ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIVISME
Redacció vigent des del 16/07/2014.
(Aprovada pel Ple en data 30/09/2008 (BOP 8/11/2008) i modificada el 21/12/2010 (BOP 18/03/2011) i
el 25/03/2014 (BOP 5/07/2014).

<<.EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La idea de civisme s’ha anat incorporant amb força en els darrers anys a l’agenda política fins al punt
que actualment ha esdevingut un nou àmbit de la gestió municipal. Les ciutats, on les relacions
ciutadanes adquireixen un grau d’intensitat més elevat, són les que han liderat bona part de les
actuacions dutes a terme fins ara.
El civisme és aquella ètica mínima que qualsevol ciutadà demòcrata hauria de subscriure. Mínima,
perquè tothom pugui acceptar-la, sigui quina sigui la seva religió, procedència o ideologia. Ètica,
perquè sense normes morals és molt difícil conviure en pau i respectant la llibertat de tots.
A Badalona, aquesta assumpció de conductes cíviques associades a la convivència i a valors com la
tolerància o el bé comú s’ha manifestat tant amb projectes educatius com socials o normatius amb un
denominador comú: promoure la responsabilitat ciutadana en els afers públics, sense oblidar el paper
pedagògic dels adults i de les famílies en la transmissió d’aquests valors.
La convivència ciutadana agrupa tot un seguit de principis bàsics per viure en comunitat l’acceptació
dels quals resulta imprescindible per garantir uns nivells òptims de benestar i de qualitat de vida. Tant
és així que drets fonamentals com el de la llibertat es poden protegir millor amb aquestes regles
bàsiques que sense elles. A partir de quin moment la llibertat individual pot comportar incivisme? La
frontera entre una cosa i l’altra la fixem entre totes i tots, però cal acceptar que existeix.
Aquesta Ordenança vol contribuir a enriquir i a millorar la vida en comunitat, conservant el seu caràcter
de societat democràtica, plural, oberta i tolerant. Per fer-ho, s’ha revisat tota la normativa municipal a fi
d’agrupar en un sol text totes aquelles conductes que ens mereixen la consideració d’incíviques i que
fins ara estaven disperses en diferents ordenances municipals. També ha estat necessari actualitzar
els textos a la nova realitat social i cultural que ens envolta atesa la naturalesa canviant dels costums i
usos al llarg del temps. Per tant, cal crear un nou consens al voltant del concepte de civisme que pugui
ser compartit per tothom i adaptat als nous temps.
L’Ordenança s’estructura al voltant de cinc títols. Un títol preliminar, que defineix el seu objecte, el marc
legal que la informa i el seu àmbit d’aplicació. El títol primer, que estableix els drets i els deures com a
base d’una societat democràtica i alhora responsable. Ser cívic, per sobre de tot, és una actitud però
també ha de ser un dret i un deure. Un deure exigible a qualsevol ciutadà/ana en nom de l’interès
general; un dret exigible a l’administració com a garant dels serveis i recursos necessaris per exercir
una ciutadania cívica.
El títol segon es refereix a les relacions veïnals i a la convivència entre veïns. Bona part de la
convivència ciutadana té lloc a l’interior dels immobles. Malgrat que ens situem en un àmbit privatiu, els
efectes de determinades conductes o omissions a l’interior de les cases poden tenir conseqüències que
alterin considerablement la qualitat de vida de la comunitat.
En aquest punt, és important destacar la necessitat d’implicar les comunitats de veïns en la millora de
la convivència veïnal així com la de potenciar la mediació com a eina de resolució de conflictes de
forma no litigiosa.
El títol tercer estableix quins són els responsables de les infraccions, les diverses categories de
sancions en virtut del procediment sancionador per infraccions de naturalesa administrativa, les
mesures cautelars i l’aplicació del procediment abreujat per a la tramitació dels expedients per
infraccions lleus o de sanció inferiors a 601,01€.
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Finalment, el títol quart preveu i regula la possibilitat de substituir la sanció econòmica per infraccions
de caràcter lleu, per la realització de treballs en benefici de la comunitat o la participació en activitats
formatives.
La correcta aplicació d’aquesta Ordenança ha de contribuir a fer de Badalona una ciutat més habitable,
en el benentès que aquest objectiu només és assolible des d’un plantejament més ampli del qual
aquesta normativa n’és una part. El model educatiu de ciutat, la corresponsabilitat política, col·lectiva i
individual en la transmissió de valors, la transversalitat en l’actuació de l’Administració o la creació
d’espais de debat i de treball sobre el civisme que ajudin a dissenyar propostes d’actuació
participatives són altres eines que cal aprofitar per donar un salt qualitatiu en la millora del nostre
entorn urbà i de les relacions ciutadanes.
