
  

ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA AL MUNICIPI 

D’ALMENAR.  

 

PREÀMBUL 

 

En aplicació del principi d'autonomia local que la Constitució garanteix a tot Ajuntament i 

dintre del marc competencial delimitat pel joc de les normes integrants del denominat «bloc de 

constitucionalitat», l'Ajuntament d’ Almenar, exercitant la potestat reglamentària que li ve 

reconeguda per l'article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local, adopta la present Ordenança amb la finalitat de fomentar la convivència ciutadana en el 

municipi i establir una adequada regulació normativa que impulsi les activitats que desenvolupin les 

persones físiques i jurídiques, ja siguin residents o no en el municipi, en tots els espais que tingui 

naturalesa o transcendència pública i no merament privada, contribuint al desenvolupament del 

civisme i la tolerància, així com el respecte als altres i la pròpia cura dels béns públics i comuns, 

amb especial referència al medi  ambient. 

 

TITOL I. NORMES GENERALS 

 

CAPITOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

 

ARTICLE 1. Fonament Legal 

 

La present Ordenança es fonamenta, amb caràcter general, en l'article 84 de la Llei 7/1985, 

de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, estableix que les Entitats Locals podran 

intervenir en l'activitat dels ciutadans a través d'Ordenances i els Bans.  

 

Així mateix, aquesta Ordenança s'ha elaborat d'acord amb la potestat municipal de tipificar 

infraccions i sancions que, amb la finalitat d'ordenar les relacions de convivència ciutadana, 

s'estableix en els articles 139 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 

Règim Local. 



ARTICLE 2. Objecte 

 

L'objecte primordial d'aquesta Ordenança és establir les normes de convivència en 

comunitat i vetllar pel seu compliment de manera que s’assoleixi el seu desenvolupament en pau, en 

llibertat i en igualtat de drets i obligacions. Així, en concret, constitueixen aspectes essencials 

d’aquesta regulació: 

 L'actuació municipal per a la convivència en comunitat. 

 L'actuació municipal respecte a la venda i consum de begudes alcohòliques en la via pública. 

 L'actuació municipal respecte a l'emissió de sorolls i vibracions realitzada per la comunitat. 

 L'actuació municipal respecte als residus domiciliaris. 

 

ARTICLE 3. Àmbit d’Aplicació 

 

La present Ordenança és d'aplicació en tot el terme municipal d’Almenar. L'ordenança és 

d'aplicació en tots els espais públics de la ciutat (carrers, vies de circulació, voreres, places, espais 

verds, aparcaments…, així com construccions, instal·lacions, mobiliari urbà i altres béns i elements 

de domini públic municipal situats en aquell. 

 

L'Ordenança s'aplicarà a totes les persones que estiguin en el terme municipal d’Almenar, 

sigui el que sigui la seva concreta situació jurídica administrativa. 

 

CAPITOL II. DRET I OBLIGACIONS DELS CIUTADANS 

 

ARTICLE 4. Drets 

 

Tots els veïns del municipi d’Almenar i qui desenvolupin en ell les activitats que la present 

ordenança regula, tenen entre uns altres, els següents drets: 

 

 A la protecció de la seva persona i els seus béns.  

 Ser elector i elegible, d'acord amb la legislació electoral vigent. 



 Utilitzar els serveis públics municipals.  

 Ser informat, prèvia petició raonada, i dirigir sol·licituds a l'Administració Municipal de tots 

els expedients i documentació municipal. 

 Participar en la gestió municipal, d'acord amb el que disposa la legislació vigent. 

 Demanar la consulta popular en els termes previstos en la Llei. 

 Exigir la prestació i l'establiment d'un servei públic. 

 Aquells altres drets atribuïts per la Llei. 

 

Tot això sense perjudici de tots quants altres drets els hagin estat o poguessin ser-los 

reconeguts en el futur per la Constitució, les lleis i la resta de l'Ordenament Jurídic. 

