ANUNCI

https://bop.diba.cat

A

El Ple municipal d'aquest ajuntament, en sessió celebrada en data 21 de
juny de 2022, va acordar l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança
de Civisme i Convivència Ciutadana, per tal d’afegir l’Annex II referent als
Requisits, criteris i principis aplicables a la substitució de la sanció
pecuniària per una mesura alternativa.

Pàg. 1-62

Exposat al públic l'expedient mitjançant Edicte publicat al tauler d'edictes de
la Corporació (Seu electrònica), al Butlletí Oficial de la Província amb codi
d’anunci CVE 202210099434 de data 6 de juliol de 2022, al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya núm. 8703, de data 6 de juliol de 2022, i al diari
El Punt Avui, de data 30 de juny de 2022, durant el període de trenta dies,
no s'han formulat al·legacions ni reclamacions, per la qual cosa l'acord
adoptat queda aprovat definitivament.

CVE 202210124915

Aquest acord entrarà en vigor un cop publicat íntegrament en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i hagi transcorregut el termini de quinze
dies hàbils previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985.

Data 22-9-2022

Es fa pública la seva aprovació per a general coneixement i efectes,
significant que contra aquest acte que és definitiu en via administrativa es
pot interposar, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al
de la seva publicació, recurs contenciós administratiu, davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
No obstant això, se'n pot interposar qualsevol altre si es considera
convenient.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El text de l’ordenança amb la modificació aprovada s’insereix a continuació
“
ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA DE
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En sentit etimològic conviure significa viure en companyia dels altres, viure
socialment en harmonia, especialment per afavorir la tolerància, el respecte
i els intercanvis recíprocs entre les persones. La convivència en comunitat
és el punt de partida del progrés humà. Això implica l’acceptació i el
compliment d’algunes normes socials i legals que fan possible l’exercici dels
drets individuals de les persones, dins d’un marc global de respecte vers els
drets col·lectius.

B

La convivència ciutadana descansa en un seguit de principis per viure en
comunitat, l’acceptació dels quals resulta imprescindible per tal de garantir
uns nivells satisfactoris de benestar i qualitat de vida. Tant és així que drets
fonamentals com el de la llibertat es poden protegir millor amb aquestes
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regles bàsiques, ja que sense elles no es pot determinar clarament el límit
entre els drets col·lectius i els individuals.
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Pàg. 2-62
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A

Es pot agrupar aquest conjunt de principis sota el concepte de civisme, que
és aquella ètica mínima que qualsevol persona tolerant, respectuosa i
demòcrata ha de poder subscriure per a viure en societat. En aquest sentit,
en els darrers anys, la idea de civisme s’ha anat incorporant amb força
també a l’agenda de prioritats polítiques, fins al punt que actualment el
civisme ha esdevingut un nou àmbit de l’activitat i de la gestió municipals.
Les viles i ciutats, en les quals les relacions socials adquireixen un grau
d’intensitat més elevat, són les que han de liderar i desenvolupar una bona
part de les actuacions que es duen a terme amb la finalitat de potenciar el
civisme i la convivència. S’han d’evitar totes les actituds individuals i
col·lectives que atemptin contra la dignitat i els drets de les persones, siguin
quines siguin les condicions socials, culturals, de gènere, d’edat o d’origen
de les persones agreujades.

Data 22-9-2022

És per això que totes les persones que atemptin contra la dignitat de
tercers, de fet o de paraula, mitjançant l’insult, la burla, les molèsties
intencionades i innecessàries, la coacció psíquica o física, les agressions o
fets anàlegs, han de poder ser sancionades d’acord amb aquesta
Ordenança, sempre que les seves accions comportin una actuació contra la
convivència ciutadana, i sense perjudici de les responsabilitats penals o
d’una altra mena que puguin ser exigibles en cada cas.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A Vilafranca del Penedès, aquesta assumpció de la responsabilitat municipal
en el control de conductes incíviques associades a la convivència es
manifesta amb l’afavoriment de la corresponsabilitat ciutadana en els afers
públics, sense oblidar el paper pedagògic fonamental dels adults i de les
famílies en la transmissió dels valors fonamentals per a la convivència
harmònica i solidària entre les persones.
Aquesta Ordenança vol contribuir a enriquir i a millorar la vida en comunitat
a la nostra vila, aprofundint el seu caràcter de societat democràtica, plural,
oberta i tolerant. Per fer-ho s’ha revisat la normativa municipal existent a fi
d’agrupar en un sol text totes aquelles conductes que mereixen la
consideració d’incíviques i/o pertorbadores per a la convivència ciutadana.
En aquest sentit, l’objectiu estructural és la creació d’un nou consens al
voltant del concepte de civisme que pugui ser compartit per tothom, i
adaptat als nous temps.

B

Hi ha matèries que, encara que tenen també relació amb el civisme i la
convivència, es troben regulades per altres Ordenances municipals, i així ha
de continuar essent en l’esdevenidor, atesa la seva complexitat, amplitud o
especificat. Parlem de matèries com ara els sorolls i les vibracions, els
establiments de pública concurrència o les activitats recreatives, la protecció
dels animals i la seva tinença, els mercats establerts per a la venda no
sedentària o ambulant al carrer i altres. En aquests casos aquesta
Ordenança fa petites referències a les matèries afectades, o fins i tot
regulacions parcials d’alguns aspectes que tenen una relació molt directa
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amb la convivència, però fonamentalment el que es porta a terme és una
remissió a l’Ordenança municipal específica aplicable.
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Pàg. 3-62
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En el procés d’elaboració d’aquesta nova Ordenança s’ha estudiat l’anterior
Ordenança sobre la convivència ciutadana i la protecció de l’entorn urbà de
9 de maig de 1995 que es deroga, tot recollint actualitzades diverses de les
seves prescripcions, i també s’han tingut en compte algunes propostes i
reflexions formulades per diversos Serveis municipals. S’ha tingut cura
d’evitar les possibles contradiccions normatives de la nova Ordenança amb
altres ordenances sectorials de l’Ajuntament (establiments de pública
concurrència, protecció dels animals, sorolls i altres), algunes de les quals
s’hauran de revisar en un futur immediat i, finalment, s’han incorporat
algunes propostes dels documents d’Ordenança de civisme i convivència
preparades durant els cursos 2009/2010 i 2010/2011 per joves estudiants
de Vilafranca, en el marc del projecte “Tots som regidors; de l’aula a la
política municipal”.
L’Ordenança
s’estructura
prescindint
deliberadament,
per
raons
sistemàtiques, de les tècniques d’ordenació per títols, capítols, seccions i
subseccions.

Data 22-9-2022

Els diferents articles, la titulació dels quals dóna ja suficient informació a
l’efecte de la cerca adient, tracten les diferents matèries objecte de
regulació.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Es parla dels drets i dels deures com a base d’una societat democràtica i
alhora responsable. El civisme, per damunt de tot, és una actitud, però
també ha de ser un dret i un deure. Un deure exigible a qualsevol ciutadà
en nom de l’interès general i de la necessitat de respecte cap als altres, i a
la vegada un dret exigible quan calgui davant l’administració pública.
També l’Ordenança parla de les relacions veïnals i de la convivència entre
veïns, atesa la circumstància que bona part de la convivència té lloc a
l’interior dels immobles. Malgrat que inicialment parlem de relacions
privades, és clar que determinades conductes o omissions a l’interior dels
habitatges poden tenir conseqüències que alterin considerablement la
qualitat de vida de la comunitat, alteració davant la qual l’Ordenança ha
d’adoptar les mesures reactives adients. En aquest punt, és fonamental
destacar la necessitat d’implicar les mateixes comunitats de veïns en la
millora de la convivència ciutadana mitjançant el diàleg i la
corresponsabilitat, així com potenciar la mediació com a eina de resolució
de conflictes de forma no litigiosa.

B

Com no pot ser d’una altra manera, l’Ordenança estableix també diverses
categories de sancions en virtut d’un procediment sancionador àgil, de
caràcter abreujat, per infraccions de naturalesa administrativa amb la
possibilitat de commutar, en determinats casos, la sanció econòmica per
treballs en benefici de la comunitat o altres mesures anàlogues, sempre que
el caràcter de la infracció ho faci convenient i prèvia sol·licitud de la persona
interessada. D’això se’n deriva que qui provoca un dany, altera l’ordre
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públic o atempta contra la seguretat ciutadana o el medi ambient es troba
en deute amb la seva comunitat, davant la qual ha de respondre.



Promoure els valors de cohesió i solidaritat, amb especial cura vers
aquelles persones que tenen major dificultats d’accessibilitat als
diferents espais o serveis,
o problemes d’inserció social.
L’Ajuntament referma el seu compromís de lluitar per la supressió de
les barreres arquitectòniques, i de complir la Llei 20/1991, de
promoció
de
l’accessibilitat
i
de
supressió
de
barreres
arquitectòniques, i el corresponent Codi d’accessibilitat (Decret
135/1995).



Promoure el compromís de defensar i prestigiar socialment el
patrimoni públic i històric de tots, com un bé col·lectiu que cal
protegir.

https://bop.diba.cat

Garantir els drets i deures de la ciutadania de Vilafranca del Penedès i
de les persones que ens visiten, respectant els principis bàsics
d’igualtat i no-discriminació.

Pàg. 4-62



CVE 202210124915

Fer que Vilafranca del Penedès sigui de manera gradual una ciutat
més amable, acollidora i sostenible, per viure-hi i conviure-hi; el
diàleg, la tolerància i el respecte han de formar part del nostre
comportament quotidià.

Data 22-9-2022



A

Aquesta Ordenança de civisme i convivència ciutadana aspira a constituir un
nou instrument vàlid i actualitzat que permetrà avançar en les línies
següent:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La correcta aplicació d’aquesta Ordenança ha de contribuir a fer de
Vilafranca del Penedès una ciutat més habitable i amb major qualitat de
vida, amb el benentès que aquest objectiu només és assumible des d’un
plantejament més ampli, del qual aquesta normativa és només una part,
que posa al centre dels seus objectius la millora de la qualitat de vida de les
persones.
El model educatiu de ciutat, la corresponsabilitat política, col·lectiva i
individual en la transmissió de valors, la transversalitat en l’actuació de
l’administració i la creació d’espais de debat i treball sobre el civisme, que
ajudin a dissenyar propostes d’actuació participatives, són altres eines que
cal aprofitar per tal de fer un salt qualitatiu en la millora del nostre entorn
urbà i de les relacions ciutadanes.

B

Sens perjudici de les competències que la legislació sectorial reconeix als
municipis en múltiples matèries en les quals l’interès local es fa palès,
l’Ordenança s’empara en l’autonomia municipal que reconeixen als
municipis la Constitució i l’Estatut d’Autonomia; també i especialment en la
Llei reguladora de les bases del règim local, la qual en el seu article 4.1
reconeix als municipis la potestat reglamentària i, en el seu article 139,
faculta els ens locals per a tipificar infraccions i imposar sancions per
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La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

PLAN_GEN_SIGN
1/2022/1217

Codi validació document:
14155463232636101214
Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat

Pàgina 4 de 62

https://bop.diba.cat

A

l’incompliment de deures, prohibicions o limitacions que prevegin les
ordenances locals, justament per ordenar les relacions de convivència
d’interès local i l’ús dels serveis, equipaments, infraestructures i espais
públics.

*****

Article 1.- Objecte

Pàg. 5-62

1. Aquesta Ordenança pretén reforçar i garantir un marc de relacions
fonamentades en el civisme, la convivència social i les relacions solidàries i
respectuoses entre els ciutadans i ciutadanes.

CVE 202210124915

2. Per ajudar a aconseguir el marc de relacions a què fa referència l’apartat
anterior, aquesta ordenança arbitra mecanismes per a corregir i, si escau,
sancionar diferents actituds incíviques, negligents o irresponsables que
atempten contra la bona convivència i la qualitat de vida de les persones.

Data 22-9-2022

3. Els poders públics en general, i l’Ajuntament en particular, tenen el deure
de treballar per garantir la igualtat d’oportunitats en l’ús i gaudi de l’espai
públic a tota la ciutadania, independentment de la seva edat, gènere,
creença o condició personal o social; també han de garantir el dret de les
persones amb mobilitat reduïda a accedir als serveis i espais públics i als
espais privats de pública concurrència sense obstacles ni barreres
arquitectòniques, d’acord amb allò que estableix la normativa vigent.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 2.- Marc legal
1. Són principis informadors d’aquesta Ordenança el respecte a la llei i als
drets dels altres, que són fonaments de l’ordre polític i la pau social.
2. Aquesta Ordenança s’ha elaborat a l’empara de les potestats que
reconeix als municipis la normativa de règim local vigent, i especialment els
articles 139, 140 i 141 de la Llei reguladora de les bases del règim local.

Article 3.- Àmbit d’aplicació

B

1. Àmbit d’aplicació objectiu: el marc territorial i d’aplicació d’aquesta
Ordenança és el terme municipal de Vilafranca del Penedès. Particularment
s’aplica a tots els espais públics de Vilafranca, com ara carrers, vies,
voreres, places, passeigs, parcs i jardins, etc.
2. Àmbit d’aplicació subjectiu: aquesta Ordenança s’aplica a totes les
persones físiques i jurídiques que són, estan o viuen a Vilafranca del
Penedès, amb independència de la seva situació jurídica administrativa
concreta.
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Article 4.- Drets de la ciutadania davant l’administració municipal

https://bop.diba.cat

Aquesta Ordenança, dins l’àmbit del civisme i en compliment dels objectius
que recull, reconeix els següents drets als ciutadans i ciutadanes, sense
perjudici dels altres drets establerts en general a l’ordenament jurídic
vigent:
1. Participar en la gestió municipal d’acord amb el que disposa el marc
jurídic vigent, i especialment el Reglament orgànic municipal.

Pàg. 6-62

2. Desenvolupar qualsevol iniciativa individual o col·lectiva legítima, i
reclamar l’exercici efectiu de les potestats municipals previstes per la llei.

CVE 202210124915

3. Ser auxiliats i protegits per les autoritats municipals, sempre que les
circumstàncies ho aconsellin i si existeix, si cal, el requeriment adient.
4. Utilitzar, d’acord amb la seva naturalesa, els serveis públics municipals i
les vies i els espais de caràcter públic.

Data 22-9-2022

5. Exercir el dret de petició davant les autoritats locals mitjançant la
sol·licitud de l’adopció d’actes o acords, la proposta d’actuacions o la
demanda d’informació, en matèries de la seva competència o d’interès
general o social.
6. Ser atesos per l’administració segons les disposicions vigents de
l’ordenament jurídic.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

7. Accedir a informació clara, puntual, transparent i objectiva sobre els afers
i les activitats municipals, informació que en la mesura del possible ha de
ser accessible també a través d’internet.
8. Conèixer, en qualsevol moment, l’estat de tramitació dels expedients en
els quals tinguin la condició de persona interessada, i a obtenir còpia dels
documents que continguin, sempre que no es vulneri el dret a la intimitat
de les persones, els drets dels menors o es refereixin a matèries legalment
reservades.
9. Obtenir informació o orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que
les disposicions vigents imposen als projectes, actuacions o sol·licituds
adreçats a l’Ajuntament que es proposin realitzar.

B

10. Presentar reclamacions i interposar recursos contra els actes dictats per
l’administració.
11. Exigir la prestació i, si s’escau, l’establiment del servei públic
corresponent, en el supòsit que es tracti d’una competència municipal
pròpia de caràcter obligatori.
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12. Les persones estrangeres que, d’acord amb la legislació vigent, es
trobin en procés de tramitació del permís de residència temporal o de la
seva renovació, per raons d’arrelament o d’integració social, poden
sol·licitar a l’Ajuntament que faci constar, en la proposta de resolució o
informe d’inserció social, qualsevol activitat o col·laboració rellevant
realitzada en matèria de convivència o civisme en l’àmbit del municipi.
13. Ser tractats amb respecte i cortesia per les autoritats i pel personal
municipal, que han de facilitar-los l’exercici dels seus drets i el compliment
de les seves obligacions.

Pàg. 7-62

14. Gaudir dels espais públics en condicions adients d’higiene, seguretat
ambiental, sonoritat i tranquil·litat, així com fer ús del mobiliari urbà d’acord
amb el seu destí, en condicions d’ornament i seguretat idònies.

CVE 202210124915

Tots els drets recollits en aquest article s’hauran d’exercir dins dels límits
legals fixats per les normes de procediment administratiu i d’acord amb la
legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i
altres drets.

Article 5.- Deures de la ciutadania davant l’administració municipal

Data 22-9-2022

Tots els ciutadans i ciutadanes de Vilafranca del Penedès, les persones que
es trobin temporalment al municipi i, quan escaigui, els titulars de béns o
d’activitats que s’ubiquin o exerceixin dins del terme municipal, tenen entre
altres els deures següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1. Fer un ús responsable i adequat de la via pública, espais, béns i serveis
públics, per tal de no perjudicar els drets de la resta de ciutadans i
ciutadanes. Es prohibeixen les actituds violentes o intimidatòries a l’espai
públic que alterin la convivència, especialment si causen danys a les
persones o als béns, així com els actes d’ocupació dels edificis, equipaments
i instal·lacions municipals.
Les sancions reiterades per infraccions d’aquesta Ordenança poden ser
valorades en els expedients de petició d’accés a prestacions municipals,
respectant la llei i les normatives municipals aplicables en cada cas.
2. Complir amb les seves obligacions tributàries i personals en els termes
establerts per la llei i les ordenances municipals, a fi de fer possible
l’exercici de les competències municipals.

B

3. Seguir les indicacions legítimes de les autoritats municipals competents, i
dels seus agents, en l’exercici de les seves funcions, així com les
contingudes en els bans i les ordenances municipals.
4. Col·laborar amb les autoritats i amb les forces de seguretat en l’exercici
de les seves funcions, especialment davant d’actituds abusives, violentes o
discriminatòries vers altres persones.
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5. Lliurar a l’administració la documentació requerida quan no afecti la
intimitat o el secret professional, i en els termes previstos per la llei, per tal
de facilitar l’exercici de les seves competències o per defensar l’interès
general.
6. El comportament de la ciutadania en situacions d’emergència com
inundacions, incendis, riuades, nevades, fuites tòxiques o qualsevol altra
situació excepcional que comporti evacuació o confinament, s’adequarà en
cada moment a les normes de civisme i col·laboració, als plans
d’emergència que puguin existir i a les ordres de les autoritats.

CVE 202210124915

Pàg. 8-62

7. En el cas de produir-se alguna desgràcia i/o catàstrofe natural, l’alcaldia
pot requerir l’ajut i la col·laboració personal i/o material dels habitants del
terme municipal i, de manera especial, la dels qui, pels seus coneixements
o aptituds, pugui ser de més utilitat per a la comunitat. En aquest supòsits,
l’alcaldia pot disposar, si ho estima necessari i pel temps indispensable, dels
mitjans públics o privats que puguin ser d’utilitat per a resoldre
l’emergència creada.

