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ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA
DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
TÍTOL I - DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL I: Finalitat, fonaments legals i àmbit d’aplicació de l’Ordenança.
Article 1. Finalitat de l’Ordenança.
1. L'objectiu principal d'aquesta Ordenança és l'establiment d'un marc de convivència
social i respecte mutu, que fomenti la cohesió social, les relacions respectuoses entre
la ciutadania, tant a nivell individual com col·lectiu, per tal que tothom pugui
desenvolupar en llibertat activitats de lliure circulació, oci, trobada i esbarjo a l'espai
públic i a l'espai privat quan té incidència sobre l'espai públic o quan afecta les
relacions de veïnatge, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres i a la
pluralitat d'expressions, culturals, polítiques, lingüístiques i religioses i de formes de
vida diverses existents a Les Franqueses del Vallès.
El municipi és un espai col·lectiu on tothom té dret a trobar-hi les condicions per a la
seva realització personal, política, social, amb les condicions ambientals òptimes,
la qual cosa comporta assumir també els deures de la solidaritat, el respecte mutu i la
tolerància.

Article 2. Fonaments legals.
Aquesta Ordenança es fonamenta en primer lloc en l'aplicació dels principis
constitucionals i en el desenvolupament dels principis continguts en el vigent Estatut
d'Autonomia de Catalunya, concretament en el text contingut en la Llei Orgànica
6/2006, de 19 de juliol. La fonamentació legal immediata d'aquesta Ordenança rau en
la vigent normativa de règim local, essencialment concretada en la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, amb les modificacions introduïdes per
la Llei 57/2003 de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern
local; el 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; el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, i el Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya.
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2. Als efectes expressats a l’apartat anterior, aquesta Ordenança regula una sèrie de
mesures encaminades específicament al foment i promoció del civisme i la convivència
a l'espai públic, identifica quins són els bens jurídics protegits, preveu quines són les
normes de conducta en cada cas i sanciona aquelles que poden pertorbar, lesionar o
deteriorar tant la pròpia convivència ciutadana com els bens que es troben a l’espai
públic que li ha de servir de suport, tot preveient, en el seu cas, mesures específiques
d’intervenció.

Article 3. Àmbit d’aplicació objectiva.
1. Aquesta Ordenança s’aplica a tot el terme municipal de Les Franqueses del Vallès.
2. Particularment, l’Ordenança és d’aplicació a totes les zones de domini públic, vies i
espais lliures públics, ja siguin de naturalesa urbana o rural, els edificis públics i els
altres espais destinats a l’ús o al servei públic de titularitat municipal, així com a les
construccions, instal·lacions, el mobiliari urbà, l’arbrat i la resta de bens i elements de
domini públic municipal situats en aquells.
3. Així mateix, l'Ordenança s'aplica a aquells altres espais, recintes, construccions,
instal·lacions, vehicles o elements que estiguin destinats a un ús o a un servei públic
de titularitat d’una administració diferent a la municipal o de qualsevol altra entitat o
empresa, pública o privada, com ara els vehicles de transport, les marquesines, les
parades de transport públic i discrecional, les tanques, els senyals de trànsit, els
contenidors, i tots els altres elements de naturalesa similar.
4. L'Ordenança s'aplicarà també a les zones privades de concurrència o d'ús públic,
així com els espais, els recintes, les construccions, les instal·lacions i els bens de
titularitat privada quan s'hi realitzin conductes o activitats, o quan el seu ús, el descuit
o la manca d'un adequat manteniment dels mateixos per part de les persones
propietàries, arrendatàries o usuàries, pugui comportar conseqüències negatives per a
la convivència als espais, instal·lacions i elements senyalats en els apartats anteriors i
a la resta de l'espai privat.
Article 4. Àmbit d’aplicació subjectiva.

2. Aquesta Ordenança és aplicable a les conductes realitzades pels menors d’edat, en
els termes i amb les conseqüències previstes a l’article 85 i a la resta de l’ordenament
jurídic.
3. Així mateix, en els supòsits en què així es prevegi de manera expressa a
l'Ordenança, aquesta també serà aplicable a qui organitzi actes públics als quals es
refereix l’article 14.
CAPÍTOL II: Principis generals de civisme i convivència ciutadana: drets i deures.
Article 5. Civisme i Convivència ciutadana.
El civisme fa referència a actituds, comportaments, pràctiques i accions de les
persones en l'espai comú. Són un conjunt de normes de conducta que conformen una
cultura de convivència pacífica i solidària, fonamentada en el respecte i l'interès per
preservar allò que és col·lectiu.
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1. Aquesta Ordenança s’aplica a totes les persones, entitats i col·lectius que són al
municipi de Les Franqueses del Vallès, sigui quina sigui la seva situació jurídica
administrativa concreta.

L'Ajuntament donarà prioritat a totes aquelles mesures municipals encaminades a
prevenir riscos per al civisme i la convivència ciutadana en l'espai públic i a l'espai
privat quan té incidència sobre l'espai públic o afecti a les relacions de veïnatge.
Article 6. Principi de llibertat individual i col·lectiva.
Totes les persones i col·lectius objecte de l’Ordenança tenen dret a comportar-se
lliurement als espais públics del municipi i a ésser respectats en la seva llibertat.
Aquest dret s'exerceix sobre la base del respecte a la llibertat individual i col·lectiva, a
la dignitat i els drets reconeguts a les altres persones, així com del manteniment de
l'espai públic i de la resta d'espais objecte d'aquesta Ordenança en condicions
adequades per a la convivència.
Article 7. Drets generals de civisme i convivència.
La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, proclama les
llibertats públiques i els drets fonamentals reconeguts als habitants dels pobles i
ciutats. Les Franqueses del Vallès, com a municipi adherit per acord de la Junta de
Govern Local de 23 de març de 2005, promou les condicions perquè aquests drets
siguin efectius al seu terme municipal, sense cap discriminació per raó de grup ètnic,
edat, sexe o opció sexual, llengua, religió, opinió política, origen nacional o social o
nivell d'ingressos.
Per altra banda, el Reglament Orgànic Municipal reconeix els drets de la ciutadania en
general en les seves relacions amb l’administració municipal.
Referent a la convivència al municipi, a mode d’enumeració no exhaustiva, la
ciutadania té dret a:

2. Gaudir en els espais privats d'uns estàndards de salubritat, descans i de respecte
que assegurin la pacífica convivència.
3. Ser respectada en la manifestació publica de les seves creences i ideologia sempre
que aquestes no siguin contràries als drets regulats per la Constitució, i s'exerceixin
amb les autoritzacions adients quan sigui necessari.
4. Rebre un tracte respectuós i digne de la resta de persones.
5. Fer ús dels serveis públics en les condicions de normalitat i amb els estàndards de
qualitat fixats per l'Ajuntament amb criteris d'accessibilitat universal per a totes les
persones independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o
intel·lectuals.
6. Ser atesa per l’Administració municipal quan hagi patit conductes incíviques o que
hagin pertorbat o lesionat la convivència ciutadana.
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1. Gaudir dels espais públics i dels serveis del municipi així com de les instal·lacions,
el mobiliari urbà i la resta d'elements que hi estan ubicats, sempre que aquest fet no
comporti situacions de risc, perill per la salut, integritat física o moral de la resta de
persones o danys en el bens.

Article 8. Deures generals de civisme i convivència.
1. Sens perjudici d’altres deures que es puguin derivar d’aquesta o altres Ordenances
municipals i de la resta de l’ordenament jurídic aplicable, totes les persones que són al
municipi, sigui quin sigui el títol o les circumstàncies en què ho facin o la situació
jurídica administrativa en què es trobin, han de respectar les normes de conducta
previstes en la present Ordenança, com a pressupost bàsic de convivència.
2. Ningú no pot, amb el seu comportament, menystenir els drets de les altres
persones, ni atemptar contra la seva dignitat o la seva llibertat d’acció. Hom s’abstindrà
particularment de realitzar pràctiques abusives, arbitràries o discriminatòries o que
comportin violència física, coacció moral o psicològica o d’altra mena.
3. És un deure bàsic de convivència ciutadana tractar amb respecte, atenció,
consideració i solidaritat especials aquelles persones que, per les seves
circumstàncies personals, socials o de qualsevol altra índole, més ho necessitin.
4. Tothom té l’obligació d’utilitzar correctament els espais públics del municipi i els
serveis, les instal·lacions i el mobiliari urbà i la resta d’elements que hi estan ubicats,
d’acord amb la seva pròpia naturalesa, destinació i finalitat i respectant en tot cas el
dret que també tenen els altres d’usar-los i de gaudir-ne.
5. Totes les persones propietàries o ocupants d’immobles, edificis, construccions,
instal·lacions, vehicles o altres bens de titularitat privada estan obligats a evitar que,
des dels mateixos, puguin produir-se conductes o activitats que causin molèsties
innecessàries a les altres persones.
6. Totes les persones que es trobin a Les Franqueses del Vallès tenen el deure de
col·laborar amb les autoritats municipals o els agents de l’autoritat en l'eradicació de
les conductes que alterin, pertorbin o lesionin la convivència ciutadana.

Article 9. Foment del civisme i la convivència ciutadana.
1. L’Ajuntament impulsarà les polítiques de foment del civisme i la convivència que
siguin necessàries a fi d’aconseguir que les conductes i actituds de les persones i
col·lectius que són al municipi siguin respectuoses amb l’entorn i contribueixin, amb el
seu comportament, a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes.
2. Concretament, i sens perjudici de les altres mesures que es puguin acordar,
l’Ajuntament durà a terme les següents actuacions:
a) Campanyes divulgatives o informatives, amb la intensitat i durada oportuna i
utilitzant els mitjans adequats per arribar a les comunitats o col·lectius específics,
sobre la necessitat de fomentar la convivència i de respectar els drets dels altres, així
com els espais públics o d’ús privatiu compartit. Aquestes campanyes es podran dur a
terme també des de les oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania, i/o a través
d'informadors cívics que reparteixin o difonguin el material o la informació corresponent
en diferents punts del municipi.
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CAPÍTOL III: Mesures per fomentar el civisme i la convivència.

b) El foment de la cultura del diàleg. A aquest efecte, l'Ajuntament oferirà la mediació
com a espai de suport per gestionar els conflictes que es generin en l'àmbit del civisme
i la convivència.
c) El foment del comportament responsable i solidari de la ciutadania per tal que presti
ajuda a les persones que la necessitin per transitar o orientar-se, que hagin patit
accidents, o que es trobin en circumstàncies similars. Es fomentaran també altres
actituds de solidaritat que contribueixin a què el municipi sigui més amable i acollidor,
especialment amb aquelles persones que més ho necessitin.
d) La possibilitat de fer arribar a l'Ajuntament, a través dels serveis existents, els
suggeriments, queixes, reclamacions o peticions que els ciutadans i ciutadanes
considerin oportunes per millorar la convivència.
e) Mesures concretes de millora de la convivència especialment destinades a infants,
adolescents i joves del municipi, mitjançant el desenvolupament de programes
específics i, si s’escau, en coordinació amb la comunitat educativa.
f) El respecte a la diversitat cultural i religiosa, a fi d'evitar actituds contràries a la
dignitat personal i comportaments discriminatoris, especialment de naturalesa
xenòfoba, racista, sexista o homòfoba.
g) La subscripció d'acords de col·laboració amb entitats i associacions ciutadanes,
culturals, socials, empresarials, esportives o de qualsevol altra índole, per a fomentar
entre els seus membres llur col·laboració activa amb les iniciatives diverses a favor del
civisme i la convivència al municipi.
h) La difusió d'aquesta Ordenança a tota la ciutadania a través dels mitjans establerts
per aquesta finalitat.

L'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès es mantindrà actiu en la recollida, anàlisi i
intercanvi de dades i informació, estudi d'experiències comparades, i en l’elaboració i
publicació de treballs, propis o aliens, sobre bones pràctiques en matèria de civisme i
convivència.
A més, mantindrà una observació activa i d'estudi sobre la incidència de l'aplicació
d'aquesta Ordenança al municipi, per a adoptar mesures de millora en cas que sigui
necessari.
Article 11. Col·laboració.
L'Ajuntament, en l'àmbit de les seves competències, impulsarà la col·laboració amb
altres administracions o municipis, a efectes de coordinar accions per promocionar la
convivència. A més fomentarà la col·laboració i l'intercanvi d'informació i experiències
per poder dur a terme, amb la màxima eficàcia, les polítiques pròpies en matèria de
convivència.
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Article 10. Avaluació permanent del civisme i la convivència al municipi.

Article 12. Voluntariat i associacionisme.
L'Ajuntament promocionarà la participació d'aquelles persones, entitats o associacions
que vulguin col·laborar en la realització de les actuacions i les iniciatives municipals
sobre la promoció i el manteniment de la convivència al municipi.
Article 13. Accions de suport a les persones afectades per actes contraris al civisme i
la convivència.
1. L’Ajuntament col·laborarà amb les persones físiques o jurídiques, públiques o
privades, que s'hagin vist afectades o lesionades per actuacions contràries a la
convivència, informant-los dels mitjans de defensa dels seus drets i interessos.
2. L'Ajuntament oferirà a la ciutadania la possibilitat de participar en un procés de
mediació com a part del programa de mesures alternatives, tal i com preveu l'article 90
d'aquesta Ordenança.
CAPÍTOL IV: Organització i autorització d'actes a l'espai públic.
Article 14. Organització i autorització d'actes públics.

