al centre escolar on estiguin inscrites, i en tot cas posarà en coneixement de qui en tingui la 
guarda i custòdia o tutela i de l'autoritat educativa competent que es trobava fora del centre educatiu en horari escolar.

7. Sens perjudici que es pugui acudir a fórmules de mediació o de treball social per resoldre aquestes conductes, les 
persones que en tinguin la guarda i custòdia o tutela seran responsables de la permanència de les persones menors 
d'edat a la via pública i de la no-assistència d'aquestes als centres educatius.

8. En tot cas, qualsevol denúncia, incoació d'un expedient sancionador o eventual imposició d'una sanció a una persona 
menor serà notificada a qui en tinguin la guarda i custòdia o tutela.
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Article 54. Concurrència de sancions.

Incoat  un procediment  sancionador  per  dues o més infraccions  entre les quals  hi  hagi  relació  de causa a efecte, 
s'imposarà només la sanció que resulti més elevada.

Quan no es doni  la  relació  de  causa a efecte a què es  refereix  l'apartat  anterior,  a  qui  hagi  comès dues  o més 
infraccions s'imposaran les sancions corresponents a cadascuna de les infraccions comeses llevat que s'apreciï identitat 
de subjectes, fets i fonaments. En aquest darrer supòsit, s'aplicarà el règim que sancioni amb major intensitat, gravetat o 
severitat la conducta de què es tracti.

Article 55. 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 del setanta-cinc per 
cent del seu import màxim.

2. Qui presumptament hagi comés una infracció pot 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.

3. El pagament de l'import de la sanció de multa comportarà la finalització del procediment, sens perjudici de presentar 
els recursos procedents.

Article 56. Reparació dels danys, realització d'hores de compromís social en benefici de la comunitat o pagament de les 
sancions.

En  la  resolució  de  l'expedient  sancionador  o  posteriorment,  l'Ajuntament  considerarà  com  a  opció  prioritària  la 
substitució de la sanció de multa per altres prestacions que podran consistir en l'assistència a sessions formatives, 
participació  en activitats  cíviques,  accions  en benefici  de la  comunitat  col·laborant  en els  diferents  programes que 
s'acordin en el Pla d'Actuació d'Aprofundiment de la Convivència Democràtica previst per aquesta Ordenança, o altres 
tipus que es considerin, regulats com a hores de compromís social en l'article 64 per aquesta Ordenança.

Article 57. Procediment sancionador.

1. Amb les excepcions recollides en aquesta Ordenança, el procediment sancionador serà el que amb caràcter general  
tingui establert l'Ajuntament. Supletòriament, serà d'aplicació el procediment sancionador previst per a les actuacions de 
l'Administració de la Generalitat i, si escau, el que reguli la legislació de l'Estat.

2. Quan la proposta de resolució del procediment sancionador tramitat per l'Administració de l'Ajuntament contingui una 
sanció que, per la quantia de la multa o pel seu caràcter, no sigui de competència municipal, l'alcalde o alcaldessa 
elevarà l'expedient a l'òrgan corresponent de l'Administració que sigui competent per imposar la sanció que es proposa, 
de conformitat amb la legislació sectorial aplicable.

3. L'alcalde o alcaldessa pot delegar o desconcentrar les seves competències en matèria de potestat sancionadora.

Article 58. Apreciació d'infracció penal.

1.  Quan les  conductes  a  què es  refereix  aquesta  Ordenança poguessin  constituir  infracció  penal,  es  remetran  al 
Ministeri Fiscal o a l'autoritat judicial que correspongui els antecedents necessaris de les actuacions practicades.

2. En el cas d'identitat de subjecte, fet i fonament de les conductes il·lícites, la incoació d'un procés penal no impedirà la  
tramitació d'expedients sancionadors pels mateixos fets, però la resolució definitiva de l'expedient només podrà produir-
se quan sigui ferma la resolució recaiguda en l'àmbit penal, i restarà fins aleshores interromput el termini de prescripció.  
Els fets declarats provats en via judicial vincularan l'autoritat competent per imposar la sanció administrativa.

3.  La condemna o l'absolució  penal  dels  fets no impedirà la sanció administrativa,  només en el  cas que s'apreciï 
diversitat de fonament. C
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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 respecte d'això de les autoritats judicials, 
sens perjudici dels recursos que pugui interposar qui presumptament hagi comés la infracció sobre l'establiment o la 
vigència de les esmentades mesures provisionals.

Article 59. Prescripció i caducitat.

La prescripció i la caducitat es regirà per la legislació administrativa sancionadora general, sens perjudici del que disposi 
la legislació sectorial.

Article 60. Reparació de danys.

1. La realització de les hores de compromís social o 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 treballs en benefici de la comunitat.

2. Als efectes del que està establert en l'apartat anterior, quan escaigui, l'Administració municipal tramitarà per la via  
d'execució subsidiària l'obligació de rescabalament que procedeixi.

Article 61. Mesures provisionals.

1.  Iniciat  l'expedient  sancionador,  mitjançant  un  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 en aquesta Ordenança.

Article 62. Comisos.

1. A més dels supòsits en què així es preveu expressament en aquesta Ordenança, els i les agents de l'autoritat podran, 
en tot cas, comissar els estris i el gènere objecte de la infracció o que van servir, directament 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 siguin necessaris  per a la tramitació del  procediment sancionador o,  a manca d'aquest, 
mentre perdurin les circumstàncies que van motivar el comís.

2. Les despeses ocasionades pel comís seran a càrrec de qui hagi causat les circumstàncies que l'han determinat.

3. Si es tracta de béns fungibles, l'Administració determinarà la seva destrucció 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 la resolució ferma i transcorregut un mes sense que la persona titular hagi recuperat  
l'objecte es procedirà a la seva destrucció o es lliurarà gratuïtament a entitats sense afany de lucre amb finalitats socials.

Article 63. Multes coercitives.

Per a l'execució forçosa de les resolucions, l'Ajuntament podrà imposar multes coercitives, d'acord amb el que disposa 
la legislació sectorial.

Article 64. Valors democràtics i hores de compromís social.

1. Els valors democràtics s'instauren en l'entramat de la vida quotidiana d'una societat quan es promouen actituds que 
els fomenten, i en consideració a aquests valors l'Ajuntament promourà la implementació de les hores de compromís 
social com a opció prioritària pel seu contingut pedagògic i de retorn social.

