
               
AJUNTAMENT DE PUIGPELAT 

 
ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA I DEL BON ÚS DELS 
ESPAIS PÚBLICS DE PUIGPELATi 
 
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Fonament legal 
 
Aquesta Ordenança és expressió de la potestat reglamentària que atorguen als 
ens locals l'art.4 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les bases de 
règim local i l'art.8 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Article 2. Objecte 
 
L'objecte d’aquesta Ordenança és regular les normes de convivència i relació al 
municipi de Puigpelat sense perjudici de la regulació que es faci en altres 
normatives locals, autonòmiques i estatals. 
 
Article 3. Àmbit d’aplicació 
 
L'Ordenança s’aplicarà en tot el terme municipal de Puigpelat i, per tant, obliga 
totes les persones que s’hi trobin, resideixin o no al municipi. 
 
Article 4. Principis d’actuació 
 
Les actuacions establertes en aquesta Ordenança es regiran per l'interès 
general del municipi. 
 
CAPÍTOL II. COMPORTAMENT DELS VILATANS A LA VIA  
 
Article 5. Protecció dels desvalguts 
 
La Corporació municipal i les seves autoritats, dintre dels límits de la seva 
competència i dels mitjans al seu abast, atendran i auxiliaran les persones 
desvalgudes, prestant atenció especial a aquelles que habitin permanentment 
al terme municipal. 
 
Article 6. Col·laboració especial 
 
En cas de produir-se alguna desgràcia o calamitat pública, l'Alcaldia podrà 
requerir l’ajut i la col·laboració personal i/o material dels habitants del terme 
municipal i, de manera especial, la d’aquells que pels seus coneixements o 
aptituds puguin ser de més utilitat per a la comunitat. 
 
 



 

Article 7. Ordre públic i tranquil·litat vilatana 
 
Queda prohibit alterar l’ordre i la tranquil·litat pública amb escàndols, baralles i 
altres actituds molestes. 
 
La infracció de les prohibicions anteriors serà tipificada com a greu, i en cas de 
reincidència serà considerada com a molt greu. 
 
Article 8. Sortides de fums o gasos 
 
1. Queda prohibit molestar els veïns amb sorolls o emanacions de fums, olors o 

gasos perjudicials o simplement molestos. 
 
2. Llevat de casos especials, no es consideraran molestes les sortides de fums 

procedents de l’ús normal de les xemeneies dels habitatges, si bé hauran de 
dotar-se dels elements correctors necessaris per evitar molèsties als veïns. 

 
3. No es consideraran tampoc molestes aquelles emanacions innòcues o les 

necessàries per al desenvolupament normal tant de l’activitat industrial com 
d’altres de particulars, sempre que s’adeqüin a la normativa vigent en la 
matèria. 

 
La infracció de les prohibicions anteriors serà tipificada com a lleu, i en cas de 
reincidència serà considerada com a greu. 
 
Article 9. Utilització d’aparells sonors 
 
1. L’ús d’aparells sonors haurà de moderar-se per evitar molèsties al veïnat; 

amb atenció especial durant les hores nocturnes (de 21:00 a 8:00 h). No 
obstant, l’horari de la maquinària utilitzada en els treballs en la via pública i 
en la construcció es fixa entre les 8 i les 20 hores, llevat de les obres 
urgents, les que es realitzin per raons de necessitat o perill, i les que, per les 
seves característiques, no puguin realitzar-se durant el dia. 

 
2. En qualsevol cas, en matèria de sorolls, s’ha de respectar l’establert en la 

Llei 16/2002, de 28 de juny, de contaminació acústica i el Decret 176/2009, 
de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’aquesta Llei. 

 
3. Les excepcions per raó de festes populars i altres esdeveniments públics 

hauran de ser autoritzades per l'Ajuntament, prèvia petició per escrit dels 
interessats. 

 
4. L'Ajuntament podrà fixar i limitar l’horari d’aquestes celebracions.  
 
5. Són infraccions administratives en l’àmbit del soroll les accions i omissions 

que contravinguin les disposicions de la normativa vigent de contaminació 
acústica. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, d’acord 
amb la tipificació establerta en l’esmentada normativa.  

 
 



 

 
Article 10. Respecte a les persones 
 
1. Els vilatans i les vilatanes hem de respectar la convivència i la tranquil·litat. 

També hem de fer servir els béns i els serveis públics d'acord amb la seva 
naturalesa, sense fer-ne un ús abusiu i respectant sempre el dret a gaudir-ne 
que tenim tots. 

 
2. La convivència vilatana s’ha de regir pels principis de respecte, tolerància i 

dignitat de les persones. Hem de rebutjar la violència física o psicològica 
entre persones o col·lectius i promoure el respecte pels diferents grups 
ètnics, culturals i religiosos. 

 
3. Hem de respectar les persones que ens envolten en les nostres accions 

quotidianes, especialment els infants, la gent gran i aquelles que tenen 
dificultats o minusvàlues físiques o psíquiques. 

 
4. En les festes populars i en els espectacles públics respectarem la seva 

celebració, el recinte i els elements i béns públics que hi hagi instal·lats. 
 
La infracció dels punts anteriors serà sancionada com a greu, i en cas de 
reincidència serà considerada com a molt greu. 
 