 

ARTICLE 5. Obligacions 

 

Els veïns del terme municipal d’Almenar i hi qui desenvolupi les activitats que la present 

ordenança regula hauran de complir amb les obligacions contingudes en la present ordenança i en 

els bans que, en ús de les seves atribucions, pogués publicar l'Ajuntament. El desconeixement del 

contingut d'aquesta Ordenança i dels Bans municipals no eximirà de la seva observança i 

compliment.  

En tot cas, són obligacions dels veïns d’Almenar les següents: 

 

 Participar en la gestió municipal d'acord amb el que es prevegi en les lleis i, si escau, 

quan els òrgans de govern i l'Administració Municipal sol·licitin la col·laboració dels 

veïns amb caràcter voluntari. 

 Complir puntualment les obligacions derivades de les normes d'empadronament. 

 No usar ni utilitzar per particulars, societats, empreses o companyies, en els seus mobles, 

edificis, anuncis o documents particulars, mercantils o professionals, l'escut, blasons o 

distintius de la ciutat. 

 Aquells altres deures establerts en les lleis. 

 



TITOL II. ORNAMENT PÚBLIC I CONVIVÈNCIA CIUTADANA 

 

CAPITOL I. ORNAMENT PÚBLIC 

 

ARTICLE 6. Objecte  

 

Constitueix objecte del present capítol la regulació de l'ús comú de tots els elements 

qualificats com d'ús i gaudi comú, i en particular, de les places, carrers, avingudes, passejos, parcs, 

jardins, fonts, ponts, Casa Consistorial, mercats, , museus, escoles, cementiris, elements de 

transport, piscines i camps d'esport, i altres béns que tingui caràcter públic en el nostre Municipi. 

 

ARTICLE 7. Prohibicions  

 

Els veïns del terme municipal d’ Almenar i qui desenvolupin en ell les activitats que la 

present ordenança regula tenen, en relació amb la matèria regulada en el present Capítol, les 

obligacions de: 

 

 Realitzar un ús adequat de les vies i espais públics i del mobiliari urbà, així com dels locals 

municipals i de les dependències oficials radicades en el terme municipal. 

 Fer un ús adequat dels materials i estris que es trobin en locals municipals i dependències 

oficials. 

 Abstenir-se de realitzar en la via pública qualsevol activitat que sigui susceptible de causar 

danys a persones o béns públics o privats, i especialment, el maltractament o deterioració 

d'elements d'ús comú, tals com el mobiliari urbà —bancs, papereres, fanals, contenidors—, 

la tala o curta d'arbres i plantes dels jardins i parcs públics, o el tall de les seves branques, 

així com el pintat o esgrafiat de parets i façanes, públiques o privada, amb qualsevol tipus de 

simbologia i materials, sense el previ permís dels seus propietaris. 

 Llançar papers, desaprofitaments i altres residus de semblant naturalesa a la via pública.  

 Col·locar estenedors en les finestres o balconades de forma tal que resultin visibles des de la 

via pública. (Queden exemptes d'aquesta obligació aquelles finques en les quals no existeixi 



pati interior on poder col·locar dites estenedors, si bé, en aquest últim cas, haurien 

d'instal·lar-se de la manera que resulti més discreta). 

 Col·locar de manera temerària adorns en les finestres, tals com tests, plantes... 

 Col·locar anuncis, rètols, elements publicitaris sense la corresponent autorització. 

 Instal·lar aparells d’aire condicionat i antenes parabòliques que quedin a la vista a les 

façanes dels edificis. Així com permetre que l’aigua de condensació de qualsevol aparell 

d’aire condicionat s’expel·leixi directament a la via pública. 

  

 

CAPITOL II. REGULACIÓ DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA 

 

ARTICLE 8. Establiments Públics 

 

Les normes següents seran aplicables, amb caràcter general, a tots els establiments de 

concurrència pública inclosos en el nomenclàtor annex de la Llei 10/1991, de policia de l'espectacle 

i activitats recreatives del Parlament de Catalunya. 