En aquesta línia, l’Ajuntament impulsarà amb la ciutadania i el teixit associatiu de la ciutat un Pla local
de civisme que reculli i articuli propostes d’actuació que incideixin sobre les causes de l’incivisme des
de la vessant educadora i sensibilitzadora. També impulsarà el Projecte Educatiu de Ciutat amb els
mateixos objectius.
Comportar-se cívicament exigeix voluntat i un cert esforç. Sense l’una o l’altra les normes sempre
seran insuficients per poder crear una comunitat responsable. Montesquieu va dir que “quan un poble
té bons costums, les lleis són senzilles”. Assumir aquest compromís ens farà la vida una mica més
fàcil.
TÍTOL PRELIMINAR
Article 1. Objecte.1. Aquesta Ordenança pretén reforçar un marc de relacions fonamentades en el civisme, la convivència
social i les relacions solidàries i respectuoses entre els ciutadans i ciutadanes i per això arbitra
mecanismes per corregir i, si escau, sancionar totes aquelles actituds incíviques, negligents i
irresponsables que atemptin contra la bona convivència i la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes.
2. L’Ajuntament té el deure de garantir la igualtat d’oportunitats en l’ús i el gaudi de l’espai públic a tota
la ciutadania, independentment de la seva edat, gènere, creença o condició física, així com el de
garantir el dret de les persones amb mobilitat reduïda a accedir als serveis i espais públics i als espais
privats de pública concurrència sense obstacles ni barreres arquitectòniques, d’acord amb el Pla
d’accessibilitat municipal.
Article 2. Marc legal
1. Són principis informadors d’aquest cos legal el respecte a la llei i als drets dels altres, que són
fonament de l’ordre polític i la pau social. Igualment, aquesta Ordenança incorpora els criteris
orientadors de la Carta de salvaguarda dels drets humans a la ciutat, signada i aprovada per
l’Ajuntament de Badalona.
2. Aquesta Ordenança s’ha elaborat d’acord amb el que prescriu la normativa de règim local.
Article 3. Àmbit d’aplicació
1. Àmbit d’aplicació objectiu: El terme municipal de Badalona serà l’àmbit territorial d’aplicació
d’aquesta ordenança.
2. Àmbit d’aplicació subjectiu: La present Ordenança s’aplica a totes les persones físiques i jurídiques
que són o estan a Badalona, amb independència de la seva situació administrativa.

2

TÍTOL I:
DRETS I DEURES DE LA CIUTADANIA
La llibertat de cada individu és un dret superior que s’exercita a través de la resta de drets reconeguts
per l’ordenament jurídic i resta limitada pel principi d’igualtat, de manera que cada individu és
responsable del que passa al conjunt de la societat; per tant, cada persona té el deure genèric de
contribuir a la convivència pacífica de la societat.
CAPÍTOL I:
Drets de la ciutadania davant l’administració municipal
Article 4.
Aquesta Ordenança, dins l’àmbit del civisme i en compliment dels objectius que recull, reconeix els
següents drets als ciutadans i ciutadanes, sense perjudici dels altres drets que es derivin del seu
desenvolupament:
1. Participar en la gestió municipal d’acord amb el que disposen les lleis i el Reglament de participació
ciutadana municipal.
2. Desenvolupar qualsevol iniciativa individual o col·lectiva legal i reclamar l’exercici de les potestats
municipals reconegudes per la llei al municipi.
3. Ser auxiliats i protegits per les autoritats municipals sempre que les circumstàncies ho aconsellin o
siguin requerides.
4. Utilitzar, d’acord amb la seva naturalesa, els serveis públics municipals i accedir als aprofitaments
comunals.
5. Exercir el dret de petició davant les autoritats locals mitjançant la sol·licitud de l’adopció d’actes o
acords, la proposta d’actuacions o la demanda d’informació, en matèries de la seva competència o
d’interès social.
6. Ser atès per l’Administració segons les disposicions vigents en el Reglament per a l’ús de la llengua
catalana a l’Ajuntament de Badalona.
7. Assistir a les sessions del Ple municipal i participar en el torn obert de paraules (adreçades
prèviament a l’Alcaldia) perquè siguin debatudes i contestades, d’acord amb el Reglament de
participació ciutadana municipal. En aquest sentit, l’Ajuntament prestarà serveis de traducció simultània
a les persones amb limitacions auditives en tots els actes públics que organitzi, sempre que ho hagin
sol·licitat prèviament per escrit.