Article 11. Respecte als béns públics i privats 
 
1. En general, i amb independència de les accions judicials que es derivin de la 

infracció, seran sancionades com a infraccions lleus, i en cas de reincidència 
serà considerada com a greu les següents accions: 

 
a) Provocar perjudicis als arbres, parterres, plantacions, cultius, jardins i 
similars, tant si són públics com privats. 
b) Causar destrosses o embrutar edificis públics o privats, tanques, closos o 
parets divisòries, bancs, fonts públiques, fanals, conduccions d’aigua, pals 
d’electricitat o telèfon, així com tots els béns o serveis públics i privats en 
general. 
c) Fer venda ambulant, en l’àmbit territorial d’aquesta normativa, excepte en 
els supòsits d’autorització expressa per part de l'Ajuntament. 
d) Fer pintades i col·locar cartells publicitaris en llocs no autoritzats. 
e) Encendre foc en camps o muntanyes sense la deguda autorització. 

 
2. Quan siguin menors o incapacitats els que causin aquestes pertorbacions o 

d’altres de previstes en les ordenances, en seran civilment responsables els 
seus pares o tutors. 

 
Article 12. Establiment de campaments, colònies i càmpings 
 
1. Queda prohibida l’acampada lliure sense l’autorització municipal. Resta 

prohibit l’establiment de cabanyes o barraques, caravanes i autocaravanes 
en el terme municipal.  

 



 

2. Per a l’establiment de càmpings o campaments, a part del compliment de la 
normativa d’activitats, caldrà que es compleixin les disposicions de tipus 
general que regulen la matèria en cada cas o moment. 

 
La infracció d’aquests preceptes serà tipificada com a greu, si bé en tot cas 
prevaldrà el règim sancionador establert en la corresponent normativa 
d’activitats, quan la infracció estigui tipificada en aquesta. 
 
Article 13. Retirada d’anuncis, rètols, plaques o emblemes 
 
L’ajuntament podrà fer retirar de la vista pública els anuncis, rètols, plaques o 
emblemes que continguin ofenses, insults o descrèdits contra les persones, 
sense perjudici de les accions civils o penals que el Consistori pugui emprendre 
contra els seus autors, propietaris i distribuïdors. La infracció d’aquest article 
serà sancionada com a greu. 
 
Article 14. Aparells d’aire condicionat i altres instal·lacions 
complementàries dels immobles  
 
Els aparells d’aire condicionat, antenes de televisió, i qualsevol altra instal·lació 
complementària dels immobles, no poden estar situats a la façana i han de 
col·locar-se en llocs estèticament adients, previ informe del tècnic municipal. 
 
La infracció serà tipificada com a lleu i comportarà la retirada de les 
instal·lacions afectades. 
 
Article 15. Canalitzacions i línies de servei. 
 
Les noves canalitzacions i línies de servei de tot tipus (energia elèctrica -Alta, 
Baixa i Mitja tensió-, enllumenat, aigua, telèfon, etc...), que s’hagin d’instal·lar 
en el sòl urbà o en el sòl urbanitzable seran soterrades. 
 
En les zones més antigues del sòl urbà, si per raons tècniques justificades no 
és possible donar compliment a l’anterior, les instal·lacions es podran passar 
adossades o encastades a les façanes de les edificacions existents, en la 
forma en que la tècnica i estètica sigui més oportuna. 
 
A tal efecte els propietaris de les finques afectades venen obligats a permetre 
el pas i la instal·lació de les canalitzacions i les línies necessàries sense dret a 
cap tipus d’indemnització. El mateix règim s’aplicarà amb fanals d’enllumenat, 
amb les senyals de trànsit, plaques i números d’identificació de carrers, i demés 
elements assimilables. 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPÍTOL III. COMPORTAMENT DELS VILATANS RESPECTE ALS BÉNS 
PÚBLICS, PARCS I JARDINS 
 
Article 16. Disposició general 
 
1. Es consideren béns públics els objectes i elements situats en els espais 

públics al servei dels vilatans. Tots tenim el dret d'utilitzar-los d'acord amb la 
seva naturalesa i el deure de respectar-los i de fer-los respectar. 

 
2. Els béns públics són de tots. Per això no els hem de fer malbé ni danyar. 

Igualment, hem de respectar i cuidar els arbres i les plantes de les places i 
jardins, i de la via pública en general.  

 
Les persones que per frau o negligència causin danys en el domini públic, o 
realitzin actes d’usurpació, seran sancionades en via administrativa amb una 
multa, l’import de la qual s’establirà entre el valor i el doble del valor del 
perjudici ocasionat, amb independència de la reparació del dany o la restitució 
de la usurpació. Per a la graduació de les sancions es tindran en compte els 
criteris establerts en la vigent normativa de patrimoni dels ens locals que a 
continuació es relacionen:  
 

a) existència d’intencionalitat o reiteració. 
b) la naturalesa dels perjudicis causat. 
c) la reincidència per comissió en el termini d’una any de més d’una infracció 
de la mateixa naturalesa, quan això s’hagi declarat per resolució ferma. 

 
Article 17. Pintades 
 
S’ha de mantenir net el municipi. Per això no hem d’embrutar els edificis públics 
ni privats, ni qualsevol altre element del mobiliari urbà amb pintades, escrits, 
rascades o actes similars. La realització d’alguna de les conductes prohibides 
per l'anterior, sempre i quan no es tipifiqui dins de les establertes en l’article 
anterior, es considerarà com a infracció lleu. 
 
A més de la sanció pecuniària que correspongui, es podrà imposar l’obligació, a 
qui en sigui responsable, de la restitució del medi físic alterat a la seva situació 
anterior. 
 