 

Els propietaris dels Establiment oberts al públic, i en defecte d'això, els titulars de l'activitat 

que en ells es desenvolupi, haurien d'evitar en la mesura del possible les actuacions que vagin o 

puguin anar en perjudici de la resta de persones, així com tots aquells altres actes que puguin 

qualificar-se com incívics o molests. I si per raons a ells no imputables, no poguessin evitar la seva 

producció, haurien d'avisar a la policia local o autoritat competent perquè aquestes puguin mantenir 

l'ordre i respecte públics. 

 

ARTICLE 9. Establiments d’Ambientació Musical 

 

En tots els establiments d'ambientació musical és obligatori disposar, com a mínim, d'una 

persona encarregada de vetllar per la seguretat, l'ordre i el bon funcionament en l'interior i en 

l'exterior de l'establiment. 

 



Tenen la consideració d'establiments d'ambientació musical aquells àmbits on el nivell 

sonor, per causa del so que es produeix en el seu interior, superi els 90 dB calculats en l'interior de 

l'establiment, independentment de la llicència fiscal que tingui per a l'exercici de la seva activitat. 

 

La responsabilitat administrativa que es pugui derivar de les pertorbacions de l'ordre públic 

produïdes per personal que entrin o surtin d'aquests establiments recauran sobre el titular de la 

llicència municipal, sempre que no hagi adoptat en cada supòsit les mesures establertes en la present 

Ordenança i normativa concordant. 

 

El servei d'ordre de l'establiment serà responsable d'advertir al públic dels possibles 

incompliments dels seus deures cívics, com la producció de sorolls, l'obstrucció de les sortides 

d'emergència i del trànsit de vehicles i altres similars. En el supòsit que les seves recomanacions no 

fossin ateses, haurà d'avisar immediatament als serveis d'ordre públic que corresponguin. 

 

ARTICLE 10. Limitacions en la Convivència Ciutadana 

 

Per raó de la conservació i, d'un millor desenvolupament de la urbanitat social i la 

convivència cívica queda prohibit: 

 

 Accedir als locals i dependències municipals, fora de l'horari establert. 

 Dur animals solts sense les pertinents mesures de seguretat. 

 Usar les infraestructures dels locals municipals i dependències oficials, fora de l'horari 

fixat, sense prèvia autorització del responsable municipal o encarregat. 

 Accedir als locals municipals i dependències oficials per a la realització d'activitats i 

reunions que no contin amb la preceptiva autorització municipal. 

 Encendre foc fora dels llocs habilitats per a això. 

 Subministrar begudes alcohòliques en vies i espais públics del terme municipal 

d’Almenar fora dels supòsits que haguessin estat degudament autoritzats; en cap cas es 

distribuiran begudes alcohòliques als menors d'edat. 

 Consumir begudes alcohòliques en les vies públiques. 



 Acampar lliurement en el terme municipal fora dels llocs habilitats per a això. 

 Llançar a la via pública papers o anuncis informatius, els quals solament podran lliurar-

se en mà o en les bústies corresponents. 

 Entrar amb animals en les dependències i Institucions municipals. 

 Defecar i orinar fora de recintes o instal·lacions, públics o privats, destinats a tal fi (i, 

molt especialment, en la via pública, voreres, carrers, places, parcs i jardins, etc...) 

 Llançar aigües brutes a la via pública.  

 Regar els tests i plantes, així com fregar les terrasses que donin a la via pública entre les 

9 i 21 hores. 

 Sacsejar les catifes o estovalles sobre les vies públiques.  

 

També està prohibit: 

1. Fer esclatar qualsevol tipus de petard en elements estructurals, excepte quan aquests siguin 

disposats en activitats autoritzades per l'òrgan competent (correfocs, espectacles,...) i 

realitzades per entitats o empreses especialitzades i sempre que es prenguin les mesures 

adients per garantir la seguretat i la inexistència de desperfectes.  