2. Qui organitzi actes celebrats als espais públics ha de garantir la seguretat de les
persones i els bens. A aquests efectes ha de complir amb les condicions de seguretat
generals i d'autoprotecció que es fixin, en cada cas, per l'òrgan competent. Quan les
circumstàncies ho aconsellin, l'Ajuntament podrà, de forma motivada, exigir als
organitzadors que dipositin una fiança o subscriguin una pòlissa d'assegurança per
respondre dels danys i els perjudicis que es puguin ocasionar.
3. Qui organitzi actes públics ha de vetllar perquè els espais públics utilitzats no
s'embrutin i no es deteriorin els seus elements urbans o arquitectònics, restant
obligats, en el seu cas, a la corresponent reparació, reposició i/o neteja. En cas que no
observin aquestes obligacions, l’Ajuntament procedirà a executar-ho de forma
subsidiària amb càrrec a l’organització.
4. L'Ajuntament no atorgarà autorització per a la celebració d'esdeveniments festius,
musicals, culturals, esportius o d'índole similar en els espais públics on es pretenguin
realitzar quan, per les previsions del públic assistent, les característiques de l'espai
públic o altres circumstàncies degudament acreditades i motivades a l'expedient, els
esmentats esdeveniments puguin posar en perill la seguretat o la convivència. En
aquests supòsits, sempre que sigui possible, l'Ajuntament proposarà a les persones o
entitats organitzadores espais alternatius on pugui celebrar-se l'acte o, si és el cas,
donarà un termini raonable als organitzadors per corregir aquells aspectes que hagin
motivat la denegació, sempre i quan aquests siguin esmenables.
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1. Qui organitzi les activitats que es realitzin a l'espai públic haurà de sol·licitar la
corresponent autorització municipal i respectar les condicions indicades en la mateixa,
així com, vetllar pel compliment de la present Ordenança.

5. La ciutadania haurà de respectar les indicacions de les persones o entitats
organitzadores, així com les indicacions dels serveis de seguretat i ordre que hi hagi o
de qui estigui autoritzat a l'efecte.
6. Qui organitzi qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica o esportiva
o de qualsevol altra índole, vetllarà perquè no es produeixin, durant la seva celebració,
conductes que contravinguin qualsevol article d'aquesta Ordenança. Si amb motiu de
qualsevol d'aquests actes es produeixen les conductes descrites en aquesta
normativa, les persones responsables de l’organització ho hauran de comunicar
immediatament als agents de l'autoritat.
7. Quan es tracti de l'exercici del dret fonamental de reunió i manifestació, reconegut a
l'article 21 de la Constitució, i d'acord amb allò que es disposa a l'article 9.2 de la Llei
Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, l'Ajuntament emetrà informe preceptiu motivat en el
qual es recolliran les circumstàncies i causes objectives que, en el seu cas, puguin
desaconsellar la celebració de l'acte o esdeveniment a l'espai públic previst per les
persones organitzadores, a fi que l'autoritat governativa competent adopti la decisió
que correspongui.
TÍTOL II - NORMES DE CONDUCTA: SANCIONS I INTERVENCIONS
ESPECÍFIQUES
CAPÍTOL I: Atemptats contra la dignitat de les persones.

Les conductes tipificades com a infraccions en aquest capítol troben el seu fonament
legal, en la necessitat d’evitar en l’espai públic totes les pràctiques individuals o
col·lectives que atemptin contra la dignitat de les persones, així com les pràctiques
discriminatòries de contingut xenòfob, racista, sexista, homòfob, o de qualsevol altra
condició o circumstància personal, econòmica o social, especialment quan s’adrecin
als col·lectius més vulnerables.
Article 16. Normes de conducta
1. No són permeses les pràctiques i actituds individuals i col·lectives que atemptin
contra la dignitat de les persones, com qualsevol comportament discriminatori, sigui de
contingut xenòfob, racista, sexista o homòfob, o de qualsevol altra condició o
circumstància personal o social, de fet, per escrit o de paraula, mitjançant insults,
burles, molèsties intencionades, coacció psíquica o física, agressions o altres
conductes vexatòries anàlogues.
2. Resten especialment prohibides les conductes anteriorment descrites quan tinguin
com a objecte o s'adrecin contra persones grans, menors i persones amb
discapacitats.
3. En concret, es prohibeixen les actituds d'assetjament entre menors a l'espai públic.
Estaran especialment perseguides les conductes d'agressió o setge a menors
realitzades per grups de persones que actuïn a l'espai urbà.
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Article 15. Fonaments de la regulació.

Article 17. Règim de Sancions
1. Sens perjudici que els fets siguin constitutius d'infracció penal, la realització de les
conductes descrites a l'apartat 1 de l'article precedent tindran la consideració
d'infracció greu i podran ser sancionades amb multa de 301 a 900 euros, llevat que el
fet constitueixi una infracció o li correspongui una sanció diferent, d'acord amb la
legislació aplicable.
2. Sens perjudici de la legislació penal, tindran la consideració d'infracció molt greu i
seran sancionades amb multa de 901 a 1800 euros, les conductes descrites en els
apartats 2 i 3 de l'article precedent. Si les esmentades conductes fossin realitzades per
grups de persones, s'imputarà la comissió de la infracció a tots els membres d'aquests
grups que es trobessin en el lloc dels fets i participessin activament en la realització de
les conductes antijurídiques previstes a l'article anterior.
Article 18. Intervencions específiques.
Quan les conductes contràries a la dignitat de les persones o discriminatòries puguin
ser constitutives d'il·lícits penals, els agents de l'autoritat ho posaran en coneixement
de l'autoritat judicial competent, sens perjudici de la continuació de l'expedient
sancionador, en els termes de l'article 92.2 i següents d'aquesta Ordenança.
CAPÍTOL II: Degradació visual de l'entorn urbà.
Article 19. Fonaments de la regulació.

Secció primera. Pintades i altres expressions gràfiques.
Article 20. Normes de conducta.
1. No és permès realitzar cap tipus de pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o
grafisme, amb qualsevol matèria (tinta, pintura, matèria orgànica, o similars) o bé
ratllant la superfície, sobre els elements de l'espai públic descrits a l'article 3 d'aquesta
Ordenança.
2. Per a la realització de murals i grafits s'haurà de presentar la corresponent sol·licitud
acompanyada d'un esbós en el qual s'indiquin les mesures, data i lloc de la realització.
Queden exclosos d’aquesta obligació els murals artístics que es realitzin en els llocs
habilitats per a la pràctica lliure, que hagin estat expressament autoritzats per
l’Ajuntament. Quan les expressions gràfiques es realitzin en un bé de titularitat privada
que es trobi instal·lat de manera visible o permanent en la via pública, serà necessària,
a banda del permís de la persona titular, l’autorització municipal.
3. En cap cas, es podrà realitzar cap expressió gràfica sobre monuments i edificis
catalogats.
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La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en el dret a gaudir del
paisatge urbà i rural del municipi, en condicions de neteja, polidesa i ornament, i en el
deure d'abstenir-se d’embrutar l'entorn, que troba el seu fonament en evitar la
contaminació visual, i és independent i per tant compatible amb les infraccions,
incloses les penals, basades en la protecció del patrimoni, tant públic com privat.

4. Les persones o entitats organitzadores de qualsevol acte públic de naturalesa
cultural, festiva, lúdica o esportiva o de qualsevol altra índole, hauran de comptar
amb autorització municipal en cas que vulguin realitzar alguna de les expressions
gràfiques regulades en aquesta secció, en relació als espais previstos en l’apartat
primer d’aquest article. Així mateix, estaran obligades a eliminar les citades
expressions gràfiques una vegada finalitzat l’esdeveniment en qüestió.
Article 21. Règim de Sancions.
1. La realització de les conductes descrites a l'article precedent seran constitutives
d’infracció lleu i podran ser sancionades amb multa de 100 a 300 euros, llevat que el
fet constitueixi una infracció més greu.
2. Tindran la consideració d'infracció greu i podran ser sancionades amb multa de 301
a 900 euros, les pintades o els grafits que es realitzin:
a) En els elements del transport, ja siguin de titularitat pública o privada, i, en el primer
cas, municipal o no, inclosos els vehicles, les parades, les marquesines i els altres
elements instal·lats als espais públics.
b) En els elements dels parcs i jardins públics o altres espais naturals del municipi.
c) En les façanes dels immobles, tant públics com privats.
d) En els senyals de trànsit o d'identificació viària, o de qualsevol element del mobiliari
urbà, quan comporti la inutilització o pèrdua total o parcial de funcionalitat de l'element.

Article 22. Intervencions específiques.
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l'autoritat retiraran i
intervindran cautelarment els materials o mitjans emprats.
2. Si per les característiques de l'expressió gràfica, el material emprat o el bé afectat,
fos possible la neteja i la restitució immediata al seu estat anterior, els agents de
l'autoritat comminaran personalment a la persona infractora perquè procedeixi a la
seva neteja, sens perjudici de la imposició de la sanció que correspongui per la
infracció comesa. Si es demostra que el dany queda reparat convenientment, la sanció
podrà ser condonada.
3. L'Ajuntament, subsidiàriament, podrà netejar o reparar els danys causats per la
infracció, amb càrrec a la persona o persones responsables i sens perjudici de la
imposició de les sancions corresponents. L'Ajuntament es rescabalarà de les
despeses que comporti la neteja o reparació, sens perjudici també de la imposició de
les sancions escaients.
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3. Les infraccions tindran el caràcter de molt greu i seran sancionades amb multa de
901 a 1800 euros, quan s'atempti especialment a l'espai urbà per realitzar-se sobre
monuments o edificis catalogats o protegits.

4. Quan el grafit, la pintada o les altres expressions gràfiques puguin ser constitutives
de la infracció patrimonial prevista en el Codi Penal, els agents de l'autoritat ho
posaran en coneixement de l'autoritat judicial competent, sens perjudici de la
continuació de l'expedient sancionador.
5. Quan els grafits o pintades s’hagin realitzat en bens o immobles de titularitat privada
i aquests siguin visibles des de la via pública, l’Ajuntament podrà requerir a les
persones titulars d’aquests, perquè procedeixin a la seva neteja i restitució al seu estat
anterior. En cas que la persona titular no atengui aquest requeriment, l’Ajuntament
podrà actuar subsidiàriament.
6. L'Ajuntament podrà elaborar i mantenir un cens de murs, superfícies i espais on es
puguin realitzar expressions gràfiques, els quals podran ser utilitzats lliurament o amb
autorització, en funció de la classificació establerta per l'Ajuntament.
Secció segona. Pancartes, cartells i fullets
Article 23. Normes de conducta
1. No és permesa la col·locació de símbols, pancartes, tanques, rètols, cartells,
adhesius, papers enganxats o de qualsevol altra forma de publicitat, anunci o
propaganda, amb independència del seu contingut, en suports públics o privats i en
elements de mobiliari urbà, llevat d'aquells expressament autoritzats o habilitats a
aquest efecte per a l'Ajuntament. És prohibida la col·locació de cartells i pancartes en
edificis i instal·lacions municipals i en qualsevol espai públic o element del paisatge
urbà o rural, sense autorització expressa de l'Ajuntament.

3. Les persones titulars de l'autorització seran responsables de la retirada dels
elements instal·lats i de reposar els elements al seu estat anterior, d'acord amb les
indicacions que donin els serveis municipals.
4. No es permès esquinçar, arrencar i llençar a l'espai públic cartells, anuncis,
pancartes i objectes similars.
5. No és permès col·locar publicitat sobre la part exterior dels vidres dels vehicles, així
com escampar i llençar tota classe de fullets o papers de publicitat comercial o
qualsevol material similar en la via i espais públics, així com en els altres espais
definits a l'article 3 d'aquesta Ordenança.
6. Les persones que reparteixen publicitat domiciliària no podran deixar propaganda
fora del recinte de la porteria dels edificis o de les bústies habilitades a tal efecte.
7. Les persones físiques o jurídiques que promoguin la contractació o difusió del
missatge contingut a la pancarta, cartell o fullet respondran directament i solidàriament
de les infraccions precedents amb els autors materials del fet, en cas d’haver estat
identificats.
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2. Igualment, caldrà autorització expressa de l'Ajuntament, a més de la de la persona
titular del bé afectat, quan el cartell o la pancarta s'instal·li en un bé privat si vola sobre
l'espai públic, excloses les pancartes a balcons i altres obertures.

Article 24. Règim de sancions.
1. Tret que els fets constitueixin una infracció més greu d'acord amb la normativa
sobre publicitat dinàmica, els fets o la realització de les conductes descrites a l'article
precedent seran constitutives d’infracció lleu i podran ser sancionades amb multa de
100 a 300 euros.
2. No obstant, tindran la consideració d'infracció greu, la col·locació de cartells,
pancartes o adhesius en edificis i instal·lacions municipals, en el mobiliari urbà o
natural i en general a tots aquells elements que en l'espai públic estiguin destinats a
prestar serveis específics a la ciutadania. En aquests casos, la infracció podrà ser
sancionada amb multa de 301 a 900 euros.
3. Quan les infraccions de l’article precedent es realitzin sobre monuments o edificis
catalogats o protegits, tindran la consideració de molt greus i se sancionaran amb
multa de 901 a 1800 euros. Tindrà la mateixa consideració i serà el mateix import de la
multa quan la col·locació de cartells, pancartes o adhesius es faci en senyals de trànsit
de manera que impossibiliti una correcta visió o dificulti una correcta interpretació per
part dels conductors i/o vianants.
Article 25. Intervencions específiques
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l'autoritat retiraran i
intervindran cautelarment els materials o mitjans emprats.
2. Igualment, comminaran personalment a la persona infractora a que procedeixi a
retirar el material i reparar els danys efectuats per la col·locació, sens perjudici de les
sancions que correspongui imposar per la infracció comesa.

CAPÍTOL III: Ús inadequat de l’espai públic per a jocs
Article 26. Fonaments de la regulació
1. La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la llibertat de circulació
de les persones, en la protecció dels vianants, i en el dret que tothom té a no ser
pertorbat en el seu exercici i a gaudir lúdicament dels espais públics d'acord amb la
naturalesa i destinació d'aquests, respectant les indicacions contingudes en els rètols
informatius de l'espai afectat, si existeixen, i en qualsevol cas els legítims drets dels
altres usuaris o usuàries.
2. La pràctica de jocs de pilota, monopatins, patins, patinets, ginys elèctrics o
similars a l'espai públic està sotmesa al principi general de respecte a les altres
persones, i es procurarà, en tot cas, no causar molèsties als vianants o al veïnat, ni
deteriorar o malmetre els bens, tant públics com privats.
3. Queden exceptuades les proves esportives i altres esdeveniments en la via i espais
públics degudament autoritzats.
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3. L'Ajuntament podrà adoptar la mesura cautelar de retirada dels elements de
propaganda o publicitat amb càrrec a la persona responsable, sens perjudici de la
imposició de les sancions corresponents.