8. Tenir informació clara, puntual i objectiva sobre els afers i les activitats municipals. L’Ajuntament
promourà eines de comunicació adreçades a col·lectius amb discapacitats físiques i sensorials.
9. Conèixer, en qualsevol moment, l’estat de tramitació dels expedients en els quals tinguin la condició
de persona interessada i obtenir còpia dels documents que continguin, sempre que no es vulneri el dret
a la intimitat de les persones, els drets dels menors o es refereixin a matèries legalment reservades.
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10. Obtenir informació o orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents
imposen als projectes, actuacions o sol·licituds adreçats a l’Ajuntament que es proposin realitzar.
11. Presentar reclamacions i interposar recursos contra els actes de l’Administració, d’acord amb la
legislació reguladora.
12. Exigir la prestació i, si es dóna el cas, l’establiment del servei públic corresponent, en el supòsit que
es tracti d’una competència municipal pròpia de caràcter obligatori.
13. Les persones estrangeres que, d’acord amb la legislació vigent, es trobin en procés de tramitació
del permís de residència temporal per raons d’arrelament podran sol·licitar a l’Ajuntament que faci
constar, en la proposta de resolució d’inserció social, qualsevol activitat o col·laboració realitzada en
matèria de convivència o civisme a la ciutat.
14. Ser tractats amb respecte i cortesia per les autoritats i pel personal municipal, que han de facilitarlos l’exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.
15. Tots els drets recollits en aquest apartat s’hauran d’exercir dins els límits legals fixats per les
normes de procediment administratiu i d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de
dades de caràcter personal i de la resta de drets fonamentals.
CAPÍTOL II:
Deures de la ciutadania davant l’administració municipal
Article 5
Tots els ciutadans i ciutadanes de Badalona i els titulars de béns ubicats dins el terme municipal tenen
els següents deures:
1. Fer un ús responsable i adequat de la via, espais, béns i serveis públics per no perjudicar els drets
de la resta de ciutadans.
2. Complir amb les seves obligacions tributàries i personals en els terminis establerts per la llei a fi de
possibilitar l’exercici de les competències municipals.
3. Seguir les indicacions dels representants municipals competents en l’exercici de les seves funcions,
així com les contingudes en els bans i les ordenances municipals.
4. Col·laborar amb les autoritats municipals i amb les forces de seguretat en l’exercici de les seves
funcions, especialment davant d’actituds abusives, violentes o discriminatòries vers altres persones.
5. Lliurar a l’Administració la documentació requerida quan no afecti la intimitat o el secret professional,
per tal de facilitar l’exercici de les seves competències o per defensar l’interès general.
6. El comportament de la ciutadania en situacions d’emergència com inundacions, incendis, riuades,
nevades, fuites tòxiques o qualsevol altra situació excepcional que comporti evacuació o confinament
s’adequarà en cada moment a les normes de civisme i col·laboració.
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7. En cas de produir-se alguna desgràcia i/o catàstrofe natural, l’Alcaldia podrà requerir l’ajut i la
col·laboració personal i/o material dels habitants del terme municipal i, de manera especial, la dels qui,
pels seus coneixements o aptituds, pugui ser de més utilitat per a la comunitat. En aquests supòsits,
l’Alcaldia podrà disposar, si ho estima necessari, dels mitjans públics o privats que puguin ser d’utilitat a
l’emergència decretada.
8. Tractar amb respecte i cortesia les autoritats i el personal municipal de forma anàloga al deure
d’aquests a tractar amb respecte i cortesia els ciutadans i les ciutadanes.
9. Altres deures que es determinin legalment o que pugui recollir la normativa municipal en les seves
ordenances i reglaments.
CAPÍTOL III:
Drets de la ciutadania a la via, espais, béns i edificis públics
Article 6
Les ciutadanes i els ciutadans tenen dret a usar lliurement la via i els espais públics de la ciutat, a
utilitzar els serveis públics municipals d’acord amb la seva naturalesa i a ser respectats en la seva
llibertat. Aquests drets s’exerceixen sobre la base del respecte a la llibertat, la dignitat i els drets
reconeguts a les altres persones, així com del manteniment de l’espai públic en condicions adequades
per a la pròpia convivència.
Article 7
Limitacions en general. Aquests drets seran limitats per la legislació aplicable, concretament en les
disposicions sobre l’ús de la via i del mobiliari urbà, espais, béns i serveis públics; de seguretat, neteja i
salut pública, i pel deure de respectar les altres persones i els espais i béns privats.