2.  Les  hores  de  compromís  social,  que són  de  col·laboració  en la  preservació  del  bé comú,  han de  servir  per  a 
l'aprofundiment de les actituds democràtiques que millorin les relacions de bon veïnatge, que és uns dels objectius 
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principals  d'aquesta  Ordenança.  Com  a  mesura  alternativa  i  perquè  tingui  un  caràcter  plenament  pedagògic,  ha 
d'ajustar-se als requisits següents:

a) Ha de ser acceptada voluntàriament i formalment per la persona infractora.

b) Ha de ser adequada a les característiques i aptituds de la persona infractora.

c) Ha de ser significativa i coherent amb la infracció comesa.

d) Ha d'anar dirigida a adquirir consciència o a la reparació del dany causat.

e) Ha de facilitar a la persona infractora la comprensió que l'activitat realitzada és útil i necessària per a la comunitat.

3. Els criteris de regulació de les hores de compromís social són els següents:

a) Es considera hores de compromís social de treball en benefici de la comunitat la prestació personal, no retribuïda, en 
determinades activitats d'utilitat pública, amb interès social i comunitari.

b) Queden excloses de l'àmbit d'aplicació del present article:

- Les persones jurídiques.

- Les persones reincidents en la comissió d'infraccions administratives, tot i que serà potestat de l'Alcaldia Presidència la 
seva exclusió o no, de conformitat amb els informes tècnics municipals emesos.

c) A mode orientatiu i sense que suposi en cap cas una llista de serveis tancada es podran desenvolupar les hores de  
compromís social  en els serveis  o  equipaments següents:  -  Arxius,  biblioteques i  museus -  serveis  socials  -  medi 
ambient - esports - centres cívics - neteja de la via pública i altres espais públics - manteniment i reparació de mobiliari  
urbà - escoles públiques - parcs, jardins i boscos - qualsevol altre servei o equipament municipal anàleg als esmentats 
anteriorment.

De la mateixa manera, es podran realitzar les hores de compromís social mitjançant els diferents programes que es 
desenvolupin en el Pla d'Aprofundiment de la Convivència Democràtica previst per aquesta Ordenança, així com els 
programes o serveis que es consensuïn amb les associacions o institucions que realitzin serveis a la comunitat.

d) Considerant que l'opció per realitzar les hores de compromís social ha de ser prioritària, pel seu contingut pedagògic i  
de  retorn  social,  les  hores  esmentades  tindran  un  caràcter  voluntari  i  alternatiu,  i  no  podran  imposar-se  sense el 
consentiment exprés de la persona deutora, després de la presentació prèvia de la seva sol·licitud, amb el consentiment  
del pare, mare o persona que en tingui la tutoria legal en el cas de menors d'edat, salvaguardant, en tot cas, la seva 
voluntat.

En aquest sentit, els requisits per optar a la realització de les hores de compromís social són: (i) la infracció comesa no 
ha de ser classificada com a molt greu, (ii) la realització haurà de ser feta obligatòriament per la persona que ha comès 
la infracció.

e)  La  subjecció  a  les  hores  de  compromís  social  serà  voluntària,  personal  i  gratuïta,  i  s'haurà  de  reconèixer 
expressament l'obligació de pagament i la seva responsabilitat, i acceptar l'oferiment municipal de tenir com a primera 
opció la substitució d'aquesta obligació per la realització d'hores de compromís social.

e.1)  Una  vegada  manifestada  l'opció,  s'incoarà  un  expedient  d'hores  de  compromís  social,  i  se  suspendrà  el 
procediment de reclamació del pagament fins a la finalització del compliment d'aquestes.

e.2) L'expedient haurà d'incloure un informe tècnic sobre el servei, l'equipament o els programes acordats més adequats 
per al compliment de les hores de compromís social, que valorarà, entre d'altres, les característiques de la personada 
interessada a acollir-s'hi.

e.3) Conclòs el precedent tràmit d'informe, l'òrgan competent emetrà una resolució, en què es determinarà: (i) Nombre 
de  jornades  a realitzar  i  nombre  d'hores  en  cada jornada.  (ii)  Horaris,  dates  i  llocs  de  realització.  (iii)  La  mesura 
substitutòria haurà de regir-se segons la programació i flexibilitat amb la finalitat de fer-la compatible amb les activitats 
diàries de la persona interessada, i en el cas de menors d'edat no podrà suposar la impossibilitat d'assistència al centre 
docent si són estudiants. (iiii) Tipus de treball a realitzar. (iiiii) Informació que el compliment dels treballs alternatius 
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suposarà la condonació del deute municipal i l'arxivament de l'expedient de la recaptació municipal. (iiiiii) En tot cas, es 
procurarà que la tasca a realitzar estigui en consonància amb l'edat i altres circumstàncies personals de la persona que 
la realitzi.

f) Oportunament aquest Ajuntament elaborarà una instrucció de servei de la present Ordenança a l'efecte de donar 
compliment a l'aplicació de les hores de compromís social.

g) La durada de cada jornada diària d'hores de compromís social substitutori, en el cas de menors d'edat d'entre 16 i 18 
anys, serà d'un màxim de 4 hores, i per a les persones majors d'edat, el límit serà de 6 hores diàries.

h) En tot cas es tindrà en compte la legislació específica per a determinats col·lectius. Per al compliment de les hores de 
compromís social es tindran en compte les situacions personals, familiars i laborals de la persona prestadora de les 
hores.  En  cas  que  les  persones  majors  d'edat  es  trobin  en  situació  d'atur,  l'horari  vindrà  determinat  per  aquest 
Ajuntament.  En  cas  que  es  trobin  treballant,  l'horari  vindrà  determinat  per  la  disponibilitat  horària  de  la  persona 
prestadora de les hores de compromís social, d'acord amb el servei o l'equipament municipal.

i) En cap cas la prestació de les hores de compromís social perjudicarà l'horari laboral de la persona prestadora, ni 
l'horari lectiu en cas que sigui estudiant. La realització de les hores de compromís social en cap cas seran retribuïdes.

j) Amb la finalitat de determinar l'equivalència entre l'import del deute municipal i les hores de la mesura substitutòria,  
s'estableix el preu/hora en 15 EUR, amb arrodoniment per defecte a la quantitat resultant inferior, de tal manera que 
cada 15 EUR de deute correspondran a una hora de compromís social,  i  aquesta quantia  es revisarà anualment 
conforme a l'IPC.