Article 18. Elements estructurals 
 
Constitueix una infracció d’aquesta Ordenança qualsevol comportament que 
suposi un mal ús o generi un embrutiment dels elements estructurals, com ara 
fanals, senyals de trànsit, elements físics de protecció o delimitació del territori, 
façanes i altres paraments. La infracció es considerarà lleu. 
A més de la sanció pecuniària que correspongui, es podrà imposar l’obligació, a 
qui en sigui responsable, de la restitució del medi físic alterat a la seva situació 
anterior. 
 
 
 



 

Article 19. Mobiliari i entorn urbà 
 
1. Hem de respectar l’arbrat del municipi i les instal·lacions complementàries 

com estàtues, reixes, proteccions, fanals, tanques i altres elements destinats 
al seu embelliment o utilitat, abstenint-nos de qualsevol acte que els pugui 
danyar, enlletgir o embrutar. 

 
2. Les zones verdes, les places i els espais públics en general són llocs per 

gaudir-ne tots plegats. Per aquest motiu, hem de vetllar pel seu manteniment 
i no podem maltractar, arrencar o retirar les plantes ni els arbres. Tampoc no 
podem fer les necessitats fisiològiques en aquests espais ni en qualsevol 
altre de tot el municipi. 

 
3. No hem de llençar papers o deixalles a terra o fora de les papereres 

instal·lades a l’efecte, ni embrutar l’entorn. 
 
4. Les fonts són per beure aigua i les fonts ornamentals per embellir la 

població. Per aquest motiu no es permès qualsevol altre ús com banyar-s'hi 
o rentar-hi objectes, roba o animals. La infracció de les prohibicions anteriors 
serà sancionada com a lleu, i en cas de reincidència es considerarà com a 
greu. 

 
CAPÍTOL IV. NETEJA I MANTENIMENT DE BÉNS PÚBLICS I PRIVATS 
 
Article 20. Disposicions generals 
 
1. Tots els vilatans hem de tenir una conducta adequada per prevenir el 

deteriorament de la vila i evitar-ne l’embrutiment. 
 
2. Correspon als particulars la neteja dels solars de la seva propietat, façanes 

dels seus immobles, galeries comercials i similars. L'Ajuntament exerceix el 
control i inspecció d’aquesta neteja i pot obligar a realitzar-la. En el cas de no 
ser així, la neteja la farà l'Ajuntament a càrrec del propietari, a més d’imposar 
les multes coercitives i sancions corresponents d’acord amb la normativa 
d’urbanisme. 

 
3. Correspon a l' Ajuntament la neteja de parcs i jardins, calçades, voreres, 

passeigs, papereres, rètols d’identificació de les vies públiques i la resta 
d’elements de responsabilitat municipal. 

 
Article 21. Conductes prohibides 
 
Es prohibeix realitzar a la via pública els actes que s’especifiquen a 
continuació: 
 

a) Buidar, abocar o dipositar qualsevol tipus de material residual líquid o 
sòlid, productes insecticides, etc, a la calçada, voreres, clots, solars sense 
edificar i a la xarxa de clavegueram. 



 

Els materials residuals més voluminosos o bé els petits en gran quantitat 
hauran de ser objecte de lliurament ordenat als serveis de recollida de 
deixalles en la forma i condicions establertes per aquest servei. 
La infracció de les anteriors prohibicions serà sancionada com a greu, i en 
cas de reincidència es considerarà com a molt greu. 
b) Llençar, abocar o dipositar papers, cartrons, plàstics, terres, enderrocs o 
deixalles de qualsevol mena i abandonar animals morts, així com dipositar 
escombraries fora dels llocs autoritzats a l’efecte. 
La infracció es considerarà greu i en cas de reincidència es considerarà com 
a molt greu. 
c) Llençar a terra qualsevol mena de deixalla des dels vehicles, tant si estan 
parats com en marxa. La infracció serà tipificada com a lleu. 
d) Enganxar, repartir o llançar propaganda o publicitat sense el compliment 
de la normativa d’activitats. La infracció d’aquesta prohibició es considerarà 
lleu. 
e) Rentar vehicles, maquinària o altres tipus de mecanismes a la via pública. 
La infracció serà sancionada com a lleu. 
f) El transport de fems i altres materials a granel, s’haurà de protegir per 
evitar que caiguin a la via pública. La infracció d’aquesta prohibició es 
considerarà lleu. A més de la sanció pecuniària que correspongui, es podrà 
imposar l’obligació, a qui en sigui responsable, de la restitució del medi físic 
alterat a la seva situació anterior. 

 
Article 22. Recollida d’escombraries 
 
1. Els productes de l’escombrada i neteja de la via pública i altres espais, 

realitzada per particulars, en cap cas podran ser abandonats al carrer, sinó 
que hauran de recollir-se en bosses i lliurar-los al servei de recollida 
d’escombraries en la forma establerta per aquest servei. 

 
2. El servei de recollida de residus serà prestat per l'Ajuntament. Els usuaris 

estan obligats a: 
 

a) Dipositar entre les 8 i les 10 del vespre al portal de casa un cubell per a 
l’orgànica i un altre per a la fracció que toqui cada dia segons l’horari de 
recollida del Consell Comarcal de l’Alt Camp. 
b) Les àrees d’emergència no poden ser utilitzades per a ús diari, i només es 
poden utilitzar en casos d’emergència.  
c) En les àrees d’emergència s’ha d’aprofitar la capacitat dels contenidors i 
per tant no es pot deixar res fora dels contenidors. 
d) Respectar l’espai reservat als contenidors. 
e) Utilitzar correctament els contenidors de recollida selectiva i, en 
conseqüència, no dipositar en els contenidors normals els residus dels quals 
es faci recollida selectiva específica. 