L’Ajuntament adoptarà les mesures necessàries per facilitar la pràctica del nudisme a l’espai públic en
les zones expressament habilitades. Fora d’aquestes zones, garantirà que amb aquesta pràctica no es
vulnerin els drets i les llibertats del conjunt de ciutadans, especialment dels menors o de persones amb
discapacitats mentals.
Concretament, no són permesos els següents usos i comportaments:
a) Escopir o fer necessitats fisiològiques fora dels indrets destinats a aquest fi dins la via pública, als
espais públics o als transports públics.
b) Manipular o modificar els sistemes de senyalització viària, d’enllumenat públic i de subministrament
d’aigua i xarxes de reg o qualsevol altre tipus d’instal·lació de qualsevol companyia i/o operador de
serveis sense autorització municipal.
c) Abocar a la xarxa de clavegueram, als contenidors de brossa, a les papereres, a la calçada, a les
voreres, als solars i als escocells elements corrosius, pintures, restes d’obres (runes, òxids, morter,
formigó, etc.), olis de cuina i lubricants de cotxes o màquines
d) Malmetre els bancs, els seients, els gronxadors i altres elements del mobiliari urbà situats a la via
pública.
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e) Banyar-se o rentar-se en fonts; banyar i/o rentar gossos o animals i permetre que beguin
directament en elles; llençar-hi qualsevol mena de substància o material que pugui contaminar les
aigües, el medi o obturar el desguàs; proveir-se d’una quantitat excessiva d’aigua per a ús privat des
de fonts.
f) No és permès el consum de begudes alcohòliques a la via pública fora dels espais expressament
reservats o autoritzats quan el consum alteri l’ús dels llocs i espais públics de la resta d’usuaris. Es
considerarà falta greu quan el consum es realitzi de forma massiva o davant de menors o dels centres
educatius o esbarjo en l’horari d’obertura.
g) Sense perjudici de la norma específica aplicable, no es permet agafar flors, fruits o plantes, regar,
podar i talar en parcs, jardins i en zones enjardinades d’ús públic; trepitjar talussos, parterres i
plantacions ni maltractar plantes, flors ni arbres.
h) Encendre foc o mantenir-lo encès, amb qualsevol finalitat, als espais i vies públiques urbanes, llevat
que es posseeixi una autorització expressa de l’Ajuntament. Constitueix infracció molt greu fer-lo en
zones arbrades. A les zones rurals i/o forestals s’haurà de procedir, conforme a la normativa vigent, a
comunicar o sol·licitar, segons s’escaigui, la corresponent autorització de la Generalitat. En queden
excloses les àrees habilitades per fer-hi barbacoes sempre que compleixin amb la normativa vigent i
disposin de les mesures adequades per evitar possibles incendis.
i) Fer ús de material pirotècnic a la via i als espais públics, -especialment a les zones arbrades- sense
la corresponent autorització, al marge dels usos relacionats amb manifestacions de cultura tradicional.
A tal fi, l’Ajuntament regularà aquestes activitats els dies al voltant de les dates festives i en farà la
corresponent publicitat.
En qualsevol cas, es prohibeix llançar o dirigir petards sobre persones, animals o béns així com
col·locar-los sobre la vegetació i espais verds, el mobiliari urbà i els béns privats perquè hi explotin. Pel
que fa als establiments de venda de productes pirotècnics a la via i espais públics, s’han d’ajustar a la
normativa sectorial aplicable.
j) La venda ambulant i la compra en l’espai públic de qualsevol tipus de mercaderies sense la
corresponent llicència municipal. Els agents de la autoritat podran, com a mesura cautelar, procedir a la
retirada de les mercaderies exposades, sense perjudici de la sanció que es pugues derivar. L’autoritat
que ha de resoldre l’expedient, sempre que es tracti de mercaderia adulterada, falsificada, fraudulenta
o no identificada, o que pugui suposar un risc per al consumidor, podrà acordar el comis com a sanció
accessòria. Així mateix, està prohibit col·laborar en l’espai públic amb els venedors ambulants no
autoritzats amb accions com ara facilitar el gènere o vigilar i alertar sobre la presència dels agents de
l’autoritat. Igualment, es prohibeix col·laborar en la realització o prestació de serveis no autoritzats en
l’espai públic, així com el seu ús o consum.
k) Apostar amb diners o béns a la via pública i als espais públics llevat d’aquelles pràctiques que
estiguin sota l’empara de la legislació vigent en matèria de jocs i apostes o que siguin organitzades per
entitats inscrites al Registre d’Entitats de la ciutat i ho hagin comunicat prèviament a la Regidoria del
districte corresponent.
l) Llençar papers, xiclets o deixalles fora de les papereres o dels contenidors d’escombraries
corresponents; llençar burilles fora dels cendrers o abandonar trastos, estris o similars a la via pública i
als espais oberts públics sense edificar.