Article 27. Normes de conducta
1. No és permesa la pràctica de jocs a l’espai públic i de competicions esportives
espontànies que pertorbin els legítims drets dels veïns i veïnes o dels altres usuaris de
l’espai públic.
2. És especialment prohibida la pràctica de jocs amb instruments o d'altres objectes
que puguin posar en perill la integritat física dels usuaris de l’espai públic, així com la
integritat dels bens, serveis o instal·lacions, tant públics com privats.
3. No és permesa la pràctica d’acrobàcies i jocs d’habilitat amb bicicletes, patins,
monopatins, patinets, ginys elèctrics o d’altres elements similars, fora de les àrees
destinades a l’efecte, amb caràcter estable o temporal.
En aquest sentit, queda prohibida de forma expressa la utilització d’escales per a
vianants, elements per a l’accessibilitat de persones discapacitades, baranes, bancs,
passamans, o qualsevol altre element del mobiliari urbà.
4. La pràctica coneguda amb el nom de “parkour” o “freerunning”, consistent en
desplaçar-se d’un punt a un altre de l’espai públic realitzant acrobàcies i/o utilitzant
altres habilitats del cos humà, no podrà impedir ni dificultar la lliure circulació dels
usuaris de l’espai públic, ni posar en risc els béns, serveis o instal·lacions, tant públics
com privats
5. No és permesa la pràctica coneguda amb el nom de “rooftopping”, consistent en
escalar edificis o altres estructures sense autorització, així com qualsevol tipus
d’esport o pràctica extrema o temerària que posi en risc la integritat física de la
persona actuant.

1. Els agents de l'autoritat, abans de denunciar els casos previstos a l'article 27.1,
recordaran a aquestes persones que les esmentades pràctiques estan prohibides per
la present Ordenança. Si la persona persistís en la seva actitud o la conducta fos
reiterada podrà ser sancionada d'acord amb l'apartat següent.
2. La realització de les conductes descrites a l'article precedent seran constitutives
d’infracció lleu i podran ser sancionades amb multa de 100 a 300 euros, llevat que el
fet constitueixi una infracció més greu.
3. Tindran però la consideració d'infracció greu i podran ser sancionades amb multa de
301 a 900 euros:
a) La pràctica de jocs que comportin un risc rellevant per a la seguretat de les
persones o els bens, i, en especial, la circulació temerària amb patins,
monopatins, patinets, ginys elèctrics o d’altres elements similars per voreres o
llocs destinats a vianants o al trànsit de vehicles.
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Article 28. Règim de Sancions

b) La utilització d'elements o instal·lacions arquitectòniques o del mobiliari urbà
per a la pràctica del “parkour” o el “freerunning” així com per a la pràctica del
monopatí, patins, patinets, bicicletes o similars quan els posin en greu perill de
deteriorament.
c) La realització de les conductes descrites a l’apartat 5 de l’article precedent.
Article 29. Intervencions específiques.
1. Tractant-se de la infracció consistent en la pràctica de jocs a l’espai públic, els
agents de l'autoritat procediran a la intervenció cautelar dels mitjans emprats.
2. Igualment, en cas de les infraccions greus previstes en l'apartat tercer de l'article
anterior, els agents intervindran cautelarment el monopatí, patí, patinet, bicicleta, giny
elèctric o element similar amb el que s'hagi produït la conducta.
CAPÍTOL IV: Juguesques.
Article 30. Fonaments de la regulació
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la salvaguarda de la
seguretat pública, en la llibertat de circulació de les persones i la protecció dels drets
de les persones usuàries de l'espai públic, sobretot dels col·lectius especialment
vulnerables, com ara els menors i les persones amb discapacitat.
Article 31. Normes de conducta.
No és permès l'oferiment de juguesques a l'espai públic que comportin apostes amb
diners o bens, llevat d'autorització específica.

1. Tindrà la consideració d'infracció greu i podrà ser sancionada amb multa de 301 a
900 euros, l'oferiment de juguesques que impliquin apostes de diners o bens.
2. Tindrà la consideració d'infracció molt greu i serà sancionada amb multa de 901 a
1800 euros, l'oferiment de juguesques a menors i persones amb discapacitat i aquelles
que comportin un risc de pèrdua econòmica superior al límit establert en l’article 249
del Codi Penal.
Article 33. Intervencions específiques.
Tractant-se de la infracció consistent en l'oferiment de juguesques a l'espai públic, els
agents de l'autoritat procediran a la intervenció cautelar dels mitjans emprats, així com
dels fruits de la conducta infractora.
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Article 32. Règim de sancions.

CAPÍTOL V: Ocupació de l'espai públic per conductes que adopten formes de
mendicitat.
Article 34. Fonaments de la regulació
Aquest capítol tendeix a protegir les persones davant conductes que adopten formes
de mendicitat organitzada, sigui directa o encoberta, sota l’oferiment de béns o petits
serveis no sol·licitats, o qualsevol altra fórmula equivalent, així com davant qualsevol
altra forma de mendicitat que, de manera directa o indirecta, utilitzi menors o persones
amb discapacitat com a reclam o que aquests acompanyin la persona que exerceix
l'activitat.
Article 35. Normes de conducta
1. No són permeses totes aquelles conductes, que sota l'aparença de mendicitat,
representin actituds coactives, intrusives, agressives, o obstaculitzin i impedeixin de
manera intencionada el lliure trànsit de la ciutadania pels espais públics.
2. No és permesa la mendicitat exercitada per menors o aquella que es realitzi
directament o indirectament amb menors o persones amb discapacitats.
3. Resta igualment prohibit l’oferiment de qualsevol bé o servei a persones, fins i tot les
que es trobin en l'interior de vehicles privats o públics. Es consideraran inclosos en
aquest supòsit, entre d'altres comportaments, la neteja dels parabrises dels
automòbils detinguts en els semàfors així com l'oferiment de qualsevol entreteniment o
producte de consum a la via pública.
Article 36. Règim de sancions

2. Si la mendicitat és exercida per menors, les autoritats municipals prestaran a
aquests, de manera immediata l'atenció que sigui precisa, sens perjudici que s'adoptin
la resta de mesures que preveu, en el seu cas, l'ordenament jurídic. Es considerarà,
en tot cas, infracció molt greu i se sancionarà amb multa de 901 a 1800 euros la
mendicitat exercida, directament o indirectament, amb acompanyament de menors o
amb persones amb discapacitat, sens perjudici del que es preveu a l'article 232.1 del
Codi Penal.
3. La realització de les conductes descrites a l’apartat 3 de l'article precedent seran
constitutives d’infracció lleu i podran ser sancionades amb multa de 100 a 300 euros.
Article 37. Intervencions específiques
1. L'Ajuntament adoptarà totes les mesures al seu abast per eradicar el fenomen
de la mendicitat en qualsevol de les seves formes en el municipi. Amb aquesta finalitat,
treballarà i prestarà l’ajuda que sigui necessària per a la inclusió social i per resoldre
situacions personals extremes.
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1. La realització de les conductes descrites a l'apartat 1 de l'article precedent seran
constitutives d’infracció greu i podran ser sancionades amb multa de 301 a 900 euros.

2. Els agents de l'autoritat, o en el seu cas els serveis socials, informaran totes les
persones que exerceixin la mendicitat sobre quines són les dependències municipals i
els centres d'atenció institucional o de caràcter privat (associacions, ONGs, etc.) als
quals poden acudir per rebre el suport que sigui necessari per abandonar aquestes
pràctiques.
3. En tot cas, els agents de l'autoritat procediran a la intervenció cautelar dels mitjans
emprats per a desenvolupar la conducta antijurídica, així com, si és el cas, els fruits
obtinguts.
4. En els casos que les conductes que adoptin formes de mendicitat tinguin una arrel
social, els agents de l'autoritat convidaran a aquelles persones que l'exerceixin a ser
traslladades als serveis socials d'atenció primària, amb la finalitat d'assistir-les, si fos
necessari.
CAPÍTOL VI: Utilització de l'espai públic per a l'oferiment i demanda de serveis
sexuals.
Article 38. Fonaments de la regulació
Les conductes tipificades com a infracció en aquesta secció persegueixen preservar
les persones, i especialment els menors, de l'exhibició de pràctiques d'oferiment o
sol·licitud de serveis sexuals al carrer, mantenir la convivència i evitar problemes
de mobilitat en llocs de trànsit públic i prevenir l'explotació de determinats col·lectius.
Així mateix té com a objectiu establir una regulació sobre l'ocupació de l'espai públic
com a conseqüència de les activitats d'oferiment i demanda de serveis sexuals, tenint
en compte els títols competencials municipals i els bens jurídics a protegir.

1. D'acord amb les finalitats recollides a l'article anterior, no és permès oferir, sol·licitar,
negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis sexuals retribuïts a l’espai
públic.
Resta igualment prohibida la realització de les conductes descrites en el paràgraf
anterior, quan es realitzin en espais privats de concurrència o ús públic i excloguin o
limitin la compatibilitat dels diferents usos de l'espai.
2. És especialment prohibit per aquesta Ordenança l’oferiment, la sol·licitud, la
negociació o l’acceptació de serveis sexuals retribuïts a l’espai públic, quan aquestes
conductes es duguin a terme en espais ubicats a l’entorn de centres docents o
educatius o de lleure destinats a menors o, en general, zones d’esbarjo freqüentades
per menors.
3. Igualment, és especialment prohibit mantenir relacions sexuals mediant retribució a
l'espai públic i en espais privats que siguin de lliure accés des de l’espai públic.
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Article 39. Normes de conducta

Article 40. Règim de sancions
1. Els agents de l'autoritat, en els casos previstos als apartats 1 i 2 de l'article anterior,
recordaran a aquestes persones que les esmentades conductes estan prohibides per
la present Ordenança. Si la persona reiterés la conducta o persistís en la seva actitud,
es formularà denúncia i s'incoarà el corresponent procediment administratiu
sancionador.
2. La realització de les conductes descrites a l’apartat 1 de l'article precedent seran
constitutives d’infracció lleu i podran ser sancionades amb multa de 100 a 300 euros.
3. La realització de les conductes descrites a l’apartat 2 de l'article precedent seran
constitutives d’infracció greu i podran ser sancionades amb multa de 301 a 900 euros.
4. Les conductes recollides a l'apartat 3 de l'article precedent seran constitutives
d’infracció molt greu i seran sancionades amb multa de 901 a 1800 euros.
Article 41. Intervencions especifiques
1. L'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, a través dels serveis socials
competents, prestarà informació i ajut a totes aquelles persones que ofereixin serveis
sexuals retribuïts al municipi i vulguin abandonar l’exercici de la prostitució.
2. L'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès col·laborarà intensament en la
persecució i repressió de les conductes atemptatòries contra la llibertat i indemnitat
sexual de les persones que es puguin cometre en l'espai públic, en especial, les
activitats de proxenetisme o qualsevol altra forma d'explotació sexual, i, molt
especialment, pel que fa als menors.

Article 42. Fonaments de la regulació
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la protecció de la salut
pública i la salubritat, la protecció dels menors, el dret al descans i tranquil·litat del
veïnat, el dret a gaudir d'un espai públic net i no degradat, l'ordenada utilització de la
via pública, la garantia de la seguretat pública, a més d'altres bens com ara la
competència lleial en el marc d'una economia de mercat i els drets dels consumidors o
consumidores i usuaris o usuàries.
Article 43. Normes de conducta
1. No és permès el consum de begudes alcohòliques en els espais públics quan pugui
alterar la convivència ciutadana. La prohibició a la qual es refereix aquest apartat
restarà sense efecte en els supòsits en què el consum de begudes alcohòliques tingui
lloc en establiments i altres espais reservats expressament per a aquella finalitat, com
terrasses i vetlladors, sempre que es faci dins l'horari de l'establiment que permet la
normativa, i quan en casos puntuals, l’esmentat consum compti amb l’oportuna
autorització.
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CAPÍTOL VII: Consum de begudes alcohòliques.

A aquests efectes, s’entén que l’alteració de la convivència es produeix quan concorrin
alguna de les circumstàncies següents:
a) Quan, per la morfologia o la naturalesa del lloc públic, el consum es pugui fer
de forma massiva per grups de ciutadans o ciutadanes o en convidi a
l'aglomeració.
b) Quan, com a resultat de l'acció del consum, es pugui deteriorar la tranquil·litat
de l'entorn o de les persones, o provocar situacions d'insalubritat.
c) Quan el consum s'exterioritzi de forma denigrant per la resta de persones
usuàries dels espais públics.
d) Quan el lloc on es consumeixi es caracteritzi per ser especialment freqüentat
per persones menors d’edat.
.
2. Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, lúdica, festiva,
esportiva o de qualsevol altra índole vetllaran perquè no es produeixin durant la seva
celebració les conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol
d’aquests actes es realitzen aquelles conductes, els seus organitzadors ho
comunicaran immediatament als agents de l'autoritat, els quals podran optar, en cas
necessari, per la suspensió de l’activitat.