 
L'incompliment d’aquest article serà tipificat com a infracció lleu, i en cas de 
reincidència es considerarà com a greu. 
 
 
 



 

Article 23. Operacions de càrrega i descàrrega d’establiments 
 
Els titulars d’establiments enfront dels quals es realitzin operacions de càrrega 
o descàrrega relacionades amb la seva activitat, estan obligats a fer, tantes 
vegades com calgui, la neteja complementària de la via pública, a fi de 
mantenir-la en perfectes condicions. La seva infracció serà sancionada com a 
lleu, i en cas de reincidència com a greu. 
 
Article 24. Actes públics al carrer 
 
Els organitzadors d’un acte públic al carrer seran responsables de 
l’embrutiment de la via pública com a conseqüència de la celebració. 
L'Ajuntament podrà exigir la constitució d’una fiança per garantir que, en acabar 
l’acte, deixaran la via pública en bones condicions. La infracció d’aquesta 
prohibició serà sancionada com a lleu i en cas de reincidència com a greu. 
 
Article 25. Neteja i manteniment de solars 
 
1. Els propietaris de solars o terrenys els mantindran lliures d’escombraries o 

residus i en les degudes condicions d’higiene, salubritat, seguretat i ornat 
públic. 

 
2. Així mateix, quedaran obligats a la desratització i desinfecció dels esmentats 

solars. 
 
3. L'Ajuntament podrà inspeccionar els referits solars, podent realitzar de forma 

subsidiària els treballs de neteja a què fa referència aquest article, tant si són 
de propietat pública com privada. 

 
4. L'execució dels treballs esmentats en aquest article anirà a càrrec de la 

persona obligada, sense perjudici de les multes coercitives i sancions que 
corresponguin, d’acord amb la normativa d’urbanisme. 

 
5. En cas d’absència absoluta de llurs propietaris o desconeixement d’aquests, 

serà potestat de l'Ajuntament l’enderrocament de la reixa de tancament dels 
solars de propietat privada que, per motius d’interès públic, sigui necessari 
per accedir-hi, tenint en compte l’establert en l’article 96.3 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 

 
6. Els serveis municipals imputaran als propietaris els costos de 

l’enderrocament a què fa referència l’apartat anterior, així com els de 
reconstrucció de la part afectada. 

 
L'incompliment del què estableix aquest article serà sancionat com a infracció 
greu. 
 
 
 
 



 

Article 26. Neteja de la via pública en cas d’obres i activitats diverses 
 
1. Qualsevol activitat que pugui ocasionar brutícia a la via pública necessita 

autorització municipal. Els seus titulars són els responsables d’evitar el 
deteriorament i l’embrutiment de la via pública i de retirar els materials 
residuals que generi l’activitat. 

 
2. El titular de l’activitat està obligat a fer la neteja diària i sistemàtica de la via 

pública en la zona afectada per les obres. La infracció de les prohibicions 
establertes en els punts 1 i 2 serà sancionada com a lleu, i en cas de 
reincidència com a greu. 

 
3. L'autoritat municipal podrà exigir en tot moment les accions de neteja 

corresponents a què fa referència l'apartat anterior. Si no fos així, 
l'Ajuntament les farà a càrrec del titular. 

 
4. Es prohibeix l’abandonament, deposició o vessament de qualsevol material 

residual a la via pública, o en qualsevol dels seus elements, com els clots 
dels arbres o voravies. Els residus s’hauran de dipositar mitjançant elements 
de contenció, d'acord amb les disposicions aplicables en matèria 
d’instal·lació de contenidors a la via pública. La infracció de les prohibicions 
anteriors serà sancionada com a greu i en cas de reincidència com a molt 
greu. 

 
5. Els contenidors per a obres hauran de retirar-se de la via pública en els 

següents supòsits: 
 

a) Quan hagi expirat el termini de la concessió de la llicència d’obres o de 
l’autorització d’ocupació de domini públic. 
b) En qualsevol moment, a requeriment dels agents de l’autoritat municipal. 
c) Per buidar-los, un cop omplerts. 
d) En tot cas, dins les 24 hores següents a l’acabament dels treballs. 
La infracció de les prohibicions anteriors serà sancionada com a lleu, i en 
cas de reincidència com a greu. 

 
6. Finalitzades les operacions de càrrega, descàrrega, sortida o entrada 

d’obres, magatzems, etc. de qualsevol vehicle susceptible de produir 
l’embrutiment de la via pública, el personal responsable de dites operacions 
i, subsidiàriament, els titulars dels establiments i obres on s’hagin efectuat, i 
en últim terme el propietari o el conductor del vehicle, hauran de netejar la 
via pública i els elements d’aquesta que s’haguessin embrutat, i retirar els 
materials vessats. La infracció d’aquesta prohibició es tipifica com a greu i en 
cas de reincidència com a molt greu. 

 
7. Queda prohibit el transport de formigó amb vehicle formigonera sense portar 

tancada la boca de descàrrega amb un dispositiu que impedeixi el 
vessament de formigó a la via pública. Tampoc es permet netejar les 
formigoneres a la via pública. 

 



 

La infracció de les prohibicions anteriors serà tipificada com a lleu i en cas de 
reincidència es considerarà com a greu. 
 
Si es produeixen els fets esmentats en els apartats anteriors, en seran 
responsables els propietaris del vehicle i el conductor. Ambdós estan obligats a 
la retirada del formigó vessat, a la neteja de tota la part de via pública afectada i 
a la reparació dels danys causats, sense perjudici de les sancions que 
corresponguin.  
 