Data 22-9-2022

8. Tractar amb respecte i educació les autoritats i el personal municipal,
d’igual forma al deure d’aquests a tractar amb respecte i educació els
ciutadans i les ciutadanes.
9. Les persones que organitzin actes de tota mena als espais públics han de
garantir la seguretat de les persones i els béns, així com la reposició,
reparació i neteja dels espais afectats, podent l’Ajuntament exigir les
fiances i les pòlisses d’assegurança adients.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

10. Altres deures que es determinin legalment o que puguin recollir les
ordenances i reglaments locals o supralocals.

Article 6.- Drets de la ciutadania amb relació a la via pública, espais,
béns i edificis públics
1. Els ciutadans i les ciutadanes tenen el dret a usar lliurement la via i els
espais públics del municipi, a utilitzar els serveis públics municipals d’acord
amb la seva naturalesa i a ser respectats en la seva llibertat. Aquest drets
s’exerceixen sobre la base del respecte a la llibertat, la dignitat i els drets
reconeguts a les altres persones, així com del manteniment de l’espai públic
en condicions adequades per a la convivència.

B

2. Quan en espais públics es pretenguin exercitar legítimament els drets
constitucionals de reunió o de manifestació, la llicència municipal resta
substituïda pels tràmits i requisits que preveu la Llei orgànica reguladora del
dret de reunió: comunicació amb l’antelació establerta a l’autoritat
governativa supumamunicipal competent i informe municipal sobre les
circumstàncies del recorregut proposat.
Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica
La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

PLAN_GEN_SIGN
1/2022/1217

Codi validació document:
14155463232636101214
Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat

Pàgina 8 de 62

Article 7.- Usos i comportaments prohibits als espais públics
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Els drets a què es refereix l’article anterior són limitats per la legislació
aplicable, concretament en les disposicions sobre l’ús de la via pública i del
mobiliari urbà, espais, béns i serveis públics, de seguretat, neteja i salut
pública, i pel deure de respectar les altres persones i els espais i béns
privats. No són permesos en les vies i espais de caràcter públic, entre
altres, els usos i comportaments següents:

Pàg. 9-62

a) Escopir o fer necessitats fisiològiques com defecar o orinar fora dels
indrets destinats a aquesta funció, a la via pública, els espais públics o els
transports públics. La prohibició abasta tots els espais públics, tret dels
recintes expressament senyalitzats en sentit contrari.

CVE 202210124915

b) Manipular, modificar o danyar o malmetre les plaques de retolació de les
vies públiques, els sistemes de senyalització viària, d’enllumenat públic i de
subministrament d’aigua i xarxes de rec o qualsevol altre tipus d’instal·lació
de qualsevol companyia i/o operador de serveis, sense autorització
municipal.

Data 22-9-2022

c) Abocar a la xarxa de clavegueram, als contenidors de brossa, a les
papereres, a la calçada, a les voreres, als parcs o jardins públics, als solars,
parcel·les i terrenys i als escocells elements corrosius, pintures, restes
d’obres (runes, òxids, morter, formigó, etc.), olis de cuina, lubricants de
cotxes o màquines o vehicles industrials, i en general qualsevol bé o
substància nociva o tòxica de caràcter sòlid, líquid o gasós.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

d) Malmetre el mobiliari urbà, en els termes que preveu l’article 8 d’aquesta
Ordenança.
e) No és permesa a l'espai públic cap conducta de menyspreu a la dignitat
de les persones, així com qualsevol comportament discriminatori, sigui de
contingut xenòfob, racista, sexista, homòfob o contrari a la igualtat de
gènere, o de qualsevol altra condició o circumstància personal o social, de
fet, per escrit o de paraula, o mitjançant insults o burles. En especial, no
són permesos els càstigs als menors.

B

f) Banyar i/o rentar gossos o animals a les vies públiques o a les fonts o
permetre que beguin directament en aquestes; llençar a les fonts qualsevol
mena de substàncies o materials que puguin contaminar o embrutar les
aigües, el medi o obturar el desguàs, i proveir-se d’una quantitat excessiva i
desproporcionada d’aigua per a ús privat des de fonts públiques, si no
existeix una causa de força major. No és permès banyar-se o rentar-se en
fonts, tret de casos de gran necessitat en què l’Ajuntament adoptarà
mesures que evitin aquestes pràctiques.
g) Resta especialment prohibit, quan s’alteri la convivència ciutadana, el
consum de begudes alcohòliques a la via pública i als espais públics fora de
les zones expressament autoritzades, com ara terrasses d’establiments de
Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica
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restauració, barres de bar corresponents a la Festa Major, Vijazz o
xatonada, festes de barris o similars, sempre que el consum tingui lloc en la
mateixa zona autoritzada o adjacent. A aquests efectes, la dita alteració de
la convivència ciutadana es pot produir, entre altres casos i amb caràcter
enunciatiu i no limitatiu, en qualsevol dels següents supòsits:
1. Quan el consum es faci de forma massiva per grups de persones.
2. Quan el consum alteri l’ús habitual del lloc públic per part d’altres
ciutadans o la tranquil·litat de l’entorn, provocant situacions d’insalubritat o
impedint el descans veïnal.

Pàg. 10-62

3. Quan el lloc de consum es caracteritzi per l’afluència de menors o
adolescents (entorns d’escoles, instal·lacions esportives i altres).

CVE 202210124915

No es permet la venda de begudes alcohòliques a la via pública sense
autorització, ni tampoc fumar en els espais públics no autoritzats.

Data 22-9-2022

h) Sense perjudici de la norma específica aplicable, no es permet agafar
flors, fruits o plantes, regar, podar i talar en parcs, jardins, carrers i vies
públiques i en zones enjardinades d’ús públic; trepitjar talussos, parterres i
plantacions, pujar als arbres, perjudicar l’arbrat o les plantacions ni
malmetre els jardins.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

i) Queda prohibida la venda ambulant en l’espai públic sense autorització
municipal, especialment de qualsevol tipus d’aliment, begudes i articles
protegits per la propietat intel·lectual o industrial (falsificats o reproduïts
il·legalment). Així mateix és prohibit col·laborar en l’espai públic amb els
venedors ambulants no autoritzats amb accions com ara facilitar el gènere o
vigilar i alertar sobre la presència dels agents de l’autoritat. També es
prohibeix col·laborar en la realització o prestació de serveis no autoritzats
en l’espai públic, així com el seu ús o consum si es té consciència de la seva
condició de serveis no autoritzats.
j) Apostar amb diners o béns a la via pública i als espais públics, llevat
d’aquelles pràctiques que estiguin sota l’empara de la legislació vigent en
matèria de jocs i apostes o que siguin organitzades per entitats inscrites al
registre d’entitats del municipi, i que disposin d’autorització municipal. Es
prohibeixen també juguesques a la via pública que comportin apostar amb
diners o béns.

B

k) Llençar papers, xiclets, burilles o deixalles fora de les papereres, dels
contenidors d’escombraries o cendrers corresponents; llençar o abandonar
trastos, estris o similars, animals morts o tota mena de productes, a la via
pública i als espais oberts públics sense edificar (cal dipositarlos seguint les
indicacions dels serveis tècnics municipals, a la deixalleria municipal o als
indrets corresponents); abocar burilles o altres matèries enceses a les
papereres i contenidors; i no retirar les defecacions dels gossos i animals
equivalents als espais públics.
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l) Abandonar vehicles a la via pública o als espais públics o no urbanitzats
del municipi, estiguin o no fora d’ús, essent responsabilitat dels seus
propietaris la recollida i el tractament d’aquests vehicles. Igualment, es
prohibeix netejar vehicles amb mànegues o cubells d’aigua, sabó o
substàncies detergents a la via pública o espais públics o terrenys no
urbanitzats, així com la seva venda (exposició de diferents vehicles en una
mateixa zona per a la seva venda, però no un simple anunci de venda situat
en un vehicle aïllat) o reparació mecànica.

Pàg. 11-62

m) No netejar la brutícia de la via pública, arran de les operacions de
càrrega i descàrrega de béns i mercaderies, les persones que porten a
terme aquestes operacions.

CVE 202210124915

n) Lligar objectes a elements situats a la via pública o limítrofs amb ella que
dificultin la mobilitat. En qualsevol cas, no es podran lligar objectes als
arbres. En tots aquests casos les autoritats municipals podran procedir a
retirar aquests objectes que tenen la condició de residu sòlid urbà, segons
el seu criteri. L’Ajuntament facilitarà espais públics suficients per a poder
estacionar les bicicletes.

Data 22-9-2022

o) Tallar carrers i vies a la circulació de vehicles, o dificultar l’esmentada
circulació, sense la corresponent autorització municipal, la qual exigirà,
entre altres requisits, la previsió i indicació d’un itinerari alternatiu. D’altra
banda, en les actuacions d’empreses de serveis a la via pública o de
vehicles de gran tonatge que afectin les voreres, es farà una reserva de pas
per als vianants adequada i protegida, especialment per a persones amb
mobilitat reduïda.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

p) Es prohibeix l’exercici i la propagació de la mendicitat en les vies i els
espais públics, exercida amb menors, amb persones amb discapacitat i les
que utilitzin com a reclam qualsevol animal. Queden incloses també, i es
vetllarà per evitar-les, totes aquelles conductes que, sota l’aparença de
mendicitat, s’exerceixen de forma coactiva o intimidatòria sobre els
vianants en els espais públics, amb ànim de lucre, així com la mendicitat
exercida de forma reiterada i que esdevé el mitjà de vida habitual de qui la
practica. L’autoritat municipal pot sol·licitar, si és procedent, la
documentació a les persones que exerceixin la mendicitat i adoptar, en cada
cas, les mesures procedents en coordinació amb els serveis socials
municipals o amb altres institucions públiques. Es prohibeix també oferir
serveis o béns a persones que es troben en vehicles privats o públics
(neteja dels parabrises, béns o altres).

B

q) Acampar i fer campaments sense autorització municipal. La primera acció
s’entén com la instal·lació de tendes de campanya, carpes, autocaravanes,
vehicles o remolcs habitables, llevat d’autoritzacions per a llocs i temps
concrets. La segona s’entén com l’acampada organitzada.
r) Oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directament o indirectament,
serveis sexuals retribuïts a l’espai públic, mantenir relacions sexuals a
l’espai públic amb retribució o bé fer pràctiques d’exhibicionisme sexual en
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espais públics. L’Ajuntament, si s’escau, a través dels serveis socials
competents, prestarà informació i ajut a totes aquelles persones que
exerceixin la prostitució en espais públics i vulguin abandonar l’exercici
d’aquestes pràctiques. Així mateix, adoptarà les mesures adients de
caràcter legal i, si és procedent, exercirà d’acusació particular quan hi hagi
indicis que l’exercici de la prostitució no és lliure i forma part d’una xarxa
d’explotació de persones.
També és prohibit que les persones vagin despullades o amb el tors nu pels
espais públics, llevat d’autoritzacions per a llocs públics concrets, i mantenir
relacions sexuals explícites en els mateixos espais públics.

Data 22-9-2022

CVE 202210124915

Pàg. 12-62

s) No és permesa la pràctica de jocs amb instruments, pilotes o altres
objectes, ni les competicions esportives, que puguin posar en perill la
integritat física dels usuaris de l’espai públic, així com la integritat dels
béns, plantacions, serveis o instal·lacions, tant públics com privat, o que
pertorbin els drets del veïnat o de les persones usuàries de l’espai públic. La
pràctica de jocs de pilota, monopatí o similars exigeix respectar les altres
persones, i en especial els drets a la seguretat i tranquil·litat d’aquestes.
Caldrà atendre i respectar la possible senyalització prohibitiva existent a
cada indret i es prohibeix en tot cas a l’espai públic, i llevat de llocs
específics senyalitzats, la pràctica d’acrobàcies i jocs d’habilitat amb
bicicleta, patins o monopatins o similars.
Quant a la circulació de bicicletes, patinets motoritzats i elements similars
per les voreres i les illes de vianants, s’aplicarà allò que disposa l’Ordenança
municipal de circulació de vehicles i vianants.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

t) Es prohibeix la realització d’activitats lucratives i la prestació de serveis
no autoritzats en l’espai públic, com ara la vidència, el tarot, els massatges
o els tatuatges, i els documents acreditatius de l’autorització han d’estar
disponibles per a l’autoritat i els seus agents en el lloc de realització de
l’activitat o del servei.
u) Es prohibeix participar en baralles o discussions amb crits i/o insults a
l’espai públic, i rebutjar de paraula o de fet les indicacions de l’autoritat o
dels seus agents, en cada cas concret, sobre el compliment de les normes
de convivència i civisme que preveu aquesta Ordenança. Si els fets tenen
accés a la via penal se suspendran les actuacions sancionadores en via
administrativa.

B

v) Quant a les zones verdes, recintes i places, caldrà fer-ne un ús apropiat i
d’acord amb les condicions aplicables; els gronxadors i altres aparells
d’esbarjo no els poden emprar persones no idònies objectivament per la
seva edat o complexió.
w) Cal respectar les normes i instruccions sobre l’ús dels edificis,
equipaments i instal·lacions públics. No és permès un ús que els malmeti o
que pertorbi les persones usuàries que en fan un ús adequat.
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1. Resta prohibida qualsevol conducta vandàlica, agressiva o negligent
sobre el mobiliari urbà instal·lat a la via pública que impliqui deteriorament,
ja sigui trencament, arrancada, incendi, desplaçament indegut o altres.

Pàg. 13-62

2. No es permet malmetre els bancs, els seients, els gronxadors i jocs, les
papereres, els contenidors, els fanals d’enllumenat i qualsevol altra part del
mobiliari urbà. També queda prohibida qualsevol altra activitat o
manipulació que, amb relació als elements del mobiliari urbà, els embruti,
degradi la seva estètica o el seu ús normal o destí.

CVE 202210124915

3. És prohibida expressament la manipulació de papereres i contenidors que
s’ubiquen a la via pública i espais públics; moure-les, arrancar-les,
incendiar-les, bolcar-les o buidar els seu contingut a terra, i tot el que
deteriori la seva estètica o entorpeixi el seu ús normal.

Article 9.- Escombraries i residus

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 22-9-2022

1. Les escombraries o residus urbans, separades per fraccions, com ara
orgànica, rebuig, paper, vidre i envasos, han de ser recollides en bosses
tancades correctament si escau (orgànica i rebuig), i s’han de dipositar als
contenidors corresponents o en els elements de contenció, en la forma que
en cada cas determinin els serveis municipals, sens perjudici d’allò que
preveu l’apartat 8. No es poden en cap cas dipositar en papereres, al terra
al costat dels contenidors, ni deixar-se en tanques d’obres penjant o en
altres indrets de la via pública.
2. Tota la ciutadania té el deure de dipositar les escombraries domèstiques
per fraccions en el contenidor corresponent més proper al seu domicili o
immoble de generació. Si aquest estigués ple, ha de procurar fer-ho al
contenidor buit més proper. Les tapes dels contenidors s’han de deixar
tancades per evitar males olors, molèsties i degradació de la imatge urbana.
El residus domèstics s’han de dipositar i tractar sempre d’acord amb la
normativa vigent en cada moment, i amb les instruccions de les autoritats
municipals.
Igualment, els titulars d’activitats comercials i altres no domèstiques han de
dipositar els residus en el lloc i en l’horari establerts per a cada zona de la
ciutat, o bé transportar-los al lloc establert o lliurar-los a un gestor
autoritzat, en els termes que estableix la normativa aplicable sobre els
residus.

B

L’Ajuntament ha d’instal·lar i mantenir a les vies públiques un nombre
adient i suficient de contenidors o dipòsits.
3. Els residus orgànics s’han de llançar mitjançant les bosses homologades
corresponents i especials per a aquesta finalitat. Així mateix, als contenidors
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de paper cartró i als de vidre, aquests materials s’han de dipositar sense
l’embolcall d’una bossa de plàstic.
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4. Es prohibeix dipositar materials residuals diferents als expressament
consignats en el cas de contenidors destinats a recollida selectiva. Així
mateix es prohibeix
dipositar als anomenats contenidors de rebuig
materials residuals per als quals ja hi hagi habilitat un contenidor de
recollida selectiva.
5. Les escombraries i residus s’han de dipositar en l’horari establert que
s’hagi senyalitzat, i/o anunciat públicament.

Pàg. 14-62

6. Es prohibeix treure o recollir els residus dipositats en els contenidors
deixant-los fora d’aquests, o fora de les seves bosses.

CVE 202210124915

7. Es prohibeix moure, desplaçar o canviar d’ubicació els contenidors
d’escombraries.

Data 22-9-2022

8. En el supòsit que l’Ajuntament tingui establerts sistemes de recollida
diferents, ja sigui per als residus procedents del comerç o per exemple la
recollida de certs residus domiciliaris porta a porta, els ciutadans i
ciutadanes hauran de seguir les indicacions que es facin públiques sobre
tipus de residus, presentació i bosses, horaris, dies i lloc de recollida, etc.

Article 10.- Activitats que embruten la via pública, aspectes
generals

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1. Totes les activitats que puguin embrutar la via pública, sigui quin sigui el
lloc on es duen a terme i sense perjudici de les llicències o de les
autoritzacions que en cada cas siguin procedents, exigeixen, dels seus
titulars o executors, l'obligació d'adoptar les mesures necessàries per evitar
que s'embruti la via pública, com també la de netejar-ne les parts i els
elements urbans que hagin estat afectats, i la de retirar els materials
residuals resultants.
2. L'autoritat municipal pot exigir, en tot moment, les accions de neteja
corresponents, considerant el que estableix l’apartat 1 anterior.
L'Ajuntament pot acordar i fer subsidiàriament els treballs de neteja que
segons l'Ordenança han de portar a terme els ciutadans i les empreses,
després del requeriment previ a les persones propietàries o usuàries, i els
ha de repercutir el cost dels serveis prestats, sense perjudici de les sancions
administratives que corresponguin en cada cas.

B

Article 11 .- Treballs a la via pública, horari
1. Aquest article és d’aplicació als treballs, activitats, serveis i obres que es
porten a terme a la via pública o a l’espai públic, ja siguin públics o privats,
i també a les obres de construcció que es porten a terme en solars, terrenys
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i espais privats no tancats, com ara les obres de construcció d’edificis
encara no acabats o tancats.

Pàg. 15-62
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2. L’horari de treball ha d’estar comprès entre les 8 i les 22 hores, horari
que es reduirà els diumenges i festius , començant aquests dies a les 10
hores. Només en casos especials, que per la seva gravetat, urgència o
circumstàncies especials així ho requereixin, es podrà alterar aquest horari
amb prèvia sol·licitud a l’Ajuntament, si escau, el qual determinarà els nous
horaris. Són possibles horaris diferents en supòsits de prestació de serveis
públics que ho requereixin, com per exemple els serveis de neteja viària o
de recollida de residus.

Article 12 .- Terrasses de bars i restaurants a la via pública

CVE 202210124915

1. L’ocupació de la via pública i dels espais públics amb taules, cadires,
veles i elements similars de bars, cafès, restaurants i establiments de
restauració resta subjecta a prèvia llicència municipal.
2. Les llicències s’atorguen per períodes temporals concrets, però sempre a
precari i, per tant, són essencialment revocables. La manca de renovació de
les llicències no genera mai drets indemnitzatoris.