4. En tot cas, la venda, el subministrament i el consum de begudes alcohòliques haurà
de respectar la normativa establerta per la legislació vigent, relativa a la prevenció i
assistència en matèria de substàncies que puguin generar dependència.
Article 44. Règim de sancions
1. La realització de les conductes descrites a l’apartat 1 de l'article precedent seran
constitutives d’infracció greu i podran ser sancionades amb multa de de 301 a 900
euros.
2. La realització de les conductes descrites en els apartats 2 i 3 de l'article precedent
seran constitutives d’infracció lleu i podran ser sancionades amb multa de 100 a 300
euros.
Article 45. Intervencions específiques
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l’autoritat retiraran i
intervindran cautelarment les begudes, els envasos o els altres elements objecte de
les prohibicions, així com els materials o els mitjans emprats. Les begudes
alcohòliques intervingudes podran ser destruïdes immediatament per raons
higienicosanitàries.
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3. Amb la finalitat de garantir el compliment d’allò previst en l’apartat 1 d’aquest article,
a l’exterior dels establiments oberts al públic o recintes en els que es duguin a terme
activitats recreatives, les persones titulars, organitzadores o el seu personal, hauran
d’impedir que el públic i altres persones usuàries surtin amb begudes alcohòliques dels
establiments o dels recintes on es duguin a terme aquestes activitats.

2. Tractant-se les persones infractores de menors, es procedirà a avisar els pares o
mares, o persones tutores, acollidores o guardadores i es practicaran les diligències
necessàries per comprovar si hi concorren per la seva part, dol, culpa o negligència tot
incloent-hi la simple inobservança, a l'objecte de procedir, també, a la seva denúncia,
si una norma legal ho preveu.
3. Per garantir la salut de les persones afectades, així com per evitar molèsties greus a
la ciutadania, els agents de l’autoritat, quan s'escaigui, podran acompanyar les
persones en estat d'embriaguesa als serveis de salut o d'atenció social corresponents.
CAPÍTOL VIII: Comerç ambulant no autoritzat d’aliments, begudes i altres productes.
Article 46. Fonaments de la regulació
Les conductes tipificades com a infracció en el present capítol es fonamenten en la
protecció de la salubritat, l'ús racional i ordenat de la via pública, i la salvaguarda de la
seguretat pública, a més, en el seu cas, de la protecció de les propietats industrial i
intel·lectual, la competència lleial en l'economia de mercat i els drets de les persones
consumidores i usuàries.
Article 47. Normes de conducta

2. No és permès col·laborar en l'espai públic amb els venedors ambulants no
autoritzats, amb accions com ara facilitar o guardar el gènere o vigilar i alertar sobre la
presència dels agents de l'autoritat.
3. Es prohibeix la compra o l'adquisició en l'espai públic d'aliments, begudes i altres
productes procedents de la venda ambulant no autoritzada.
Article 48. Règim de sancions
Sens perjudici de la legislació penal, la realització de les conductes descrites a l'article
precedent seran constitutives d’infracció lleu i podran ser sancionades amb multa de
100 a 300 euros.
Article 49. Intervencions específiques
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l'autoritat retiraran i
intervindran cautelarment el gènere o elements objecte de les prohibicions i els
materials o els mitjans emprats. Si es tracta d'aliments o bens fungibles, es procedirà,
per motius de salubritat, a la seva destrucció o se’ls donarà la destinació que sigui
adient.
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1. No és permesa la venda ambulant en l'espai públic de qualsevol tipus d'aliments,
begudes i altres productes, llevat de les autoritzacions específiques. En tot cas, la
llicència o autorització haurà de ser perfectament visible. S’entendrà també com a
venda ambulant l’exposició de vehicles a motor estacionats a la via pública o en espais
o recintes de titularitat privada accessibles des de la via pública, amb rètols o cartells
indicatius de la seva comercialització o venda, o amb finalitats fonamentalment
publicitàries, sempre i quan no es tracti d’una activitat degudament legalitzada.

2. Quan les conductes tipificades en aquest capítol puguin ser constitutives d'il·lícit
penal, els agents de l'autoritat ho posaran en coneixement de l'autoritat judicial
competent, sens perjudici de la continuació de l'expedient sancionador, en els termes
de l'article 92 d'aquesta Ordenança.
3. L'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, a través dels serveis d’ocupació i
inserció laboral, facilitarà la informació necessària a aquelles persones que ho desitgin
i que practiquin la venda ambulant com a mitjà de subsistència.
CAPÍTOL IX: Activitats econòmiques i prestació de serveis no autoritzats. Demanda i
consum.
Article 50. Fonaments de la regulació
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en l'ús racional, ordenat i
propi de les vies i els espais públics, el dret de les persones a no ser molestades o
pertorbades en l'exercici de la seva llibertat, la salut de les persones, la salvaguarda
de la seguretat pública, a més, en el seu cas, de la protecció de les propietats
industrial i intel·lectual, la competència lleial i els drets de les persones consumidores i
usuàries.
Article 51. Normes de conducta
1. No és permesa la realització d'activitats així com la prestació de serveis no
autoritzats en l'espai públic.
2. Resta igualment prohibit col·laborar en l'espai públic amb qui realitza les activitats o
presta els serveis no autoritzats.

Article 52. Règim de sancions
1. Els agents de l'autoritat, en els casos previstos als apartats de l'article anterior,
recordaran a aquestes persones que les esmentades conductes estan prohibides per
la present Ordenança. Si la persona reiterés la conducta o persistís en la seva actitud,
es formularà denúncia i s'incoarà el corresponent procediment administratiu
sancionador.
2. Sens perjudici de la legislació penal, la realització de les conductes descrites a
l'article precedent seran constitutives d’infracció lleu i podran ser sancionades amb
multa de 100 a 300 euros.
Article 53. Intervencions específiques
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l'autoritat retiraran i
intervindran cautelarment el gènere o elements objecte de les prohibicions i els
materials o els mitjans emprats. Si es tracta d'aliments o bens fungibles, es procedirà,
per motius de salubritat, a la seva destrucció o se’ls donarà la destinació que sigui
adient.
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3. Es prohibeix la demanda, l'ús o el consum en l'espai públic de les activitats o els
serveis no autoritzats als quals es refereix aquest capítol. En tot cas, la llicència o
autorització haurà de ser perfectament visible.

2. Quan les conductes tipificades en aquest capítol puguin ser constitutives de la
infracció penal d'estafa, tipificada als articles 248 a 251 del Codi Penal, els agents de
l'autoritat ho posaran en coneixement de l'autoritat judicial competent, sens perjudici
de la continuació de l'expedient sancionador, en els termes de l'article 92 d'aquesta
Ordenança.
CAPÍTOL X: Conductes i usos no permesos amb afectació a l’espai públic.
Article 54. Fonaments de la regulació
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la garantia d’un ús racional
i ordenat de l’espai públic i els seus elements, a més, si s’escau, de la salvaguarda de
la salubritat, el dret a gaudir d’un espai públic net i no degradat, la protecció de la
seguretat i el patrimoni municipal i el respecte a les pautes socials generalment
acceptades de la convivència ciutadana i de civisme.
Article 55. Normes de conducta
1. Resta prohibit fer un ús impropi dels espais públics i els seus elements, així com dur
a terme conductes impròpies, de manera que impedeixi o dificulti la utilització i el gaudi
per la resta d’usuaris.
2. No són permeses les següents conductes o usos impropis dels espais públics i dels
seus elements:

b) Utilitzar els bancs i els seients públics, així com altres elements del mobiliari
públic o espais de titularitat privada, amb afectació a l’espai públic, per a usos
diferents als quals estan destinats.
c) Embrutar o deslluir, per qualsevol mètode, tant els edificis públics com els
privats, els equipaments, les instal·lacions i el mobiliari urbà, així com qualsevol
altre element de places, parcs, jardins i de la via pública en general.
d) Mantenir relacions o determinades pràctiques sexuals explícites als espais i
equipaments públics que puguin atemptar contra el respecte a les pautes
socials generalment acceptades de la convivència ciutadana i de civisme.
e) Realitzar les necessitats fisiològiques en qualsevol dels espais definits a
l’article 3 d’aquesta Ordenança com a àmbit d’aplicació objectiva de la mateixa,
llevat de les instal·lacions o elements que estiguin destinats especialment a la
realització d’aquestes necessitats.
f)

Anar despullat o despullada totalment o parcialment en qualsevol dels espais
definits als apartats 2 i 3 de l’article 3 d’aquesta Ordenança com a àmbit
d’aplicació objectiva.
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a) Acampar a les vies, als espais i als equipaments públics, així com en espais
privats que no estiguin degudament autoritzats a tal efecte, acció que inclou la
instal·lació estable en aquests espais de tendes de campanya, vehicles,
autocaravanes o caravanes, llevat d’autoritzacions per a llocs concrets.

g) Accedir o romandre als equipaments o edificis públics amb la utilització
d’elements, vestimentes o accessoris, que s’impedeixin o dificultin la
identificació i la comunicació visual de les persones.
h) Atemptar, increpar o molestar amb actituds o comportaments incívics que
alterin o puguin afectar la pacífica convivència, tant en espais públics com en
espais privats, quan aquests comportaments transcendeixin a l’espai públic.
Article 56. Règim de sancions
1. La realització de les conductes descrites a l’article precedent tindran la consideració
d’infracció lleu i podran ser sancionades amb multa de 100 a 300 euros.
2. Quan la conducta descrita a l’apartat e) del punt 2 de l’article precedent, es realitzi
en espais públics de concorreguda afluència de persones o que siguin freqüentats per
menors, o es faci en monuments o edificis catalogats o protegits, tindrà la
consideració d’infracció greu i podrà ser sancionada amb multa de 301 a 900 euros.
Article 57. Intervencions específiques

2. Quan es tracti de l’acampada amb autocaravanes, caravanes o qualsevol altre tipus
de vehicles, regulada a l’apartat a) de l’article 55.2 de la present Ordenança, els
agents de l’autoritat informaran de la prohibició, indicaran els llocs habilitats per a
l'estacionament i l'acampada d'aquests vehicles i comminaran a la persona infractora a
marxar del lloc. Si la persona reiterés la conducta o persistís en la seva actitud, es
formularà denúncia i s'incoarà el corresponent procediment administratiu sancionador.
3. En relació a l’apartat anterior, quan la persona infractora no acrediti la residència
legal en territori espanyol, l’agent denunciant fixarà provisionalment la quantia de la
multa i, de no dipositar-se el seu import, es procedirà a la immobilització del vehicle i
en el seu cas a la seva retirada i ingrés en el dipòsit municipal.
CAPÍTOL XI: Actituds vandàliques i deteriorament de l’espai urbà.
Article 58. Fonaments de la regulació
Les conductes tipificades com a infracció en aquest capítol tenen la finalitat de protegir
l'ús racional de l'espai públic, el respecte a les persones i bens, la seguretat, la salut i
integritat física de les persones i el patrimoni municipal.

23

Codi Validació: 7C9RSQXJW34LXYRLMKZG34734 | Verificació: http://lesfranqueses.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 23 de 46

1. Quan les conductes o usos impropis descrits a l’article 55 siguin realitzats per
persones en situació d'exclusió social, els agents de l’autoritat adoptaran en cada cas
les mesures que siguin procedents en coordinació amb els serveis socials municipals
o, si escau, amb altres institucions públiques i, si fos necessari per raons de salut o
humanitàries, gestionaran l’acompanyament d’aquestes persones a l’establiment o
servei municipal adient, amb la finalitat de socórrer-la o ajudar-la en allò que sigui
possible.

Article 59. Normes de conducta
1. Són prohibides les conductes vandàliques, agressives o negligents en l’ús del
mobiliari urbà que generin situacions de risc o perill per a la salut i la integritat física de
les persones o els bens.
2. Resten prohibits els actes de deteriorament greu, com ara destrosses dels espais
públics o les seves instal·lacions o elements, siguin mobles o immobles.
3. Resta prohibit colpejar, sacsejar, enfilar-se o donar puntades de peu a elements o
objectes, siguin mobles o immobles, de titularitat pública o privada, que romanguin o
siguin accessibles des de la via pública.
4. Queda prohibida qualsevol actuació sobre els bens protegits per aquesta ordenança
que sigui contrària al seu ús o finalitat o impliquin el seu deteriorament, ja sigui per
ruptura, arrencament, incendi, abocament, desplaçament indegut, utilització de
materials o substàncies i qualsevol altra activitat o manipulació que els embruti,
degradi o menyscabi la seva estètica i el seu normal ús i finalitat.
Article 60. Règim de sancions
1. Sens perjudici de la legislació penal i de protecció de la seguretat ciutadana, les
conductes descrites a l’apartat 1 de l’article anterior tindran la consideració d’infracció
molt greu i seran sancionades amb multa de 901 a 1800 euros.

3. La realització de les conductes descrites als apartats 3 i 4 de l’article precedent
tindran la consideració d’infracció lleu i podran ser sancionades amb multa de 100 a
300 euros.
Article 61. Intervencions específiques
En els supòsits recollits en els articles anteriors, si és el cas, els agents de l’autoritat
retiraran i intervindran cautelarment els materials, el gènere, o els mitjans emprats.
CAPÍTOL XII: Zones naturals i espais verds
Article 62.- Fonaments de la regulació
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la necessitat de protegir el
medi natural així com el correcte ús dels parcs i jardins, els parcs forestals, les
plantacions i els espais verds privats, així com garantir la salubritat de les persones i el
dret a gaudir d’un espai públic net i no degradat.
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2. Sens perjudici de la legislació penal, els actes de deteriorament descrits a l’apartat 2
de l’article precedent tindran la consideració d’infracció greu i podran ser sancionades
amb multa de 301 a 900 euros.