8. Queden obligats a netejar els espais ocupats habitualment per vehicles, 

tractors, etc., en especial pel que fa referència al vessament d’olis, greixos o 
productes semblants, els seus propietaris o les persones que en facin ús o 
se’n beneficiïn dels seus serveis.  

 
La infracció de les prohibicions anteriors serà tipificada com a lleu i en cas de 
reincidència es considerarà com a greu. 
 
CAPÍTOL V. OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA I D’ALTRES ESPAIS 
URBANS 
 
Article 27. Disposicions generals 
 
1. Per a qualsevol ocupació de la via pública cal demanar autorització 

municipal. Si no és així, es considerarà una infracció lleu, i en cas de 
reincidència com a greu. 

 
2. Les persones que ocupen la via pública són responsables del manteniment 

de l’ornamentació i de la restitució a l’estat original del lloc quan finalitzi el 
permís. En cas contrari, la infracció serà sancionada com a greu. 

 
3. Qualsevol objecte, bé o material dipositat a la via pública sense l’autorització 

corresponent, podrà ser retirat per l’autoritat competent. La infracció serà 
sancionada com a lleu, i en cas de reincidència com a greu. 

 
Tot l’anterior sens perjudici de les prerrogatives respecte dels seus béns que la 
normativa vigent de patrimoni reconeix als ens locals. 
 
Article 28. Prohibicions 
 
Queda prohibit: 
 

a) Utilitzar la via pública per exercir-hi oficis i treballs, sense perjudici de la 
normativa continguda en els articles següents.  
b) Situar o deixar abandonats a la via pública objectes particulars, sense 
altra excepció que la derivada de les normes vigents sobre realització 
d’obres particulars, així com terres, runes, brosses, deixalles i altres objectes 
que perjudiquin la seva neteja, excepte quan es dipositin als llocs autoritzats 
mitjançant els elements adequats. 
c) Deixar abandonats automòbils o altres vehicles de tracció, segons les 
previsions de la normativa vigent en matèria de trànsit. 



 

d) Realitzar les necessitats fisiològiques i escopir a la via pública. 
e) Consumir alcohol i o estupefaents a la via pública. 
f) La sortida de plantes i arbustos que envaeixin la via pública i dificultin el 
pas de vehicles i vianants. 
g) La col·locació de jardineres a la via pública es permetrà sempre prèvia 
autorització de l’ajuntament i en llocs que no dificulti el pas dels vianants. 

 
La infracció de les prohibicions anteriors serà sancionada com a lleu i en cas de 
reincidència com a greu. 
 
Article 29. Ocupació de la via pública per vehicles i respecte als vianants 
 
1. L'ocupació de la via pública mai no pot repercutir en la seguretat del vianant, 

així com tampoc en l’ús fluid, per part dels vilatans, de les zones de passeig. 
Es recorda a tots els ciutadans que, amb la finalitat d’aconseguir una major 
fluïdesa i disminuir tant com sigui possible les molèsties que es puguin 
produir als usuaris de les vies en general, s’han de complir les normes que 
regulen la circulació de vehicles i persones i, en especial, respectar les 
zones d’aparcament reservades a un determinat ús, com ara parades dels 
serveis públics de transport, serveis de seguretat, càrrega i descàrrega de 
mercaderies, minusvàlids, etc. 

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

queda totalment prohibit parar o estacionar: 
 

a) Quan es bloquegi o es dificulti la circulació. 
b) En els llocs on ho prohibeixi la senyalització corresponent. 
c) Davant dels contenidors instal·lats a la via pública o sobre les zones de la 
calçada destinades a la seva col·locació. 
d) En els llocs on es dificulti l’entrada o sortida de vehicles dels magatzems 
particulars. 

 
L'incompliment del què estableix aquest article es considerarà una infracció 
lleu, i en cas de reincidència com a greu. 
 
Article 30. Ocupació de la via pública en cas d’obres. 
 
1. No es podrà realitzar cap treball a la via pública, sense prèvia autorització de 

l’òrgan municipal competent. La persona interessada haurà de posar-se en 
contacte amb l'Ajuntament 72 hores abans de començar l’ocupació. Si no és 
així, es considerarà una infracció greu. 

 
2. En cap cas l’espai lliure de voravia no podrà ser inferior a 0'90 m. Si no fos 

possible, es facilitarà el pas mitjançant taulons o passarel·les degudament 
protegits i senyalitzats, per permetre el pas de vianants cobrint, fins i tot 
provisionalment, els escocells si fos necessari. 

 
3. Els tancats de protecció no podran ocupar més espai de via pública que 

l’autoritza’t. En el cas d’infracció, sense perjudici de les multes que 
escaiguin, l'Ajuntament obligarà el contractista de l’obra a enderrocar-la i a 



 

construir-la dins els límits autoritzats. Si no fos així, ho faran els serveis 
municipals a càrrec del contractista. 

 
4. El propietari de les obres serà responsable subsidiari de les obligacions 

establertes en aquest article. 
 
5. Els materials o efectes de qualsevol classe que, autoritzadament i 

circumstancialment, quedin dipositats a la via pública, se situaran de tal 
manera que no impedeixin el trànsit i necessitaran, de nit, la instal·lació de 
senyalització suficient i escaient per prevenir accidents a vianants i vehicles. 

 
6. Si a les esmentades vies hi hagués rases o cales obertes, l’empresari de les 

obres, sota la seva responsabilitat, haurà d’adoptar les precaucions 
necessàries per tal d’evitar accidents i, a l’efecte, delimitarà amb cordes o 
tanques el recinte, instal·larà cartells de prevenció adients, i a la nit 
s’encarregarà de l’enllumenat de les obres amb elements suficients. 

