
CIVISME
fes-ho per tu,  
fes-ho per mi, 
fem-ho junts!

ORDENANÇA DE CIVISME  
I CONVIVÈNCIA CIUTADANA  
DE LES FRANQUESES  
DEL VALLÈS

L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, a través de la 
regidoria de Seguretat Ciutadana, Convivència i Civisme, té 
entre els seus objectius principals la promoció del civisme i la 
convivència activa, vetllant per generar un marc de relacions de 
respecte, confiança i solidaritat entre persones  a l’espai públic 
i en les relacions de veïnatge a l’espai privat.

El 25 d’abril del 2019 es va aprovar definitivament l’ordenança 
de Civisme i Convivència Ciutadana de les Franqueses del 
Vallès. Amb l’aprovació d’aquesta ordenança es regulen una 
sèrie d’aspectes i de mesures encaminades al foment i a la 
promoció del civisme i de la convivència al municipi i que us 
resumim en el present tríptic.

Una de les principals novetats que incorpora l’ordenança és la 
possibilitat d’aplicar mesures alternatives a la sanció econòmica 
(MASE), que es podran començar a aplicar quan s’hagi aprovat 
el seu reglament. Amb aquesta possibilitat s’obre una línia de 
treball que promourà especialment la mediació i la resolució 
alternativa de conflictes com a eina bàsica per a una societat 
menys litigiosa, més responsable i cohesionada. Es pretén 
fomentar el compromís i la participació activa en favor de la 
convivència i promoure la corresponsabilització de la ciutadania 
envers l’espai, els equipaments públics i el mobiliari urbà.

Us recordem que podeu trobar el text íntegre de l’Ordenança al 
portal de transparència de la seu electrònica de l’Ajuntament a 
www.lesfranqueses.cat

Evita fer sorolls innecessaris 
que puguin molestar els teus 
veïns i veïnes. 

Recorda que entre  
les 21 i les 8 h no és 
permès l’ús d’aparells  
o la realització d’activitats  
que puguin molestar el 
descans.

Respecta la convivència 
veïnal a l’espai públic  
i evita fer servir equips  
de so amb el volum alt.

Sorolls

Les sancions econòmiques per sorolls 
poden ser a partir de 900€.CIVISME



Utilitza les papereres i 
els contenidors de forma 
correcte. Llença la brossa  
al contenidor corresponent.

Porta els residus voluminosos a la 
deixalleria o bé utilitza el servei gratuït 
de recollida trucant al 900 101 338. 
Utilitza també aquest telèfon per la 
recollida de restes de poda.

Tingues nets i lliures 
d’obstacles les finestres,  
els balcons i els espais 
comuns dels vostres edificis.

Evita regar les plantes, 
espolsar qualsevol tipus 
de roba o estores durant 
el dia. Recorda regar entre 
les 21 i les 8 h i espolsar la 
roba entre les 22 i les 7 h.

Espai públic.
Residus i neteja

Les sancions econòmiques per infringir l’ordenança poden ser de 100 € a 1800 €, depenent de la gravetat.CIVISME

Respecta  
el mobiliari  
urbà i l’arbrat.

Fes un bon ús  
dels jocs infantils.

Demana permís  
per realitzar  
murals, grafits...

Espai públic.
Conductes i usos 
inadequats

Juga a pilota, circula  
en bici o en patins, fes  
esport.... respectant els  
rètols informatius i els altres  
usuaris de l’espai públic.

Recull els  
excrements del teu  
gos i esbandeix amb  
aigua les miccions.

Si vius en zona urbana i vols tenir a casa 
animals de granja, o qualsevol altre destinat 
habitualment al consum, has de sol·licitar 
autorització a l’Ajuntament.

A les zones rurals, evita que  
el teu gos entri en camps  
sembrats o provoqui molèsties  
al bestiar. Controla’l si transita  
per camins d’ús públic.

Quan passegis al teu gos per 
zones urbanes porta’l lligat i 
respecta la senyalització dels 
parcs i jardins.

Tinença d’animals  
de companyia

Si tens animals de 
companyia respecta la 
tranquil·litat del veïnat.