Així, el quadre d'equivalència de les hores de compromís social i el límit de sancions econòmiques establert en l'article 
48 d'aquesta Ordenança figura en el quadre següent:

Infraccions molt greus: des de 1.501 EUR fins a 3.000 EUR No procedeix aplicar hores de compromís social (HCS)
Infraccions greus: des de 751 EUR fins a 1.500 EUR Des de 51 HCS fins a 100 HCS
Infraccions lleus: fins a 750 EUR Fins a 50 HCS 

CAPITOL VII.

CONSELL CIUTADÀ DE CONVIVÈNCIA DEMOCRÀTICA.

Article 65. Creació del Consell Ciutadà de Convivència Democràtica.

L'Ajuntament crea el Consell Ciutadà de Convivència Democràtica per tal d'impulsar la convivència democràtica a la  
ciutat  i  promoure fonts de transparència entre la ciutadania i  l'Administració.  El Consell  és un òrgan consultiu i  de 
participació sectorial creat d'acord amb els articles 59 i 60 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Aquest Consell es crea amb la voluntat de l'Ajuntament de Terrassa de contribuir al compliment del mandat de l'article 
9.2 de la Constitució  espanyola,  que atribueix  als poders públics  l'obligació de promoure les condicions perquè la 
llibertat i la igualtat de les persones i dels grups en què s'integren siguin reals i efectives, de remoure els obstacles que 
impedeixin o en dificultin la plenitud, i de facilitar la participació dels ciutadans i de les ciutadanes en la vida política,  
econòmica, cultural i social.

Article 66. Caràcter i competències del Consell Ciutadà.

El  Consell  Ciutadà de Convivència Democràtica té un caràcter  consultiu  de participació.  Les seves funcions s'han 
d'exercir mitjançant la realització de debats monogràfics i l'elaboració de conclusions o demandes, els quals tindran rang 
de recomanació per als òrgans del Govern municipal i, per tant, no seran vinculants.

L'Ajuntament impulsa augmentar el compromís de la ciutadania en la conservació del bé comú i de la convivència 
democràtica a la ciutat mitjançant la creació d'aquest Consell Ciutadà de Convivència Democràtica, les competències 
del qual són estimular la participació, conèixer i debatre sobre els temes i elaborar dictàmens i conclusions en relació 
amb les Bases de convivència democràtica.

El Consell Ciutadà de Convivència Democràtica col·laborarà amb l'Ajuntament en l'elaboració del Pla d'Actuació per a 
l'Aprofundiment de la Convivència Democràtica a la Ciutat. Així mateix, tindrà la competència d'incentivar i participar en C
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els  plans  municipals  per  a  la  realització  de  les  hores  de  compromís  social  regulades  en  aquesta  Ordenança,  i 
confeccionarà semestralment un informe amb l'aplicació d'aquestes.

Anualment, el Consell Ciutadà elaborarà una memòria d'avaluació de la realització de les hores de compromís social i  
les propostes de millora de les Bases de convivència democràtica.

Article 67. Presidència i Plenari del Consell Ciutadà.

El Consell Ciutadà de Convivència Democràtica estarà presidit per la Sindicatura Municipal de Greuges, que actuarà 
amb veu i sense vot, i assessorarà en les matèries que són pròpies de la seva funció a les persones membres del 
Consell. També el personal tècnic municipal, en el nombre necessari, assessorarà el Consell en relació amb els plans 
d'actuació i les hores de compromís social, així com els altres assumptes relacionats que es consideri convenient.

Les persones membres d'aquest Consell, que constituiran el seu Plenari, seran escollides, junt amb les persones que 
actuaran, si cal, com a suplents, per representar les diferents associacions de la ciutat estretament relacionades amb 
l'ús  de  l'espai  públic  (àmbits  veïnal,  cultura/esports,  comercial/empresarial,  gent  gran,  dones,  juvenil,  Taula  Local 
Discapacitat), i a les persones no associades, aquestes darreres seran triades aleatòriament a partir del cens/padró.

El  Plenari  del  Consell  farà  dues  sessions  ordinàries  cada  any.  Podrà  realitzar  sessions  extraordinàries  quan  la 
Presidència ho decideixi, o quan una quarta part del Consell ho determini. Les sessions del Plenari són públiques. El 
Plenari del Consell pot designar una comissió permanent per realitzar de forma àgil les seves funcions.

Article 68. Composició i altres normes de funcionament.

Per formar part d'aquest Consell s'haurà de signar un Compromís Ciutadà de Convivència Democràtica. Així mateix, per 
formar-ne part s'haurà d'assistir a una sessió de treball formatiu amb el personal tècnic de l'Ajuntament i la Sindicatura.

La permanència màxima en el Consell serà per un període de dos anys, amb una renovació del Consell del cinquanta 
per cent cada any.

El Consell s'atindrà en les seves decisions a les Bases de convivència democràtica, i podrà ser assistit per personal 
tècnic municipal i representants d'entitats i associacions per tal d'informar i assessorar d'allò que els sigui demanat pel 
Consell.

La composició del Consell tindrà en compte la perspectiva de gènere per tal d'observar tots els principis d'igualtat i 
equitat  entre les persones.  La  designació de membres i  la  normativa reguladora del  Consell  Ciutadà,  en allò  que 
complementi  el  present capítol,  serà establerta per decret  de l'Alcaldia Presidència,  i  tenint  en compte les normes 
reguladores de la participació ciutadana. Es concretarà el nombre total de membres del Consell tenint en compte criteris 
de proporcionalitat democràtica (nombre d'entitats, nombre de població jove, nombre total d'habitants, etc.).

DISPOSICIO ADDICIONAL PRIMERA.

1. En tot allò no previst en aquesta Ordenança serà d'aplicació la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local; el Decret legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya; 
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de règim jurídic del sector públic; i el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

2. En tot allò no previst en les ordenances municipals respecte del control, la inspecció i el règim sancionador, serà 
d'aplicació supletòria el que es preveu en els capítols V i VI, relatius al control de l'aplicació de l'Ordenança i al règim 
sancionador i altres mesures aplicables, d'aquestes Bases de convivència democràtica.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA.