 
7. Aquesta mateixa precaució s’exigirà respecte a les tanques i bastiments que 

ocupin part de la via pública. 
 
8. La persona o entitat per compte de la qual es realitzin les obres, serà 

subsidiàriament responsable en cas d’accident causat per omissió o 
compliment defectuós de les esmentades prevencions. A més, la infracció de 
les anteriors prohibicions serà sancionada com a greu.  

 
Article 31. Venda ambulant 
 
1. Queda prohibit el comerç ambulant en tot el terme municipal, llevat d’aquells 

supòsits que excepcionalment autoritzi l'Ajuntament. 
 
La infracció d’aquest article es considerarà greu, i en cas de reincidència com a 
molt greu. 
 
2. Queda prohibida la mendicitat en tot el municipi. 
 
Article 32. Vetlladors, taules i cadires 
 
1. En qualsevol cas, és necessària una autorització municipal. 
 
2. La col·locació de vetlladors, taules i cadires a la via pública es realitzarà de 

manera que quedi lliure l’espai mínim exigit per la legislació vigent per a la 
circulació de minusvàlids. Si no és així, es considerarà com a infracció lleu, i 
en cas de reincidència com a greu. 

 
Article 33. Paravents 
 
1. Els paravents s’hauran d’instal·lar prioritàriament adossats a la façana dels 

immobles on es trobin ubicats els establiments, sense cap separació 
respecte a dites façanes i prèvia autorització de l’ajuntament. 

 



 

2. En tot cas, es respectaran els espais mínims per al pas de vianants. 
 
3. Els paravents hauran de ser transparents i sense cap element que 

proporcioni opacitat, i els seus sortints no podran excedir del tendal, 
d’aquells establiments que en tinguin. 

 
La infracció dels punts anteriors es considerarà lleu i comportarà treure les 
instal.lacions afectades. 
 
CAPÍTOL VI. ANIMALS DOMÈSTICS 
 
Article 34. Respecte als animals 
 
No hem de maltractar ni agredir els animals, ni sotmetre’ls a cap pràctica que 
els provoqui sofriment o danys físics o psicològics. Tampoc els podem 
abandonar ni cometre cap altra infracció establerta en la normativa vigent de 
protecció dels animals (Decret legislatiu 1/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de protecció dels animals). 
L’incompliment d’aquest article serà sancionat d’acord amb l’establert en la 
vigent normativa de protecció dels animals.  
 
Article 35. Tinença d’animals domèstics 
 
Els posseïdors d’animals domèstics estan obligats a adoptar les mesures 
necessàries per impedir que la tranquil·litat dels seus veïns sigui alterada pel 
seu comportament. Els propietaris o posseïdors d’animals han d’adoptar les 
mesures necessàries per evitar que constitueixin perills físics o sanitaris o 
generin molèsties als ciutadans derivades del seu soroll. En especial, els 
propietaris dels animals potencialment perillosos tenen l’obligació de complir 
amb totes les normes de seguretat ciutadana establertes en la legislació vigent, 
de manera que es garanteixi l’optima convivència d’aquests animals amb les 
persones i s’evitin molèsties a la població.  
 
L’incompliment d’aquest article serà sancionat d’acord amb l’establert en la 
vigent normativa de protecció dels animals i de tinença d’animals potencialment 
perillosos. 
 
Article 36. Obligació de portar lligats els gossos 
 
Els animals de companyia que circulin per la via pública han de fer-ho 
acompanyats i conduïts per persones que en siguin responsables, lligats amb 
corretja i, si la perillositat és previsible per la seva naturalesa o característiques, 
amb morrió.  
 
L’incompliment d’aquest article resta tipificat com a lleu, llevat que la infracció 
estigui tipificada en la vigent normativa de protecció dels animals i de tinença 
d’animals potencialment perillosos. En aquest darrer cas la infracció serà 
sancionada d’acord amb l’establert en aquesta normativa. L’anterior sens 
perjudici de la responsabilitat civil o penal que se’n pugui derivar. 
 



 

Article 37. Responsabilitat dels posseïdors d’animals 
 
1. El posseïdor d’un animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària del 

seu propietari, és responsable dels danys, perjudicis i molèsties que ocasioni 
a les persones, als objectes i a les vies.  

 
2. A partir de l’edat reglamentada en la normativa vigent, els posseïdors 

d’animals de companyia estan obligats a vacunar-los contra malalties i a 
disposar de la corresponent cartilla sanitària. 

 
3. Les persones propietàries estan obligades a censar-los en el cens municipal 

de Puigpelat. Prèviament a la inscripció de l’animal en el cens municipal o en 
el Registre general, cal haver-ne dut a terme la identificació d'acord amb la 
normativa vigent de protecció dels animals. 

 
Els gossos, els gats i les fures han de dur d’una manera permanent pels espais 
o les vies públiques una placa identificadora o qualsevol altre mitjà adaptat al 
collar en què han de constar el nom de l’animal i les dades de la persona que 
n’és posseïdora o propietària. 
 
Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia estan 
obligades a comunicar la desaparició de l’animal a l’ajuntament on estigui 
censat en un termini de quaranta-vuit hores, de manera que en quedi 
constància. 
 
El Registre general d’animals de companyia és públic i hi pot accedir tothom qui 
ho sol·liciti, d'acord amb el procediment i els criteris establerts en la legislació 
sobre el procediment administratiu i en la normativa sobre protecció de dades. 
 