Data 22-9-2022

3. L’ocupació dels espais públics, a aquests efectes, resta subjecta al
pagament de la taxa corresponent establerta en les Ordenances fiscals.
L’impagament de la taxa dóna lloc a la revocació de la llicència, i a la
impossibilitat d’accedir a noves llicències per a períodes successius.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

4. Tret de supòsits excepcionals degudament i objectivament fonamentats,
únicament es concediran les llicències d’ocupació que preveu aquest article
als titulars d’establiments degudament legalitzats, i per a zones de l’espai
públic situades just al davant dels seus establiments, sense excedir
normalment l’amplada de la façana d’aquests.
5. L’Ajuntament pot regular, per acte administratiu i no necessàriament
mitjançant Ordenança, els requisits i les característiques de les ocupacions
de la via pública per a terrasses o taules i cadires d’establiment, amb
possibilitat de regulació diferenciada en funció de la zona de la ciutat:
característiques i dimensions de l’ocupació, característiques, materials o
tons de color de les taules, cadires i veles, mesures de seguretat i de neteja
de l’espai públic ocupat i del seu entorn, abast i trets del possible
tancament parcial de les terrasses, i altres. La inobservança dels requisits
acordats, sense possibilitat d’invocar drets adquirits de cap mena,
determina la revocació de la llicència o la impossibilitat d’obtenir-la.

B

En tot cas, es garantirà una zona de pas per a vianants de com a mínim
1,80 metres d’ample, independentment de l’espai ocupat per escossells o
altres elements urbans. Les cadires, les taules i els altres elements que
s’hagin autoritzat s’han de disposar de manera que no impedeixin ni
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dificultin, en cap moment, l’accés lliure a les finques confrontants i als
passos de vianants i la fluïdesa del trànsit de vianants.
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6. Si existeix una denúncia o procediment sancionador sobre l’establiment,
o un informe tècnic que ho determini, abans d’atorgar-se aquestes
llicències, es donarà audiència als veïns afectats, i en cas de queixes veïnals
justificades l’Ajuntament pot fer-ne la revocació si ho considera adient.
Tanmateix, les llicències s’han de revisar, amb audiència del titular de
l’establiment i dels veïns afectats, si ho demana l’associació de veïns del
barri corresponent.

CVE 202210124915

Pàg. 16-62

7. D’acord amb la legislació reguladora dels sorolls i les vibracions,
l’Ajuntament realitzarà i actualitzarà periòdicament un mapa acústic de les
zones on hi hagi acumulació de terrasses, per tal de garantir que no se
supera en cap moment el nivell sonor màxim que permet la normativa
sobre sorolls.

Article 13 .- Obres i activitats particulars. Incidència en l’espai
públic i en la seva neteja

Data 22-9-2022

Pel que fa a les obres i activitats, i la seva incidència en l’estat de les vies
públiques i espais lliures, opera el règim jurídic següent:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1. D’acord amb l’article 10.1 d’aquesta Ordenança, les activitats que puguin
embrutar la via pública generen el deure d'adoptar les mesures necessàries
per evitar que s'embruti la via pública, com també la de netejar-ne les parts i
els elements urbans que hagin estat afectats, i la de retirar els materials
residuals resultants.
2. Per prevenir la brutícia, les persones que facin obres a les vies públiques
les han de protegir mitjançant la col·locació d'elements adequats al voltant
d'enderrocs, terres i d'altres materials sobrants d'obra, de manera que
s'impedeixi l'escampada i l'abocament d'aquests materials fora de la zona
estrictament afectada pels treballs, prèvia autorització municipal.
3. Especialment, les superfícies immediates als treballs de rases, de
canalitzacions i de connexions que es duguin a terme a la via pública s'han de
mantenir sempre netes i lliures de tota mena de materials residuals. Les
terres extretes s'han de protegir, en tot cas, segons el que determina aquest
article. Tractant-se d’empreses operadores de serveis, s’aplica l’Ordenança
municipal reguladora de la qualitat, l’ordre i la imatge de les obres
d’empreses operadores de serveis amb incidència en l’àmbit de la via
pública, aprovada pel Ple el 20-07-2004 (BOP núm. 232, de 27-09-2004).

B

4. Quan es tracti d'obres a la via pública o confrontants, s'hi han d'instal·lar
tanques i elements de protecció que evitin la dispersió i l’escorriment dels
materials, com també tubs per carregar i descarregar materials i productes
d'enderroc, que reuneixin les condicions necessàries per impedir que
s'embruti la via pública o que s'ocasionin danys a persones o coses.
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5. Els vehicles destinats als treballs de construcció han de complir les
prescripcions establertes sobre transports i abocaments de terres i runes.

https://bop.diba.cat

6. Quan es tracti d'edificis en construcció, l'obligació de netejar la via pública
en tot l'àmbit material correspondrà al contractista de l'obra.

Pàg. 17-62

7. Es prohibeix abandonar o deposar, directament a la via pública i als espais
no urbanitzats, qualsevol material residual o abocar-lo a qualsevol d’elements
com escossells dels arbres, zones verdes, voravies i embornals. Si és el cas,
els residus s'han de dipositar a la via pública mitjançant els elements de
contenció adequats, amb l'autorització municipal prèvia.

CVE 202210124915

8. La utilització de contenidors per a obres és sempre preceptiva quan els
materials d'extracció o de recollida totals excedeixin d'1m3 de volum, excepte
les obres d'urbanització a la via pública o de realització de rases i
canalitzacions.

Data 22-9-2022

9. Els contenidors per a obres s'han de retirar de la via pública en els supòsits
que s'expressen en aquesta Ordenança i, en tots els casos, en el termini de
24 hores a comptar des de l'acabament dels treballs. Sobrepassat el termini
de 24 hores, els materials abandonats a la via pública adquireixen, d'acord
amb la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, el caràcter de
propietat pública, sense que la persona afectada pugui reclamar a
l'Ajuntament les pèrdues ocasionades per l'eliminació o pèrdua d'aquests
materials, i sense perjudici de la repercussió del cost de la prestació del
servei corresponent i de les sancions que corresponguin.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

10. Diàriament, durant les operacions de càrrega, de descàrrega, de sortida o
d'entrada a obres o magatzems, de qualsevol vehicle que sigui susceptible de
produir brutícia a la via pública, el personal responsable d'aquestes operacions
i, subsidiàriament, els titulars dels establiments i de les obres on s'hagin
portat a terme i, en darrer cas, el propietari o el conductor del vehicle, han de
netejar la via pública i els elements d'aquesta que s'hagin embrutat, i també
han de retirar els materials abocats. Les persones esmentades, i pel mateix
ordre, seran responsables de les infraccions a les disposicions d'aquesta
Ordenança, i dels danys que es puguin produir.

B

11. Es prohibeix transportar qualsevol mena de material per a la construcció
amb un vehicle que no dugui tancada la bocana de descàrrega com a
dispositiu que impedeixi que s'aboquin els materials esmentats a la via
pública. També es prohibeix netejar qualsevol vehicle de transport de
materials per a la construcció a la via pública, per evitar abocaments a
embornals, escossells i altres. En són responsables el propietari del vehicle i el
conductor, i tots dos tenen l'obligació de retirar el formigó que s'hagi abocat,
de netejar tota la part de la via pública afectada i de reparar els danys
causats, sense perjudici de les sancions que corresponguin.
12. El transport, la càrrega i la descàrrega de qualsevol material que sigui
susceptible de produir brutícia a la via pública, amb independència del que
Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica
La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

PLAN_GEN_SIGN
1/2022/1217

Codi validació document:
14155463232636101214
Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat

Pàgina 17 de 62

prescriuen els apartats precedents, s’han de subjectar a allò que s'estableix a
la normativa d'edificació i circulació.
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13. Es prohibeix moure o dispersar els materials residuals dipositats a la via
pública mentre s'espera que els recullin els serveis corresponents, prestats bé
pel municipi, bé per empresaris privats.

Article 14 .- Terres i runes de la construcció i contenidors per a obres
1. Aquest article regula les operacions següents:

Pàg. 18-62

a) El lliurament, la càrrega, el transport, l'acumulació i l'abocament dels
materials residuals sòlids qualificats com a terres i runes;

CVE 202210124915

b) La instal·lació a la via pública de contenidors per a obres destinats a la
recollida i el transport de terres i runes.

Data 22-9-2022

2. A l'efecte d'aquesta Ordenança, tenen la consideració de terres i runes els
materials residuals següents:
- Les terres, les pedres i els materials auxiliars provinents d'excavacions.
- Els residus resultants de treballs de construcció, de demolició, d'enderroc i,
en general, tots els sobrants d'obres majors i menors.
- Qualsevol material residual assimilable als anteriors i els que, en
circumstàncies especials, determini l'Ajuntament.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3. La intervenció municipal en matèria de terres i runes té com a objecte
evitar que, com a conseqüència de les activitats expressades, es produeixi:
- L'abocament incontrolat d'aquests materials, o realitzat de forma
inadequada.
- L'abocament en llocs no autoritzats.
- L'ocupació indeguda de terrenys o béns de domini públic.
- El deteriorament dels paviments i dels restants elements estructurals de la
vila.
- La brutícia de la via pública i altres superfícies de la vila i del terme
municipal.
4. L'Ajuntament ha de fomentar que l'abocament de terres i runes es porti a
terme en llocs convenients per a l'interès públic, i de forma que faci possible
la recuperació d'espais degradats.

B

5. A l'efecte d'aquesta Ordenança, es designen amb el nom de contenidors
per a obres els recipients normalitzats especialment dissenyats per a ésser
carregats i descarregats sobre vehicles de transport especial i destinats a
recollir els materials residuals.
6. La col·locació de contenidors per a obres necessita un permís municipal,
que és atorgat pels serveis municipals corresponents, amb el pagament de la
taxa corresponent.
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7. Els contenidors per a obres situats a l'interior delimitat de zones d'obres no
necessiten permís. No obstant això, la resta de condicions s’ han d'ajustar a
les disposicions d'aquesta Ordenança.

https://bop.diba.cat

8. Els contenidors per a obres només poden ser utilitzats pels titulars del
permís municipal. No es poden realitzar abocaments de cap mena al
contenidor si no es té l'autorització del titular del permís. Les persones
infractores han de ser sancionades.

Pàg. 19-62

9. Els contenidors per a obres hauran de ser homologats i, en el cas de
contenidors especials, les seves condicions les han de fixar els serveis tècnics
municipals competents.

CVE 202210124915

10. Els contenidors per a obres han de presentar a l'exterior, de manera
perfectament visible i en tot moment, el nom o la raó social i el telèfon i dades
de contacte del propietari o de l'empresa responsable.
11. Un cop plens, els contenidors per a obres han d'ésser tapats
immediatament de forma adequada, a fi que no produeixin abocaments a
l'exterior de materials residuals. Així mateix, és obligatori tapar els
contenidors en acabar l'horari de treball.

Data 22-9-2022

12. Les operacions d'instal·lació i de retirada dels contenidors per a obres
s’han de fer dins l’horari establert, i de forma que no causin molèsties als
ciutadans.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

13. Els contenidors d'obres s’han d'utilitzar o manipular de manera que el seu
contingut no s'aboqui a la via pública o no pugui ser aixecat o escampat pel
vent.
En cap cas, el contingut de materials residuals no ha d'excedir del nivell més
baix del seu límit superior.
14. En retirar el contenidor, el titular de la llicència d'obres ha de deixar en
condicions perfectes de neteja la superfície de la via pública ocupada. El titular
de la llicència d'obres és responsable dels danys causats al paviment de la via
pública i ha de comunicar aquests danys immediatament als serveis
municipals corresponents, en cas que s'hagin produït. En tot cas, l’esmentat
titular ha d’assumir els costos econòmics de les actuacions de neteja,
reparació i reposició.

B

15. Als carrers normals amb calçada i voreres pavimentades, únicament es
permet la col·locació i la utilització de contenidors normals. Els contenidors
especials només s'han d'autoritzar en casos excepcionals degudament
justificats, amb llicències especials, sempre que es dipositin en zones amples i
lliures i sobre terres sense pavimentar.
També es poden utilitzar els contenidors especials en treballs viaris quan se
situïn dins la zona tancada d'obres, i sempre que la seva col·locació no suposi
un increment de la superfície de la zona.
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16. Els contenidors s'han de situar, si és possible, a l'interior de la zona
tancada d'obres i, altrament, a les voreres de les vies públiques quan tinguin
tres metres d'amplada o més. En cas contrari, s'ha de sol·licitar l'aprovació de
la solució alternativa proposada. En tots els casos, a l'hora de col·locar-los
s'han de tenir en compte les prescripcions següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 22-9-2022
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Pàg. 20-62

a) S'han de situar preferentment davant l'obra a què serveixin o tan a prop
com sigui possible.
b) S’han de situar de manera que no impedeixin la visibilitat dels vehicles,
especialment a les cruïlles, respectant les distàncies establertes per als
estacionaments en la normativa sobre circulació i seguretat viària.
c) No es poden situar als passos de vianants ni davant seu, ni en guals ni
reserves d'estacionament i parada, llevat que aquestes reserves hagin estat
sol·licitades per a l'obra mateixa. Tampoc no poden situar-se a les zones de
prohibició d'estacionament.
d) En cap cas no poden ser col·locats totalment o parcial sobre les tapes
d'accés de serveis públics, sobre boques d'incendi, escossells dels arbres ni,
en general, sobre cap element urbanístic, la utilització del qual pugui ser
dificultada en circumstàncies normals o en cas d'emergència.
e) Tampoc no es poden situar sobre les voreres l'amplada de les quals, tret de
l'espai ocupat per les tanques (si n'hi ha) no permeti una zona de pas lliure d'
1,20 metres com a mínim, un cop col·locat el contenidor, ni a les calçades
quan l'espai que quedi lliure sigui inferior a 2,75 m en vies d'un sol sentit de
circulació, o de 6 m en vies de doble sentit.
f) En tots els casos, s'ha de col·locar de manera que el costat més llarg estigui
situat en sentit paral·lel a la voravia.
g) Quan els contenidors estiguin situats a la calçada s’han de col·locar a 0,20
m de la voravia, de manera que no impedeixin que les aigües superficials
arribin a l'escorredora i discorrin per l'escorredora fins a l'embornal més
proper i s’ha de protegir cada contenidor, com a mínim, per tres cons de
trànsit col·locats a la via pública en línia obliqua, pel costat del contenidor més
proper al de la circulació.
h) Quan els contenidors hagin de romandre al carrer durant la nit han de dur
incorporats els senyals reflectors o lluminosos suficients per fer-los
identificables.

B

17. Els contenidors per a obres han de ser retirats de la via pública:
- En acabar el termini de concessió de la llicència d'obres.
- En qualsevol moment, a requeriment dels agents de l'autoritat municipal.
- Quan siguin plens per buidar-los i sempre el mateix dia que s'hagin omplert.
- Des del migdia del dissabte fins a les 8 hores del dilluns següent, i també els
dies festius, llevat d'autoritzacions especials dels serveis municipals
corresponents.

Article 15 .- Lliurament i abocament de terres i runes
1.El lliurament de terres i runes per part dels ciutadans i ciutadanes i
empreses es pot portar a terme de les maneres següents
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a) Als serveis municipals de deixalleria, fins a un màxim d’1 m3, amb el
benentès que el ciment i el guix han d’anar amb sacs.
b) Directament als contenidors d'obres situats a la via pública, contractats a
càrrec seu.
c) Directament als llocs d'acumulació de terres i runes que han establert a
aquest efecte els serveis municipals.
d) Directament als llocs d'abocament definitiu que han habilitat els serveis
supramunicipals i/o municipals, situats dins o fora del terme municipal ja
siguin aquests materials residuals procedents d'obres majors o menors.

CVE 202210124915

Pàg. 21-62

2. En tots els lliuraments de terres i runes a què fa referència l’apartat 1
anterior, el promotor de l'obra és el responsable de la brutícia que s'ocasioni a
la via pública, i té l'obligació de deixar net l'espai urbà afectat. Quant a les
terres, runes i residus de la construcció, cal donar compliment als Decrets
161/2001 i 201/1994, o la normativa que els substitueixi en matèria de
residus de la construcció.

Article 16 .- Tanques d’obres

Data 22-9-2022

1. És obligatori instal·lar tanques en totes les construccions d'edificis, obres
exteriors i enderrocs i per ocupar la via pública amb materials destinats a
executar obres interiors.
2. Per a col·locar tanques i elements diversos de construcció d'obres, els
responsables han de sol·licitar i obtenir l'autorització adient de l'Ajuntament,
si aquests elements ocupen l’espai públic, ja que en un altre cas resten
autoritzats juntament amb la llicència urbanística.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3. Cal que les tanques que ocupin la via pública utilitzada per al pas de
vehicles o de vianants estiguin degudament senyalitzades amb indicacions
visuals de colors reflectants vermell i blanc. A més, durant les hores
nocturnes, han d'estar senyalitzades amb l'enllumenat de color vermell
corresponent, sense perjudici de la senyalització vertical i horitzontal que
especifica la corresponent Ordenança reguladora de circulació o la mateixa
Llei de trànsit, circulació i seguretat viària.
4. Quan les necessitats del trànsit o altres circumstàncies impedeixin instal·lar
tanques, s'han de substituir per ponts volats o bastides.

B

5. A les construccions i obres en què es produeixi abocament de runes, és
també obligatòria la instal·lació de tubs de descàrrega i les mesures
adequades que permetin evitar danys a persones o coses, o que no dificultin o
agreugin la circulació o l'ús normal de la via pública. En tot cas, la tanca o
element protector de l'obra ha de tenir una alçada mínima de 2,10 metres,
per impedir la caiguda de materials i d'enderrocs a les voreres i a les calçades.
6. Les tanques s'han d'instal·lar amb materials opacs (pre-fabricats de
fibrociment, de ciment, de fusta, entre d'altres materials semblants) i s'han de
col·locar de manera que no tinguin cap punt que pugui representar un perill
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per als vianants. S'exclou expressament, i no s’admeten, les malles
metàl·liques electrosoldades.
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7. Les tanques no poden ocupar una superfície de via pública superior a
l'autoritzada. En cas d'infracció, sense perjudici de les sancions procedents,
l'administració municipal ha d'obligar el contractista de l'obra que enderroqui
la tanca i en construeixi una altra dins dels límits autoritzats. En el cas que no
ho faci, ho han de fer els serveis municipals a càrrec seu. El propietari de les
obres és el responsable subsidiari de les obligacions establertes en aquest
article.

CVE 202210124915

Pàg. 22-62

8. Les autoritzacions per instal·lar tanques i elements diversos d'obres en
construcció s'han de sol·licitar a la vegada que la llicència d'obres, o de la
comunicació prèvia, a l'Ajuntament, que les ha de concedir o denegar a la
vista de l’informe tècnic previ dels serveis municipals. S'ha d'aportar un
croquis a escala màxima 1/500 on s'han de marcar les mides de:

Data 22-9-2022

a) Façana de l'immoble on s'hagi sol·licitat la llicència (o comunicació s escau)
d'obres majors o menors.
b) Mides i superfície de l'ocupació sol·licitada.
c) Amplada del carrer, diferenciant la mida de les voreres i la del vial.
d) Situació d'elements urbans que tinguin incidència en l'ocupació, com també
d'arbres, de fanals, de bancs, de zones d'estacionament i d'altres.
e) Especificació dels elements que es pretenen instal·lar i la seva col·locació.
9. A la demanda de llicència també s'ha d'especificar l'emplaçament i el
format dels tubs de càrrega i de descàrrega.