2. Desplaçar elements estructurals sense llicència municipal prèvia.  

3. Qualsevol activitat esportiva o lúdica fóra dels espais o recintes destinats a aquestes 

finalitats que provoquin molèsties als usuaris de l'espai, llevat les que s'autoritzin per 

l'Ajuntament pel seu caràcter popular i/o tradicional. 

4. Arrancar, ratllar o fer malbé rètols indicatius referents a circulació transport urbà i d'altres 

elements anàlegs  

5. Les pintades, els grafits, els escrits, les rascades, els gravats i els actes similars sobre 

qualsevol classe de béns que siguin visibles des de la via pública queden prohibits.  

6. Seran excepcions d'allò que disposa el paràgraf anterior:  

a. Les pintures murals de caràcter artístic o grafits requeriran prèviament l'autorització 

escrita del propietari de l'element sobre el qual es vol pintar i la llicència municipal.  

b. Les que discrecionalment pugui autoritzar l'Ajuntament en atenció a les 

circumstàncies concurrents en cada cas, amb les condicions del punt anterior. 

7. Dipositar en les papereres de la via pública bosses d'escombraries i caixes o paquets de 

dimensions superiors a les del recipient que les ha de contenir.  

8. En les fonts públiques es prohibeix:  

a. Rentar-se, banyar-se, rentar-hi o alliberar-hi animals, vehicles a motor o similars, o 

llençar-hi qualsevol tipus de producte o objecte, o enterbolir les aigües.  

b. Abeurar-hi animals, sempre que el tipus de font no permeti evitar el contacte de 

l'animal amb el broc. 

9. No recollir els excrements dels animals de companyia a la via pública per part de la persona 

responsable de l’animal. 

 



 

TITOL III. VIA PÚBLICA I JARDINS 

 

CAPITOL I. UTILITZACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

 

ARTICLE 11. Utilització de la Via Pública 

 

S'entén per utilització de la via pública a l'efecte d'aquesta ordenança l'ús o aprofitament que 

tota persona física o jurídica pugui fer en ella. 

 

Es prohibeix expressament: 

 

 Utilitzar la via pública com un lloc d'exercici o desenvolupament de professions, treballs 

o oficis.   

 Col·locar o deixar abandonats en la via pública objectes particulars. 

 

 

ARTICLE 12. Utilització de Bens de Domini Públic 

 

En la utilització dels béns de domini públic es considerarà: 

 

 Ús comú, el corresponent per igual a tots els ciutadans indistintament, de manera que l'ús 

d'uns no impedeixi el dels altres. 

 Ús general, quan concorrin circumstàncies singulars. 

 Especial, si concorren circumstàncies d'aquest tipus per la seva perillositat, intensitat o 

altres anàlogues. 

 Ús privatiu, és el constituït per l'ocupació directa o immediata per un particular d'una 

parcel·la del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per part d'uns 

altres. 

 



ARTICLE 13. Ús, Aprofitament i Gaudi de la Via Pública 

 

L'ús, aprofitament i gaudi de la via pública té en principi el caràcter d'ús comú general, 

exercit lliurement per tots els ciutadans, [sense més limitacions que les establertes en l'ordenança 

sobre utilització de la via pública] i en les altres disposicions legals. 

 

Les activitats, ocupacions o aprofitaments que impliquin una utilització comuna especial de 

la via pública estaran subjectes a llicència municipal prèvia. Podré autoritzar-se l'ocupació de la via 

pública amb la finalitat següent: 

 

— Per a la venda no sedentària. 

— Per a instal·lacions de taules i cadires en bars i terrasses. 

— Per a la col·locació de contenidors d'enderrocs d'obres i enderrocaments. 