5. Els propietaris i posseïdors d’animals de companyia tenen l’obligació de 
mantenir-los en condicions higièniques i sanitàries adequades. 
 
6. No és permès alimentar els animals a la via pública ni als espais públics. 
 
7. No es pot entrar amb gossos ni gats als locals públics.  
 
La infracció dels punts 5, 6, i 7 es considerarà com a lleu. L’incompliment de 
l’establert en els diferents apartats d’aquest article resta tipificat com a lleu, 
llevat que la infracció estigui tipificada en la vigent normativa de protecció dels 
animals i de tinença d’animals potencialment perillosos. En aquest darrer cas la 
infracció serà sancionada d’acord amb l’establert en aquesta normativa.  
 
L’anterior sens perjudici de la responsabilitat civil o penal que se’n pugui 
derivar. 
 
Article 38. Dejeccions dels gossos 
 
1. Els animals de companyia no han de dipositar les dejeccions als parcs 

infantils, als jardins ni en cap altre espai de la via pública. Les persones 
responsables d’aquests animals seran les encarregades de l’eliminació dels 



 

excrements, per la qual cosa sempre hauran de portar bosses, papers o 
altres elements que permetin recollir-los. 

 
2. En el cas d’infracció d’aquesta disposició, es podrà requerir el propietari o la 

persona que condueixi el gos que retiri les dejeccions de l’animal. 
 
3. Les dejeccions recollides es col·locaran de manera higiènicament acceptable 

a les bosses d’escombraries domiciliàries, als contenidors, i a les papereres i 
mai al clavegueram. 

 
La infracció dels apartats anteriors es considerarà lleu, i en cas de reincidència 
com a greu. 
 
CAPÍTOL VII. CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 
 
Article 39. Disposicions generals 
 
Tal i com es recull a l’article 9 d’aquesta Ordenança, en condicions i mesures 
permeses en sorolls i vibracions a particulars i locals públics, estan regulades 
en aquesta ordenança, per la Llei 16/2002, de 28 de juny de protecció contra la 
contaminació acústica i el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’aquesta Llei. 
 
Article 40. Ús abusiu dels vehicles de motor. 
 
Tots els vehicles de tracció mecànica han de tenir en bones condicions de 
funcionament els elements que produeixin sorolls per tal que l’emissió del soroll 
del vehicle amb motor en funcionament no excedeixi els valors límit d’emissió 
de l’annex 6 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica. Queda prohibit forçar la marxa dels vehicles de motor 
produint sorolls molestos, com en el cas d’acceleracions innecessàries. En cas 
d’infracció es considerarà una infracció lleu, llevat que l’incompliment estigui 
tipificat en la vigent normativa de protecció contra la contaminació acústica. En 
aquest cas, la infracció es regirà per l’establert en aquesta normativa. 
 
Article 41. Manifestacions a la via pública. 
 
Es prohibeix accionar a la via pública aparells de televisió i ràdio, magnetòfons, 
altaveus, instruments musicals i altres d’anàlegs, quan puguin molestar altres 
persones o superar els nivells màxims permesos. No obstant això, en 
circumstàncies especials, l’autoritat municipal podrà autoritzar aquestes 
activitats. L'incompliment d’aquest article es considerarà una infracció lleu.  
 
Article 42. Assajos o reunions musicals i activitats socials o esportives 
 
1. Els assajos i reunions musicals, instrumentals o vocals, de ball o dansa, i les 

festes privades s’atindran a allò establert en l'article anterior. 
 
2. Les activitats socials o esportives a la via pública o en instal·lacions privades, 

quan comportin condicions de sorolls molestes per al veïnat, hauran de ser 



 

autoritzades per l'Ajuntament, especialment quan aquestes es celebrin dintre 
de l’horari nocturn. La infracció d’aquest article serà sancionada com a lleu.  

 
Article 43. Obres que produeixen molèsties 
 
Amb relació a les obres de construcció de tot tipus, l’horari de treball serà de 8 
a 20 hores, de dilluns a dissabte, els laborables no festius. Excepcionalment, i 
en casos justificats, l'Ajuntament podrà autoritzar que es pugui treballar fora de 
l’horari assenyalat. L’incompliment d’aquest article es considerarà greu i en cas 
de reincidència com a molt greu. 
 
L’emissió sonora de la maquinària que s’utilitza en les obres públiques i en la 
construcció ha d’ajustar-se a les prescripcions establertes a la normativa vigent.  
L’horari de funcionament de la maquinària utilitzada en els treballs en la via 
pública i en la construcció es fixa entre les 8 i les 20 hores, llevat de les obres 
urgents, les que es realitzin per raons de necessitat o perill, i les que, per les 
seves característiques, no puguin realitzar-se durant el dia. El treball nocturn ha 
de ser expressament autoritzat per l’Ajuntament. 
 
Article 44. Sorolls a la via pública o a l'interior d’edificis 
 
1. La producció de sorolls a la via pública o a l'interior dels edificis, però oïbles 

des d’aquella, s’han de mantenir dins dels límits que exigeix la convivència 
vilatana i la normativa vigent de protecció contra la contaminació acústica. 
Les excepcions per raons de festes populars o altres esdeveniments públics 
hauran de ser autoritzades per l'Ajuntament. 

 
2. Els vehicles que circulin pel terme municipal hauran d’estar equipats amb un 

silenciador adequat i en bon estat per evitar l’excés de soroll. 
 
3. Els nivells dels sorolls dels equips musicals instal·lats als vehicles han de 

respectar els límits establerts en la normativa vigent. 
 