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

10. Tot i que en cada cas l'informe dels serveis tècnics ha d’especificar les
mides finals de l'ocupació en funció de les circumstàncies concretes, en
general:
a) S’ha de garantir sempre un pas accessible i universal per als vianants, en
vorera i/o calçada, d’una amplada mínima d’1,20 metres.
b)
Quan pertoqui s'ha de facilitar el pas mitjançant una passarel·la,
degudament protegida, il·luminada i senyalitzada per permetre el pas de
vianants. En aquests casos, quan s'hagi construït el sostre de la planta baixa,
s'ha de substituir immediatament la tanca per una marquesina de protecció
instal·lada a l'alçada d'aquest sostre.
c) En tot cas, la tanca s’ha de situar, com a màxim, a 1,50 metres de la
façana de la finca.
d) Immediatament després de l'execució del forjat sostre de la planta baixa,
s'ha de retirar la tanca i s'ha d'instal·lar un pont al nivell del forjat del primer
pis. Aquest pont ha de tenir un vol igual al de la vorera, quan aquesta sigui
inferior a 1,50 metres. El disseny del pont de protecció ha de ser
responsabilitat dels tècnics directors d'obra perquè compleixi correctament la
seva funció.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica
La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

PLAN_GEN_SIGN
1/2022/1217

Codi validació document:
14155463232636101214
Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat

Pàgina 22 de 62

Article 17 .- Entrades de vehicles a través de les voreres i reserves
per a càrrega i descàrrega
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1.En la sol·licitud i la llicència d’entrada, gual o reserva s'ha d'assenyalar la
llargària total de la vorada i de la vorera (roma, rebaixada o pintada) i la
categoria del carrer. En el cas que hi hagi dues entrades o reserves, o que
ambdues siguin del mateix tipus, la separació de les quals sigui inferior a
l'espai necessari per aparcar un vehicle automòbil normal, aquest espai s'ha
de repartir proporcionalment entre ambdues entrades o reserves. Cal actuar
de la mateixa manera en el cas d'una entrada o reserva respecte d'un xamfrà.

CVE 202210124915

Pàg. 23-62

2. La petició de la persona interessada per obtenir una zona de càrrega i
descàrrega s'ha de concedir exclusivament en aquells carrers, places o llocs
en general que no siguin en una zona de vianants o llocs similars, és a dir, on
sigui permesa la circulació de vehicles i es pugui aparcar a la via pública. Previ
informe tècnic es pot limitar el nombre de zones de càrrega i descàrrega en
zones determinades, en funció del nombre de zones preexistents, intensitat
de la circulació, amplada de les vies, estructura comercial o altres elements
objectius rellevants.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 22-9-2022

3. Amb caràcter general, i llevat supòsits excepcionals degudament justificats,
no es concedirà més d'una llicència d'entrada senyalitzada de vehicles per la
vorera, que impliqui la prohibició d'estacionar al seu davant, per cada edifici;
la possibilitat de ser atorgada aquesta llicència es reservarà per als
aparcaments comunitaris de vehicles dels edificis, quan n'hi hagi. No es
concediran llicències per entrar vehicles a través de la vorera dins de locals on
tinguin lloc activitats comercials o econòmiques, tret que l'entrada de vehicles
sigui necessària per al correcte desenvolupament de l'activitat, en el qual cas
la concessió de la llicència serà sempre possible, encara que prèviament
existeixi una altra entrada senyalitzada en el mateix edifici.
4. Les llicències per a guals, reserves d’aparcament a la via pública i zones a
càrrega i descàrrega poden ser revocades per l’Ajuntament, mitjançant
resolució dictada amb l’audiència prèvia de les persones interessades i amb
independència de la data de concessió de la llicència, en el supòsit de manca
d’ingrés en període voluntari, durant dos exercicis consecutius, o no
consecutius dins del període dels darrers quatre anys, i per part dels
subjectes passius obligats al pagament, de les taxes que es deriven d’aquests
aprofitaments especials de la via pública previstes en l’Ordenança fiscal
corresponent. També es poden revocar per raons d’interès públic, quan es
donin circumstàncies com nova urbanització, exigències de la circulació o
altres.

B

5. En determinats indrets principals del nucli urbà l’Ajuntament podrà
instal·lar elements de qualsevol mena (pilones, arcs, etc) amb la finalitat
d’evitar l’estacionament indegut de vehicles al damunt de la vorera. En
aquest casos, els titulars de llicències per a guals tindran dret a disposar,
abonant però les despeses corresponents que es generin, de sistemes
manuals o automàtics que els permetin d’accedir motoritzats a les seves
finques. Serà una obligació dels titulars de llicències de gual en aquests
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supòsits prendre les mesures adients per tal que els mecanismes que
impedeixen l’estacionament o la parada de vehicles sobre les voreres es
trobin en tot moment activats, tret dels períodes estrictament indispensables
per a l’entrada i la sortida puntual de vehicles a l’interior dels immobles.
L’incompliment reiterat de l’obligació establerta en aquest apartat pot
comportar la revocació de la llicència per a gual, mitjançant resolució
motivada dictada amb la prèvia audiència de les persones interessades.

Pàg. 24-62

6. En qualsevol supòsit d’extinció de les llicències a què es refereixen els
apartats anteriors, ja sigui per renúncia del titular o per resolució municipal,
el titular de la llicència haurà de refer a càrrec seu la vorera i/o la vorada
afectada seguint les normes i les instruccions municipals. També s’hauran de
retirar les plaques o qualsevol altre element de senyalització existent.

CVE 202210124915

Article 18 .- Càrrega i descàrrega de mercaderies a la via pública

Data 22-9-2022

1. L’activitat de càrrega i descàrrega de mercaderies s’ha de fer en les
zones reservades a aquest efecte, d’acord amb les indicacions de la
senyalització existent, i podran fer-ne ús tots els vehicles de professionals
que ho requereixin per a la realització d’aquestes operacions de càrrega i
descàrrega de mercaderies, i utilitzaran per això un màxim de 30 minuts,
llevat d’indicació distinta de la senyalització corresponent.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2. Es prohibeixen, al nucli urbà, les activitats de càrrega i descàrrega de
mercaderies, manipulació de caixes, contenidors, materials de construcció i
objectes similars a la via pública o espai obert entre les 22 hores i les 8
hores del dia següent (fins a les 9 hores els diumenges i festius), llevat de
casos excepcionals amb sol·licitud prèvia a l’Ajuntament. L’Ajuntament
senyalitzarà, si escau, aquelles zones on es poden fer activitats de càrrega i
descàrrega nocturna sense sorolls, amb mesures i controls adients.
3. Les persianes metàl·liques i portes d’accés a les zones de càrrega i
descàrrega es conservaran en perfecte estat de manteniment per evitar la
transmissió de sorolls.
4. Les carretes i carros de transport de mercaderies a les activitats es
condicionaran per evitar la transmissió de soroll als habitatges confrontants.

B

5. Les mercaderies, els objectes o els elements col·locats a la via pública o a
les voreres que impedeixin el pas mínim, en els termes que preveu per al
supòsit d’obres l’article 16 d’aquesta Ordenança, poden ser retirats pels
serveis municipal, a càrrec del seu propietari i sense la necessitat de cap
tràmit previ. Es pot procedir a la seva destrucció o abocament com a residu
amb caràcter immediat.
6. Regiran també, quant a la càrrega i la descàrrega de mercaderies, les
condicions addicionals que preveu l’Ordenança municipal de circulació de
vehicles i vianants.
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Article 19.- Cartells i elements de publicitat
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1. Sens perjudici d’allò que disposa la regulació sectorial específica sobre
publicitat, i llevat de la publicitat institucional, és totalment prohibit col·locar
sense autorització municipal cartells, adhesius, banderoles, pancartes,
rètols i altres objectes de suport destinats a la publicitat o a activitats de
caràcter comercial sobre qualsevol element del mobiliari urbà, i també sobre
béns privats instal·lats de forma permanent a la via pública i no destinats a
aquestes finalitats. No es poden instal·lar en cap cas suports d’informació o
de propaganda de qualsevol tipus a l’arbrat, elements del medi natural,
monuments, edificis catalogats, senyalitzacions de trànsit, fanals
d’enllumenat, semàfors, contenidors, papereres, ponts o elements similars,
llevat de la senyalització excepcional que, amb motiu d’una determinada
actuació municipal, instal·li l’Ajuntament, o s’autoritzi per a campanyes,
actes o celebracions d’institucions o entitats d’interès general.
2. L’encast de cartells a la xarxa de cartelleres del municipi resta reservat
només a l’Ajuntament i a les entitats sense finalitat lucrativa, i s’ha de
limitar quant a les entitats a un únic cartell per activitat i cartellera.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 22-9-2022

3. Fora de la xarxa municipal de cartelleres, només s’autoritza l’encast de
cartells a les cartelleres comercials autoritzades, i a les portes i aparadors
dels establiments comercials, sempre que s’hagi obtingut el consentiment
de la propietat. No es pot fer l’encast en façanes d’edificis, monuments,
temples, cementiri, equipaments, tanques de protecció d’obres i de
tancament de solars, estàtues, columnes, fonts, arbres, fanals
d’enllumenat, contenidors de residus, marquesines, mobiliari urbà i
elements anàlegs.
4. Es prohibeix col·locar publicitat sobre la part exterior dels vidres dels
vehicles, així com escampar i llançar tota classe de fullets o papers de
publicitat a la via pública. També es prohibeix la publicitat que empra com a
suport físic les persones o els animals.
5. Per les infraccions previstes en aquest article, les persones anunciants
responen directament i solidàriament, juntament amb els seus autors.

Article 20.- Col·locació de cartells i pancartes

B

Totes les pancartes i els cartells s’hauran de col·locar de manera que no
facin malbé ni embrutin la superfície de suport i que siguin de fàcil
extracció. Les associacions o entitats que realitzin o promoguin l’acció
hauran de prendre les mesures adients per evitar possibles molèsties als
vianants i als vehicles, i hauran de retirar el material emprat, amb inclusió
dels elements de lligament de les pancartes, quan finalitzi el termini
establert en el permís adient. En cas contrari, poden ser retirades d’ofici
per l’Ajuntament sense cap tràmit previ, amb repercussió del cost sobre la
persona o entitat infractora.
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Article 21.- Missatges publicitaris

https://bop.diba.cat

1. L’Ajuntament vetllarà per tal que el contingut de qualsevol modalitat
publicitària instal·lada a la via pública, o visible des de les vies i espais de
caràcter públic, no expressi missatges racistes, sexistes, homòfobs o
xenòfobs que indueixin a la violència o que siguin lesius o vexatoris per a
qualsevol col·lectiu.

Pàg. 26-62

2. En els supòsits recollits en el l’apartat 1 anterior, els agents de l’autoritat
podran retirar o intervenir els materials o mitjans emprats.

Article 22.- Publicitat dinàmica i directa a les bústies

Data 22-9-2022

CVE 202210124915

1. Únicament poden realitzar l'activitat de repartiment domiciliari de
publicitat (també anomenada de "publicitat directa a les bústies"),
consistent en la distribució de qualsevol tipus de suport material de
publicitat duta a terme mitjançant el lliurament directe als propietaris o als
usuaris d'habitatges, oficines i despatxos, o mitjançant la introducció
d'aquest material a les bústies individuals o a les porteries dels immobles,
a banda dels mateixos anunciants directament, les empreses de distribució
de material publicitari legalment constituïdes amb aquesta finalitat que
gaudeixin de les autoritzacions adients.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2. Resta exclosa de la regulació que aquest precepte preveu la publicitat
electoral, la institucional procedent de les administracions públiques i, en
general, aquella prevista a l'article 3.6 de la Llei del Parlament 9/2000, de 7
de juliol. Tanmateix, aquesta publicitat o informació haurà de respectar allò
que estableix l'apartat següent amb relació a l'indret on s'ha de deixar la
publicitat o la informació.
3. El material publicitari ha de ser dipositat a l'interior de les bústies dels
ciutadans, ciutadanes o persones jurídiques, o en aquells espais que els
veïns o les comunitats de propietaris hagin disposat per a la seva recepció, i
haurà d'estar plegat degudament tenint en compte les dimensions de les
boques de les bústies. Es prohibeix expressament deixar la publicitat a les
entrades, als vestíbuls, als accessos de finques (especialment a la porta
d'accés a la finca, encara que sigui per la part que dóna a la via pública), i
als elements comuns dels immobles no destinats a la recepció de
correspondència o publicitat, com ara taules, cadires, jardineres, etc.

B

4. Resta prohibida qualsevol activitat publicitària mitjançant suport acústic,
tret de casos molt puntuals i prèvia autorització expressa de l'Ajuntament.
La prohibició no afecta a la publicitat o tasca informativa de l’Ajuntament, ni
a la publicitat electoral que es regirà per les normes i acords de caràcter
específic aplicables.
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5. Tot el material publicitari que es reparteixi, amb independència de les
seves característiques, haurà de portar en un lloc visible una identificació de
l'empresa distribuïdora que inclourà la denominació, el NIF i el domicili
social.

https://bop.diba.cat

6. Les empreses distribuïdores de material publicitari, i els anunciants que
facin la distribució directament, s’han d'abstenir de dipositar publicitat en
aquelles bústies o finques que tinguin adherit algun rètol identificatiu de la
voluntat dels seus titulars o usuaris de no rebre'n.

CVE 202210124915

Pàg. 27-62

7. En els casos que la publicitat no la distribueixi una empresa autoritzada i
degudament legalitzada, o en què s'incompleixi el deure d’identificació
completa de l'empresa distribuïdora, seran responsables directament de les
infraccions comeses les empreses anunciants; en un altre cas, la
responsabilitat per les infraccions recaurà sobre l'empresa distribuïdora que
resulti identificada.

Article 23.- Pintades, grafits i similars en béns públics

Data 22-9-2022

Resta totalment prohibit de realitzar o posar qualsevol pintada, grafit,
gargot, inscripció, enganxina, rascada o expressió gràfica, amb qualsevol
matèria, en façanes o vidres d’immobles (incloses els privats si la façana
afectada dóna a l’espai public), parets, instal·lacions, monuments, edificis
catalogats, mobiliari urbà, transport públic, elements del paisatge urbà i
natural i de les vies públiques i béns públics en general.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Queden exclosos els murals artístics que es realitzin amb autorització
municipal.

Article 24.- Pintades i grafits en béns privats
Quan el grafit o pintada tingui lloc sobre un bé privat visible des de la via
pública serà necessària l’autorització expressa de l’Ajuntament, a més del
permís de la persona propietària del bé en qüestió.

Article 25.- Pintades ofensives
En tots els casos, es prohibeix qualsevol pintada que pugui incloure
elements ofensius cap a les persones o col·lectius.

B

Article 26.- Retirada de pintades i grafits. Responsabilitats
La infracció dels preceptes sobre pintades, grafits i enganxines dóna lloc a
la sanció corresponent, i també pot l’Ajuntament procedir a la retirada
immediata de l’element i/o a la intervenció dels materials o mitjans
emprats. L’Ajuntament pot netejar o reparar els danys subsidiàriament,
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amb càrrec a les persones responsables i sense perjudici de la imposició de
sancions.

https://bop.diba.cat

Article 27.- Ocupació de la via pública i autorització

Pàg. 28-62

1. Tota ocupació o prestació de serveis a la via pública resta sotmesa a
l’obtenció prèvia de la corresponent llicència o autorització municipal,
d’acord amb la normativa legal a la qual estigui subjecta. Els documents
que acreditin la llicència o autorització han de trobar-se en el mateix indret
en el qual té lloc l’activitat, i resta a disposició dels agents de l’autoritat per
la seva comprovació i examen.

CVE 202210124915

2. L’autoritat municipal i els seus agents poden ordenar el cessament
immediat de qualsevol activitat a l’espai públic que generi un risc o un
perill, ordre que ha de ser acomplerta amb celeritat.

Article 28.- Activitats cíviques i polítiques a la via pública

Data 22-9-2022

Quant a les activitats de caràcter cívic, polític, sindical o similar que
impliquin l’ocupació d’espais públics i/o la ubicació de béns o instal·lacions a
l’espai públic, requereixen llicència prèvia municipal pel que fa a les
condicions d’ocupació dels espais públics. Cal respectar les condicions
d’estètica i la normativa que afectin la instal·lació, les condicions de la
llicència i la legislació general reguladora del dret de reunió. Es garanteix i
es respecta, en tot cas, el dret constitucional de reunió.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Quan es tractarà d’exercir el dret de reunió i de manifestació pacífica a la
via pública no es requereix autorització prèvia, sinó que existeixi
comunicació en els termes que estableix la Llei orgànica reguladora del dret
de reunió.

Article 29.- Retirada de béns de la via pública
Qualsevol objecte, bé o material dipositat a la via pública o espai públic
sense l’autorització corresponent podrà ser retirat per l’Administració
municipal en tant que residu i dipositat en un altre lloc designat per
l’autoritat competent o bé destruït, sens perjudici de la sanció corresponent
a l’autor o autora de l’ocupació.

B

Article 30.- Deures de la propietat d’immobles i conservació
d’immobles
1. Les persones propietàries d’immobles com ara edificis, instal·lacions,
jardins, terrenys o solars estan obligades a mantenir-los en bon estat de
neteja, salubritat, seguretat i ornament, especialment les parts visibles des
de la via pública. També s’han d’instal·lar i mantenir els aparells d’aire
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condicionat, i d’altres serveis, en bon estat de manera que no desaigüin a la
via pública ni provoquin sorolls, vibracions, olors ni altres molèsties. Així
mateix s’han de mantenir en correctes condicions de neteja, seguretat i bon
ús elements com les xemeneies, dipòsits, celoberts, conduccions de serveis,
desguassos, parallamps, antenes i altres. Existeix també el deure específic
dels propietaris de desratitzar, desinsectar i desinfectar els solars, jardins,
terrenys i immobles.

Pàg. 29-62

2. A l’efecte de manteniment, seguretat, salubritat i ornament, els solars i
terrenys situats en el sòl urbà s’han de trobar tancats. Les tanques dels
solars s’han de situar alineades amb el carrer o via, han de tenir una alçada
mínima de 2,10 metres i ser opaques; no poden sobresortir en cap cas de la
línia de façana, ni suposar un perill per als vianants ni per a l’ús de les vies
públiques.

CVE 202210124915

3. La desatenció d’aquests deures dóna lloc a l’emissió de l’ordre municipal
d’execució de les obres i actuacions necessàries. L’incompliment de l’ordre
se sanciona amb la multa corresponent, compatible amb els mecanismes
d’execució forçosa de la multa coercitiva i de l’execució subsidiària que
portin a la solució de les deficiències detectades.

Data 22-9-2022

4. Es prohibeixen les accions de danyar, perjudicar, embrutar o deslluir
immobles, públics o privats.

Article 31.- Antenes parabòliques

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1. A l’exterior del volum edificat dels immobles únicament s’admet la
instal·lació d’una antena o equip terminal (parabòlica, convencional o altres)
per cada edifici i per cada funció no susceptible tecnològicament d’integració
amb altres en una mateixa antena. Si les antenes s’ubiquen a la coberta
dels edificis, cal triar la zona que millor les amagui de ser vistes des de la
via i espais públics.
2. No es permet la instal·lació d’antenes de cap mena a les obertures,
finestres, balconades, façanes i paraments perimetrals dels edificis, tret que
sigui possible urbanísticament protegir-les de ser vistes des de qualsevol via
pública o espai públic o comunitari, mitjançant elements constructius
permanents.