 

 

ARTICLE 14. Venda No Sedentària 

 

A l'efecte d'aquesta Ordenança, es considerarà venda no sedentària la qual realitzin els 

comerciants fora d'un establiment comercial, de manera habitual, ocasional, periòdica o continuada, 

en els recintes, perímetres o llocs degudament autoritzats, i en instal·lacions comercials 

desmuntables o transportables. Aquest tipus de venda es regirà pel que disposa l’ordenança 

municipal corresponent. 

 

ARTICLE 15. Ús Privatiu de la Via Pública 

 

L'ocupació de la via pública en règim d'ús privatiu podrà ser autoritzada bé per llicència, bé 

per concessió administrativa. S'autoritzarà per llicència quan no comporti la transformació o la 

modificació del domini públic, i per concessió administrativa quan comporti aquesta transformació 

o modificació. 

 



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

de: 

— Quioscs permanents o temporals. 

— Aparells estàtics anunciadors i publicitaris il·luminats. 

— Cartells publicitaris. 

— Rellotges-termòmetres il·luminats. 

— Altres instal·lacions o objectes que a cada moment determini l'Ajuntament. 

 

Als titulars d’una autorització de terrassa els correspondrà la neteja de la zona de via pública 

ocupada. 

 

CAPITOL II. PROTECCIÓ D’ESPAIS VERDS I PAISAYGE URBÀ 

 

ARTICLE 16. Disposicions Generals 

 

És objecte de regulació en el present títol la defensa i protecció dels espais vegetals i les 

plantacions efectuades sobre aquests espais i el seu entorn, tant si són de titularitat pública com 

privada, i amb independència que la propietat sigui municipal, provincial o d'altres administracions, 

sempre que estiguin en el terme municipal d’Almenar i reconegudes com zona verda o estiguin 

afectades per planejament urbanístic. 

 

ARTICLE 17. Conservació, Defensa i Protecció de L’Arbrat Urbà 

 

Les accions necessàries en relació amb l'arbrat urbà són competència de l'Ajuntament qui 

haurà d'autoritzar expressament qualsevol acció que amb aquell objecte desenvolupin els 

particulars. 

Els propietaris de terres on hagi arbres, contigus a la via pública, procediran al seu 

manteniment de manera que no ocupin la citada via, o comportin risc per als vianants i hauran de 

netejar la brossa que aquests deixin caure sobre la via pública. Aquest incompliment facultarà a 

l'Ajuntament per a l'execució subsidiària dels treballs necessaris, per compte del propietari obligat. 



ARTICLE 18. Parcs, Jardins i Places 

 

Els ciutadans hauran de respectar les instal·lacions formades per patrimoni vegetal, així com 

els parcs, jardins, places i similars, com per exemple estàtues, jocs, bancs o fanals. 

 

TITOL IV. Medi Ambient 

 

CAPITOL I. SOROLLS 

 

ARTICLE 19. Sorolls Domèstics 

 

Tots els ciutadans estan obligats a respectar el descans dels veïns i a evitar la producció de 

sorolls domèstics que alterin la normal convivència. Per aquest motiu s'estableixen les prevencions 

següents: 

 

 No està permès cantar o parlar en un to excessivament alt en l'interior dels domicilis 

particulars i en les escales, patis i en general en qualsevol espai d'ús comunitari dels 

habitatges des de les 22 hores de la nit fins a les 07 hores del matí. 

 No està permès tancar portes i finestres estrepitosament, especialment en el període 

assenyalat anteriorment. 

 No està permès qualsevol altre tipus de soroll que es pugui evitar en l'interior de les cases, 

especialment en el període de temps comprès des de les 23 hores fins a les 07 hores, produït 

per reparacions materials o mecàniques de caràcter domèstic, canvi de mobles, aparells 

electrodomèstics o altres causes, que en qualsevol cas no haurien de superar els 30dB en el 

punt de recepció. 