4. Els responsables d’empreses, comerços, domicilis o vehicles que tinguin 

instal·lat un sistema d’alarma, l’han de mantenir en perfecte estat de 
funcionament. 

 
L'incompliment d’aquest article serà sancionat com a infracció lleu i en cas de 
reincidència com a greu.  
 
CAPÍTOL VIII. NORMES RELATIVES ALS ESTABLIMENTS DE 
CONCURRÈNCIA PÚBLICA 
 
Article 45. Respecte als veïns 
 
1. Les persones responsables d’establiments de concurrència pública han de 

vetllar per l’ordre públic i el descans veïnal. 
 
2. Les persones titulars d’aquests establiments han de complir estrictament 

l’horari autoritzat en la llicència municipal i les condicions higiènico-sanitàries 



 

i de salubritat establertes o, en el seu cas, l’horari i la resta de condicions 
prescrites a la normativa vigent. 

 
3. Els titulars també són responsables d’adoptar les mesures adequades per 

evitar actes incívics o molestos de la seva clientela a l’entrada o sortida del 
local. 

 
Article 46. Neteja 
 
El manteniment de la neteja de les voreres o espais de vianants fins a una 
distància de 20 metres és responsabilitat dels titulars dels establiments, en 
especial pel què fa referència a ampolles, envasos, gots i altres deixalles 
produïdes per l’activitat de l’establiment.  
 
La infracció dels articles d’aquest capítol es sancionarà com a lleu i si hi ha 
reincidència com a greu.  
 
CAPÍTOL IX. RÈGIM SANCIONADOR 
 
Article 47. Concepte d’infracció 
 
Constitueixen infracció administrativa d’aquesta Ordenança les accions i 
omissions que representin una vulneració dels seus preceptes, tal i com 
apareixen tipificats en els diferents articles. 
 
Article 48. Responsabilitat 
 
1. Són responsables de les infraccions les persones físiques o jurídiques que 

les cometin a títol d’autors o coautors. 
 
2. De les infraccions relatives a actes subjectes a intervenció administrativa que 

es produeixin sense la seva prèvia concessió de llicència –si fos necessària--
- i/o amb incompliment de les condicions establertes a la normativa vigent, 
en seran responsables les persones físiques i jurídiques que siguin titulars 
de la llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i, si aquesta no 
existís, la persona física o jurídica sota la relació de dependència de la qual 
actuï l’autor material de la infracció. 

 
Article 49. Classificació de les infraccions i de la seva sanció 
 
1. Les infraccions d’aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt 

greus. 
 
2. Les sancions derivades de les infraccions administratives s’imposaran 

d'acord amb la següent escala: 
- Infraccions lleus: fins a 100,00 euros 
- Infraccions greus: de 100,00 a 500,00 euros 
- Infraccions molt greus: de 500,00 a 3.000,00 euros 

 



 

3. L'import de les sancions s’entendrà modificat automàticament segons el que 
disposi la legislació vigent per infracció de les ordenances municipals. 

 
En cas d’incompliment de les obligacions derivades dels requeriments 
formulats segons l’establert en aquesta ordenança, podran imposar-se multes 
coercitives en els termes establerts a la normativa vigent. 
 
4. La classificació de la infracció i la imposició de la sanció hauran d’observar la 

deguda adequació als fets i es tindran en compte per això els següents 
criteris d’aplicació: 
 
a) l’existència d’intencionalitat o reiteració. 
b) la naturalesa dels perjudicis causats. 
c) la transcendència social. 
d) la reincidència per la comissió en el termini d’un any de més d’una 
infracció de la mateixa naturalesa. 

 
5. La imposició de les sancions serà compatible amb la imposició de multes 

coercitives i l’exigència a l'infractor de la reposició de la situació alterada al 
seu estat originari, així com la indemnització pels danys i perjudicis causats 
pels fets sancionats. 

 
Article 50. Competència i procediment sancionador 
 
1. La competència per la incoació del procediment sancionador i per a la 

imposició de les sancions correspon als òrgans de la Comunitat Autònoma o 
del municipi, segons disposi la normativa vigent en cada cas. 

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

de Procediment administratiu comú de les administracions públiques i altres 
disposicions sobre la matèria.  

 
Article 51. Mesures cautelars 
 
1. L'òrgan competent per a la incoació del procediment sancionador pot 

adoptar, mitjançant resolució motivada, les mesures cautelars de caràcter 
provisional que siguin necessàries per a la bona finalitat del procediment, 
evitant el manteniment dels efectes de la infracció. 

 
2. En aquest sentit, podrà acordar la suspensió de les activitats que es realitzin 

incomplint l’establert en aquesta ordenança en els termes de la normativa 
vigent i la retirada d’objectes, materials, utensilis i productes amb els quals 
s’estigués generant o s’hagués generat la infracció. 

 
Article 52. Terminació convencional 
 
Podrà convenir-se, de forma voluntària, la substitució de la sanció i la quantia 
de la indemnització per danys i perjudicis als béns, les instal·lacions, els arbres 
i el mobiliari urbà de titularitat municipal, per la compra del bé malmés i la 



 

realització física dels treballs que requereixi la reparació del dany i la 
recuperació del seu aspecte anterior. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present ordenança entrarà en vigor a partir de la seva publicació integra al 
BOP de Tarragona i una vegada transcorregut el termini de quinze dies previst 
a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local.  
 
Els articles d’aquesta ordenança que incorporen o reprodueixen aspectes de la 
legislació de l'Estat o autonòmica d’aplicació als ens locals catalans 
s’entendran automàticament modificats en el moment en què es produeixi la 
seva revisió. 
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