Article 32.- Focs i activitats pirotècniques

B

1. És prohibit encendre foc o mantenir-lo encès, amb qualsevol finalitat,
dins de tot el terme municipal i especialment a les zones arbrades, llevat
que es posseeixi una autorització expressa de l’Ajuntament. En queden
excloses les àrees habilitades per fer-hi barbacoes, sempre que compleixin
amb la normativa vigent i disposin de les mesures adequades per evitar
possibles incendis. Cal complir la normativa de la Generalitat sobre mesures
de prevenció d’incendis forestals.
Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica
La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

PLAN_GEN_SIGN
1/2022/1217

Codi validació document:
14155463232636101214
Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat

Pàgina 29 de 62

https://bop.diba.cat

A

2. També es prohibeix fer ús de material pirotècnic a la via i als espais
públics – especialment a les zones arbrades o de bosc- sense la
corresponent autorització, al marge dels usos autoritzats relacionats amb
manifestacions de la cultura tradicional.

Pàg. 30-62

Pel que fa als establiments de venda de productes pirotècnics, s’han
d’ajustar a la normativa sectorial aplicable. L’autorització municipal
determinarà el lloc, les distàncies mínimes respecte a terrenys forestals,
béns privats i públics, així com el material a emprar com a elements de
combustió de les fogueres, que en cap cas podran generar efectes tòxics,
contaminants o ser susceptibles d’explosió.

Data 22-9-2022

CVE 202210124915

3. Les fogueres de les revetlles de Sant Joan i similars, castells de focs,
festes populars i qualsevol altra activitat relacionada amb la manipulació de
productes pirotècnics, requeriran sempre el preceptiu permís de
l’Administració municipal, i hauran de comptar, obligatòriament, amb una
assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos per danys a
terceres persones i als béns públics i privats. És permesa l’encesa de petit
material pirotècnic amb caràcter individual, d’escassa potència (els coets o
petards ordinaris tipus piules, trons de metxa, voladors palmeres, etc.) i
sense molestar o posar en perill persones o béns, en ocasions com revetlles
populars o celebracions puntuals.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’Ajuntament establirà les condicions que hagin de complir les activitats
pirotècniques autoritzades a la via pública, com ara tronades, balls de
diables i de foc, cercaviles, etc. El mateix Ajuntament, o l’entitat
autoritzada, faran publicitat general del recorregut i de les mesures
d’autoprotecció que han d’adoptar els propietaris i usuaris d’immobles per
evitar danys a les finques i béns, sense necessitat de justificar notificacions
individuals; l’incompliment de les mesures d’autoprotecció esmentades
determina la impossibilitat d’obtenir una indemnització per possibles danys
produïts per les activitats de foc.
4. En tot cas, l’autorització municipal requereix la prèvia acreditació del
compliment de la normativa sectorial de seguretat aplicable per raó de
l’activitat que s’ha de realitzar.

Article 33 .- Armes a la via pública
1. És prohibit:

B

a) Portar armes a la via i als espais públics, llevat dels casos en què sigui
imprescindible el seu transport des del lloc on estan dipositades i/o
guardades per realitzar activitats lícites i sempre, en aquest darrer cas, que
hom disposi de les autoritzacions corresponents i que es vagi acompanyat
de la preceptiva llicència, autorització o targeta d’armes. Durant aquest
trasllat, les armes hauran d’anar desmuntades i sempre dins el seu estoig o
funda, de forma que no quedin a la vista. Es permet portar armes, d’acord
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b) Portar a la via i als espais públics altres objectes i/o instruments
especialment perillosos per a la integritat física de les persones (ganivets o
navalles, bats de beisbol, fuets, etc.), susceptibles de ser utilitzats com a
armes, sempre que siguin esgrimits amb perill o actitud amenaçadora.
c) Circular amb imitacions d’armes que, per les seves característiques,
puguin induir a confusió.

Pàg. 31-62

d) Exhibir objectes perillosos per a la integritat física de les persones, amb
la finalitat de causar intimidació.

CVE 202210124915

2. La tinença, el transport i l’ús d’armes han de respectar allò que
s’estableix en l’apartat anterior i les determinacions establertes en la
legislació vigent en matèria d’armes (Llei de protecció de la seguretat
ciutadana i Reglament d’armes), l’incompliment de la qual comportarà
l’adopció de la mesura cautelar del comís, sens perjudici de la imposició de
les sancions corresponents, d’acord amb la legislació sectorial aplicable.

Data 22-9-2022

Article 34.- Servituds per a senyalització i mobiliari urbà

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Els titulars de les finques limítrofs amb la via pública han de facilitar la
instal·lació, especialment en les façanes i amb caràcter permanent o
temporal, de fanals, senyals de circulació, papereres, contenidors de residus
quan resulti inconvenient situar-los en altres indrets o altres elements del
mobiliari urbà. Igualment han de permetre la instal·lació temporal durant
espais curts de temps d’elements que no malmetin la finca ni obstaculitzin
els drets de gaudi i d’intimitat dels seus ocupants, quan sigui convenient per
a facilitar activitats d’interès general que organitzi, promogui o autoritzi
l’Ajuntament, com per exemple llums i ornaments nadalencs, pancartes i
espectacles populars o festius. Es tracten, aquestes, d’unes obligacions de
la propietat que no donen lloc a indemnització.
En tot cas, l’Ajuntament té la potestat d’ubicar en les façanes dels immobles
particulars senyals, cables, rètols amb el nom de la via pública i altres
elements.
Les tasques esmentades en aquest article que porti a terme l’Ajuntament es
faran amb la màxima cura i diligència, per tal d’evitar molèsties als titulars
de les finques afectades.

B

Article 35.- Nom de les vies públiques
1. Les vies públiques s’identifiquen amb un nom diferent per a cadascuna
d’elles, que ha de ser aprovat per l’Ajuntament, mitjançant acord de Junta
de Govern i previ informe de la Comissió sobre nomenclàtor establerta. No
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2. La retolació de les vies públiques té el caràcter de servei públic i es podrà
portar a terme mitjançant una placa o similar, que es fixarà en un lloc ben
visible, com a mínim a l’entrada i a la sortida de cada via pública. A les
places serà a l’edifici més preeminent i als principals accessos.
3. El procediment administratiu per a la denominació de les vies públiques
es pot iniciar d’ofici o a petició de particulars.

Pàg. 32-62

Article 36 .- Numeració de les finques

CVE 202210124915

1. El rètol del número de finca, la fixació del qual és una potestat municipal,
l’ha de col·locar la persona propietària de l’edifici o solar al costat de la
porta principal o en un altre indret apte de la façana seguint les indicacions
i els requisits que fixi l’Ajuntament, i s’ha de conservar, en tot moment, en
perfecte estat de visibilitat i neteja. El número el determina i el modifica en
tot cas l’Ajuntament, el qual té la també la facultat de modificar-lo.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 22-9-2022

2. La col·locació dels rètols i la numeració dels carrers i immobles és a
càrrec del promotor de l’edifici, quan es tracta de nova construcció. A
aquest efecte, quan el promotor proposi una numeració, aquesta serà
acceptada o rebutjada per l’Ajuntament segons les normes internes de
numeració. Al moment de l’atorgament de la llicència d’obres, s’indicarà a la
persona sol·licitant la numeració de l’edifici que haurà de fer constar a l’hora
d’escripturar-ne la propietat. La col·locació de la senyalització de la
numeració serà un requisit necessari per a l’obtenció de la llicència
d’ocupació.
3. La inexistència, a les finques, de l’element indicador de la numeració
corresponent, o la discordança amb el que hi ha d’haver instal·lat, d’acord
amb la numeració oficial assignada pels òrgans competents, determina la
possibilitat de requerir la persona propietària per tal que instal·li la indicació
correcta de numeració. En cas que no procedeixi a instal·lar la numeració o
a substituir la indicació errònia, es pot procedir a l’execució subsidiària, al
seu càrrec, per part de l’Ajuntament i sens perjudici de la imposició de les
sancions corresponents.

Article 37.- Jardins, espais lliures i terrenys privats

B

Els jardins privats, les plantacions, els espais lliures i els terrenys no
urbanitzats constitueixen un element important de l’ecosistema del municipi
i, com a tal, les persones que en són propietàries els han de mantenir en
bon estat a fi de facilitar, especialment, la mobilitat de les persones per la
via pública i l’evitació de molèsties. Aquests espais, inclosos el sòl
urbanitzable i no urbanitzable en estat rural, no es poden tenir en estat
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seguretat,

ornament

o
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Els titulars afectats per l’existència d’una plaga tenen l’obligació d’aplicar les
mesures fitosanitàries, o els plans d’acció, que estableixi la legislació vigent.

Article 38 .- Establiments de pública concurrència i tranquil·litat
ciutadana

Pàg. 33-62

1. Les persones responsables d’establiments de pública concurrència estan
obligades a vetllar per l’ordre públic i el descans veïnal.

CVE 202210124915

2. Les persones titulars d’establiments públics han de complir estrictament
l’horari autoritzat a la llicència municipal o a qualsevol altra norma o
disposició aplicable.
3. Les persones titulars són responsables d’adoptar les mesures adequades
i, almenys, d’informar de la reglamentació vigent a l’efecte, per evitar actes
no cívics o molestos de la seva clientela a l’entrada o a la sortida del local.

Data 22-9-2022

4. Quan, per ells mateixos, no puguin evitar aquestes conductes, han
d’avisar els cossos o les forces de seguretat i col·laborar en tot moment en
la resolució o prevenció de possibles alteracions de l’ordre o la convivència
ciutadana.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

5. Els titulars d’establiments de pública concurrència que contractin serveis
de vigilància són responsables de les actuacions d’aquest serveis i de
col·laborar amb els cossos de seguretat.
6. La brutícia de la via pública produïda a l’entorn d’un establiment que
serveixi consumicions, begudes o aliments, per persones que hi entren i hi
surten o hi compren, o bé per persones que fan ús de la terrassa situada a
la via pública, és responsabilitat de la persona titular de l’establiment.
L’Ajuntament pot ordenar als titulars la instal·lació a càrrec seu de
contenidors de residus, papereres o cendrers en aquests espais de la via
pública, i la seva neteja i manteniment. La desatenció d’aquests deures i
dels requeriments dóna lloc a la revocació de les llicències.

Article 39.- Menors

B

1. D’acord amb el que estableix la Convenció de les Nacions Unides sobre
els drets dels infants, totes les mesures de caràcter sancionador adoptades
per les autoritats municipals que puguin afectar els menors atendran
principalment l’interès superior d’aquest.
2. Quan les persones infractores d’aquesta Ordenança siguin menors, i amb
la finalitat de protegir els drets de l’infant o adolescent, el seu
desenvolupament i formació, se substituiran, totalment o parcialment, les
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sancions pecuniàries per mesures correctores, com ara l’assistència a
sessions informatives, treballs per a la comunitat o qualsevol altre tipus
d’activitat de caràcter cívic. A aquest efectes, els equips tècnics competents
s’entrevistaran amb els pares o tutors legals i, en qualsevol cas, amb el
menor infractor, per tal de poder proposar la mesura correctora substitutiva
de l’acció pecuniària més adequada. La mesura correctora substitutòria
haurà d’obtenir la conformitat del menor i dels seus pares, tutors o
guardadors.

Pàg. 34-62

3. Els pares i mares, tutors i tutores i guardadors o guardadores poden ser
considerats responsables solidaris, si la llei així ho permet, de les infraccions
comeses per menors quan concorrin, per part d’aquells, dol, culpa o
negligència, incloent-hi la simple inobservança. També les mateixes
persones són sempre responsables civils subsidiaris dels danys produïts per
les infraccions comeses pels menors d’edat que depenguin d’elles.

Data 22-9-2022
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4. En tot cas, qualsevol denúncia, incoació d’un expedient o eventual
imposició d’una mesura correctora a un menor serà també notificada als
seus pares o mares o tutors o tutores, amb dret a formular al·legacions.
Aquestes persones seran cridades a assistir a les sessions d’atenció
individualitzada o als cursos de formació o altres activitats que, si s’escau,
s’imposin com a alternativa a la sanció pecuniària de les infraccions
comeses pels menors que depenguin d’ells.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

5. Tots els infants tenen el dret d’anar a l’escola, i entre els sis i els setze
anys el deure d’anar-hi. És responsabilitat dels pares o tutors o guardadors
garantir-los l’exercici normal d’aquest dret i deure. Els agents de l’autoritat
han de protegir i conduir al seu centre escolar o al seu domicili, segons el
cas, qualsevol infant d’aquestes edats que, durant l’horari escolar, sigui al
carrer.
6. Els menors abandonats o extraviats seran acompanyats a les
dependències de la Policia Local com a mesura de protecció. Els menors
abandonats han de ser lliurats a les autoritats competents (serveis d’Atenció
a la Infància de la Generalitat), mentre que els menors extraviats han de
ser retinguts en custòdia a disposició dels seus pares o tutors o guardadors.
L’autoritat municipal ha d’informar immediatament la Policia de la
Generalitat (Mossos d’Esquadra) d’haver trobat un menor en aquestes
condicions.

Article 40.- Deures generals
d’immobles respecte dels altres

de

les

persones

posseïdores

B

Totes les persones propietàries o ocupants d’immobles, edificis,
construccions, instal·lacions o altres béns de titularitat privada estan
obligades a evitar que, des d’aquests, pugin produir-se conductes o
activitats que alterin innecessàriament el descans i el benestar a altres
persones.
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1. La intervenció municipal pel que fa al control dels sorolls i de les
vibracions, singularment en hores de descans nocturn, se centrarà
especialment en els que hagin estat provocats pel volum de la veu humana
o activitats directes de les persones, com el moviment de mobles o la
realització d’obres domèstiques, animals domèstics, funcionament
d’electrodomèstics, aparells i instruments musicals o acústics, funcionament
d’instal·lacions d’aire condicionat, ventilació o refrigeració.

CVE 202210124915

Pàg. 35-62

2. En tot cas, els veïns han d’evitar molestar als altres veïns amb sorolls
innecessaris com ara tancaments de porta bruscos, crits, música molt alta,
celebració de festes, funcionament d’electrodomèstics sorollosos o altres
comportaments similars. Entre les 21 hores de la nit i les 9 hores de
l’endemà no és permès l’ús d’aparells domèstics sorollosos, instruments
musicals, aparells de música, cants, màquines o instruments de treball,
reparacions, manipulació de materials, canvis de mobles o altres activitats
que puguin destorbar el descans aliè del veïnat, si racionalment se superen
els valors límit que preveu l’Ordenança municipal reguladora dels sorolls i
les vibracions.

Data 22-9-2022

3. Es prohibeix als espais públics i al transport públic pertorbar el descans i
la tranquil·litat, en qualsevol hora, mitjançant el funcionament d’aparells de
televisió, ràdio, musicals o altres aparells, o bé mitjançant cants, crits,
baralles o altres actes molestos. També es prohibeix escoltar música alta en
vehicles privats amb els vidres o les portes obertes, si s’escolta a l’exterior
del vehicle.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

4. S’aplicarà en els seus propis termes, en aquesta matèria, l’Ordenança
municipal vigent sobre el soroll i les vibracions, a la qual aquesta norma es
remet expressament.

Article 42 .- Pudors i altres emissions
1. Es prohibeix, d’una manera general, qualsevol acció o omissió que generi
l’emissió d’olors molestes, nocives i/o perjudicials per a les persones i el
medi ambient.
2. La persona responsable de la producció d’aquests olors és obligada a dur
a terme les accions oportunes perquè cessin les causes que les van motivar,
sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.

B

3. En el cas de realitzar-se operacions susceptibles de desprendre bafs o
emanacions molestes o pudents, s’han de fer en locals condicionats per tal
que no passin a l’exterior.
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4. Els fums, bafs, vapors i altres efluvis contaminants, qualsevol que en
sigui l’origen, s’han d’evacuar a l’exterior mitjançant conductes, xemeneies
o extractors, segons els casos.

https://bop.diba.cat

5. No es pot llençar a l’exterior fums, bafs i gasos, vapors o aire amb
substàncies en suspensió o temperatura diferent de l’ambient, per les
façanes o patis de tot tipus.

Article 43 .- Barbacoes

CVE 202210124915

Pàg. 36-62

1. Només es poden fer barbacoes dins de les àrees recreatives i
d’acampada expressament autoritzades amb aquesta finalitat, així com en
parcel·les privades, sempre que disposin de mesures adequades de
precaució i prevenció d’espurnes que puguin originar possibles incendis i
s’ajustin a les exigències de les ordenances municipals.
2. En qualsevol cas, les barbacoes que tinguin lloc en els espais privats, es
faran de forma que s’intenti evitar al màxim la producció de fums i olors
que puguin alterar la normal convivència.

Data 22-9-2022

3. Es prohibeix l’abocament de cendres incandescents als contenidors de
recollida de residus.

Article 44 .- Activitats domèstiques quant a roba, plantes i neteja

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1. El desenvolupament d’activitats domèstiques, com regar plantes,
estendre roba, netejar catifes i tovalles, evacuar fums, aigua o brossa a
l’interior dels immobles i les comunitats de veïns, cal que es mantingui dins
els límits que exigeixen la convivència ciutadana i el respecte als altres.
2. Es prohibeix espolsar tapissos, catifes, llençols i qualsevol roba o objecte
en balcons i finestres que donin a la via pública. L’activitat de regar plantes
col·locades en balcons o finestres s’ha de fer amb la precaució adient per
evitar molèsties o danys, especialment pel que fa referència als esquitxos o
vessaments d’aigua fora de l’habitatge.
3. Es prohibeix tenir a la vista del públic, a les obertures de les cases i a les
baranes exteriors de les terrasses i balcons roba estesa, i qualsevol altra
mena d’objecte que sigui contrari a l’estètica de la via pública.

B

4. Els testos i les jardineres dels balcons i les finestres no poden sobresortir
dels límits del balcó o finestra on estiguin instal·lats, i han d’estar fixats a fi
d’evitar que es desprenguin cap a les plantes inferiors de l’edifici o sobre la
via pública. Ha d’existir un sistema de recollida de l’aigua que faci que
aquesta no caigui a les plantes inferiors ni a la via pública.
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Article 45. Activitats a l’interior dels immobles i comunitats de veïns

A

Es prohibeix:

-

Pàg. 37-62

-

Feines de reforma, conservació o millora dels immobles (construcció,
fusteria, o altres de semblants) que impliquin el desenvolupament
d’activitats pròpies d’obra ordinària.
Feines de reparació o instal·lació d’electrodomèstics, aparells elèctrics
o instal·lacions auxiliars
Activitats ocasionals com traslladar, adequar o moure mobles, o
accionar sistemes de tancament d’espais interiors o exteriors.
Activitats que suposin aixecament del volum de la veu humana o de
les activitats de les persones, com el cant o l'emissió de música amb
instruments musicals.

CVE 202210124915

-

https://bop.diba.cat

1. Dins la franja horària compresa entre les 21 hores i les 9 hores,
l’execució de:

En tot cas, aquesta prohibició opera només si les activitats comporten
superar racionalment els valors límit nocturns que estableix l’Ordenança
municipal sobre sorolls i vibracions.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 22-9-2022

2. És prohibit de pertorbar la vida dels veïns, amb crits, cants, sons o altres
tipus de sorolls dels animals domèstics, tant si es troben a l’interior de
l’habitatge, com si s’ubiquen en terrasses, terrats, galeries, balcons,
passadissos, escales, patis o similars, especialment entre les 21 i les 9
hores. Aquesta prohibició es farà extensiva a la resta del dia, quan es
comprovi per l’autoritat competent o els seus agents que aquests animals
amb els seus sons, crits o cants provoquen molèsties al veïnat, encara que
aquestes es produeixin en horari diürn.
3. No es permet deixar gossos o altres animals domèstics sols en terrasses,
terrats, galeries, balcons, passadissos, escales, patis o similars de
l’habitatge, quan puguin ocasionar molèsties al veïnat o als vianants, per
miccions, defecacions o altres comportaments.
4. No es permet en els habitatges, locals i aparcaments portar a terme
activitats habituals que objectivament resultin molestes per al veïnat.