 

Els veïns procuraran, des de  les 22 hores de la nit fins a les 07   hores del matí, no deixar en 

els patis, terrasses, galeries, balconades i altres espais oberts o tancats, animals que amb els seus 

sons, crits o cants destorbin el descans dels veïns. A qualsevol hora haurien de ser retirats pels seus 



propietaris o encarregats quan, de manera evident, ocasionin molèsties als altres ocupants de 

l'edifici o dels edificis veïns. 

 

ARTICLE 20. Sorolls Produïts per Activitats Industrials i Comercials 

 

L'emissió de sorolls i vibracions derivats de l'exercici de la indústria, i activitats en general, 

ja siguin comercials, professionals, o de qualsevol tipus, no podrà, en cap cas, sobrepassar els 

nivells màxims, ni en horari establert en la preceptiva llicència municipal ni en la legislació 

específica que regula aquesta matèria. 

 

ARTICLE 21. Activitat en la Via Pública 

 

Les festes, revetlles i altres formes de manifestació popular hauran de comunicar-se a 

l'Administració Municipal, perquè aquesta pugui disposar les mesures necessàries per al seu 

correcte desenvolupament. En tot cas hauran de complir-se els requisits següents: 

 

 La sol·licitud d'autorització o comunicació, en la qual es farà constar l'hora d'inici i de 

finalització de la festa o l'acte, haurà de formular-se amb la mateixa antelació que la 

legislació vigent assenyala per a sol·licitar l'autorització governativa o autonòmica, segons 

correspongui. 

 L'Ajuntament, en atenció a la possible incidència per sorolls, o qualsevol altra alteració de la 

convivència ciutadana, podrà recomanar l'adopció de mesures a fi de reduir les molèsties 

que es puguin ocasionar. 

 

Autorització d'activitats específiques en espais públics:  

a) L'Ajuntament pot autoritzar la celebració d'activitats específiques als espais públics i 

fixar les normes que s'hauran de complir, tenint en compte les característiques de 

l'acte i l'espai públic sol·licitat.  

b) Els organitzadors/es de l'activitat són responsables del compliment de les condicions 

establertes per l'Administració municipal, i també d'adoptar les mesures adients per 

vetllar per la seguretat de les persones i pel bon ús del recinte i dels elements i els 

béns públics que hi hagi instal·lats.  



c) Les persones titulars d'autoritzacions d'ús comú especial o d'ús privatiu dels béns de 

domini públic resten obligats a mantenir en les condicions degudes de neteja, tant 

les instal·lacions pròpies com l'espai urbà sotmès a llur influència.  

d) Les sol·licituds s'hauran de formular pel representant de l'entitat o associació i hauran 

d'indicar el lloc on es desenvoluparà, si necessiten ocupar la via pública o no, o si 

necessiten entarimats, taules, cadires, o algun altre element o servei municipal.  

e) Les sol·licituds s'hauran de formular amb una antelació mínima de 10 dies a la data 

de celebració en el cas que necessitin entarimats, taules, cadires, o algun altre 

element o servei municipal, i de 72 hores en el cas que no ho necessitin. 

f) Aquestes activitats hauran de desenvolupar-se d'acord amb les condicions següents:  

i. L'activitat musical o susceptible de produir soroll es podrà desenvolupar fins 

les 1.00 hores.  

ii.  Des de les 1.00 hores fins a les 3.00 h. s'haurà de reduir el nivell acústic fins 

al mínim.  

iii. A partir de les 3.00 h no es podrà desenvolupar cap activitat susceptible de 

generar contaminació acústica. d) Es obligatori evitar l'accés del públic als 

indrets sotmesos a nivells de soroll superiors a 110 dB(A) de LAFmàx. 

 

ARTICLE 22 Circulació de Vehicles 

 

Els vehicles que circulin pel terme municipal d’Almenar aniran equipats d'un silenciador 

adequat, permanentment en funcionament i en bon estat, per a evitar un excés de soroll o sorolls 

estranys i molests en relació amb aquells que duen el tipus de silenciador d'origen o homologat per 

la Unió Europea. 