Els preceptes d'aquesta Ordenança que incorporen aspectes de la legislació tant bàsica com de desenvolupament 
dictada per l'Estat i la Comunitat Autònoma de Catalunya, s'entenen que són automàticament modificats en el moment 
en què es produeixi la revisió de la referida legislació.

En  cas  de  produir-se  aquesta  circumstància,  el  Ple  Municipal  estarà  facultat  per  tal  d'introduir  les  modificacions 
corresponents o els aclariments pertinents, a proposta de la Junta de Portaveus, i ordenarà l'oportuna publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província, per a la seva difusió i públic coneixement.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA.

Quan  les  circumstàncies  ho  aconsellin,  l'Alcaldia  o  el  càrrec  electe  que  actuï  per  delegació  d'aquest,  dictarà  les 
instruccions corresponents per a l'aplicació de l'Ordenança.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA.

Els expedients incoats per infraccions comeses abans de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança es regiran, en allò que 
no perjudiqui la persona imputada, pel règim sancionador vigent en el moment de cometre's la infracció.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA, sobre la constitució del Consell Ciutadà de Convivència Democràtica.

El Consell Ciutadà de Convivència Democràtica previst en el capítol VII, d'acord amb la regulació continguda en els 
articles del 66 al 69, ambdós inclosos, es constituirà com a data màxima el dia 1 de febrer de 2015.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA, sobre el Pla d'Actuació per a l'Aprofundiment de la Convivència Democràtica.

El Pla D'actuació per a l'Aprofundiment de la Convivència Democràtica a la Ciutat previst en l'article 67 entrarà en vigor 
l'1 de gener de 2015 o, si escau, una vegada s'hagi realitzat el diagnòstic previ mitjançant el procés de participació amb 
els agents socials implicats.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.

Es deroguen l'Ordenança de bon govern i convivència ciutadana aprovada per l'Ajuntament en Ple en data 23 de febrer 
de 1995 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província, núm. 266/1995, de data 7 de novembre de 1995, i l'Ordenança 
sobre la utilització de la via pública.

DISPOSICIÓ FINAL.

La present  Ordenança entrarà  en vigor  un cop sigui  publicat  completament  el  seu  text  en el  Butlletí  Oficial  de la 
Província, i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst en l'article 65.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les 
bases del règim local.

Annex I.

Condicions específiques per obtenir l'autorització per tancament o tall de carrer.

a) Presentar la sol·licitud a l'Administració Oberta (www.terrassa.org) amb una antelació mínima de 3 dies hàbils abans 
de l'inici de l'ocupació. En cas de no disposar d'Internet es podrà sol·licitar per fax o per escrit als serveis de via pública.

b) Incloure el nombre de llicència d'obres o bé indicar el motiu de la sol·licitud.

c)  Senyalitzar, al seu càrrec, les interrupcions del trànsit amb tanques i/o cons i/o cartells indicatius d'acord amb les 
indicacions de la Policia Municipal, que es reserva el dret d'ampliar aquesta condició i sol·licitar personal a càrrec de qui 
ho demanda per al control del trànsit quan sigui necessari per les condicions del tall.

d) Adoptar les mesures i proteccions necessàries per garantir la seguretat ciutadana i dels vehicles.

e) Amb caràcter general, i per protegir els horaris d'accessos i sortides escolars cap ocupació podrà fer-se entre les:

08.30 i les 09.15 h.

11.45 i les 12.30 h.

14.45 i les 15.30 h.

16.30 i les 17.30 h.

Qualsevol  ocupació  que s'hagi  de realitzar  en  aquests  horaris  caldrà  demanar-la  amb un mínim de  3 dies  hàbils 
d'antelació, i s'haurà d'argumentar la necessitat o la no-afectació d'accessos escolars.
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f) Les ocupacions a realitzar dins de l'illa de vianants, tret d'autorització especial, es faran dins de l'horari de càrrega i  
descàrrega establert i sense afectar les entrades i sortides d'escoles.

g) L'ocupació de la via pública amb tot tipus de mitjans auxiliars de les obres requerirà una autorització específica.

h) En aquells carrers on, per les circumstàncies del trànsit, els talls només puguin ser autoritzats en casos excepcionals 
o bé en horaris molt específics, i especialment en el perímetre delimitat pel carrer Galileu, la rambla d'Ègara, el passeig 
22 de Juliol, el carrer Mas Adei, el carrer Sant Antoni, el carrer Topete, la carretera de Montcada i la carretera de 
Martorell, caldrà presentar la petició amb un mínim de 7 dies hàbils d'antelació per tal que la Policia Municipal pugui 
planificar el trànsit i ordenar el dia i l'horari en què realitzar-los amb les indicacions adequades a les circumstàncies del  
tall.

i) Es considera interrupció nocturna la que es produeix entre les 22 hores i les 7 hores del dia següent.

j)  En casos excepcionals podran sol·licitar-se els talls amb una antelació inferior a 48 hores i tindran la consideració  
d'urgents. Aquesta excepcionalitat es considerarà acreditada quan les ocupacions que s'hagin sol·licitat amb antelació 
quedin afectades per les inclemències climàtiques o bé en cas de produir-se una fuita de gas o d'aigua. En la resta de 
casos, caldrà detallar en la sol·licitud les circumstàncies que la generin.

k)  Per tal de realitzar un tall de carrer total o parcial serà imprescindible disposar de l'autorització prèvia. La manca 
d'aquesta podrà suposar la imposició de la corresponent sanció i que la Policia Municipal pugui ordenar de manera 
immediata el cessament de l'activitat i la retirada dels elements o vehicles que estiguin ocupant la via pública.

l) El tancament o tall de carrer s'haurà d'ajustar a l'horari expressament autoritzat i la via pública no podrà romandre en 
aquesta situació per més temps. Un cop finalitzada la tasca objecte del tall o tancament del carrer, la titularitat de la  
llicència serà responsable de la restitució de la via pública, tant pel que fa a l'espai atorgat com pel que fa a la zona 
d'influència, a les condicions originàries de neteja i normalitat. 

QUADRE ANNEX DE SANCIONS.

CAPÍTOL II.

DE LA UTILITZACIÓ DE LA VIA PÚBLICA I DE L'ESPAI PÚBLIC.

Article 7.2.a) Títol: Utilització de la via pública
Infracció tipificada Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís social

Sanció 
EUR

Utilitzar la via pública per exercir professions, 
treballs o oficis sense autorització.