Article 63.- Normes de Conducta
1. En relació als parcs, jardins i zones verdes públiques, s’estableix el següent:
a) Les persones visitants dels jardins, parcs i zones verdes del terme municipal de
Les Franqueses del Vallès hauran de respectar l’arbrat i les plantacions de tot
tipus i les plantes i les instal·lacions complementàries com escultures, fonts,
instal·lacions d'enllumenat i de joc, tanques, papereres i resta de mobiliari urbà,
així com altres elements destinats a l'embelliment o utilitat dels espais públics i
evitar tota classe de desperfectes i brutícia.
b) Tota la ciutadania està obligada a mantenir una conducta correcta i a respectar
les indicacions contingudes en la senyalització existent als jardins i parcs i a
atendre les indicacions que puguin formular el personal dels Serveis
Municipals, Agents Cívics i/o els agents de la Policia Local. Si es tracta d'un
espai tancat sotmès a regulació d'obertura i tancament, no s’hi podrà romandre
fora de l'horari especialment autoritzat.
2. En plantacions d’arbrat urbà i en parcs i jardins públics està especialment prohibit:
a) Qualsevol acció que modifiqui el sistema arbori o les plantacions de titularitat
municipal actuals, ja sigui plantar, podar, moure, trasplantar, arrencar o talar
cap arbre o arbust.

c) Pujar als arbres; sacsejar-los; trencar branques, esqueixos, fulles, flors o fruits;
gravar l’escorça o arrencar-la i, en general, perjudicar l’arbrat, els arbusts i les
plantacions de qualsevol altra manera.
d) Lligar als arbres filferros, cordes, cartells, pancartes o altres elements que
puguin provocar l’escanyament a l’escorça, així com clavar-hi claus, grapes o
qualsevol element anàleg al tronc o en les branques dels arbres.
e) Abocar qualsevol tipus de líquid o sòlid, encara que no sigui perjudicial, en els
escossells dels arbres i a les rases o sots i les seves proximitats.
f)

Dipositar enderrocs, runes i d’altres elements similars derivats de materials
constructius i qualsevol altre tipus de materials que puguin dificultar el pas de
l’aigua, l’aire o dels fertilitzants a les arrels, o l’accés dels operaris per al seu
manteniment habitual.

g) L’abocament o l’abandonament d’objectes, residus o deixalles de qualsevol
mena fora dels llocs autoritzats i embrutar de qualsevol manera l’espai.
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b) Trepitjar o passar per sobre dels talussos, els parterres i les plantacions, així
com sostreure o malmenar elements de jardineria. les plantes i les flors.
Queden excloses d’aquesta prohibició les zones de gespa no ornamental,
sempre i quan no es trobin protegides o delimitades per raons de sembra o
manteniment.

h) Rentar-se o banyar-se a les fonts, els estanys, els rius, les rieres o similars.
i)

Rentar roba, vehicles, estris de cuina o objectes anàlegs a les fonts, els
estanys, els rius, les rieres o similars.

j)

Utilitzar les fonts o la xarxa pública d'aigua per a un ús privat, sempre que no
estigui justificat per un tall de subministrament o concorrin causes d’extrema
necessitat o força major.

k) Fer navegar joguines o maquetes de radiocontrol o modelisme en els espais
aquàtics, llevat que hagi estat expressament autoritzat.
l)

Fer volar drons o aeronaus no tripulades de manera que suposi un risc per a
les persones o els bens. En qualsevol cas, la seva utilització s’haurà d’ajustar a
allò que disposi la normativa específica vigent.

m) Llençar objectes, llumins o puntes de cigarreta encesos.
n) La construcció de barraques, cabanes, coberts i obres similars, excepte en els
espais expressament autoritzats i habilitats amb aquesta finalitat.
o) Extreure molsa, pedres, sorra, plantes, aspres o altres elements ornamentals.
p) Manipular el sistema de reg, així com les aixetes d’aigua, arquetes o
instal·lacions similars.
q) Caçar, matar o maltractar ocells, peixos o altres animals o dur a terme activitats
que perjudiquin la fauna en general.

s)

La realització de foc amb qualsevol sistema o artefacte, excepte en el cas
d’encendre’l personal autoritzat, en els llocs on expressament es determini.

t)

Ocupar, per fer àpats, espais fora dels degudament indicats com a zones de
pícnic. Queden exempts aquells actes festius o esdeveniments que disposin
d’autorització municipal prèvia. En tot cas, en finalitzar l’acte, caldrà deixar
l’espai ocupat en les mateixes condicions inicials.

3. Els jocs infantils estan destinats exclusivament als nens, i els elements de salut a
persones adultes. Són infracció tots els actes que suposin un mal ús dels jocs o que
generin brutícia o danys, i en particular: l'ús de jocs que puguin ocasionar danys o
molèsties a altres persones; l'ús diferent d’allò establert que comporti o pugui
comportar un mal ús del joc o danyar-lo; i també trencar-ne alguna part, descalçar-los
o altres actes anàlegs.
La responsabilitat de vigilar i controlar la seguretat dels nens que fan ús dels jocs
infantils és dels pares o mares, o persones tutores, acollidores o guardadores.
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r) L’entrada i circulació de ciclomotors i altres vehicles a motor, excepte vehicles
de serveis.

4. En relació als jardins, parcel·les i plantacions privades s’estableix el següent:
a) Qualsevol persona propietària de jardins i plantacions privades, de solars,
parcel·les i terrenys no edificats en què hi hagi plantacions que limitin amb la
via pública, estan obligats a podar o controlar el creixement d’aquestes
plantacions de manera que no obstrueixin o dificultin la il·luminació dels carrers,
la senyalització viària, disminueixin la visibilitat a les cruïlles, es respecti la
distància de seguretat amb les línies elèctriques o representin un risc pels
vianants o pels bens o una molèstia per als vianants o vehicles que hi circulin.
b) Les restes de l’esporga o la poda hauran de ser recollides de forma immediata
per la persona responsable de la seva realització i no podran ser abandonades
a la via pública. En qualsevol cas s’hauran d’adoptar les mesures necessàries
per no causar cap risc o dany a les persones o els bens.
c) Els jardins i les plantacions privades s’hauran de mantenir en les condicions
fito-sanitàries adequades, de manera que en cas d’estar afectades per algun
tipus de plaga no puguin suposar un risc de transmissió a d’altres exemplars
vegetals o bé ser un risc per a la seguretat i salut de persones o animals.
Article 64.- Règim de sancions
La realització de les conductes descrites a l’article precedent tindran la consideració
d’infracció lleu i podran ser sancionades amb multa de 100 a 300 euros.
Article 65.- Intervencions específiques

CAPÍTOL XIII: Contaminació per residus i neteja
Article 66. Fonament de la regulació
1. Aquesta regulació té per objecte protegir el dret a gaudir d’un medi ambient adequat
i a la protecció de la salut d’acord amb la legislació vigent, així com evitar aquelles
conductes que puguin contaminar o embrutar l’entorn urbà i natural del municipi o
provocar molèsties a les persones.
2. El desenvolupament d'activitats domèstiques, com regar plantes, estendre roba,
netejar catifes i estovalles, evacuar fums, aigua o brossa als immobles destinats a
usos residencials, d'habitatge i comunitats de veïns i veïnes, s'ha de mantenir dins dels
límits que exigeixen la convivència ciutadana i el respecte als altres.

Secció primera: Fums i olors.
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En cas d’incompliment de les obligacions recollides a l’apartat 4 de l’article 63,
l’Ajuntament podrà procedir, previ requeriment a la persona responsable, a l’execució
subsidiària dels treballs necessaris, procedint a imputar-ne el cost, independentment
de la sanció aplicable.

Article 67. Normes de conducta.
1. Tota activitat, ja sigui comercial, agrícola, industrial o de qualsevol mena, que es
porti a terme al terme municipal de Les Franqueses del Vallès està sotmesa a la
normativa vigent pel que fa a les emissions i immissions de productes contaminants a
l’atmosfera.
2. És prohibeix, d’una manera general, qualsevol acció o omissió que generi l’emissió
de fums o olors molestes, nocives i/o perjudicials per a les persones i el medi ambient.
3. La persona física o jurídica responsable de la producció d’aquestes molèsties està
obligada a dur a terme les accions oportunes perquè cessin les causes.
4. No es permet, en cap cas, l’ús de barbacoes o altres paraments de cuina en balcons
d’edificis residencials plurifamiliars o col·lectius.
5. L’escampat de purins o fems en terrenys agrícoles s’haurà de dur a terme
respectant les recomanacions i manuals de bones pràctiques del Departament
d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, així com les disposicions municipals que
regulin o limitin aquesta activitat.
Secció segona: Regulació de les conductes relatives a la neteja viària.
Article 68. Normes de conducta.

2. No és permesa la realització a la via pública dels actes que s'especifiquen a
continuació:
a) Embrutar qualsevol espai o element de la via pública i en especial les façanes i
les portes dels edificis, tant públics com privats, o el mobiliari urbà que hi ha a
la via pública.
b) Llençar, abocar, dipositar o abandonar a la via pública tota mena de productes,
tant en estat sòlid com líquid o gasós, que afectin negativament el seu grau de
neteja.
c) Abocar o vessar qualsevol mena d'aigua bruta, olis, greixos o productes
similars sobre les calçades, escocells, voreres, voravies, clots i solars sense
edificar, a excepció del buidat d'aigua bruta procedent de la neteja domèstica o
de locals comercials sobre els embornals de la xarxa del clavegueram.
d) Llençar, abocar, dipositar o abandonar qualsevol mena de producte o residu
industrial o domèstic líquid, sòlid, solidificable o gasós, que per llur naturalesa
sigui susceptible de produir danys als paviments, al medi natural, a les
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1. Amb caràcter general totes les activitats que puguin ocasionar l’embrutiment de la
via pública, qualsevol que sigui el lloc en què es desenvolupen i sense perjudici de les
llicències o autoritzacions que en cada cas siguin procedents, exigeixen dels seus
titulars l’obligació d’adoptar les mesures adients per evitar l’embrutiment, així con la de
netejar la part de la via pública i els seus elements estructurals que s’haguessin vist
afectats i a retirar els materials residuals resultants.

instal·lacions municipals de sanejament i depuració o afectar la integritat i
seguretat de les persones.
e) Llençar cigars, puntes de cigarreta, cendres calentes o tota mena de materials
encesos dins les papereres, contenidors i recipients similars instal·lats a la via
pública. En els cas dels cigars i puntes de cigarreta, cal apagar-los prèviament
abans de dipositar-los als cendrers.
f)

Llençar qualsevol mena de deixalla o producte des dels vehicles, ja estiguin
aturats o en marxa.

g) Rentar o reparar vehicles, màquines o eines a la via pública, excepte en els
casos de reparacions d’emergència en què no es pugui moure el vehicle amb
mitjans auxiliars.
h) Manipular, bolcar o arrancar les papereres, dispensadors de bosses
higièniques per a la recollida d’excrements d’animals domèstics i qualsevol
altre tipus de mobiliari de neteja urbana, així com qualsevol altre acte que
deteriori la seva presentació o els inutilitzi per a l’ús al què estan destinats.
i)

Llençar des de l’interior dels edificis qualsevol tipus d’objecte, deixalla o residu
a la via pública.

j)

Abandonar animals morts a la via pública o espais públics, així com als espais
naturals.

l)

Interrompre o dificultar la feina de les persones que treballen per garantir el
manteniment, la neteja, la seguretat de les vies públiques o de les seves
instal·lacions.

m) Lligar o encadenar als elements fixos de la via pública bicicletes, carros o altres
andròmines, llevat que aquests elements estiguin destinats a aquests efectes.
n) La realització de qualsevol acte que causi l’embrutiment o sigui contrari a la
neteja de la via pública.
3. El desenvolupament d'activitats domèstiques, com regar plantes, estendre roba,
netejar catifes i estovalles, evacuar fums, aigua o brossa als immobles destinats a
usos residencials, d'habitatge i comunitats de veïns i veïnes, s'ha de mantenir dins dels
límits que exigeixen la convivència ciutadana i el respecte als altres. En aquest sentit:
a) Es permet espolsar qualsevol tipus de robes i estores sobre la via pública, des
de finestres, balcons o terrasses, entre les 22 h. del vespre fins a les 7 hores
del matí següent. En tot cas aquesta operació es farà de manera que no causi
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k) Dipositar a les papereres, o deixar al costat de les mateixes, bosses de residus
domèstics o materials residuals de gran format que hagin d’anar als diferents
tipus de contenidors de residus, així com qualsevol altre objecte, producte o
substància que inutilitzin la finalitat de les papereres o puguin generar un risc
per a la salubritat i/o la seguretat de les persones.

danys ni molèsties a persones o coses.
b) No es permet estendre la roba a les finestres o als balcons, quan sigui visible
des de la via pública, o tenir-hi objectes que degotin damunt de la via pública o
dels seus elements.
c) Es permet regar les plantes col·locades a l'exterior dels edificis si com a
conseqüència d'aquesta operació no es produeixen vessaments i escorrims
sobre la via pública o sobre els seus elements, o sobre elements privats. El reg
s'haurà de fer entre les 21 hores del vespre fins a les 8 hores del matí i sempre
amb la deguda precaució i cura per a no produir molèsties ni als veïns ni als
vianants. L'Alcaldia podrà autoritzar, en casos excepcionals, modificacions en
els horaris establerts.
d) No es permet, per motius de seguretat, la presència de torretes, jardineres o
altres elements ornamentals a les façanes, ampits de finestres, terrasses i
balconades quan, per la ubicació d’aquests elements, siguin susceptibles de
precipitar-se a la via pública o als patis interiors dels edificis.
e) No és permesa l’acumulació indiscriminada de mobles, andròmines o altres
productes tòxics o inflamables als balcons, terrasses o patis, així com en
pàrquings, sota escales o altres espais comunitaris, de manera que puguin
suposar un risc per a la seguretat o la salubritat pròpia o de terceres persones.
4. En cas que l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès doni permís per realitzar
algun tipus d’activitat lúdica, cultural o esportiva en els espais públics, un cop finalitzat
l’acte, l’entitat o l’empresa organitzadora està obligada a retirar tot el material que
s’hagi emprat o instal·lat per fer l’activitat, en el termini màxim fixat a l’autorització.

Els organitzadors seran els responsables dels possibles danys que es produeixin en
ocasió o a conseqüència dels actes que s’hi celebrin, tot això sense perjudici de la
sanció o qualsevol altre tipus d’acció legal que procedeixi.
Secció tercera: Regulació de les conductes relatives al dipòsit i recollida dels residus
Article 69. Normes de conducta:
1. Amb caràcter general tota la ciutadania té l’obligació de dipositar les escombraries
domiciliàries al contenidor més proper al seu domicili. Si l’esmentat contenidor es
trobés totalment saturat, s’haurà de dipositar les escombraries en el contenidor buit
més proper.