 

Cap silenciador estarà muntat amb dispositius de bypass o altres que li puguin deixar fora de 

servei. Cap persona podrà fer funcionar un vehicle de manera que origini sorolls excessius o 

estranys. 

 

Queda especialment prohibida la utilització del clàxon o senyals acústics, alarmes activades, 

excepte en els casos d'emergència i els previstos en la normativa de seguretat viària. 

 

També queden especialment prohibits els sorolls originats per acceleracions brusques i 

estridents. 

 



CAPITOL II. RESIDUS 

 

ARTICLE 23. Concepte de Residus 

 

Es defineixen com deixalles i residus sòlids urbans els següents: 

 

 Residus sòlids que constitueixin escombraries domiciliària o es generin per les activitats 

comercials o de serveis, així com els procedents de la neteja viària o dels parcs i jardins. 

 Vehicles i estris domèstics, maquinària i equip industrial abandonat. 

 Enderrocs i restes d'obres. 

 Residus de biològics i sanitaris, incloent els animals morts, i els residus o estris 

procedents d'activitats sanitàries, d'investigació o fabricació, que tinguin una composició 

biològica i que hagin de sotmetre's a tractament específic. 

 Residus industrials, incloent llots i fangs. 

 Residus d'activitats agrícoles, entre els quals s'inclouen expressament substrats utilitzats 

per a cultius forçats i els plàstics i altres materials utilitzats per a la protecció de tals 

cultius contra la intempèrie. 

 

ARTICLE 24. Regulació dels Residus 

 

Es prohibeixen la realització d'actuacions tals com: 

 

 Dipositar escombraries, fora dels contenidors adequats, situats en la via pública, 

dificultant el trànsit o causant trastorn als ciutadans. 

 Dipositar escombraries en els contenidors habilitats per a això, abans de les 20 hores
1
, 

per les olors que dels mateixos es desprèn. 

 Dipositar mobiliari en els contenidors, ja que per a aquests residus l'Ajuntament té 

habilitat un servei independent, cridat punt blanc, on els particulars podran dipositar tots 

els residus que no puguin eliminar-se en els contenidors generals. 

                                                           

 



 Llançar o dipositar desaprofitaments, embalatges i, en general, qualsevol tipus de 

residus, en les vies públiques o privades, en els seus accessos i en els solars o finques 

barrades o sense barrar, havent d'utilitzar-se sempre els elements de neteja viària 

(contenidors, papereres, etc.) específicament destinats a tal fi. 

 La utilització de la via pública com zona d'emmagatzematge de materials o productes de 

qualsevol tipus. 

 Es prohibeix expressament la incineració incontrolada de qualsevol tipus de residus a cel 

obert. 

 Qualssevol altres similars que vagin en detriment de la conservació, neteja de les vies 

públiques. 

 

ARTICLE 25. Obligacions de Neteja dels Titulars de Llicència de l’Ocupació de la Via 

Pública 

 

Serà obligació de tot titular d'una llicència o autorització d'ocupació de la via pública, 

mantenir net l'espai que es desenvolupi l'activitat autoritzada, durant l'horari que es dugui a efecte 

l'activitat i deixar-lo en dita estat després de la finalització de l'exercici d'aquella, especialment en el 

cas de tractar-se de quioscs o posades instal·lats en la via pública, o de bars, cafès o similars, pel 

que es refereix a aquest últim cas, a la superfície de la via pública que s'ocupi amb vetlladors i 

cadires. 

 

TITOL V. Règim Sancionador 

 

ARTICLE 26. Inspecció 

 

Correspon a l'Ajuntament la vigilància del compliment del disposat en la present Ordenança. 

 

Els ciutadans estan obligats a prestar col·laboració a l'acció municipal inspectora, a fi de 

permetre que es duguin adequadament a efecte els controls, la recollida d'informació, presa de 

mostres i altres labors necessàries per al normal compliment d'aquesta acció inspectora. 