Article 46.- Prohibició d’emissions molestes

B

Els titulars d’activitats o habitatges han d’evitar que es produeixin emissions
de pols, olors, bafs i altres agents físics que puguin resultar nocius,
molestos o perjudicials per a les persones o el medi ambient.

Article 47.- Animals i la seva tinença
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1.Pel que fa als animals i la seva tinença, els diferents aspectes relacionats
amb el civisme i la convivència, com ara sorolls, estada en domicilis o altres
indrets causant molèsties al veïnat, higiene, deures censals, accés a
determinats indrets i establiments, excrements i miccions als espais públics,
abandó, circulació amb corretja o cadena, animals potencialment perillosos i
altres resten regulats per l’Ordenança municipal reguladors de la protecció
dels animals i la seva tinença (BOPB núm. 195, de 14-08-2004). Caldrà
aplicar l’esmentada Ordenança municipal sectorial, també en allò que fa
referència a infraccions i sancions.

Pàg. 38-62

2. Es prohibeix abocar o deixar menjar a l’espai públic destinat a animals,
tret de casos excepcionals autoritzats.

Article 48.- Alarmes

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 22-9-2022

CVE 202210124915

1. Quan es pretengui instal·lar en qualsevol immoble (industrial, residencial,
comercial, d’equipaments o altres) un sistema electrònic d’alarma és
obligatori presentar un escrit a l’Ajuntament comunicant-ho, expressant les
característiques i condicions tècniques del sistema d’alarma, indicació
exacta del seu emplaçament a la façana o exterior i certificat de l’empresa
instal·ladora sobre l’homologació i correcció tècnica del sistema. També cal
facilitar, en el moment de la instal·lació i quan es produeixi qualsevol
variació, els noms, adreces de contacte i telèfons d’almenys tres persones
físiques (o alternativanent les dades d’una empresa de seguretat que
assumeixi la tasca) que es facin responsables d’atendre els requeriments
relacionats amb qualsevol incidència, anomalia o avís que tingui relació amb
l’alarma, i d’obrir l’edifici i desactivar l’alarma quan calgui. Si s’aprecia
alguna anomalia o omissió en la comunicació, l’Ajuntament emetrà el
requeriment adient dins del termini màxim d’un mes.
2. Si les persones responsables de l’alarma no són localitzades, o bé si la
desconnexió no té lloc per qualsevol causa, la Policia Local resta facultada
per a desconnectar-la amb els mitjans que calguin, amb la finalitat de
garantir la tranquil·litat i la convivència ciutadanes. No es generarà
responsabilitat en aquests casos pels danys causats ni pels que es puguin
derivar de la manca de protecció per la desconnexió del sistema.
3. Les alarmes en vehicles han de seguir les prescripcions establertes en la
seva homologació tècnica. Si l’alarma es posa en marxa i el titular o
posseïdor del vehicle no la desconnecta, el vehicle podrà ser retirat
immediatament de la via pública.

B

Article 49.- Comprovació de sorolls, vibracions, olors i altres
emissions, i cessament immediat
1. La Policia Local o els tècnics municipals comprovaran d’ofici o a
requeriment de terceres persones si els actes o les activitats que es
desenvolupin suposen incompliment del que disposa aquesta Ordenança o
Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica
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la reguladora dels sorolls i les vibracions, i la resta de la normativa vigent,
en matèria de sorolls, vibracions i olors. L’apreciació de la infracció es
deduirà de l’informe emès a l’efecte.

https://bop.diba.cat

2. L’avaluació dels emissors acústics que puguin ser manipulats en volum o
intensitat pel causant del soroll (veus, cops, arrossegament de mobles,
televisors, equips de so i altres), quan no sigui possible el seu mesurament
amb sonòmetre, l’ha de realitzar el tècnic, inspector municipal o agent de la
Policia Local amb criteris normals d’intencionalitat i desproporcionalitat per
volum alt, de tal manera que aquests es puguin considerar com excessius,
sense necessitat de mesuraments amb aparella sonòmetres.

CVE 202210124915

Pàg. 39-62

3. Qui infringeixi aquesta Ordenança serà requerit a cessar l’activitat
pertorbadora objecte de la infracció i, en els casos que no es pugui localitzar
la persona responsable del sistema que emet el soroll o les olors, la Policia
Local o els serveis municipals competents portaran a terme les actuacions
necessàries per a fer cessar la molèstia als veïns.

Data 22-9-2022

4. Poden no ser objecte de denúncia les persones infractores quant a
emissions de sorolls, vibracions o olors a l’interior dels edificis, quan a
requeriment de la policia o dels serveis municipals cessin immediatament
l’activitat pertorbadora, si no existeix reincidència. En cas de negativa,
continuació o reincidència en l’activitat es cursarà la denúncia.

Article 50.- Informació a ocupants d’immobles

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La junta de la comunitat de propietaris, els promotors/constructors
immobiliaris, els administradors de finques i els arrendadors han d’informar
els ocupants dels habitatges sobre el conjunt d’aquesta Ordenança quant a
deures cívics inherents a la residència en un domicili respecte del veïnat.
També els hauran d’informar sobre la forma d’accedir al text complet de
l’Ordenança (web de l’Ajuntament, Oficina d’Atenció Ciutadana, Butlletí
oficial, etc.).

Article 51 .- Prevenció i resolució alternativa de conflictes
1. L’ajuntament donarà prioritat a totes aquelles mesures municipals
encaminades a la prevenció per a la convivència ciutadana i el civisme en
l’espai públic i comunitats de veïns.

B

2. L’Ajuntament, a través dels serveis municipals competents, promourà
especialment la mediació i la resolució de conflictes entre ciutadans i
ciutadanes com a eina bàsica per aconseguir una societat més dialogant i
més cohesionada com a filosofia de servei.

Article 52.- Tasca inspectora i compliment de l’Ordenança
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1. Els serveis municipals han de vetllar pel manteniment de la pacífica
convivència dins de les seves competències i pel compliment d’aquesta
Ordenança, per la qual cosa totes les activitats que aquesta regula queden
subjectes a l’acció inspectora de l’Ajuntament, la qual es podrà dur a terme
en qualsevol moment, sense perjudici de les accions específiques de control
de les activitats i de revisió de les autoritzacions i de les llicències
municipals.

Pàg. 40-62

2. És competència municipal la vigilància i inspecció, així com la sanció, de
les infraccions comeses contra aquesta Ordenança, sens perjudici de les
competències que puguin correspondre a altres autoritats en aplicació de la
normativa vigent.

Article 53.- Responsabilitat administrativa i altres

per

les

Data 22-9-2022

directa

infraccions

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article
54.Responsabilitat
administratives

CVE 202210124915

Les accions o omissions que vulnerin allò que regula aquesta Ordenança
generen responsabilitats de naturalesa administrativa, sens perjudici de la
que pugui ser exigible per via penal o civil. En aquest sentit, quan l’autoritat
municipal pressuposi, en qualsevol moment del procediment administratiu
sancionador, que els fets o les conductes originadors d’infraccions
administratives puguin derivar en actes il·lícits penals, ho haurà de
comunicar immediatament a l’òrgan competent de l’administració de
Justícia, per tal d’exigir responsabilitats penals en les quals hagin pogut
incórrer les persones infractores, i suspendrà l’esmentat procediment fins
que es resolgui la via penal.

Responen directament per les infraccions previstes en aquesta Ordenança,
segons el cas:
a) Les persones autores materials, sigui per acció o per omissió, tret que
siguin menors d’edat o que hi concorri alguna causa legal d’impunibilitat,
cas en què seran responsables directes i solidaris, si la llei ho permet, els
pares, mares, tutors o guardadors legals quan concorrin, per part
d’aquestes persones, dol, culpa o negligència, incloent-hi la simple
inobservança. També les mateixes persones són sempre responsables civils
subsidiàries dels danys produïts per les infraccions comeses pels menors
d’edat que depenguin d’elles.

B

b) Les persones titulars o propietàries de vehicles amb els quals s’ha comès
la infracció, sempre que aquestes siguin les que condueixin en el moment
de la comissió de la infracció, o no es pugui identificar la persona
conductora.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica
La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

PLAN_GEN_SIGN
1/2022/1217

Codi validació document:
14155463232636101214
Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat

Pàgina 40 de 62

A

c) La persona propietària o posseïdora de l’animal i la que, per acció o
omissió, hagués participat en la comissió de la infracció, d’acord amb la
legislació vigent en matèria d’animals domèstics o potencialment perillosos.

https://bop.diba.cat

d) Les persones titulars de les llicències o autoritzacions municipals.
e) Les persones titulars dels establiments i organitzadores d’espectacles, si
no tenen concedides la llicència o autorització municipal corresponent.

Pàg. 41-62

f) Totes aquelles persones que apareguin com a responsables directes en
les disposicions d’aquesta ordenança.

Article 55.- Responsabilitat solidària

CVE 202210124915

En aquells casos en què el compliment de les obligacions previstes en
aquesta Ordenança correspongui a diverses persones conjuntament i no
sigui possible determinar el grau de participació de cada una d’elles en la
comissió de la infracció, respondran totes elles solidàriament tant de les
infraccions que cometin com de les sancions que se’ls imposin.

Data 22-9-2022

Article 56.- Potestat sancionadora de l’Ajuntament

Article 57.abreujat

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En l’exercici de la seva potestat sancionadora l’Ajuntament, dins de les
seves competències i per a una adequada ordenació de les relacions de
convivència i d’ús dels serveis, equipaments, béns i espais públics de
Vilafranca del Penedès, sancionarà les accions, les omissions i les conductes
contràries a aquesta Ordenança mitjançant el corresponent procediment
sancionador.

Principis del procediment sancionador i procediment

1. El procediment administratiu sancionador respectarà els principis i les
garanties constitucionals i legals aplicables; s’aplicarà en tots els casos,
amb independència de la qualificació de la infracció, de l’import de la sanció
pecuniària i de si es tracta o no d’una infracció flagrant amb acta o
denúncia, el procediment abreujat previst a l’article 18 del Decret
278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació
en els àmbits de competències de la Generalitat de Catalunya.

B

2. Un cop dictat l’acord d’iniciació del procediment sancionador, la persona
instructora nomenada ha de formular una proposta de resolució en què
s’han d’exposar els fets imputats a la persona expedientada, les infraccions
que aquests poden constituir, les sancions aplicables que es proposen,
l’autoritat competent per a resoldre i la normativa que li atorga aquesta
competència. Aquesta proposta de resolució s’ha de notificar a les persones
interessades, juntament amb l’acord d’iniciació del procediment i la indicació
Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica
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que es tracta d’un procediment abreujat, per tal que en el termini de deu
dies hàbils (quinze dies hàbils si la presumpta infracció és greu o molt greu)
puguin aportar i proposar les proves de les quals intentin valer-se, i al·legar
tot allò que considerin adient en defensa dels seus drets o interessos.

Pàg. 42-62
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3. Si les persones presumptament infractores reconeixen la seva
responsabilitat i abonen voluntàriament les sancions pecuniàries proposades
en la proposta de resolució, en el mateix termini de deu dies (quinze dies si
es tracta d’infracció greu o molt greu) des de la seva notificació, podran ferho amb un 50 per 100 de reducció de l’import de la multa. Realitzat el
pagament voluntari, es té per conclòs el procediment sancionador, amb les
conseqüències de la reducció del 50 per 100, renúncia a presentar
al·legacions, finalització del procediment i de la via administrativa sense la
necessitat d’una resolució expressa i obertura del termini per a interposar
recurs judicial contenciós a partir de la data de pagament.

Data 22-9-2022
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4. Transcorregut aquest termini de deu o quinze dies, si no s’ha fet el
pagament, i després de l’eventual pràctica de la prova, l’instructor, sense
cap altre tràmit, ha d’elevar l’expedient a l’alcalde o al regidor o regidora en
qui l’alcalde hagi delegat, per tal que s’adopti la resolució definitiva que
correspongui. Les sancions són executives des del moment en què siguin
definitives en via administrativa.

Article 58.- Infraccions administratives

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Constitueixen infracció administrativa d’aquesta Ordenança les accions i
omissions que representin vulneració dels seus preceptes, tal com estan
tipificats en els articles corresponents.

Article 59.- Delegació de la competència sancionadora i
l’Ajuntament en altres jurisdiccions
1. L’alcalde pot delegar la competència per iniciar els procediments
sancionadors que s’hagin de tramitar com a conseqüència de l’aplicació
d’aquesta Ordenança, i per a finalitzar-los mitjançant la resolució adient.
La delegació d’aquestes facultats es pot fer en òrgans diferents del mateix
Ajuntament. Les resolucions dels expedients sancionadors han d’indicar
clarament quin és el precepte infringit i quins són els perjudicis provocats
en nom del civisme i la bona convivència.

B

2. Quan la conducta atempti greument contra la convivència ciutadana,
l’Ajuntament, si és procedent, es personarà, en la condició que correspongui
segons la legislació processal vigent, en les causes obertes als jutjats i
tribunals.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica
La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

PLAN_GEN_SIGN
1/2022/1217

Codi validació document:
14155463232636101214
Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat

Pàgina 42 de 62

Article 60.- Via de constrenyiment i restriccions quant a
subvencions i ajuts en cas d’impagament
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A

1. Les sancions pecuniàries que es deguin a l’Ajuntament per infraccions a
aquesta Ordenança es poden exigir per la via de constrenyiment.

CVE 202210124915

Pàg. 43-62

2. L’impagament de les sancions pecuniàries previstes en aquesta
Ordenança, l’incompliment de les mesures alternatives acordades o la
manca de pagament de les quantitats acordades en concepte de danys i
perjudicis, per part de les persones infractores sancionades mitjançant
resolució ferma, constitueix causa de la impossibilitat d’accedir les persones
sancionades a tota mena de subvencions, auxilis i ajuts que té establerts
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, sense necessitat que la
impossibilitat consti expressament en les bases o acords relatives a les
subvencions.

Article 61.- Classificació de les infraccions

Data 22-9-2022

Les infraccions d’aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus o molt
greus. La tipificació general d’infraccions s’estableix sens perjudici de les
tipificacions específiques que, amb relació a les accions o omissions
contràries a aquesta Ordenança, es regulen en la corresponent legislació
sectorial aplicable, la qual si existeix serà d’aplicació preferent.
Les sancions que es poden imposar als responsables de les infraccions són,
d’acord amb l’article 141 de la Llei bàsica de règim local, les següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

a) Les infraccions lleus es sancionaran amb multes de fins a 750 euros.
b) Les infraccions greus es sancionaran amb multes de fins a 1.500
euros.
c) Les infraccions molt greus es sancionaran amb multes de fins a 3.000
euros.
La sanció concreta i quantificada numèricament per a cada infracció
s’especifica en l’Annex d’aquesta Ordenança. L’Annex estableix, per a les
diferents infraccions lleus, greus i molt greus, l’article de l’Ordenança
(precepte i apartat) en cada cas infringit, el resum de la infracció (cal estar,
però, a la descripció més precisa i àmplia de l’Ordenança) i l’import de la
sanció pecuniària en cada supòsit aplicable, expressada en euros.

B

Tanmateix, l’import de la sanció en cada supòsit concret objecte d’expedient
sancionador podrà ser incrementat, amb el límit màxim previst en aquest
article per a cada classe d’infracció, en funció de la gravetat i de les
peculiaritats de les accions o omissions, aplicant els criteris establerts en
l’article següent.

Article 62.- Criteris de graduació
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1. Les sancions tipificades en aquesta Ordenança que no tinguin graduació
regulada en la normativa sectorial aplicable es graduaran tenint en compte
el caràcter de molt greu, greu o lleu en funció dels criteris establerts en
l’apartat següent, els quals poden ser valorats conjuntament o
separadament.
2. La imposició de les sancions previstes en aquesta Ordenança es guiaran
per l’aplicació del principi de proporcionalitat i, en tot cas, es tindran en
compte els criteris de graduació següents:

Pàg. 44-62

L’alteració del medi ambient o de la salut de les persones
L’existència d’intencionalitat
La naturalesa dels perjudicis causats
La reincidència i la reiteració
La gravetat de la infracció
El benefici econòmic o d’una altra mena obtingut per les persones
infractores.

CVE 202210124915

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Article 63.- Reincidència i reiteració

Data 22-9-2022

S’entén que hi ha reincidència quan s’ha comès en el termini d’un any més
d’una infracció d’aquesta Ordenança i així s’ha declarat per resolució ferma.
Hi ha reiteració quan la persona responsable ja ha estat sancionada
anteriorment per infraccions d’aquesta Ordenança o quan s’estan instruint
altres procediments sancionadors per infraccions d’aquesta Ordenança.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 64.- Impossibilitat d’un benefici particular superior
En la fixació de les sancions administratives de multa es tindrà en compte
que l’import de la sanció no resulti més beneficiós per a la persona
infractora que el compliment de les normes infringides. Si es dóna el cas, es
pot incrementar l’import de la sanció, fins al límit màxim que per a cada
tipus d’infracció estableix l’article 61 d’aquesta Ordenança o l’article 141 de
la Llei reguladora de les bases del règim local.

Article 65.- Sancions no pecuniàries

B

Quan segons allò que preveu aquesta Ordenança, s’imposin sancions no
pecuniàries, ja siguin alternatives o obligatòries, el contingut i la durada
d’aquestes es determinaran, també, tenint en compte el principi de
proporcionalitat i els criteris enunciats en els paràgrafs anteriors

Article 66.- Concurrència d’infraccions
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1. Quan s’hagi incoat un procediment sancionador per dues o més
infraccions, entre les quals hi hagi relació de causa efecte, s’imposarà
només la sanció que resulti més elevada.

https://bop.diba.cat

2. Quan no es doni la relació de causa efecte a què es refereix l’apartat
anterior, als responsables de dues o més infraccions se’ls imposaran les
sancions corresponents a cadascuna de les infraccions comeses llevat que
s’apreciï identitat de subjecte, fets i fonaments. En aquest darrer supòsit
s’aplica el règim que sancioni amb major intensitat, gravetat o severitat la
conducta requerida.

Pàg. 45-62

Article 67.- Prescripció

Data 22-9-2022

CVE 202210124915

Les infraccions a què fa referència aquesta Ordenança prescriuen al cap de
sis mesos les lleus, de dos anys les greus i de tres anys les molt greus,
llevat que una norma de rang superior estableixi un termini més llarg. El
termini comença a comptar des del moment en què s’ha comès la infracció,
per bé que les infraccions derivades de l’exercici irregular d’una activitat
s’entenen continuades, i el termini de prescripció no comença a córrer fins
que no desaparegui la causa de la infracció. Les actuacions de
l’Administració amb relació a les infraccions, amb coneixement de les
persones interessades, interrompen la prescripció, i s’inicia novament el
còmput del termini de sis mesos establert.

Article 68.- Mesures cautelars

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Un cop iniciat l’expedient sancionador, mitjançant un acord motivat, es
poden acordar les mesures provisionals imprescindibles per al normal
desenvolupament del procediment, per tal d’evitar la comissió de noves
infraccions o per assegurar el compliment de la sanció que calgués imposar.
Aquestes mesures poden 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.