2. Queda prohibit en tot el terme municipal abocar, abandonar, vessar o dipositar
qualsevol tipus de residu en llocs que no hagin estat autoritzats per l’Ajuntament. Els
infractors estaran obligats a retirar la brutícia, les deixalles o els residus abandonats i a

Codi Validació: 7C9RSQXJW34LXYRLMKZG34734 | Verificació: http://lesfranqueses.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 30 de 46

El material de senyalització o protecció ha d’ésser sempre totalment desmuntable. Es
prohibeix expressament d’emprar pintura i de clavar cartells indicadors en els arbres i
mobiliari per a senyalitzar.

netejar la zona afectada, amb independència de les sancions que corresponguin en
cada cas.
3. Els propietaris de tota classe de parcel·les i terrenys hauran de mantenir-los nets i
en condicions de seguretat i salubritat. Queda expressament prohibit mantenir en ells
escombraries, residus sòlids o runes.
4. Els usuaris del servei de recollida de residus municipals estan obligats a observar
els següents preceptes:
a) Separar en origen les fraccions residuals de matèria orgànica, paper i cartró,
vidre i envasos lleugers i dipositar-les en els contenidors específics que per a
aquest efecte estan instal·lats a la via pública o de la forma establerta en la
zona corresponent.
S’han de lliurar els residus en les condicions adequades de separació per
materials de manera que en permetin, sempre que sigui possible, el reciclatge i
la recuperació i/o valorització.
b) Utilitzar correctament els contenidors de recollida selectiva i, en conseqüència,
no dipositar altres residus que no siguin els que corresponguin.
c) Dipositar la matèria orgànica i la resta en bosses de plàstic resistents i
perfectament tancades. En cap cas es dipositaran en caixes, paquets o
qualsevol altre embolcall o recipient impropi o inadequat, per tal d’evitar pudors
i vessaments.

d) No és permès dipositar a l’interior dels contenidors residus en estat líquid, o
susceptible de liquar-se, o que continguin líquids.
e) Aprofitar la capacitat dels contenidors. En el cas dels contenidors de selectiva,
el cartró s’ha de dipositar plegat i cal aixafar els envasos lleugers per reduir-ne
el volum.
f)

No és permès dipositar o abandonar els residus fora dels contenidors.

g) No es permès dipositar als contenidors els residus especials, ferralles, ni les
runes generades en els domicilis. Aquests residus s’han de portar a la
deixalleria municipal.
h) Les restes d’esporga i d’altres restes vegetals produïdes per usuaris particulars
podran ser dipositades als contenidors junt amb la fracció orgànica sempre i
quan sigui en quantitats reduïdes (com a màxim uns 25 litres per dia). En cas
que la producció sigui major, aquest residu s’haurà de dur directament a la
deixalleria o utilitzar un servei de recollida específic.

31

Codi Validació: 7C9RSQXJW34LXYRLMKZG34734 | Verificació: http://lesfranqueses.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 31 de 46

La resta de fraccions (paper, cartró, vidre, envasos, roba, piles, etc.) s’han de
dipositar directament dins dels contenidors respectius. Pel que fa a l’horari
d’utilització dels mateixos, el vidre haurà de ser dipositat entre les 8 i les 21
hores per evitar molèsties per sorolls.

Es prohibeix abocar esporga, gespa o altres restes vegetals (excepte en els
casos indicats en el paràgraf anterior), a la via pública, zones verdes, en solars,
parcel·les lliures d’edificar, lleres dels rius o boscos.
L’Ajuntament pot establir un sistema municipal específic de recollida de restes
vegetals i els termes en què es durà a terme.
i)

Els contenidors de residus, únicament poden ser manipulats pel personal del
servei de recollida.

j)

Els usuaris han d’abstenir-se de qualsevol manipulació dels contenidors,
moure’ls, bolcar-los, així com qualsevol altre acte que deteriori la seva
presentació o els faci inutilitzables per a l’ús al què estan destinats.
Cal respectar l’espai reservat als contenidors i no es poden desplaçar del lloc
on estan col·locats.

k) No es pot triar, seleccionar i retirar materials residuals dels contenidors ni els
residus voluminosos o cartrons dipositats a la via pública en espera de ser
recollits pel servei municipal de recollida.
l)

Està prohibit interrompre o dificultar la feina de les persones que presten el
servei de recollida de residus.
Els vehicles aparcats no podran interferir en les operacions de buidat i
manteniment de contenidors.

Secció quarta: Regulació de les conductes relatives als residus voluminosos, mobles i
estris.
Article 70. Normes de conducta:
1. No es poden dipositar residus voluminosos (mobles, estris, trastos,
electrodomèstics, matalassos, etc.) a l’interior dels contenidors de residus, ni
abandonar-los incontroladament a la via pública, camins, entorns naturals o agrícoles i
als espais oberts sense edificar, tant públics com privats.
Aquests residus voluminosos hauran de portar-se a la deixalleria, o bé utilitzar el servei
gratuït de recollida concertada de residus voluminosos que l’Ajuntament té establert
per a aquesta tipologia de residus.
Els ciutadans que sol·licitin el servei de recollida concertada de residus voluminosos
han d’ajustar-se als horaris i a la manera de dipositar-los que se’ls indiqui per part del
servei municipal de recollida.
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5. Els serveis municipals poden rebutjar la recollida dels residus que no hagin estat
convenientment presentats i lliurats pels usuaris, d’acord amb el que s’estipula en la
present Ordenança.

2. Si s’abandonen residus voluminosos o es fa un mal ús del servei de recollida
específica, la persona responsable s’ha de fer càrrec de la retirada dels mobles i dels
estris abandonats o del cost corresponent en cas que els retirin els serveis municipals,
sens perjudici de les sancions administratives que corresponguin.
Secció cinquena: Règim sancionador i actuacions especifiques.
Article 71. Règim de Sancions
1. La realització de les conductes regulades en l’article 68.2 d) i h), article 69.4 j) i
article 70, tindran la consideració d’infracció greu i podran ser sancionades amb multa
de 301 fins a 900 euros.
2. La realització de la resta de conductes contingudes en el present capítol tindran la
consideració d’infracció lleu i podran ser sancionades amb multa de 100 a 300 euros.
No obstant això, quan aquestes conductes comportin un risc per a la salubritat, el medi
ambient o la seguretat de les persones, tindran la consideració d’infracció greu i
podran ser sancionades amb multa de 301 fins a 900 euros.
Article 72. Intervencions específiques
1. L’Ajuntament pot requerir a l’infractor que netegi la zona afectada, independentment
de la sanció aplicable. Aquest requeriment també podrà ser efectuat de forma
immediata pels agents de l’autoritat.

3. En el cas de l’article 68 m) els Serveis Municipals procediran a la retirada dels
elements que hagin estat lligats o encadenats a la via pública i, en cas de desconèixer
la identitat de la persona propietària, procediran al seu tractament com a residu sòlid
urbà.
CAPÍTOL XIV: Tinença d’animals de companyia
Article 73. Fonaments de la regulació.
La regulació que es conté en aquest capítol es fonamenta en la protecció de la salut
pública i la salubritat, la protecció dels animals, la tranquil·litat dels veïns i veïnes,
l'ordenada utilització de la via pública i garantir la seguretat publica.
Article 74. Normes de Conducta.
1. Les persones posseïdores o propietàries d'animals domèstics, de companyia o de
companyia exòtics, tenen la responsabilitat d'adoptar les mesures necessàries per
impedir que la tranquil·litat del veïnat i vianants sigui alterada pel comportament dels
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2. L’Ajuntament també pot realitzar la neteja subsidiàriament i imputar-ne el cost al
responsable o responsables. Si es tracta d’adhesius, cartells o similars enganxats a les
façanes o al mobiliari urbà, també en són responsables les persones físiques o
jurídiques a favor de les quals es faci la publicitat, la promoguin, la gestionin o
col·loquin els cartells o els anuncis.

seus animals. En aquest sentit, es consideraran molestes aquelles conductes
relacionades amb sorolls, olors o danys que hagin estat constatades pels agents de
l’autoritat o es fonamentin en l’aportació de proves suficients i veraces de la part
denunciant o perjudicada.
2. En relació al punt anterior, no és permesa l’estada d’animals en patis, terrasses,
galeries i balcons o altres espais oberts quan, amb les seves deposicions o miccions,
puguin afectar els pisos veïns o la via pública.
3. A les zones urbanes residencials els gossos han d'anar lligats, amb la corresponent
corretja i collar. En relació als parcs, jardins i zones verdes públiques s’haurà de
respectar les indicacions contingudes en la senyalització existent.
4. No es permet l'accés d'animals als recintes de jocs infantils o espais destinats
preferentment als infants.
5. A les zones rurals cal evitar que els gossos entrin en camps sembrats i facin malbé
el conreu, provoquin molèsties al bestiar o accedeixin a l’entorn immediat de masos,
masies i cases de pagès.
6. Els propietaris de gossos que resideixin en masos, masies i cases de pagès hauran
de posar els mitjans necessaris per evitar que aquests envaeixin les zones i camins de
trànsit públic, així com garantir el control sobre els mateixos.

8. No es permet rentar els animals a la via pública, ni el bany a les fonts, estanys, rius,
rieres o similars, ni fer-los beure aigua directament dels sortidors de les fonts
públiques.
9. No és permesa l’entrada i l’estada de
dependències i instal·lacions públiques de
comuns de recepció i primera atenció al
autorització, s'exigirà que els gossos portin
amb la corretja o cadena.

gossos i animals de companyia a les
titularitat municipal, llevat de les zones
públic. Encara comptant amb aquesta
morrió si s'escau, i que vagin subjectes

10. No és permès alimentar de manera general els animals a la via pública, parcs,
solars o altres espais similars ni a les portalades, finestres, terrasses i balcons,
especialment aquells que no tenen persona propietària legal coneguda, com poden ser
gats, coloms, gavines i altres. S’exceptua d’aquesta prohibició a les persones
degudament autoritzades per l'Ajuntament per al manteniment de les colònies
controlades de gats urbans en zones establertes a aquest efecte.
11. La tinença i criança de coloms així com la d'altres animals domèstics considerats
de consum humà (conills, aus de corral, etc.) en domicilis particulars de zones urbanes
resta sotmesa a autorització expressa de l'Ajuntament. L'autorització determinarà les
obligacions de la persona propietària de l'animal, i farà referència al nombre
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7. Per raons higienicosanitàries està prohibida la presència d’animals en tot tipus
d’establiment destinat a la fabricació, emmagatzematge, transport, manipulació i venda
d’aliments. Pel que fa als locals de restauració, els propietaris o encarregats d’aquests
locals podran determinar els criteris d’admissió d’animals. Hauran però, de senyalitzar
de forma visible les restriccions, a l’entrada dels seus establiments.

d’individus, a les condicions higièniques i sanitàries i les referents a l'absència de
molèsties i perillositat per part de l'animal i a les mesures preventives apropiades i
suficients per prevenir escapaments, alliberaments i abocaments.
12. Les persones que passegen un gos o cap altra animal per la via pública han
d'adoptar les mesures necessàries perquè aquest no embruti amb les seves
deposicions o miccions els espais públics o zones privades d'ús general de la
ciutadania, i en tot cas es procedirà immediatament a la neteja dels espais afectats. No
han de permetre a gossos i gats dipositar les seves deposicions ni les seves miccions
en els recintes de jocs infantils o espais destinats preferentment a infants ni en les
façanes dels edificis i en el mobiliari urbà.
13. La persona que porti un animal està obligada a retirar els excrements sempre i a
tot arreu de forma immediata i convenient, netejant, si fos necessari la part de la via,
espai públic o mobiliari que hagués resultat afectat. Les deposicions fecals s'han de
dipositar higiènicament i de forma correcta (amb bosses o altres embolcalls
impermeables) als contenidors de resta o altres llocs adequats que estableixi
l'Ajuntament i no es permès dipositar-les al clavegueram. Pel que fa a les miccions
aquestes hauran de ser esbandides amb aigua.
14. Les persones que facin ús de les zones d’esbarjo canines estan obligades a
respectar les indicacions contingudes en la senyalització que regula aquests espais
habilitats per a gossos.
Article 75. Règim de sancions.

2. Quan les conductes relacionades amb sorolls recollides al punt 1 de l’article
precedent, es produeixin entre la franja horària compresa entre les 21 i les 8 hores
tindran la consideració d’infracció greu i podran ser sancionades amb multa de 301 a
900 euros.
3. La realització de les conductes descrites en els apartats 12 i 13 de l'article
precedent, quan siguin relatives a la manca de diligència en la recollida i neteja
d’excrements, tindran la consideració d’infracció greu i podran ser sancionades amb
multa de 301 a 900 euros.
Article 76. Intervencions específiques.
1. L'autoritat municipal podrà ordenar l'ús de morrió quan les circumstàncies així ho
aconsellin i mentre aquestes circumstàncies no canviïn.
2. Els agents de l'autoritat municipal poden requerir que la persona propietària o la que
condueixi l'animal procedeixi a retirar-lo del lloc o bé a lligar-lo sempre que sigui
necessari amb independència de la notificació de la sanció corresponent.
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1. La realització de les conductes descrites en l’article precedent tindran la
consideració d’infracció lleu i podran ser sancionades amb multa de 100 a 300 euros.
Seran considerades infraccions greus i podran ser sancionades amb multa de 301 a
900 euros quan concorri el criteri de reincidència, d’acord amb l’article 86.2.