LL 6,6 h 100 EUR

Article 7.2.b) Títol: Utilització de la via pública
Infracció tipificada Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís social

Sanció 
EUR

Col·locar/deixar abandonats a la via pública 
objectes particulars.

LL 5 h 75 EUR

Article 7.2.c) Títol: Utilització de la via pública
Infracció tipificada Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís social

Sanció 
EUR

Connectar-se a l'enllumenat públic. LL 5 h 75 EUR
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Article 7.3 Títol: Utilització de la via pública
Infracció tipificada Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís social

Sanció 
EUR

Ocupar la via pública sense llicència municipal. LL 5 h 75 EUR

Article 7.3.a) Títol: Utilització de la via pública
Infracció tipificada Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís social

Sanció 
EUR

Incomplir l'ordre de cessament de l'activitat i 
retirada dels elements.

LL 13,3 h 200 EUR

Article 7.3.b) Títol: Utilització de la via pública

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció 
EUR

Incomplir l'horari de l'activitat o la restricció 
horària.

LL 13,3 h 200 EUR

Article 10 Títol: Usos autoritzats 

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció
EUR

Realitzar la venda no sedentària sense 
autorització.

LL 6,6 h 100 EUR

Article 11.3.a) Títol: Requisits dels llocs de venda

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció 
EUR

Col·laborar en la venda ambulant no autoritzada. LL 6,6 h 100 EUR

Article 11.3.b) Títol: Requisits dels llocs de venda

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció 
EUR

Comprar qualsevol producte procedent de la 
venda ambulant no autoritzada.

LL 3,3 h 50 EUR

Article 11.3.c) Títol: Requisits dels llocs de venda

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció 
EUR

Exhibir els productes de venda ambulant 
autoritzada directament damunt del terra.

LL 3,3 h 50 EUR
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Article 11.4 Títol: Requisits dels llocs de venda

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció 
EUR

Consentir per part de l'organització d'un 
esdeveniment la venda ambulant no 
autoritzada.

LL 20 h 300 EUR

Article 12 Títol: Venda d'aliments i animals.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció 
EUR

Realitzar la venda d'animals a la via pública 
sense autorització.

G 50 h 751 EUR

Article 14
Títol: Requeriments i condicions per a la instal·lació d'elements de 
reclam, promoció o exposició d'una activitat comercial

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Instal·lar a la via pública elements de reclam o 
exposició d'una activitat comercial sense 
autorització.

LL 10 h 150 EUR

Article 14.1
Títol: Requeriments i condicions per a la instal·lació d'elements de 
reclam promoció o exposició d'una activitat comercial

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Instal·lar a la via pública elements de reclam o 
exposició d'una activitat comercial que 
incompleixi les condicions de l'autorització.

LL 5 h 75 EUR

Article 14.3
Títol: Requeriments i condicions per a la instal·lació d'elements de 
reclam, promoció o exposició d'una activitat comercial

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Col·locar publicitat, anuncis o propaganda en 
llocs no autoritzats.

LL 10 h 150 EUR

Article 15.4 Títol: Talls de carrer.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Realitzar un tall parcial de carrer sense 
autorització.

LL 10 h 150 EUR
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Article 15.4 Títol: Talls de carrer.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Realitzar un tall total de carrer sense 
autorització.

LL 20 h 300 EUR

Article 15.4 Títol: Talls de carrer.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Realitzar un tall total de carrer tenint autoritzat 
el tall parcial.

LL 13,3 h 200 EUR

Article 15.4 Títol: Talls de carrer.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Incomplir l'horari d'autorització dels talls de 
carrer.

LL 10 h 150 EUR

Article 17 Títol: Organització i autorització d'actes públics.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Realitzar activitats a la via pública sense 
autorització.

LL 20 h 300 EUR

CAPÍTOL III.

CONDUCTES DEMOCRÀTIQUES CIUTADANES ALS ESPAIS PÚBLICS I EN RELACIÓ AMB LA COMUNITAT.

Article 18.1 Títol: En relació amb la dignitat de les persones.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Realitzar practiques 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.

G 50 h 751 EUR

Article 18.1 Títol: En relació amb la dignitat de les persones.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Realitzar practiques 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 quan s'adrecin 
als col·lectius més vulnerables.

MG No procedeix 2.000 EUR
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Article 19 Títol: En relació amb les bones condicions higièniques de l'espai públic

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Produir vessaments o degoteigs, per regar 
plantes, que caiguin a la via pública, fora de 
l'horari en què es recomana.

LL 5 h 75 EUR

Article 20 Títol: Juguesques.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Oferiment de juguesques que impliquin 
apostes de diners o béns sense autorització.

G 60 h 900 EUR

Article 20 Títol: Juguesques.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Oferiment de juguesques que impliquin 
apostes de diners o béns sense autorització a 
persones dels col·lectius especialment 
vulnerables, com ara menors d'edat.

MG No procedeix 2.000 EUR

Article 21 Títol: Conservació de l'espai públic per a jocs.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Realitzar jocs en espais en què figuri 
degudament senyalitzada la seva prohibició.

LL 5 h 75 EUR

Article 21 Títol: Conservació de l'espai públic per a jocs.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Jugar en espais públics posant en perill la 
integritat física d'altres persones.

LL 6 h 90 EUR

Article 22.3 Títol: Conductes que adopten formes de mendicitat.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Realitzar conductes que adopten formes de 
mendicitat, intrusiva que comporti maneres 
intimidatòries o molèsties verbals o físiques, o 
agressiva o en forma organitzada.

MG No procedeix 1.500 EUR
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Article 22.3 Títol: Conductes que adopten formes de mendicitat.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Realitzar conductes que adopten formes de 
mendicitat, intrusiva que comporti maneres 
intimidatòries o molèsties verbals o físiques, o 
agressiva o en forma organitzada amb 
utilització de persones.

MG No procedeix 2.000 EUR

Article 23 Títol: Sol·licitud de serveis sexuals.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Realitzar conductes a l'espai públic que es 
puguin considerar coactives o d'assetjament 
sexual, així com aquelles que promoguin el 
consum de prostitució o altres formes 
d'explotació sexual.