Article 69.- Reparació de danys i comisos

B

1. Amb independència de les sancions econòmiques corresponents que es
puguin imposar a les persones responsables de les infraccions d’aquesta
Ordenança, l’autoritat municipal els exigirà també la reparació dels danys
causats, la indemnització dels danys o perjudicis ocasionats i/o la reposició
de la realitat física alterada, tret que s’apliqui la mesura de treballs en
benefici de la comunitat. Aquesta exigència es pot portar a terme en el
marc del procediment sancionador corresponent a les infraccions, o bé
mitjançant un procediment independent.
2. Els agents de l’autoritat poden comissar, amb les despeses a càrrec de la
persona causant, els estris o gèneres objecte de la infracció o que van
Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica
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A

servir per a la seva comissió, així com els diners, fruits i productes de
l’activitat infractora. Els béns fungibles es poden destruir, i en qualsevol cas
tota mena de bé objecte de comís resta a disposició de l’òrgan sancionador.

https://bop.diba.cat

Si la resolució sancionadora és ferma i passen dos mesos sense la seva
retirada, els béns objecte de comís es poden destruir o bé ser lliurats a
entitats sense afany de lucre amb finalitats socials.

Article 70.- Execució subsidiària

CVE 202210124915

Pàg. 46-62

L’Ajuntament pot realitzar subsidiàriament els treballs que, segons aquesta
Ordenança, hagin de portar a terme les persones responsables i carregar o
repercutir a aquestes persones les despeses, degudament justificades,
originades pels esmentats treballs, sens perjudici de la imposició de les
sancions corresponents.

Article 71.- Alternatives a les sancions pecuniàries. Treballs
comunitaris, prestacions socials i altres.

Data 22-9-2022

1. L’Ajuntament pot substituir la sanció de multa per sessions formatives
sobre convivència i civisme, participació en activitats cíviques o treballs útils
en benefici de la comunitat.
2. Queden excloses de la possibilitat de commutar la sanció:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

a) Les persones que hagin reincidit en la comissió d’una mateixa
infracció.
b) Les que s’hagin acollit al procediment de commutació durant el
termini de dos anys anteriors a la imposició de la sanció de
referència.
c) Les persones que hagin obstruït o obstaculitzat l’actuació municipal
durant la instrucció del procediment sancionador.
3. A fi que la mesura tingui caràcter plenament constructiu i educador, s’ha
d’ajustar als principis següents:

B

a) Ser acceptada voluntàriament i formalment per la persona infractora,
i en el seu cas pels seus pares, tutors o guardadors.
b) Ser adequada a les característiques i actituds de la persona
infractora.
c) Ser coherent, adequada i proporcional a la infracció comesa.
d) Facilitar a la persona infractora la comprensió que l’activitat realitzada
és útil i necessària per a la comunitat i/o per a ella mateixa.
e) El temps màxim transcorregut des de la comissió de la infracció i fins
l’aplicació de la mesura correctora ha de ser no superior a cinc
mesos.
f) Caldrà ajustar l’abast i les condicions de l’activitat que s’ha de
realitzar al conveni subscrit amb cada entitat col·laboradora.
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g) La durada màxima de l’activitat alternativa a la sanció econòmica és
de trenta hores.

https://bop.diba.cat

A

4. L’organització del sistema de prestació substitutiva a la sanció econòmica
serà regulat mitjançat un protocol d’actuació que s’ha de desenvolupar
posteriorment a l’aprovació d’aquesta Ordenança.

Pàg. 47-62

5. En el supòsit d’infraccions de caràcter lleu, amb caràcter excepcional si
es produeixen aïlladament accions o omissions molt lleus i sense especial
transcendència, o si ho justifiquen especials circumstàncies d’edat,
penediment o estat de necessitat, la sanció de multa podrà ser substituïda
per un advertiment per escrit.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

CVE 202210124915

Primera

Data 22-9-2022

Els expedients iniciats per infraccions comeses abans de l’entrada en vigor
d’aquesta Ordenança es regiran, en allò que resulti més beneficiós per a la
persona infractora, pel règim sancionador establert en aquesta. Tanmateix,
amb caràcter general s’aplicaran les Ordenances vigents anteriorment a
l’entrada en vigor.
Segona

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En els procediments iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta
Ordenança, es podrà iniciar una peça separada per aplicar el règim referent
als menors d’edat i les activitats substitutòries a la sanció pecuniària.
Tercera
Excepcionalment, d’acord amb protocols prèviament establerts i per a tipus
determinats d’infraccions, es poden substituir les sancions per
advertiments, informant dels preceptes infringits i de la normativa aplicable,
i arribat el cas, només es procedirà a la sanció en els casos de reincidència i
reiteració previstos en aquesta Ordenança.
Quarta
Un cop publicada aquesta Ordenança es portarà a terme una exhaustiva
campanya d’informació i divulgació sobre el seu esperit i contingut, amb
l’objectiu de conscienciar la ciutadania i fomentar el civisme i la pacífica
convivència.

B

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogada l’Ordenança municipal sobre la convivència ciutadana i la
protecció de l’entorn urbà aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Vilafranca
del Penedès el 9 de maig de 1995.
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A

Es deroguen així mateix l’Ordenança reguladora de la instal·lació de
sistemes d’alarma en béns immobles (Ple municipal de 10-11-92, BOP núm.
34, de 9-2-93) i l’Ordenança reguladora de l’encast de cartells a Vilafranca
(Ple municipal de 20-4-93).
DISPOSICIONS FINALS
Primera

Pàg. 48-62

Cada quatre anys, com a màxim, es procedirà a revisar i actualitzar les
conductes i previsions contingudes en aquesta Ordenança, per si calgués
incorporar-hi alguna nova conducta o previsió addicional, o modificar-ne o
suprimir-ne alguna, tret que es considerés innecessari.

CVE 202210124915

Tan aviat com sigui possible l’Ajuntament ha d’establir les mesures adients
per a garantir i fer efectiu el dret a la transparència que reconeix l’article
4.7.
Segona

Infraccions lleus
Article
Sanció
Resum infracció
Orden.
euros
Proferir expressions irrespectuoses, de caràcter lleu, adreçades a
150
autoritats i els seus agents, o al personal municipal, amb ànim
5.8
menyspreant.
7 a)
Orinar, defecar o escopir en els espais públics.
150

7 e)
7 f)
7 g)

Actituds i expressions desconsiderades i de menyspreu, cap a altres
persones, de caràcter lleu, i que repercuteixin sobre la convivència
ciutadana, quan no tinguin rellevància penal.

150

Fer un mal ús de les fonts públiques, danyar-les o rentar animals a la
via pública.
Consumir alcohol en espais i vies públiques, quan s’alteri la
convivència ciutadana.

150
150
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ANNEX – QUADRE D’INFRACCIONS I SANCIONS. ES TIPIFIQUEN
LES INFRACCIONS LLEUS, GREUS I MOLT GREUS, INDICANT EL
PRECEPTE D’AQUESTA ORDENANÇA INFRINGIT, EL RESUM DE LA
INFRACCIÓ I LA SANCIÓ PECUNIÀRIA O MULTA APLICABLE, TAL
COM ESTABLEIX L’ARTICLE 61 DE L’ORDENANÇA

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 22-9-2022

Aquesta Ordenança entra en vigor una vegada el seu text i l'acord
d'aprovació hagin estat publicats íntegrament en el Butlletí Oficial de la
Província.

7 r)

7 s)

7 t)
7 u)

7 v)
7 w)
8
9
9.6
9.7

Acampar, pernoctar o fer campaments en espais públics.

150

Oferir o exercir la prostitució en espais públics. Anar despullat o
gairebé, mantenir relacions sexuals als espais públics o fer
exhibicionisme sexual.

150

Practicar jocs de pilota, patins i altres als espais públics causant
molèsties al veïnat o vianants.

150

Fer activitats prohibides a la via pública com la vidència, el tarot, els
massatges i el tatuatge.

150

Participar en discussions o baralles a l'espai públic.

150

Utilitzar els espais verds, i altres destinats al lleure, de forma
contrària a les condicions que en regulen, posar en risc la vegetació
o el mobiliari o fer servir els aparells d'esbarjo persones inidònies per
edat o pes.
No respectar les normes establertes per a l’ús de les instal·lacions i
edificis de caràcter públic, amb caràcter lleu.
Les accions de malmetre el mobiliari urbà, quan tinguin un caràcter
lleu.

150

No complir les normes o instruccions sobre l'abocament
d'escombraries i residus de caràcter domèstic.
Treure o recollir residus dipositats en contenidors deixant-los fora
d’aquests o de les seves bosses.
Moure o desplaçar contenidors del seu lloc originari.

150

150
150

A

150
150

150

https://bop.diba.cat

7 p)
7 q)

Rentar vehicles, reparar-los o vendre’n, a la via pública.
Practicar la mendicitat en espais públics en els termes regulats.

300

Pàg. 49-62

7 l)

150

CVE 202210124915

7 k)

Malmetre arbres o vegetació, o agafar de l'espai públic elements
vegetals.
No recollir les defecacions efectuades per un gos o animal a la via
pública o als espais verds.
Embrutar lleument la via o els espais públics, o abocar-hi papers,
xiclets, burilles, llaunes o similars.

Data 22-9-2022

7 k)

150

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

7 h)

Consumir tabac en els llocs o espais on estigui prohibit.

150
150

B

7 g)
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Incomplir les normes sobre publicitat dinàmica o a les bústies que
preveu l'article 22.

150

Portar armes o elements perillosos en els espais públics incomplint
les normes, sens perjudici de la normativa específica.

150

Incompliment del deure de garantir l'assistència a l'escola dels
infants de 6 a 16 anys a càrrec.

150

Produir sorolls que pertorbin el descans veïnal o la tranquil·litat, per
part de particulars, des de domicilis, espais públics o altres indrets
prohibits.
Produir pudors o altres emissions molestes per al veïnat.

150

Fer barbacoes en llocs no autoritzats o generant molèsties.

150
150

47

Vulnerar les prohibicions sobre rec de plantes, estesa de roba,
evacuació de fums i altres elements que preveu l'article 44.
Fer obres o activitats molestes per al veïnat en els habitatges i
immobles, o molèsties generades per animals domèstics situats en
habitatges.
Desenvolupar activitats a l’interior dels immobles i comunitats de
veïns que causin molèsties puntuals i lleus al veïnat.
Deixar menjar per animals a l’espai públic

48

Instal·lar alarmes sense complir les condicions establertes.

150

150

19
22

33
39.5

41
42

150

43
44

45
45.4

150

150
150

A

150

19

150

https://bop.diba.cat

Posar pancartes o elements de publicitat usant l’enllumenat públic,
semàfors, arbres o altres elements urbans sense autorització.
Col·locar cartells o propaganda en llocs no permesos.

18

Pàg. 50-62

150

13.9

CVE 202210124915

No retirar els contenidors i/o sacs de runa en el temps establert a la
llicència, o el fet de no disposar d’autorització per a col·locar-los a la
via pública.
Incomplir els horaris sobre càrrega i descàrrega de mercaderies als
espais públics, o les condicions de les operacions.

13.1

Data 22-9-2022

150

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

No deixar neta de runes i/o residus la zona on estaven situats els
contenidors i/o sacs de runa o en la zona on s’havia dut a terme
qualsevol tipus de treball o activitat.

Article
Resum infracció
Orden.

B

Infraccions greus
Sanció
euros
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300

No prestar la col·laboració requerida en supòsits de desgràcia o
catàstrofe.

300
300

5.8

Proferir expressions irrespectuoses a autoritats i els seus agents
amb ànim menyspreant, que tinguin caràcter greu en el concepte i
accepció social.
Desobeir indicacions o ordres de l'autoritat o dels seus agents, o
mantenir l’incompliment, quan no tinguin rellevància penal.

7 b)

Manipular o danyar senyals, plaques, enllumenat, xarxes, etc.

300

Abocar elements corrosius, pintures i altres.

300

Danyar o maltractar qualsevol element del mobiliari urbà, de forma
greu.
Consumir begudes alcohòliques a la via pública, alterant de forma
greu la tranquil·litat ciutadana o el dret a la lliure circulació de
persones.

300

La venda
l'activitat.

amb

300

L’abocament de mobles, trastos vells, llibres o paper, o
electrodomèstics a la via pública, camins, rieres, espais naturals i/o
agrícoles.
Abandonar vehicles als espais públics.

300

Embrutar i no netejar la via pública arran de tasques de càrrega i
descàrrega de mercaderies.

300

Lligar objectes a elements públics dificultant la mobilitat.

300

7 d)
7 g)

7 i)
7 k)

7 l)
7 m)

7 n)

ambulant

no

autoritzada,

o

la

col·laboració

https://bop.diba.cat
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7 c)

300

CVE 202210124915

5.8

300

Data 22-9-2022

5.7

A

Impedir l’ús d’un servei públic a persones amb dret a utilitzar-lo o
obstruir-ne de forma greu el funcionament normal.

300

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

4.14

300
7 r)

Fer ús dels serveis de la prostitució en espais públics, com a client
o clienta.

300

7 u)

Rebutjar ostensiblement indicacions de l'autoritat o dels seus
agents emeses per a garantir el compliment de la normativa sobre
convivència i civisme
Fer servir indegudament els espais verds destinats al lleure i els
elements que els integren, causant-hi danys.

300

No fer-se càrrec, les indústries o comerços, de la gestió dels
residus, segons la normativa vigent, i sens perjudici de l'aplicació
de la normativa sectorial específica.

300

9.2

300

B

7 v)
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300

Incomplir l'horari permès de treball a la via pública o en espais no
tancats.
Incomplir les condicions d'ubicació, característiques, neteja o altres
de les terrasses dels establiments de restauració.

300

Incomplir els deures de neteja i cura respecte de l'espai públic amb
motiu d'obres.

300

Incomplir els deures sobre terres, runes i contenidors de l'article
14.
No complir els deures sobre lliurament i abocament de terres i
runes resultants d'obres.

300

Incompliment de les normes sobre tanques d'obres, si no s'ha creat
una situació de perill.

300

Realitzar pintades, o posar enganxines, d’entitat menor, sense
autorització.
Fer treballs, activitats o actes d'ocupació a l'espai públic sense
autorització, o incomplint les condicions d’aquesta.
L'incompliment de l'ordre de conservació d'immobles o actuacions
que pertoquen a la propietat.

500

Embrutar, deslluir o danyar edificis públics o privats.

300

31

La instal·lació d'antenes incomplint les condicions de l'article 31.

300

L'encesa de focs o les activitats pirotècniques prohibides o sense
autorització.

300

32

No adoptar les mesures adients per a garantir el respecte, el
descans veïnal o la mobilitat a la via pública, a les entrades o
sortides de la clientela d’un local de pública concurrència, o
l'incompliment dels horaris establerts per als locals.

300

Produir sorolls que causin molèsties per part d'establiments o
empreses, sens perjudici de l'aplicació de la normativa sobre
sorolls i vibracions si preveu sancions superiors.

300

Desenvolupar activitats a l’interior dels immobles i comunitats de
veïns que, de forma reiterada i greu, causin molèsties als veïnat.

300

16
23
27
30

30.4

38

41
45.4

https://bop.diba.cat
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15

300

CVE 202210124915

14

300

Data 22-9-2022

13

300

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

12

300

B

11

A

Accions d'embrutar greument els espais públics, sense netejar-los
immediatament.

10
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5.3

5.8
7 e)

7 g)
7 j)

7 o)

7 p)

Ocupar sense permís els equipaments, edificis o les instal·lacions
municipals.
Desobeir de forma molt greu les ordres i resolucions administratives de
les autoritats municipals en matèries de la seva competència, quan
l'actitud no tingui rellevància penal.

600

Atemptar de forma molt greu contra la dignitat de les autoritats
municipals i dels seus agents, quan actuïn en el compliment de les seves
funcions, o bé agredir les autoritats o els agents, quan els fets no tinguin
rellevància penal.
Atemptar de forma molt greu contra la dignitat d’infants, gent gran o
discapacitats, o contra persones en funció del sexe, raça, religió,
creença, orientació sexual o altres. També conculcar la dignitat e les
persones de forma molt greu, sense que els fets tinguin rellevància
penal.
Vendre begudes alcohòliques a la via pública sense l’autorització adient.

600

Practicar jocs o activitats en la via pública que impliquin apostes de
diners o béns.

600

Tallar vies públiques al trànsit sense autorització o incomplint els seus
termes (tret que la conducta no tingui una especial gravetat i no suposi
una interferència molt greu per a la mobilitat de vehicles o vianants, en
que la infracció serà greu i es sancionarà amb una multa de 300 euros).
Coaccionar, intimidar o amenaçar els ciutadans amb l’ànim de lucrar-se
econòmicament; practicar la mendicitat amb menors d’edat o
discapacitats en espais públics.

600

600

600

600
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5.1
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Articl
Sanci
e
ó
Resum infracció
Orde
euros
n.
5.1
Desenvolupar actituds violentes o intimidadores que causin alteracions
600
de l’ordre públic, amb danys directes sobre béns, animals o persones,
quan no tinguin rellevància penal.

Data 22-9-2022

Infraccions molt greus

https://bop.diba.cat

A

300

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

52

Negar-se o resistir-se a la tasca inspectora de l’Administració, així
com negar-se o resistir-se a facilitar la informació requerida per les
autoritats competents o pels agents de l’autoritat en el compliment
de les seves funcions.
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600

12.1. Instal·lar a la via pública terrasses de bar i restaurant, sense autorització
o llicència municipal.

600

Incompliment de les normes sobre tanques d'obres, si s'ha creat una
situació de perill.

600

Ubicar a la via pública missatges racistes, sexistes o altres

600

21
1.000

CVE 202210124915

600

Data 22-9-2022

ANNEX REQUISITS, CRITERIS I PRINCIPIS APLICABLES A LA
SUBSTITUCIÓ DE LA SANCIÓ PECUNIÀRIA PER UNA MESURA
ALTERNATIVA
Article 1. Objecte
Aquest document té per objecte l’ordenació de la substitució de sancions
pecuniàries per treballs o prestacions en benefici de la comunitat o per
altres mesures alternatives.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

27

Realitzar grafits o pintades d’entitat no menor, i en tot cas en
monuments o edificis històrics o catalogats.
Dur a terme una activitat que impliqui la utilització de la via pública per
a ús privatiu, sense llicència municipal. També desobeir les ordres de
cessar l’exercici d’activitats que puguin generar risc o perill indegut per a
la mateixa persona o per a altres.

Article 2. Àmbit d’aplicació
L’àmbit d’aplicació d’aquest document són les sancions previstes en
l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana, única i exclusivament
per les sancions previstes en l’Annex d’aquest document.
En resten expressament excloses les sancions de les següents matèries:
a) Els procediments sancionadors de
personal al servei de l’Ajuntament.

règim

disciplinari

del

b) Els procediments sancionadors de trànsit, circulació de vehicles
a motor i seguretat vial.

B

23

https://bop.diba.cat

16

A

Actituds vandàliques, agressives o negligents en l’ús del mobiliari urbà, o
contra aquest mobiliari o l'espai públic en general, que generin
situacions de risc o perill per a la salut o la integrat física de persones o
béns, o quan siguin molt greus, sense tenir rellevància penal.