 

ARTICLE 27. Potestat Sancionadora 

 

Conforme a l'article 21.1.n) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 

Règim Local, l'exercici de la potestat sancionadora correspondrà a l'Alcalde, dintre de l'àmbit de les 

seves competències, respecte de les conductes i infraccions la sanció de les quals i inspecció tingui 

atribuïdes legal o reglamentàriament i sempre prèvia incoació de l'expedient administratiu 

corresponent, tot això sense perjudici que hagi de posar-se els fets en coneixement d'altres 

instàncies administratives que poguessin resultar competents per raó de la matèria o de l'autoritat 

judicial quan poguessin revestir els caràcters de delicte o mancada. 

 

L'expedient sancionador que s'instrueixi haurà d'observar quant sobre la matèria i el 

procediment disposen l'article 17 del Reial decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el 

Reglament de Procediment per a l'Exercici de la Potestat Sancionadora, i els articles 80, 127 i 

següents, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 

Públiques i del Procediment Administratiu Comú i, quan aquesta entri en vigor, per la llei 39/2015, 

d’1 d’octubre. 

 

ARTICLE 28. Infraccions
2
 

 

A l'efecte de la present Ordenança les infraccions es classifiquen molt greus, greus i lleus. 

 

Es consideren infraccions molt greus la reincidència en la comissió de les greus, i qualsevol 

de les quals s'enumeren a continuació: 

 Activitats vandàliques en l’ús del mobiliari urbà. 

 Usar les infraestructures dels locals municipals i dependències oficials, causant-hi danys 

o deteriorant-los 

                                                           
 



 Subministrar begudes alcohòliques en vies i espais públics del terme municipal 

d’Almenar fora dels supòsits que haguessin estat degudament autoritzats; en cap cas es 

distribuiran begudes alcohòliques als menors d'edat. 

 Provocar  baralles, discussions violentes o aldarulls al carrer. 

 

Es consideren infraccions greus: 

 

 No realitzar un ús adequat de les vies i espais públics, dels locals municipals i 

dependències oficials del terme municipal. 

 Fer un ús inadequat dels materials i estris que es trobin en els locals municipals i 

dependències oficials. 

 Consumir begudes alcohòliques en les vies públiques. 

 Dipositar escombraries fora de contenidors en la via pública, dificultant el trànsit o 

causant trastorn als ciutadans. 

 Acampar lliurement en el terme municipal fora dels llocs habilitats per a això. 

 Dipositar mobiliari en els contenidors, ja que per a aquests residus l'Ajuntament té 

habilitat un servei independent. 

 La reiteració d'infraccions lleus. 

 

Es consideraran faltes lleus totes aquelles infraccions a aquesta Ordenança que no estiguin 

tipificades ni com greus ni com molt greus. 

 

ARTICLE 29. Sancions 

 

Les multes per infracció d'aquesta Ordenança Municipal haurà de respectar les següents 

quanties: 

— Infraccions molt greus: fins a 3.000 euros. 

— Infraccions greus: fins a 1.500 euros. 

— Infraccions lleus: fins a 750 euros. 



DISPOSICIÓ ADDICIONAL . Prescripció 

 

Les infraccions molt greus prescriuran als tres anys, les greus als dos anys i les lleus als sis 

mesos. 

Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als tres anys, les imposades per 

faltes greus als dos anys i les imposades per faltes lleus a l'any. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La present Ordenança serà objecte de publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la 

Província, entrant en vigor una vegada hagi transcorregut el termini establert en l'article 65.2 de la 

Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i romandrà vigent fins a la seva modificació o 

derogació. 

 

 

FAIG CONSTAR: que la present ordenança es va aprovar definitivament en sessió de 30 

de gener de 2017. EL SECRETARI 

 

 

 

 

 