MG No procedeix 2.000 EUR

Article 24 Títol: Necessitats fisiològiques.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Defecar, orinar o escopir en espais públics. LL 6,6 h 100 EUR

Article 24 Títol: Necessitats fisiològiques.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Defecar o orinar en espais de concorreguda 
afluència de persones o que siguin freqüentats 
per menors d'edat, o en monuments o en 
edificis catalogats.

LL 20 h 300 EUR

Article 25.1 Títol: Consum de begudes alcohòliques.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Consumir begudes alcohòliques a la via 
pública quan s'alteri la convivència ciutadana.

LL 13,3 h 200 EUR

Article 25.1 Títol: Consum de begudes alcohòliques.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Tolerar el consum de begudes alcohòliques 
amb comportaments que alterin de manera 
greu la convivència ciutadana per part de 
l'organització de qualsevol acte públic de 
naturalesa cultural, lúdica, festiva o esportiva.

G 66,6 h 1.000 EUR
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Article 25.2 Títol: Consum de begudes alcohòliques.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Llençar a terra o dipositar a la via pública 
recipients de begudes com ara llaunes, 
ampolles, gots o qualsevol altre objecte.

LL 6,6 h 100 EUR

Article 26.a) Títol: Ús impropi de l'espai públic.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Acampar en vehicles, tendes de campanya, 
caravanes o autocaravanes a les vies o espais 
públics sense autorització.

LL 6,6 h 100 EUR

Article 26.b) Títol: Ús impropi de l'espai públic.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Emprar els diferents elements del mobiliari 
urbà i la via pública per a usos diferents dels 
usos als quals estan destinats.

LL 6,6 h 100 EUR

Article 28 Títol: Conductes en festes populars.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Fer foc o activitats pirotècniques a la via 
pública sense autorització.

G 53,3 h 800 EUR

Article 29 Títol: Dels sorolls.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Produir sorolls que pertorbin el descans o la 
convivència veïnal als espais interiors dels 
edificis o habitatges, en horari diürn, que 
incompleixin la normativa de sorolls i 
vibracions.

LL 10 h 150 EUR

Article 29 Títol: Dels sorolls.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Produir sorolls que pertorbin el descans o la 
convivència veïnal als espais interiors dels 
edificis o habitatges, en horari nocturn (de 23 h 
a 7 h), que incompleixin la normativa de sorolls 
i vibracions.

LL 16,6 h 250 EUR
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Article 29 Títol: Dels sorolls.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Produir sorolls que pertorbin el descans o la 
convivència veïnal als espais exteriors dels 
edificis, siguin oberts o tancats, en horari diürn, 
que incompleixin la normativa de sorolls i 
vibracions.

LL 6,6 h 100 EUR

Article 29 Títol: Dels sorolls.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Produir sorolls que pertorbin el descans o la 
convivència veïnal als espais exteriors dels 
edificis, siguin oberts o tancats, en horari 
nocturn (de 23 h a 7 h), que incompleixin la 
normativa de sorolls i vibracions.

LL 10 h 150 EUR

Article 29 Títol: Dels sorolls.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Produir molèsties amb celebracions, reunions i 
festes privades que es realitzen 
esporàdicament en locals o habitatges, en 
horari diürn, que incompleixin la normativa de 
sorolls i vibracions.

LL 10 h 150 EUR

Article 29 Títol: Dels sorolls.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Produir molèsties amb celebracions, reunions i 
festes privades que es realitzen 
esporàdicament en locals o habitatges, en 
horari nocturn (de 23 h a 7 h), que incompleixin 
la normativa de sorolls i vibracions.

LL 16,6 h 250 EUR

Article 29 Títol: Dels sorolls.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Celebrar reiteradament reunions i festes 
privades en locals o habitatges sense 
insonorització, en horari diürn, que 
incompleixin la normativa de sorolls i 
vibracions.

LL 26,6 h 400 EUR
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Article 29 Títol: Dels sorolls.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Celebrar reiteradament reunions i festes 
privades en locals o habitatges sense 
insonorització, en horari nocturn (de 23 h a 7 
h), que incompleixin la normativa de sorolls i 
vibracions.

G 50 h 751 EUR

Article 29.2 Títol: Dels sorolls.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Produir sorolls que pertorbin a la via pública 
provinents de comerços, locals comercials o 
activitats recreatives que incompleixin la 
normativa de sorolls i vibracions o que 
pertorbin la convivència veïnal, en horari diürn, 
que incompleixin la normativa de sorolls i 
vibracions.

LL 16,6 h 250 EUR

Article 29.2 Títol: Dels sorolls.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Produir sorolls que pertorbin a la via pública 
provinents de comerços, locals comercials o 
activitats recreatives que incompleixin la 
normativa de sorolls i vibracions o que 
pertorbin la convivència veïnal, en horari 
nocturn (de 23 h a 7 h), que incompleixin la 
normativa de sorolls i vibracions.

LL 33,3 h 500 EUR

Article 29.2 Títol: Dels sorolls.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Produir molèsties al veïnat a l'exterior d'un 
establiment de restauració o una altra activitat 
recreativa, en horari diürn, que incompleixin la 
normativa de sorolls i vibracions.

LL 10 h 150 EUR

Article 29.2 Títol: Dels sorolls.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Produir molèsties al veïnat a l'exterior d'un 
establiment de restauració o una altra activitat 
recreativa, en horari nocturn (de 23 h a 7 h), 
que incompleixin la normativa de sorolls i 
vibracions.

LL 13,3 h 200 EUR
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CAPÍTOL IV.

DE LA CONSERVACIÓ I EL MANTENIMENT DE L'ESPAI PÚBLIC.

Article 30.1 Títol: Manteniment visual de l'entorn urbà.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Realitzar grafits, pintades, taques, gargots 
escrits, inscripcions, grafismes o similars sobre 
qualsevol element de l'espai públic sense 
autorització.

LL 13,3 h 200 EUR

Article 30.1 Títol: Manteniment visual de l'entorn urbà.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Realitzar grafits, pintades, taques, gargots 
escrits, inscripcions, grafismes o similars sobre 
elements inclosos en el Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni Històric-artístic-
ambiental de Terrassa

G 50 h 751 EUR

Article 30.2 Títol: Manteniment visual de l'entorn urbà.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Realitzar grafits, pintades, taques, gargots 
escrits, inscripcions, grafismes o similars sobre 
qualsevol bé privat que es trobi instal·lat de 
manera visible o permanent a la via pública, 
sense autorització.