Pàg. 54-62

8

c) Els procediments sancionadors de contractes del sector públic.
Els procediments sancionadors de mercats o d’activitats i instal·lacions.
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Article 3. Requisits per poder substituir les sancions per mesures
reparadores
adoptar

quan

concorrin

A

1. Les mesures reparadores es poden
acumulativament els requisits següents:

https://bop.diba.cat

a) Que la sanció que correspongui a la infracció comesa sigui de caràcter
pecuniari.
b) Que no s’hagi dictat la resolució sancionadora.

Pàg. 55-62

c) Que la sanció no hagi estat satisfeta ni tampoc s’hagi formalitzat el
fraccionament del seu pagament ni, als efectes d’aquest fraccionament, el
reconeixement del deute corresponent.

CVE 202210124915

d) Que en els dos anys immediatament anteriors, la persona no hagi iniciat
un procediment de substitució d’una sanció que porti causa d’una infracció
de la mateixa ordenança a la que pretén substituir, en excepció de les
persones considerades vulnerables, prèvia consulta als Serveis Socials, en
aquests casos el termini serà d’un any.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 22-9-2022

e) Que els fets constitutius de la infracció no estiguin relacionats amb
activitats sotmeses a autorització o llicència, o a una comunicació prèvia o
declaració responsable, ni s’hagin produït en ocasió de la realització
d’activitats empresarials o professionals regulades o amb finalitats
lucratives. No és exigible aquest requisit quan aquestes activitats s’hagin
dut a terme de forma puntual, sense intenció de generar una activitat
econòmica permanent i sense un ànim lucratiu rellevant. En aquest cas, cal
que l’òrgan instructor justifiqui mitjançant un informe previ els motius pels
quals es considera que, en el cas concret, la manera més eficaç de complir
amb les finalitats sensibilitzadores i educadores de les disposicions
sancionadores municipals és amb una mesura reparadora.
f) Que amb la comissió de la infracció no s’hagin posat en risc la seguretat o
la salut de les persones.
2. En el cas que la persona infractora ja hagués participat en un procés de
substitució de sancions amb anterioritat, l’òrgan competent ha de tenir en
compte l’informe de valoració corresponent a aquella substitució anterior
per determinar la idoneïtat o no de la nova sol·licitud de substitució.
3. Si no concorren els requisits establerts en aquest article s’ha de
reprendre el procediment sancionador o bé s’ha d’executar la sanció, segons
correspongui, en el mateix moment i tràmit en què es trobava quan es va
produir la seva suspensió, a tots els efectes, tot reprenent -se també el
còmput dels terminis de prescripció i caducitat.

B

Article 4. Principi de disponibilitat del recurs i criteris de priorització
1. La substitució de les sancions per mesures reparadores no és un dret
subjectiu de la persona infractora, sinó que resta condicionada a la
Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica
La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

PLAN_GEN_SIGN
1/2022/1217

Codi validació document:
14155463232636101214
Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat

Pàgina 55 de 62

disponibilitat de places en un recurs que sigui adequat per a la seva
realització, a criteri dels serveis tècnics municipals competents .
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2. En el cas que, per manca de disponibilitat de recursos, o per qualsevol
altra causa justificada, no fos possible oferir a la persona interessada una
plaça on realitzar una mesura reparadora que sigui adequada a les seves
circumstàncies personals en substitució de la sanció, s’ha de resoldre la
continuació dels procediments sancionador o d’execució de la sanció
econòmica, segons correspongui, en el mateix moment i tràmit en què es
trobaven quan es va produir la seva suspensió, a tots els efectes, tot
reprenent -se també el còmput dels terminis de prescripció i caducitat.

Pàg. 56-62

Article 5. Principi de proporcionalitat

CVE 202210124915

1. Les mesures reparadores han de respectar el principi de proporcionalitat
en relació amb la infracció comesa per tal de garantir que s’adapten a la
finalitat sensibilitzadora, educativa i reparadora en funció de les
circumstàncies específiques concretes que concorren en cada cas.
2. La decisió per la qual s’acorda la substitució s’ha d’adoptar considerant
les circumstàncies socials i personals de la persona infractora, sense que es
pugui produir cap mena de discriminació.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 22-9-2022

3. La mesura reparadora concreta i el pla de realització s’han d’establir
considerant les circumstàncies personals de la persona infractora, i ha de
procurar que les activitats programades interfereixin el menys possible en
les responsabilitats familiars i laborals i en els plans formatius o educatius
d’aquella, si és menor d’edat o està matriculada en algun curs inclòs en el
sistema educatiu. No obstant, la persona infractora s’ha de comprometre a
adaptar -se a l’horari establert per a dur a terme l’activitat en la qual
consisteixi la mesura reparadora.
Article 6. Criteris de conversió de les sancions econòmiques per
mesures reparadores
En el cas que la mesura reparadora establerta sigui una prestació en
benefici de la comunitat, les hores a dedicar -hi s’han de fixar en funció de
si la persona infractora és major o menor d’edat i de la gravetat de la sanció
corresponent a la infracció comesa, d’acord amb la taula que figura com
Annex 5 d’aquest document.
En la determinació del nombre d’hores a dedicar a la prestació en benefici a
la comunitat s’han de tenir en compte les circumstàncies en què s’hagués
comès la infracció, l’impacte d’aquesta en les persones, els danys i el
possible perjudici econòmic causat, i l’entorn i l’oportunitat del recurs on
realitzar -la.

B

Article 7. Criteris per a l’establiment de les mesures reparadores
1. Si la persona és menor d’edat, s’ha de prioritzar l’establiment d’aquelles
mesures que tinguin les majors capacitats o intencions educatives, i s’han
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d’establir en tot cas tenint en compte principalment el seu interès superior,
no estan subjectes al número d’hores.
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2. Si la persona presenta un perfil de risc o es troba en situació de
vulnerabilitat social, la mesura proposada tindrà en compte el seu màxim
benefici educatiu i podrà sol·licitar als Serveis Socials que ho contemplin
dins del seu Pla de Treball.

Pàg. 57-62

3. En qualsevol cas, el tipus de mesura proposada ha de ser adequada i
proporcionada a la infracció comesa, a les oportunitats i les capacitats de la
persona infractora i a les disponibilitats dels serveis i les persones i entitats
compromeses en el programa de substitució.
Article 8. Principi de consentiment

CVE 202210124915

1. Llevat que estigui establerta per una norma de rang legal, la substitució
de la sanció per una mesura reparadora alternativa requereix sempre el
consentiment de la persona infractora i, quan es tracti de persones menors
d’edat o incapacitades, el de la seva representació legal.
2. En el cas en què la mesura reparadora s’hagi de realitzar en una
instal·lació o equipament de titularitat d’una persona o entitat, pública o
privada, diferent de l’Ajuntament, cal el consentiment d’aquesta.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 22-9-2022

3. Si manca el consentiment de la persona infractora o, quan sigui
necessari, de la resta de persones esmentades en els apartats anteriors,
s’ha de resoldre la continuació del procediment sancionador o l’execució de
la sanció, segons correspongui, a partir del mateix moment i tràmit en què
es trobaven quan es va produir la seva suspensió, a tots els efectes, tot
reprenent -se també el còmput dels terminis de prescripció i caducitat.
Article 9. Principi d’informació
1. L’Ajuntament ha d’informar les persones infractores o presumptament
infractores de les ordenances municipals que, sempre i quan es compleixen
els requisits, criteris i principis establerts en aquest Acord, la sanció
econòmica corresponent a la infracció comesa podria ser substituïda per
mesures reparadores.
2. Aquesta informació sobre l’eventual possibilitat de substitució de la
sanció s’ha d’incloure en la proposta de resolució feta per l’instructor del
procediment sancionador.
Article 10. Principi d’informació en el cas de les persones menors
d’edat

B

1. Es preveu amb caràcter exprés que l’edat mínima per tal de realitzar la
substitució de sancions pecuniàries per treballs o prestacions en benefici de
la comunitat o per altres mesures alternatives és de 14 anys a la data de
comissió de la sanció administrativa que la motivi.
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2. Quan es tingui constància que la persona infractora és menor d’edat i
prèvia comprovació que la sanció corresponent a la infracció comesa és
susceptible de ser substituïda, els serveis municipals li han d’oferir, a través
dels seus representants legals, la possibilitat de substituir la sanció per una
mesura alternativa educativa, on s’estableixi un pacte educatiu
individualitzat.

CVE 202210124915

Pàg. 58-62

3. Si la persona menor d’edat o els seus representants legals no accepten
l’oferiment dels serveis tècnics municipals en el termini de quinze dies
comptats des de la data de la seva notificació, s’entén que rebutgen la
possibilitat de substitució de la sanció per la mesura reparadora. En aquest
cas, s’ha d’aixecar la suspensió i reprendre la tramitació del procediment
sancionador o d’executar la sanció, segons correspongui, en el mateix
moment i tràmit en què es trobaven quan es va produir la seva suspensió, a
tots els efectes, tot reprenent -se també el còmput dels terminis de
prescripció i caducitat.

Capítol 1 Procediment per a acordar la substitució de les sancions
Article 11. Òrgans competents

Data 22-9-2022

1. L’òrgan instructor del procediment per a proposar la substitució de les
sancions és l’òrgan instructor del procediment sancionador.
2. L’òrgan competent per resoldre sobre la sol·licitud de substitució de la
sanció i, si escau, sobre la finalització de la mesura alternativa
acordada és l’òrgan competent per imposar la resolució sancionadora.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3. L’òrgan gestor, per a gestionar, coordinar i avaluar el compliment de
la mesura alternativa acordada o el que, en el futur, tingui atribuïdes
les funcions que en el moment de l’entrada en vigor aquest decret
corresponen al Servei de Convivència i Ciutadania.
Article 12. Inici del procediment de substitució
1. El procediment de substitució de la sanció econòmica per una mesura
alternativa pot iniciar-se durant la tramitació de l'expedient sancionador, i
fins que es dicti la corresponent resolució sancionadora.
2. El procediment de substitució s’inicia d'ofici, com a conseqüència de la
decisió de l'òrgan instructor del procediment, prèvia petició de la persona
infractora o, en el cas de les persones menors d’edat, dels seus
representants legals.

B

Article 13. Suspensió del procediment sancionador o de l’execució
de la resolució sancionadora
1. La presentació de la petició de substitució de la sanció econòmica per una
mesura alternativa produeix la suspensió del procediment sancionador en
tramitació.
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2. Si la persona infractora és menor d’edat, aquests efectes suspensius es
produeixen des del moment de la notificació de la possibilitat de substitució
de la sanció, llevat que amb anterioritat hagi sol·licitat ella mateixa la
substitució, en el qual cas els efectes suspensius es produeixen des de la
data de presentació de la sol·licitud.
3. La suspensió del procediment sancionador o de l’execució de la sanció
implica la interrupció dels terminis de prescripció i caducitat.

Pàg. 59-62

4. Els efectes de la suspensió es mantenen mentre no consti en el
procediment la finalització de les mesures reparadores, d’acord amb el que
s’estableix en el present Acord.
Article 14. Assumpció de responsabilitat

CVE 202210124915

La presentació de la petició de substitució de la sanció o, en cas que es
tracti de persones menors d’edat, l’atorgament del consentiment a
l’esmentada substitució, comporta l’assumpció de la responsabilitat per la
infracció comesa.
Article 15. Resolució sobre la procedència de la sanció.

Data 22-9-2022

1. Una vegada l’òrgan instructor del procediment sancionador constata la
concurrència dels requisits establerts en aquest Acord, dictarà una resolució
aprovant la realització de la mesura alternativa; resolució de la que es dona
trasllat a l’interessat/ada i al Servei de Convivència i Ciutadania.
2. Si la resolució és estimatòria de la sol·licitud de substitució es dona
trasllat a l’interessat/ada i al Servei de Convivència i Ciutadania.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3. Si, en canvi, la resolució és desestimatòria de la sol·licitud de substitució
s’ha d’ordenar l’aixecament de la suspensió i la continuació del procediment
sancionador o de l’execució de la sanció, segons correspongui, des del
mateix moment i tràmit en què es trobaven quan es va suspendre la seva
executivitat a tots els efectes, tot reprenent -se també el còmput dels
terminis de prescripció i caducitat.
4. La resolució per la qual s’estima o es desestima la sol·licitud de
substitució de la sanció ha de ser motivada.
Article 16. Entrevista

B

1. Una vegada notificat, el Servei de Convivència i Ciutadania, ha de citar la
persona interessada a una entrevista personal per tal de contrastar el
reconeixement de la infracció comesa i el greuge causat a la comunitat i de
compensar -lo. En el cas que la persona interessada sigui menor d’edat o
incapacitada, a l’entrevista hi ha d’assistir, també, el seu o la seva
representant legal.
2. En aquesta entrevista s’ha de valorar l’oportunitat i la conveniència de
substituir la sanció per una mesura alternativa en funció de:
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a) La predisposició, les capacitats i les habilitats personals de la persona
infractora.
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b) Les possibilitats d’assoliment de finalitats responsabilitzadores,
reparadores i, especialment en el cas de menors d’edat, educatives de
les mesures alternatives
3. Finalitzada l’entrevista, se signarà el document de compromisos, on s’ha
de fer constar la data. L’hora i el lloc on s’ha celebrat, les persones que hi
ha comparegut, així com l’assumpció expressa de la responsabilitat de la
persona infractora per la infracció comesa.

Pàg. 60-62

4. El document de compromisos ha de ser signat per totes les persones
assistents en un màxim de 5 dies naturals, i se n’ha de lliurar una còpia a
cada una d’elles. Si la documentació no és retornada al Servei de
Convivència i Ciutadania es donarà per desfavorable la mesura reparadora.

CVE 202210124915

Article 17. Informe desfavorable.
1. Des de Convivència i Ciutadania, com a servei responsable, ha d’emetre
un informe sobre la improcedència de la substitució.
2. L’informe ha de ser desfavorable a la substitució en els casos següents:

Data 22-9-2022

a) Si no ha estat possible localitzar o contactar amb la persona infractora
per convocar -la a l’entrevista.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

b) Si la persona infractora no ha contactat amb l’equip tècnic municipal
durant els quinze dies següents a la notificació de l’oferiment a la qual es
fa referència a l’article.
c) Si la persona infractora no ha comparegut, i no ha al·legat ni ha
acreditat la concurrència de cap causa que pugui justificar aquesta no
compareixença.
d) Si en el transcurs del procediment la persona infractora rebutja sense
motiu o justificació, fins a dos plans de realització oferts en substitució
de la sanció.
e) Si en el transcurs del procediment de substitució la persona infractora
torna a ser denunciada per la comissió d’una nova infracció de la
mateixa naturalesa. Aquesta causa de denegació no és d’aplicació quan
la persona presenti un perfil de risc o es trobi en situació de
vulnerabilitat social, en el qual cas l’informe pot ser favorable a la
substitució, sempre que es justifiqui de manera expressa.

B

3.L’informe ha de ser també desfavorable a la substitució si hi ha una
manca de disponibilitat de places en un recurs que s’ajusti a les
circumstàncies concretes de la persona infractora, a criteri dels serveis
tècnics municipals.
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Article 18. Concreció de la mesura alternativa a realitzar

A

Durant l’entrevista, si és favorable la substitució, s’ha de concretar la
mesura alternativa que es considera més adequada a realitzar en
substitució de la sanció, tenint en compte els criteris establerts a l’article 5.

https://bop.diba.cat

Article 19. Pla de realització

Pàg. 61-62

1. Durant l’entrevista, si el document de compromisos és favorable a la
substitució, s’ha d’elaborar el pla de realització, en el qual es recull el
compromís de la persona infractora de dur a terme la mesura alternativa
concreta que s’estableixi en substitució de la sanció econòmica, les tasques
o activitats en què consistirà la realització d’aquella mesura, el recurs on
s’haurà de desenvolupar, i l’horari, el calendari i la resta de condicions per
al seu compliment, i de respectar les normes de conducta que estableixi el
recurs i envers les persones que s’hi troben vinculades.

CVE 202210124915

2. El pla de realització requereix el consentiment exprés i per escrit de la
persona infractora, i, en el cas que aquesta sigui menor d’edat o
incapacitada, a més, el de la seva representació legal.
3. En el pla de realització també hi ha de constar de manera expressa que
la persona infractora i, si s’escau, el seu o la seva representant legal:

Data 22-9-2022

a) Ha estat informada del fet que la realització o compliment de la mesura
alternativa no comporta l’establiment de cap tipus de relació laboral ni
funcionarial amb l’entitat que ofereix el recurs ni amb l’Ajuntament de
Barcelona ni els organismes ni les entitats que en depenen.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

b) Ha estat informada que les seves dades de caràcter personal seran
tractades amb la finalitat de gestionar la substitució de la infracció
econòmica per la mesura reparadora acordada, d’acord amb la legislació
vigent en matèria de protecció de dades, i consent expressament aquest
tractament.
c) Ha estat advertida del seu deure de secret respecte a les dades a les
quals pugui tenir accés durant el compliment de la mesura alternativa.
d) Ha estat informada que assumeix la responsabilitat pels danys i
perjudicis que pugui causar durant el compliment de la mesura alternativa.
Article 20. Durada màxima del procediment de substitució

B

1. La resolució del procediment de substitució de la sanció s’ha d’adoptar en
el termini màxim de sis mesos comptats des de la data de presentació de la
sol·licitud o, en el cas de les persones menors d’edat, des de la data de
notificació de l’oferiment de substitució de la sanció, llevat que hagin
presentat amb anterioritat a aquesta data una sol·licitud de substitució, en
el qual cas, els sis mesos es compten des d’aquesta data.
2. Si en aquest termini no s’ha notificat resolució expressa sobre la
substitució de la sanció, s’ha de declarar la caducitat del procediment de
Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica
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A

substitució, l’aixecament de la suspensió del procediment sancionador o de
l’execució de la sanció, segons correspongui, i la seva continuació en el
mateix moment i tràmit en què es trobaven quan es va produir la seva
suspensió, a tots els efectes, tot reprenent -se també el còmput dels
terminis de prescripció i caducitat.
Article 21. Presentació d’al·legacions i sol·licitud de substitució

CVE 202210124915

Pàg. 62-62

1. Si la persona presumptament infractora o els seus representants legals
presenten al·legacions durant la tramitació del procediment sancionador i,
abans que aquestes al·legacions siguin resoltes, sol·licita la substitució de la
sanció, s’han de resoldre en primer terme les al·legacions formulades i, a
continuació, si escau, la sol·licitud de substitució de l’eventual sanció que es
pugui imposar. En qualsevol cas, mentre no es resolguin les al·legacions no
es pot iniciar el procediment de substitució de la sanció. S’ha de procedir de
la mateixa manera en el cas que la sol·licitud de substitució s’inclogui en el
mateix escrit d’al·legacions.
2. En el cas que finalment la resolució conclogui que és procedent la
substitució de la sanció, la data d’aquesta resolució és la que determina:
a) La data a partir de la qual s’inicien els efectes suspensius del
procediment sancionador.

Data 22-9-2022

b) La data inicial del termini d’ un any de durada màxima del procediment
de substitució.
c) La data per a fixar l’import final de la sanció, i

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

d) La data a partir de la qual té efectes l’acceptació de la responsabilitat per
la infracció comesa. “

l’alcalde, Pere Regull Riba

B

Signat digitalment per Pere Regull
i Riba el 14/09/2022 a les
13:48:56

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica
La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

PLAN_GEN_SIGN
1/2022/1217

Codi validació document:
14155463232636101214
Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pàgina 62 de 62