3. Davant d'una acció d'embrutiment de la via pública produïda per un animal, els
agents municipals estan facultats, en tot moment, per exigir a la persona propietària o
que condueixi l'animal, la reparació immediata de l'afecció causada.
4. Les normes de conducta previstes en el present capítol no seran d’aplicació en
aquells aspectes que siguin objecte de regulació per l’accés a l’entorn de les persones
acompanyades de gossos d’assistència que gaudeixin de les condicions higièniques,
sanitàries i de seguretat previstes a la normativa.
TÍTOL III - DISPOSICIONS COMUNS SOBRE RÈGIM SANCIONADOR I ALTRES
MESURES D'APLICACIÓ
CAPÍTOL I: Disposicions Generals
Article 77. Funcions de la Policia Local. Col·laboració de la resta de cossos policials en
relació al compliment d’aquesta Ordenança.
1. En la seva condició de policia administrativa, la Policia Local, d’acord amb la
legislació que li és aplicable, és l’encarregada de vetllar pel compliment d’aquesta
Ordenança, de denunciar, quan s’escaigui, les conductes que siguin contràries a la
mateixa i d’adoptar, en el seu cas, les altres mesures d’aplicació.
2. L'Ajuntament, a través dels diversos instruments i òrgans de coordinació i
col·laboració establerts a l'efecte, posarà tots els mitjans que estiguin al seu abast per
tal d'assegurar que l'actuació dels diferents cossos policials en el compliment
d'aquesta Ordenança es faci amb la màxima coordinació i eficàcia possible.

Les persones que, per encàrrec de l’Ajuntament, realitzin serveis a la via pública
podran actuar com a agents cívics amb funcions d’informació d’aquesta Ordenança.
Quan correspongui, els agents cívics podran demanar a la Policia Local que exerceixi
les funcions d’autoritat que té reconegudes per l’ordenament jurídic.
Article 79. Col·laboració ciutadana en el compliment de l’Ordenança.
1. Totes les persones que són a Les Franqueses del Vallès tenen el deure de
col·laborar amb les autoritats municipal, els seus agents o a través de diferents serveis
municipals, per tal de preservar les relacions de convivència ciutadana i civisme a
l'espai públic.
2. A efectes de l’establert a l’apartat anterior, l’Ajuntament de Les Franqueses del
Vallès posarà els mitjans necessaris per tal de facilitar que, en compliment del seu
deure de col·laboració, qualsevol persona pugui posar en coneixement de les
autoritats municipals els fets que hagin conegut que siguin contraris a la convivència
ciutadana o al civisme.
Article 80. Conductes obstruccionistes a les tasques de control, investigació o
sanció en els àmbits de la convivència i el civisme.

Codi Validació: 7C9RSQXJW34LXYRLMKZG34734 | Verificació: http://lesfranqueses.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 36 de 46

Article 78. Agents cívics.

1. Ens els àmbits de la convivència ciutadana i el civisme, i salvaguardant tots els drets
previstos a l'ordenament jurídic, no es permeten les conductes següents:
a) La negativa o la resistència a les tasques d’inspecció o control de l’Ajuntament.
b) La negativa o la resistència a subministrar dades o facilitar la informació
requerida per la persona funcionaria actuant en compliment de les seves
funcions.
c) Subministrar a la persona funcionaria actuant, en compliment de les seves
tasques d’inspecció, control o sanció, informació o documentació falsa,
inexacta, incompleta o que indueixi a error de manera explícita o implícita.
d) L’incompliment de les ordres o els requeriments específics formulats per les
autoritats municipals o els seus agents.
2. Sens perjudici de la legislació penal i sectorial, les conductes descrites en l’apartat
anterior tindran la consideració d’infracció molt greu i seran sancionades amb multa de
901 a 1800 euros.
Article 81. Elements probatoris dels agents de l'autoritat
1. En els procediments sancionadors que s'instrueixin en aplicació d'aquesta
Ordenança, els fets constatats per agents de l'autoritat tenen valor probatori, d'acord
amb la normativa aplicable a l'efecte, sens perjudici d’altres proves que puguin aportar
els interessats.

En tot cas, la utilització de videocàmeres requerirà, si s'escau, les autoritzacions
previstes en la legislació aplicable, així com el seu ús d'acord amb el principi de
proporcionalitat.
Article 82. Denúncies ciutadanes.
1. Sens perjudici de l'existència d'altres interessats a part del presumpte infractor,
qualsevol persona, en compliment de l'obligació prevista a l'article 79, pot presentar
denúncies per posar en coneixement de l'Ajuntament l'existència d'un determinat fet
que pugui ser constitutiu d’una infracció de l'establert en aquesta Ordenança.
2. Les denúncies hauran d'expressar la identitat de la persona o persones que les
presenten, el relat dels fets que poguessin constituir infracció, la data de la seva
comissió i, quan sigui possible, la identificació dels les persones presumptament
responsables així com l’aportació de les proves que consideri oportunes.
3. Quan la denúncia vagi acompanyada d'una sol·licitud d'iniciació del procediment
sancionador, l'Ajuntament haurà de comunicar al denunciant la iniciació o no de
l'esmentat procediment i, en el seu cas, la resolució que hi recaigui.
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2. Als expedients sancionadors que s'instrueixin, i amb els requisits que corresponguin
d'acord amb la legislació vigent, s'hi podran incorporar imatges dels fets denunciats, ja
sigui en fotografia, filmació digital o altres mitjans tecnològics, que permetin acreditar
els fets recollits a la denúncia formulada d'acord amb la normativa aplicable.

Article 83. Mesures de caràcter social.
1. Quan la persona presumpta responsable de l’incompliment de l’Ordenança sigui
indigent o presenti altres mancances o necessitats d’assistència social o d'atenció
mèdica especials o urgents, els agents de l’autoritat que intervinguin, l'informaran de
la possibilitat d'acudir als serveis socials o mèdics corresponents i del lloc concret on
ho pot fer.
2. En aquells casos especialment greus o urgents, i amb l’únic objecte que la persona
pugui rebre efectivament i com més aviat millor, l'atenció social o mèdica requerida,
els agents de l'autoritat o altres serveis competents podran acompanyar-la als
esmentats serveis.
3. Així mateix, sempre que això sigui possible, els serveis municipals intentaran
contactar amb la família o persones més properes de la persona afectada per
informar-la de la situació i circumstàncies en la qual ha estat trobada a l’espai públic.
4. Immediatament després d'haver practicat aquestes diligències, en cas que
haguessin estat dutes a terme per agents de l'autoritat, aquests n'informaran als
serveis municipals corresponents, a fi que adoptin les mesures oportunes i, si s'escau,
en facin el seguiment o, en el seu cas, posin l'assumpte en coneixement de l'autoritat o
administració competent.
Article 84. Mesures específiques a aplicar en el cas que les persones infractores siguin
no residents a l’Estat espanyol.

2. Les persones denunciades no residents a l’Estat espanyol hauran de comunicar i
acreditar a l'agent de l'autoritat denunciant, als efectes de notificació, la seva
identificació personal i domicili habitual, i, si s'escau, el lloc i l'adreça d'on s'estan
allotjats. Els agents de l'autoritat podran comprovar en tot moment si la direcció
proporcionada per la persona infractora és la correcta. En el cas que aquesta
identificació no fos possible, o no fos correcta la localització proporcionada, els agents
de l'autoritat, a aquest objecte, podran requerir a la persona infractora que els
acompanyi a dependències pròximes, en els termes i circumstàncies previstos l'article
96.4 d'aquesta Ordenança.
3. Quan la persona infractora no acrediti la seva residència habitual en territori
espanyol, l'agent que formuli la denúncia li oferirà la possibilitat de fer immediatament
efectiva la sanció, en els termes previstos a l'apartat 1. Si la sanció no fos satisfeta,
l'òrgan competent, mitjançant acord motivat, adoptarà immediatament com a mesura
cautelar l'ingrés d'una quantitat econòmica que representi el mínim de la sanció
econòmica prevista. Aquesta mesura provisional serà notificada amb caràcter urgent a
la direcció on aquella persona estigui allotjada a la ciutat o a la localitat corresponent.
4. En el cas que les persones denunciades no residents a l’Estat espanyol no
satisfacin la sanció en els termes descrits a l’apartat anterior, una vegada hagi finalitzat
el procediment mitjançant resolució, es comunicarà a l'Ambaixada o Consolat
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1. Les persones infractores no residents a l’Estat espanyol que reconeguin la seva
responsabilitat podran fer efectives immediatament les sancions de multa per l’import
mínim establert en el règim d’infraccions previst per aquesta Ordenança.

corresponent i a la Delegació del Govern la infracció, la identitat de la persona
infractora i la sanció que recaigui, als efectes oportuns.
Article 85. Responsabilitat per conductes contràries a l'Ordenança comeses per
menors d'edat.
1. A l’efecte d’aquest article no es consideraran responsables els menors de 14 anys.
2. D’acord amb allò que estableix la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets
del nen, i la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels Drets i les Oportunitats en la Infància i
l'Adolescència, totes les mesures en aquest cas sancionadores de les autoritats
municipals que puguin afectar els menors atendran principalment l’interès superior
d'aquests. Així mateix, en funció de la seva edat i maduresa, es garantirà el dret
dels menors a ser escoltats en tots aquells assumptes que els afectin i a que les
seves opinions siguin tingudes en compte.
3. Quan les persones infractores siguin menors, i amb la finalitat de protegir els drets
de l’infant o adolescent, el seu desenvolupament i formació, es podran substituir les
sancions pecuniàries per prestacions d’interès comunitari, o altres tipus d'activitat de
caràcter cívic, en els termes previstos a l’article 90 d’aquesta Ordenança.
A aquest efecte, a més del consentiment de la persona menor, serà preceptiu el
consentiment dels seus representants legals.
4. Els pares o mares o persones tutores, acollidores o guardadores seran
responsables civils subsidiaris dels danys produïts per les infraccions comeses pels
menors d'edat que depenguin d'ells.

6. La Policia Local intervindrà en aquells supòsits en els quals els menors d'edat
transitin o romanguin en espais públics durant l'horari escolar. A aquest efecte, la
Policia Local sol·licitarà la seva identificació, esbrinarà quines són les circumstàncies i
els motius pels quals no és al centre d’ensenyament, i el conduirà al seu domicili o al
centre escolar on estigui inscrit, posant en tot cas en coneixement dels seus pares o
mares o persones tutores, acollidores o guardadores i de l'autoritat educativa
competent, que el menor ha estat trobat fora del centre educatiu en horari escolar.
7. Sens perjudici que, d'acord amb el que es preveu en aquesta Ordenança, es puguin
acollir a fórmules de mediació per resoldre aquestes conductes, els pares i mares o
persones tutores, acollidores o guardadores seran responsables de la permanència
dels menors a la via pública i de la no assistència d'aquests als centres educatius. En
aquests casos, quan concorri culpa o negligència, els pares i mares o persones
tutores, acollidores o guardadores incorreran en una infracció lleu, i podran ser
sancionades amb multa de fins a 300 euros.
8. En tot cas, qualsevol denúncia, incoació d'un expedient sancionador o eventual
imposició d'una sanció a un menor serà també notificada als seus pares o mares o
persones tutores, acollidores o guardadores.
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5. L'assistència als centres d'ensenyament educatius durant l'educació bàsica
obligatòria (educació primària i secundària) és un dret i un deure dels menors
des de l'edat de sis fins a la de setze anys.

9. Els pares i mares o persones tutores, acollidores o guardadores podran assistir a
les sessions d'atenció individualitzada o cursos de formació que, en el seu cas,
s'imposin com a alternativa a la sanció pecuniària de les infraccions comeses pels
menors que depenguin d'ells.
CAPÍTOL II: Règim sancionador
Article 86. Graduació de les sancions.
1. 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:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

La gravetat de la infracció.
El grau de culpabilitat o l’existència d’intencionalitat.
La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
La naturalesa dels perjudicis causats.
La reincidència.
La capacitat econòmica de la persona infractora.
La naturalesa dels bens o productes oferts al comerç ambulant no autoritzat
regulat al capítol VIII del Títol II.
h) La naturalesa dels bens, productes, estris i residus en el cas de les seccions
tercera i quarta del Capítol XIII, del Títol II, relatives al dipòsit i recollida de
residus i voluminosos.

3. En la fixació de les sancions de multa es tindrà en compte que, en tot cas, el
compliment de la sanció no resulti més beneficiosa per a la persona infractora
que el compliment de les normes infringides.
4. Quan, segons el previst en la present Ordenança, s’imposin sancions alternatives no
pecuniàries, la determinació del seu contingut i durada es farà, també, tenint en
compte el principi de proporcionalitat i els criteris enunciats en els paràgrafs anteriors.
En cap cas però, es podran superar les limitacions que, per a aquests supòsits,
estableixi la normativa penal.
Article 87. Responsabilitat de les infraccions.
1. En aquells casos en que 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 solidàriament tant de les infraccions comeses com de les sancions que
se'ls imposin.
2. Seran responsables subsidiaris les persones físiques o jurídiques afectades pel
deure de prevenir les infraccions administratives comeses per altres, quan així ho
determini una llei reguladora.
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2. S’entén que hi ha reincidència quan s’ha comès en el terme d’un any més d’una
infracció d’un mateix Capítol del Títol II d’aquesta Ordenança quan hagi estat declarat
així per una resolució ferma.

Article 88. Concurrència de sancions.
1. Incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les quals hi
hagi relació de causa a efecte, s’imposarà només la sanció que resulti més elevada.
2. Quan no es doni la relació de causa a efecte a la que 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
subjectes, fets i fonaments. En aquest darrer supòsit s’aplicarà el règim que sancioni
amb major intensitat, gravetat o severitat la conducta de la que es tracti.
Article 89. Terminació del procediment i rebaixa de la sanció.
1. Les persones presumptes infractores poden reconèixer la seva responsabilitat
mitjançant el pagament de les sancions de multa amb una reducció del 20 per cent de
l'import de la sanció.
2. El pagament voluntari per part de la persona presumpte responsable, en qualsevol
moment anterior a la resolució, implica la terminació del procediment, excepte pel que
fa a la reposició de las situació alterada o a la responsabilitat civil que se’n derivi dels
danys i perjudicis causats per la comissió de la infracció i comportarà una reducció del
20 per cent de l'import de la sanció que serà acumulable a l’anterior.
3. Els percentatges de reducció de la multa han d’estar determinats a la notificació
d’iniciació del procediment i la seva efectivitat està condicionada al desistiment o la
renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció.