LL 13,3 h 200 EUR

Article 31.1.a) Títol: Actituds vandàliques en l'ús del mobiliari urbà.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Efectuar conductes vandàliques en l'ús de 
l'espai públic que generin deteriorament als 
espais públics o les seves instal·lacions o 
elements, siguin mobles o immobles.

LL 16,6 h 250 EUR

Article 31.1.b) Títol: Actituds vandàliques en l'ús del mobiliari urbà.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Efectuar conductes vandàliques, agressives o 
negligents en l'ús de l'espai públic a les 
instal·lacions i el mobiliari urbà.

G 60 h 900 EUR
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Article 31.1.b) Títol: Actituds vandàliques en l'ús del mobiliari urbà.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Efectuar conductes vandàliques, agressives o 
negligents en l'ús de l'espai públic a les 
instal·lacions i el mobiliari urbà, que puguin 
generar perill per a la salut i la integritat física 
de les persones o els béns.

MG No procedeix 2.000 EUR

Article 32 Títol: Competència per executar obres de conservació.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Efectuar qualsevol tipus d'obra a la via pública 
sense la preceptiva llicència municipal.

LL 30 h 450 EUR

Article 33.5 Títol: Retolació i numeració de les vies públiques.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

No col·locar el número de carrer que li pertoqui 
per part de les persones propietàries d'un 
immoble. 

LL 3,3 h 50 EUR

Article 33.7 Títol: Retolació i numeració de les vies públiques.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

No posar en coneixement de l'Ajuntament, amb 
l'antelació suficient que permeti l'adopció de 
les mesures convenients, aquelles accions que 
puguin afectar la permanència o visibilitat de 
rètols i números de carrer.

LL 5 h 75 EUR

Article 34 Títol: Instal·lacions en façanes d'immobles.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

No tolerar la instal·lació a la façana de punts 
de llum de la xarxa de l'enllumenat públic, 
senyalització viària o altres serveis públics o 
comunitaris, així com les instal·lacions 
necessàries per al funcionament d'aquests, 
quan existeixi un requeriment municipal 
degudament motivat.

LL 5 h 75 EUR
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Article 35.2 Títol: Conservació, defensa i protecció del verd urbà.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Col·locar, enganxar, adossar, agafar i encollar 
qualsevol objecte als arbres amb dany a la 
seva integritat. 

LL 10 h 150 EUR

Article 35.2 Títol: Conservació, defensa i protecció del verd urbà.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Fer sorolls que per seva intensitat puguin 
produir molèsties o utilitzar aparells 
reproductors o instruments que pertorbin la 
tranquil·litat.

LL 10 h 150 EUR

Article 35.5 Títol: Conservació, defensa i protecció del verd urbà.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Incomplir l'obligació del manteniment d'arbres 
o plantes contigus a la via pública de manera 
que no afectin l'ús de la via o comportin perill 
per a les persones que hi circulin.

LL 6,6 h 100 EUR

Article 35.7 Títol: Conservació, defensa i protecció del verd urbà.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Incomplir l'obligació de mantenir nets i en 
bones condicions de conservació i salubritat 
les plantacions d'arbres o jardins per part de 
les persones propietàries.

LL 10 h 150 EUR

Article 36.1 Títol: Conservació, defensa i protecció de l'entorn agrícola i natural

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Realitzar abocaments de residus, neteja 
d'animals, vehicles o maquinària, realitzar 
canvi d'olis o reparacions.

G 53,3 h 800 EUR

Article 36.1 Títol: Conservació, defensa i protecció de l'entorn agrícola i natural

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Realitzar abocaments de residus, neteja 
d'animals, vehicles o maquinària, realitzar 
canvi d'olis o reparacions, que afectin zones 
sensibles i/o cursos d'aigua.

MG No procedeix 2.000 EUR
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Article 36.2 Títol: Conservació, defensa i protecció de l'entorn agrícola i natural.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Causar danys als camins, obstruir-los, trencar 
o malmetre les indicacions, senyals i rètols que 
indiquen els camins i adreces, així com el 
mobiliari, tancaments i altres elements d'ús 
públic.

LL 10 h 150 

Article 36.3 Títol: Conservació, defensa i protecció de l'entorn agrícola i natural.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Malmetre o modificar qualsevol element de les 
fonts naturals, així com realitzar la captació o 
l'ús restrictiu de les seves aigües.

LL 10h 150 EUR

Article 36.4 Títol: Conservació, defensa i protecció de l'entorn agrícola i natural.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Trepitjar o circular pels camps de conreu llevat 
autorització expressa.

LL 10 h 150 EUR

Article 36.5 Títol: Conservació, defensa i protecció de l'entorn agrícola i natural.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Arrencar o tallar branques dels arbres i 
arbusts, excepte en els supòsits previstos en la 
normativa forestal i de prevenció d'incendis, 
sempre que es disposi de les autoritzacions 
escaients.

LL 10 h 150 EUR

Article 36.5 Títol: Conservació, defensa i protecció de l'entorn agrícola i natural.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Arrencar o tallar branques dels arbres i 
arbusts, excepte en els supòsits previstos en la 
normativa forestal i de prevenció d'incendis, 
sempre que es disposi de les autoritzacions 
escaients, que afectin de forma greu la 
vegetació.

G 53,3 h 800 EUR
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Article 36.5 Títol: Conservació, defensa i protecció de l'entorn agrícola i natural.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Recol·lectar o malmetre la flora protegida. MG No procedeix 2.000 EUR

Article 36.6 Títol: Conservació, defensa i protecció de l'entorn agrícola i natural.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Realitzar activitats i sorolls que pertorbin la 
fauna salvatge, maltractar-la o donar-li 
aliments.

LL 10 h 150 EUR

Article 36.6 Títol: Conservació, defensa i protecció de l'entorn agrícola i natural.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Realitzar activitats i sorolls que pertorbin la 
fauna salvatge, maltractar-la o donar-li 
aliments, que causin danys a la fauna.

G 53,3 h 800 EUR

Article 36.6 Títol: Conservació, defensa i protecció de l'entorn agrícola i natural.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Realitzar activitats i sorolls que pertorbin la 
fauna salvatge, maltractar-la o donar-li 
aliments, que causin la mort de l'animal.

MG No procedeix 2.000 EUR

Article 36.7 Títol: Conservació, defensa i protecció de l'entorn agrícola i natural.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Alliberar animals domèstics o salvatges al medi 
natural, així com introduir espècies animals i 
vegetals foranes.

G 53,3 h 800 EUR

Article 36.7 Títol: Conservació, defensa i protecció de l'entorn agrícola i natural.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Alliberar animals domèstics o salvatges al medi 
natural, així com introduir espècies animals i 
vegetals foranes, de forma intencionada

MG No procedeix 2.000 EUR

Article 36.8 Títol: Conservació, defensa i protecció de l'entorn agrícola i natural.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR C
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Article 36.8 Títol: Conservació, defensa i protecció de l'entorn agrícola i natural.

Envair els camps de conreu amb animals 
domèstics i/o realitzar l'enterrament, la 
incineració o qualsevol altre mètode 
d'eliminació dels esmentats animals al medi 
natural. 

LL 6,6 h 100 EUR

Article 36.8 Títol: Conservació, defensa i protecció de l'entorn agrícola i natural.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Portar animals de races potencialment 
perilloses sense les preceptives mesures de 
seguretat al medi natural. 

G 53,3 h 800 EUR

Article 36.9 Títol: Conservació, defensa i protecció de l'entorn agrícola i natural.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Travessar o circular amb vehicles de motor per 
camins d'una amplada inferior a 4 metres, així 
com per les lleres de rius, torrents i altres 
cursos d'aigua.

G 53,3 h 800 EUR

Article 36.10 Títol: Conservació, defensa i protecció de l'entorn agrícola i natural.

Infracció tipificada. Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Circular a més de 20 km/h per camins i pistes 
no pavimentats aptes per a la circulació 
motoritzada.

LL 10 h 150 EUR

Article 36.11 Títol: Conservació, defensa i protecció de l'entorn agrícola i natural

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Estacionar vehicles de forma que s'impedeixi 
l'accés a finques públiques o privades, vials o 
camins.

LL 10 h 150 EUR

Article 36.13 Títol: Conservació, defensa i protecció de l'entorn agrícola i natural.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Circular en bicicleta per corriols, rieres, camps 
a través, camins d'una amplada inferior a 2 
metres i vies especialitzades per a altres usos, 
a una velocitat superior a 20 km/h, o fer curses 
ciclistes sense les autoritzacions escaients.

LL 10 h 150 EUR
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Article 36.14 Títol: Conservació, defensa i protecció de l'entorn agrícola i natural.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Realitzar activitats que puguin causar 
molèsties greus a les persones que utilitzen 
l'espai o pertorbar l'equilibri del medi, així com 
la producció de soroll intens realitzada amb 
altaveus o artefactes mecànics.

G 53,3 h 800 EUR

Article 36.15 Títol: Conservació, defensa i protecció de l'entorn agrícola i natural.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Circular a cavall per les vies principals, pistes 
forestals i camins de passejada amb una 
amplada inferior de 2 metres; sense precaució 
ni respecte a les altres persones usuàries de 
les vies, sense anar en renglera o en grups 
reduïts (mai més de cinc).

LL 10 h 150 EUR

Article 36.16 Títol: Conservació, defensa i protecció de l'entorn agrícola i natural.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Realitzar acampada lliure, la construcció i 
l'ocupació de cabanes o altres estructures, 
sigui de forma provisional o permanent, i la 
instal·lació de tendes de campanya, vehicles, 
autocaravanes o caravanes sense la 
corresponent autorització.

LL 10 h 150 EUR

Article 36.16 Títol: Conservació, defensa i protecció de l'entorn agrícola i natural.

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Realitzar acampada lliure, la construcció i 
l'ocupació de cabanes o altres estructures, 
sigui de forma provisional o permanent, i la 
instal·lació de tendes de campanya, vehicles, 
autocaravanes o caravanes sense la 
corresponent autorització, que produeixi dany 
al medi natural.

G 53,3 h 800 EUR

CAPÍTOL V.

DEL CONTROL DE L'APLICACIÓ DE L'ORDENANÇA.

Article 37
Títol: Funcions de la Policia Municipal en relació amb el compliment 
d'aquesta Ordenança 

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR
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Article 37
Títol: Funcions de la Policia Municipal en relació amb el compliment 
d'aquesta Ordenança 

Insultar o menysprear els o les agents de 
l'autoritat.

LL 16,6 h 250 EUR

Article 40.a)
Títol: Conductes obstruccionistes a les tasques de control, investigació 
o sanció en els àmbits de la convivència i el civisme 

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Negativa o resistència a les tasques 
d'inspecció o control de l'Ajuntament.

G 40 h 600 EUR

Article 40.b)
Títol: Conductes obstruccionistes a les tasques de control, investigació 
o sanció en els àmbits de la convivència i el civisme 

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Negativa o resistència a facilitar les dades o la 
informació requerida pel personal funcionari 
que actua en l'exercici de les seves funcions.

LL 10 h 150 EUR

Article 40.c)
Títol: Conductes obstruccionistes a les tasques de control, investigació 
o sanció en els àmbits de la convivència i el civisme 

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Subministrar al personal funcionari que actua en 
compliment de les seves tasques d'inspecció, 
control o sanció, informació o documentació 
falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a l'error 
de manera explícita o implícita.

G 50 h 750 EUR

Article 40.d)
Títol: Conductes obstruccionistes a les tasques de control, investigació 
o sanció en els àmbits de la convivència i el civisme 

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Incompliment de les ordres o els requeriments 
específics formulats per les autoritats municipals 
o la Policia Municipal.

LL 20 h 300 EUR

Article 40.d)
Títol: Conductes obstruccionistes a les tasques de control, investigació 
o sanció en els àmbits de la convivència i el civisme 

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Incompliment reiterat de les ordres o els 
requeriments específics formulats per les 
autoritats municipals o la Policia Municipal.

G 66,6 h 1.000 EUR
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Article 40.e)
Títol: Conductes obstruccionistes a les tasques de control, investigació 
o sanció en els àmbits de la convivència i el civisme 

Infracció tipificada
Classificació.

LL / G / MG

Hores de 
compromís 
social

Sanció EUR

Acció o manifestació contrària al respecte i la 
consideració als serveis d'inspecció o control de 
l'Ajuntament o la Policia Municipal.

LL 10 h 150 EUR

"

Terrassa, 19 de juny de 2017
El secretari general, Oscar González Ballesteros
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