1. L'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès promourà especialment la mediació i la
resolució alternativa dels conflictes com a eina bàsica per a una societat menys
litigiosa, més responsable i cohesionada.
2. Les mesures alternatives hauran de ser aplicades amb caràcter voluntari. L'òrgan
competent per resoldre l'expedient sancionador podrà incorporar l'exigència de
reclamació dels danys i perjudicis ocasionats, i per acord motivat, prèvia sol·licitud de
la persona infractora o dels serveis socials competents, podrà reconduir el
procediment sancionador a un programa de mesures alternatives, sempre que la
dimensió retributiva o el retorn educatiu, social o comunitari de la conducta infractora
sigui més eficaç a través d'aquesta via. Aquest programa inclourà a títol enunciatiu: la
participació en sessions formatives, activitats cíviques, treballs o prestacions d’interès
comunitari o altres mesures alternatives que es puguin establir. En qualsevol cas,
l'assistència a sessions o activitats formatives de civisme tindran un caràcter
complementari.
Aquestes mesures s’adoptaran de manera motivada en funció del tipus d’infracció, i
seran proporcionades a la sanció que rebi la conducta infractora i no podran excedir,
en cap cas, dels límits previstos a les normes específiques amb rang de llei.
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Article 90. Mesures alternatives a la sanció.

3. L'Ajuntament també podrà substituir, en la resolució o posteriorment, la reparació
econòmica dels danys i els perjudicis causats als bens de domini públic municipal per
altres mesures equivalents en espècie consistents en la participació en sessions
formatives, activitats cíviques o altres tipus de treballs per la comunitat, sempre que hi
hagi consentiment previ de les persones interessades, tret que la llei imposés el seu
caràcter obligatori. En el cas que es produeixi aquesta substitució l'Ajuntament haurà
de reparar els danys causats llevat que el treball que realitzi la persona sancionada
consisteixi en la reparació d'aquest mateix dany.
4. Segons la graduació de la infracció prevista a l’article 86 o la particularitat del cas,
l'Ajuntament pot fer una valoració negativa i no permetre l'acolliment a la mesura de
substitució. Com a criteri general, les sancions per faltes molt greus no podran ser
substituïdes per mesures alternatives a la sanció, així com quan s’apreciï reincidència i
s’hagi adoptat una mesura alternativa amb anterioritat.
5. Si malgrat l'acceptació, la persona no realitza o no finalitza la mesura alternativa
proposada, l'Ajuntament exigirà el pagament de la sanció.
6. En aquells supòsits en els quals les infraccions siguin comeses per menors,
s'establirà per part de l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès un sistema de
mediació, que actuarà amb caràcter voluntari respecte al procediment administratiu
sancionador, amb personal especialitzat al qual seran cridats a comparèixer els
menors presumptament infractors, els seus pares i mares o persones tutores,
acollidores o guardadores, així com, si s'escau, les possibles víctimes o persones
afectades per les conductes tipificades com a infracció en la present Ordenança.

8. Aquest sistema de mediació podrà ser aplicat també, amb caràcter voluntari i previ
consentiment de les parts, a altres conductes i col·lectius específics. L'òrgan
competent per resoldre l'expedient sancionador podrà, per acord motivat, reconduir el
procediment sancionador a un sistema de mediació, sempre que la dimensió
retributiva de la conducta infractora sigui més eficaç a través d'aquesta via .
Article 91. Procediment sancionador.
1. La incoació, tramitació i resolució dels expedients sancionadors per infraccions de la
present Ordenança s'ajustarà a allò que determina el Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de
la Generalitat o normativa que el substitueixi.
2. En el cas de les infraccions que s'hagin qualificat com a lleus, l'expedient
sancionador es podrà instruir pel procediment abreujat, sempre que es tracti d'una
infracció flagrant i els fets hagin estat recollits a l'acta corresponent o bé a la denúncia
dels agents o de l'autoritat competent.
En aquest cas, un cop dictat l'acord d'iniciació, la persona instructora, a la vista de les
actuacions practicades, formularà la proposta de resolució on s'han d'exposar els fets
imputats a l'expedient, les infraccions que aquests puguin constituir, les sancions
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7. La mediació tindrà per objecte que el menor infractor sigui conscient del dany causat
a la comunitat i perseguirà, després d'una negociació entre les parts, un acord sobre
les mesures de reparació que hauran d'adoptar-se en cada cas.

aplicables, l'autoritat competent per resoldre i la normativa que li atorga la
competència.
La proposta de resolució es notificarà a les persones interessades, juntament amb
l'acord d'iniciació i la indicació que es tracta d'un procediment abreujat, per tal que en
el termini de 10 dies puguin proposar les proves de les quals intentin valer-se i al·legar
el que considerin convenient en defensa dels seus drets o interessos.
Transcorregut el termini anterior i després de l'eventual pràctica de prova, la persona
instructora, sense cap altre tràmit, elevarà l'expedient a l'òrgan competent per resoldre.
3. Per a la resta de supòsits d’infracció previstes a l’ordenança es seguirà el
procediment ordinari.
4. L’Alcalde o l’Alcaldessa pot delegar les seves competències en matèria de potestat
sancionadora d’acord amb allò que preveu la normativa de règim local.
Article 92. Apreciació de delicte o falta.
1. Quan les conductes a què es refereix aquesta Ordenança poguessin constituir
infracció penal, es remetran al Ministeri Fiscal o a l’autoritat judicial que correspongui
els antecedents necessaris de les actuacions practicades.
2. En el cas d’identitat de subjecte, fet i fonament de les conductes il·lícites, la
incoació d'un procés penal no impedirà la tramitació d'expedients sancionadors pels
mateixos fets, però la resolució definitiva de l'expedient només podrà produir-se quan
sigui ferma la resolució recaiguda en l'àmbit penal, restant fins aleshores interromput el
termini de prescripció. Els fets declarats provats en via judicial vincularan l'autoritat
competent per imposar la sanció administrativa.
no

impedirà

la

sanció

4. Les mesures provisionals adoptades en el si del procediment administratiu
sancionador abans de la intervenció judicial podran mantenir-se en vigor mentre no
recaigui pronunciament exprés al respecte de les autoritats judicials, sense perjudici
dels recursos que pugui interposar el presumpte infractor sobre l'establiment o
vigència de les esmentades mesures provisionals.
Article 93. Prescripció i caducitat.
La prescripció i la caducitat es regirà per la legislació administrativa sancionadora
general, sens perjudici del que disposi la legislació sectorial.

CAPÍTOL III: Reparació de danys
Article 94. Reparació de danys.
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3. La condemna o l’absolució penal
dels fets
administrativa, si s'aprecia diversitat de fonament.

1. La imposició de les sancions que corresponguin per l'incompliment d'aquesta
Ordenança no exonera la persona infractora de l’obligació de reparar els danys o
perjudicis causats, llevat que aquesta es substitueixi per mesures alternatives, d’acord
amb l’article 90.
2. Als efectes de l'establert a l'apartat anterior, quan s'escaigui, l'Administració
municipal tramitarà, per la via d'execució subsidiària, l'obligació de rescabalament que
procedeixi.
CAPÍTOL IV: Mesures de policia administrativa
Article 95. Ordres singulars de l’Alcalde o Alcaldessa per a l’aplicació de l’Ordenança.
1. L’Alcalde o l’Alcaldessa pot dictar, en forma de bans, les ordres singulars o
nominatives i les disposicions especials que s’escaiguin sobre conductes a la via
pública o el comportament de la ciutadania, per fer complir la normativa en matèria de
convivència ciutadana i de civisme.
2. Sens perjudici de la imposició de la sanció que en el seu cas correspongui, l'Alcalde
o l'Alcaldessa podrà també requerir a les persones que siguin declarades
responsables d'alguna de les conductes descrites en aquesta Ordenança que
s'abstinguin en el futur de realitzar actuacions similars dintre del terme municipal.
3. L'incompliment de les ordres, disposicions o requeriments a què s'ha fet esment en
els apartats 1 i 2 d'aquest article serà sancionat en els termes previstos en aquesta
Ordenança, o altra normativa específica aplicable.

1. Els agents de l'autoritat exigiran en tot moment el compliment immediat de les
disposicions previstes en aquesta Ordenança i, sens perjudici de procedir a denunciar
aquelles conductes antijurídiques, podran requerir verbalment a les persones que no
respectin les normes a cessar en la seva actitud o comportament, advertint-los que
en cas de perseverar en la seva conducta, poden incórrer en responsabilitat
administrativa per desobediència.
2. Quan la infracció comesa provoqui, a més d’una pertorbació de la convivència
ciutadana i el civisme, un deteriorament de l’espai públic es requerirà a la persona
causant que procedeixi a la seva reparació, restauració o neteja immediates, quan
sigui possible.
3. En cas de resistència a aquests requeriments, i sens perjudici del que es disposa a
l’apartat 1 d’aquest article, les persones infractores podran ser desallotjades, complint
en tot cas amb el principi de proporcionalitat.
4. A efectes de poder incoar el corresponent procediment sancionador, els agents de
l'autoritat requeriran a la persona presumptament responsable que s'identifiqui.
De no aconseguir-se la identificació per qualsevol mitjà de la persona que ha comès
una infracció, els agents de l'autoritat, podran requerir-la perquè, a l’objecte d'iniciar
l’expedient sancionador de la infracció comesa, els acompanyi a dependències
pròximes que comptin amb mitjans adequats per realitzar les diligències
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Article 96. Mesures de policia administrativa directa.

d'identificació, a aquests únics efectes i pel temps imprescindible, informant la
persona infractora dels motius del requeriment d’acompanyament.
5. En tot cas, i al marge de la sanció que correspongui imposar per la infracció de les
normes que hagin originat la intervenció o requeriment dels agents de l'autoritat, les
conductes obstruccionistes tipificades a les lletres b) i c) de l’apartat 1 de l’article 80
constitueixen una infracció independent, sancionades d’acord amb l’apartat 2 de
l’esmentat article 80, tret que el fet sigui constitutiu de responsabilitat penal, en què es
passarà el tant de culpa al Ministeri Fiscal.
CAPÍTOL V: Mesures provisionals
Article 97. Mesures provisionals.
1. Iniciat l'expedient sancionador, mitjançant acord motivat, es podran adoptar les
mesures provisionals imprescindibles per al normal desenvolupament del
procediment, per evitar la comissió de noves infraccions o per assegurar el
compliment de la sanció que pogués imposar-se. Aquestes mesures podran consistir
en qualsevol de les previstes en la normativa general i sectorial aplicable en cada cas,
i hauran de ser proporcionades a la naturalesa i la gravetat de la infracció.
2. Quan la Llei així ho prevegi, les mesures provisionals es podran adoptar també amb
anterioritat a la iniciació de l’expedient sancionador.
3. En matèria de mesures provisionals en els casos d’infraccions comeses per
persones estrangeres no residents en el territori espanyol, s’hauran de tenir en compte
les disposicions especials de procediment previstes a l’article 84.3 d’aquesta
Ordenança.

1. A més dels supòsits en que així es preveu expressament en aquesta Ordenança, els
agents de l'autoritat podran, en tot cas, comissar els estris i el gènere objecte de la
infracció o que serviren, directa o indirectament, per a la seva comissió, així com els
diners, fruits o productes obtinguts amb l'activitat infractora, els quals quedaran sota la
custòdia municipal mentre sigui necessari per a la tramitació del procediment
sancionador o, a manca d'aquest, mentre perdurin les circumstàncies que varen
motivar el comís.
2. Les despeses ocasionades pel comís seran a càrrec del causant de les
circumstàncies que l’han determinat.
3. Si es tracta de bens fungibles, hom els destruirà o els donarà la destinació que sigui
adient. Els objectes comissats es dipositaran a disposició de l'òrgan sancionador
competent per a la resolució de l'expedient. Una vegada dictada resolució ferma i
transcorreguts dos mesos sense que el titular hagi recuperat l'objecte es procedirà a
la seva destrucció o els lliurarà gratuïtament a entitats sense afany de lucre amb
finalitats socials.
CAPÍTOL VI: Mesures d’execució forçosa
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Article 98. Comisos.

Article 99. Multes coercitives.
Per a l’execució forçosa de les resolucions, l'Ajuntament podrà imposar multes
coercitives, d'acord amb el que disposa la legislació sectorial.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera.
Els expedients incoats per infraccions comeses abans de l'entrada en vigor d'aquesta
Ordenança es regiran, en allò que no perjudiqui la persona imputada, pel règim
sancionador vigent en el moment de cometre's la infracció.
Segona.
Les mesures alternatives a la sanció previstes a l’article 90, no seran d’aplicació fins a
l’aprovació d’un reglament específic que reguli i desenvolupi la substitució de les
sancions econòmiques per altres consistents en treballs o prestacions en benefici de la
comunitat o per altres mesures alternatives.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Aquesta Ordenança deroga l’Ordenança Convivència Ciutadana i Rural, a excepció
dels articles 19, 26 a 39, 42, 47, 50 a 56, 64, 80, 112 a 128 que segueixen en vigor fins
a l’aprovació d’una ordenança específica en matèria de via pública, així com el Títol III
de l’Ordenança de Tinença, Comerç i Recollida d’Animals Domèstics, relatiu a la
presència d’animals a la via pública, als establiments públics i als transports públics.

Totes les referències a les diferents lleis o reglaments que apareixen en la present
Ordenança s’entendran fetes també a la normativa que les substitueixi.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir dels quinze dies hàbils posteriors a la
seva publicació íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
conformitat amb l'article 70.2 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local. Durant aquest període es donarà a conèixer als veïns de Les Franqueses
de forma extractada, en particular a les comunitats de veïns, comerços i entitats del
poble.
Document signat electrònicament al marge, pel regidor de Seguretat Ciutadana, a les
Franqueses del Vallès.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL