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m) Abandonar vehicles a la via pública o als espais naturals, estiguin o no fora d’ús, sent
responsabilitat dels seus propietaris la recollida i el tractament d’aquests vehicles. Igualment, es
prohibeix netejar vehicles amb sabó a la via pública així com la seva venda o reparació mecànica.
n) No netejar la via pública durant les operacions de càrrega, descàrrega, sortida o entrada a qualsevol
obra o magatzem de qualsevol vehicle susceptible de produir brutícia a la via pública. En serà
responsable la persona titular de la llicència d’obres. Així mateix, es prohibeix la circulació d’aquests
vehicles quan no cobreixin la seva càrrega a fi d’evitar la generació de pols o partícules.
o) Lligar objectes a elements situats a la via pública o limítrofs amb ella que dificultin la mobilitat. En
qualsevol cas, no es podran lligar objectes als arbres. En tots aquests casos, les autoritats municipals
podran procedir a retirar aquests objectes segons el seu criteri.
p) Tallar carrers a la circulació de vehicles sense la corresponent autorització de la Guàrdia Urbana la
qual exigirà, entre altres requisits, la previsió i indicació d’un itinerari alternatiu. D’altra banda, en les
actuacions d’empreses de serveis a la via pública o de vehicles de gran tonatge que afectin les voreres
es procurarà una reserva de pas per als vianants adequada i protegida, especialment per a persones
amb mobilitat reduïda.
q) L’accés d’animals de companyia a l’interior dels edificis i instal·lacions públics, excepte en els espais
on estiguin autoritzats. Les restriccions i prohibicions no afecten els gossos d’assistència quan
acompanyin persones invidents.
r) Es vetllarà per evitar l’exercici i la propagació de la mendicitat en les vies i els espais públics,
especialment l’exercida per menors. En qualsevol cas, es prohibeix la mendicitat exercida amb menors,
amb persones discapacitades i la que utilitzi com a reclam qualsevol animal. Queden incloses també
aquelles conductes que, sota l’aparença de mendicitat, s’exerceixin de forma coactiva sobre els
vianants en els espais públics o la que pretengui oferir productes o serveis als conductors de vehicles.
L’autoritat municipal pot sol·licitar, si és procedent, la documentació a les persones que exerceixin la
mendicitat i adoptar, en cada cas, les mesures procedents en coordinació amb els serveis socials
municipals o amb altres institucions públiques.
s) Acampar i fer campaments sense autorització municipal. La primera acció s’entén com la instal·lació
de tendes de campanya, carpes, autocaravanes, vehicles o remolcs habitables, llevat d’autoritzacions
per a llocs i temps concrets. La segona s’entén com l’acampada organitzada.
t) Oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis sexuals retribuïts a l’espai
públic. Igualment, resta prohibit mantenir relacions sexuals retribuïdes a l’espai públic.
L’Ajuntament de Badalona, a través dels serveis socials competents, prestarà informació i ajut a totes
aquelles persones que exerceixin la prostitució en espais públics i vulguin abandonar l’exercici
d’aquestes pràctiques. Així mateix, adoptarà les mesures oportunes de caràcter legal i, si és procedent,
exercirà d’acusació particular quan hi hagi indicis que l’exercici de la prostitució no és lliure i formi part
d’una xarxa d’explotació de persones.
Secció 1: PLATJA (derogat)
Secció 2: CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
Article 9
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Tenen la consideració de contaminació acústica les emissions sonores que ultrapassin els límits
vigents establerts a les normes reguladores amb aquesta finalitat.
Article 10
Tots els ciutadans i ciutadanes tenen l’obligació de respectar el dret al descans dels veïns i d’evitar
sorolls que puguin alterar-lo, especialment durant l’horari nocturn (des de les 22 hores fins a les 8 hores
de l’endemà, de dilluns a divendres, i de les 22 hores fins a les 10 de l’endemà, durant el cap de
setmana).
No es podran realitzar a la via o als espais públics activitats com ara cantar, cridar, fer funcionar
aparells de ràdio i reproductors musicals, televisors, instruments i altres aparells anàlegs, quan a judici
dels agents de l’autoritat ocasionin l’alteració del descans d’altres ciutadans/nes. Tampoc es podran
realitzar activitats de càrrega i descàrrega dintre de l’horari nocturn.
Article 11
L’Ajuntament podrà autoritzar els espectacles públics, les activitats recreatives i també els establiments
i els espais oberts al públic on es duen a terme aquestes activitats, i regular-ne la intervenció
administrativa.
En l’autorització municipal, caldrà determinar, entre altres qüestions:
La ubicació més adequada dels altaveus per evitar incidències acústiques innecessàries.
L’establiment d’un horari de finalització de l’activitat o espectacle.
Fer efectiu el dret a la informació veïnal, advertint amb temps suficient als veïns que puguin veure’s
afectats per la celebració de les activitats al carrer o en un espai obert.
Als efectes d’allò que disposa l’apartat 3 de l’article 21 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció
contra la contaminació acústica i el paràgraf 3 de l’article 11 d’aquesta ordenança, es declaren com a
activitats festives i culturals, amb un interès social, amb arrelament i, per tant, com a excepcionalitats
justificades de la regulació en matèria de protecció contra la contaminació acústica, les següents: les
activitats que en marc de la programació municipal es desenvolupin durant la Cavalcada de Reis, el
Carnestoltes, Sant Jordi, les Festes de Maig, la Festa Major d’agost i el Nadal, així com els actes
previs, annexos, connexos i posteriors a les indicades.
Article 12
Els establiments i centres comercials no podran reproduir música ni missatges publicitaris a la via
pública sense la prèvia autorització municipal, la qual tindrà en compte el vistiplau del veïnat
potencialment afectat.
Subsecció 1: Vehicles de motor i ciclomotors
Article 13
Els vehicles que circulin pel terme municipal de Badalona han d’estar equipats amb un silenciador
adequat, permanentment en funcionament i en bon estat a fi d’evitar un excés de soroll.
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Article 14
És especialment prohibit produir sorolls originats per acceleracions brusques i estridents o per
l’excessiu volum dels equips musicals, tant permanents com provisionals. Igualment, es prohibeixen els
sorolls provocats per tubs d’escapament alterats, ineficaços, incomplets o deteriorats, o altres
circumstàncies anòmales.
Article 15
La utilització d’altaveus en els vehicles amb finalitats comercials o publicitàries requerirà de la
corresponent autorització municipal. En el cas dels missatges de caràcter comercial, l’incompliment
d’aquest requisit serà constitutiu de sanció. Igualment, es prohibeix fer sonar, sense causa justificada,
qualsevol sistema d’avís com ara alarmes, sirenes i sistemes similars.
Article 16
Igualment, es prohibeix la utilització de vehicles de benzina, teledirigits o no, en zones habitades.
Subsecció 2: Sistemes d’alarma
Article 17
Les condicions per a la instal·lació i el funcionament dels aparells d’alarma al municipi de Badalona així
com les obligacions dels seus titulars restaran subjectes al que disposa la normativa vigent.
Secció 3: CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
Subsecció 1: Fums
Article 18
Tota activitat, ja sigui comercial, industrial o de qualsevol mena, que es desenvolupi al terme municipal
de Badalona està sotmesa a la normativa vigent pel que fa a les emissions i immissions de productes
contaminants a l’atmosfera.
Article 19
L’autoritat municipal, a través dels seus agents, promourà les actuacions necessàries per prevenir la
contaminació atmosfèrica, sens perjudici de les competències atribuïdes a altres administracions
públiques.
Subsecció 2: Pudors
Article 20
Es prohibeix qualsevol acció o omissió que generi olors nocives o perjudicials per a la salut de les
persones i el medi ambient.
Secció 4: CONTAMINACIÓ VISUAL
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Subsecció 1: Informació i propaganda incontrolada
Article 21
Sens perjudici d’allò que disposa la regulació sectorial específica sobre publicitat, és totalment prohibit
col·locar sense autorització municipal cartells, adhesius, banderoles, pancartes, rètols i altres objectes
de suport destinats a la publicitat o a activitats de caràcter comercial sobre qualsevol element del
mobiliari urbà, com tampoc sobre béns privats instal·lats de forma permanent en la via pública i no
destinats a aquestes finalitats. En cap cas es podran instal·lar suports d’informació o de propaganda de
qualsevol tipus a l’arbrat, elements del medi natural, monuments, edificis catalogats, senyalitzacions de
trànsit i ponts, llevat de la senyalització excepcional que, amb motiu d’una determinada actuació
municipal, instal·li l’Ajuntament.
Article 22
Totes les pancartes i els cartells s’hauran de col·locar de manera que no facin malbé ni embrutin la
superficie de suport i que siguin de fàcil extracció. Les associacions o entitats que realitzin o promoguin
l’acció hauran de retirar el material emprat quan s’hagi celebrat l’activitat prevista, quan s’hagi assolit el
motiu de la reivindicació o bé quan s’hagi deteriorat amb el pas del temps.
Article 23
L’Ajuntament garantirà que el contingut de qualsevol forma publicitària instal·lada a la via pública no
expressi missatges racistes, sexistes, homòfobs o xenòfobs que indueixin a la violència o que siguin
lesius o vexatoris per a qualsevol col·lectiu.
Article 24
En els supòsits recollits en el punt anterior, els agents de l’autoritat podran retirar o intervenir els
materials o mitjans emprats.
Subsecció 2: Grafits i altres pintades
Article 25
És totalment prohibit de realitzar qualsevol pintada, grafit, rascada o expressió gràfica en façanes o
vidres d’immobles, parets, instal·lacions, monuments, edificis, elements del paisatge urbà i natural i de
les vies públiques en general sense l’autorització expressa de l’Ajuntament. A tal efecte, caldrà que la
persona o persones interessades presentin una sol·licitud davant l’organisme corresponent -la qual
anirà acompanyada d’una descripció on, com a mínim, s’indiquin les mides, la data i el lloc on
pretenguin portar a terme l’acció i si les entitats de l’entorn han estat prèviament informades.
Es considerarà molt greu quan aquest actes es realitzin sobre edificis o elements del patrimoni cultural
o artístic de la ciutat.
Article 26
Quan el grafit o pintada s’efectuï sobre un bé privat de la via pública serà necessària l’autorització
expressa de l’Ajuntament, a més del permís de la persona propietària del bé en qüestió.
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Article 27
En tots els casos, es prohibeix qualsevol pintada que pugui incloure elements ofensius cap a persones
o col·lectius.
Article 28
La infracció dels punts anteriors comportarà la retirada o intervenció dels materials o mitjans emprats.
Subsecció 3: Façanes, portes, finestres i balcons
Article 29
No és permès:
a)-Espolsar tapissos, catifes, llençols i qualsevol roba o objecte d’ús domèstic en balcons i finestres
que donin a la via pública.
b)-Regar les plantes col·locades a les finestres i balcons fora de l’horari comprès entre les 22 hores i
les 7 hores del dia següent sempre que el reg esquitxi o vessi sobre la via pública.
c)-Els testos i les jardineres dels balcons i les finestres no podran sobresortir dels límits del balcó o
finestra on estiguin instal·lats i hauran d’estar fixats a fi d’evitar que es desprenguin sobre la via pública.
Article 30
Tota ocupació o prestació de serveis a la via pública resta sotmesa a l’obtenció prèvia de la
corresponent llicència o autorització municipal d’acord amb la normativa legal a la qual estigui subjecta.
Aquesta llicència o autorització haurà de ser perfectament visible en tot moment.
Article 30 bis
En cas extraordinari i urgent, les activitats de caràcter cívic o polític amb caràcter puntual i no comercial
es comunicaran a la regidoria que pertoqui, als efectes corresponents. La regulació de totes aquelles
instal·lacions, ja siguin de titularitat pública o privada, fixes o temporals, que s’ubiquen a l’espai destinat
a ús públic, com ara carrers, places i parcs, platges, zones forestals, etc., tant de domini públic com
privat, restaran subjectes a les condicions d’estètica i normativa que afectin a la instal·lació establertes
en l’Ordenança municipal sobre instal·lacions a l’espai públic.
Article 31
Qualsevol objecte, bé o material dipositat a la via pública sense l’autorització corresponent podrà ser
retirat del lloc i dipositat en un altre designat per l’autoritat competent, sens perjudici de la sanció
corresponent a l’autor o autora de l’ocupació.
CAPÍTOL IV:
Deures de la ciutadania a la via i als espais públics
Secció 1. Obligacions dels titulars de béns i immobles
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Article 32
Els propietaris d’immobles com ara edificis, instal·lacions o solars estan obligats a mantenir-los en bon
estat de neteja, salubritat i seguretat, especialment les parts visibles des de la via pública.
Article 33
Els titulars de les finques limítrofs amb la via pública han de facilitar la instal·lació de fanals, senyals de
circulació o altres elements de mobiliari urbà, sens perjudici de la reparació o compensació pels
desperfectes que aquesta instal·lació produeixi.
Article 34
Els jardins privats, les plantacions, els espais lliures i els terrenys no urbanitzats constitueixen un
element important de l’ecosistema urbà i, com a tal, les persones que en són propietàries els han de
mantenir en bon estat a fi de facilitar, especialment, la mobilitat de les persones per la via pública.
Secció 2: Establiments de pública concurrència
Article 35
Sens perjudici del que disposa la regulació sectorial específica sobre establiments de pública
concurrència de Badalona, les persones responsables d’establiments de pública concurrència estan
obligades a vetllar per l’ordre públic i el descans veïnal.
Article 36
Les persones titulars d’establiments públics han de complir estrictament l’horari autoritzat a la llicència
municipal o qualsevol altra norma o limitació legal pel que fa al cas, i especialment la Llei 16/2002, de
28 de juny, de contaminació acústica, de la Generalitat de Catalunya.
Article 37
Les persones titulars són responsables d’adoptar les mesures adequades i, almenys, d’informar, per
evitar actes no cívics o molestos de la seva clientela a l’entrada o a la sortida del local.
Article 38
Quan, per ells mateixos, no puguin evitar aquestes conductes, hauran d’avisar els cossos o les forces
de seguretat i col·laborar-hi en tot moment.
Article 39
Els titulars d’establiments de pública concurrència que contractin serveis de vigilància seran
responsables de les actuacions d’aquests serveis i col·laboraran amb els cossos de seguretat.
Secció 3: Neteja viària i residus urbans
Article 40
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Les escombraries domèstiques han de ser recollides en bosses que, tancades correctament, s’han de
dipositar als contenidors corresponents. En cap cas es podran dipositar en papereres. Igualment, els
comerços hauran de dipositar els residus en el lloc i en l’horari establerts per a cada zona de la ciutat.
Article 41
Tota la ciutadania té el deure de dipositar les escombraries domèstiques per fraccions en el contenidor
corresponent més proper al seu domicili. Si aquest estigués ple, ha de procurar fer-ho al contenidor buit
més proper.
Article 42
Les escombraries domèstiques s’han de dipositar en horari de 19 a 21 hores. L’Ajuntament garantirà
que la distribució dels contenidors d’escombraries i materials de rebuig sigui l’adequat i en nombre
suficient per a cada una de les zones de la ciutat, atenent criteris de densitat de població i de
proximitat.
Article 43
Amb caràcter general, el cartró, paper, plàstic i vidre o matèria orgànica s’han de dipositar als
contenidors reservats per a cada tipus de rebuig o a través dels sistemes previstos per a cada zona o
tipus de rebuig. Deixar aquests residus fora del contenidor o a la via pública sense avisar el servei
municipal de neteja perquè sigui recollit serà constitutiu de sanció.
Secció 4: Propietaris d’animals
Article 44
La higiene i la cura sanitària dels animals de companyia és responsabilitat dels seus propietaris o
propietàries.
Article 45
Resta prohibit que els animals domèstics accedeixin a les zones destinades a jocs infantils com ara
sorrals o zones especialment condicionades per a ús infantil, estiguin o no delimitades.
Article 46
Els portadors d’animals, quan aquests defequin a la via o als espais públics, estan obligats a recollir els
excrements i a dipositar-los als contenidors d’escombraries. Així mateix, evitaran que els animals orinin
sobre façanes, arbres, mobiliari urbà o elements ornamentals de la via pública. En cas de no poder-ho
evitar, hauran de netejar la zona amb aigua.
Article 47
Tots els gossos han d’anar lligats i, d’acord amb la normativa aplicable, amb morrió mentre es trobin a
la via pública i a l’interior de locals públics on se n’autoritzi l’entrada. Queden exclosos d’aquest
precepte els que es trobin en espais habilitats per a gossos.

13

Article 48
Tots els animals han d’estar censats i identificats.
Article 49
Es prohibeix la compravenda d’animals a la via pública llevat de les fires autoritzades.
Secció 5: Circulació de vianants, bicicletes, monopatins, patins i patins en línia
Article 50
Tothom ha de circular per les voreres i travessar els carrers pels passos degudament senyalitzats o
amb semàfor, així com a respectar les normes i senyals de circulació.
Article 51
Amb caràcter general, caldrà adoptar comportaments solidaris a la via i als espais públics a fi d’ajudar
les persones que ho necessitin per transitar o per orientar-se, les que hagin patit accidents o tingui
discapacitats motrius i/o sensorials, o es trobin en circumstàncies similars.
Article 52
La circulació amb bicicleta, monopatins, patins i patins en línia es farà sempre a la velocitat del pas
humà quan comparteixin espais amb vianants. En els espais molt concorreguts, no és permès de
circular amb qualsevol dels mitjans indicats i, pel que fa a les bicicletes, han de ser conduïdes a peu.
En tot cas, caldrà adoptar sempre les condicions de conducció necessàries a fi d’evitar riscos per a la
circulació d’altres vehicles i de persones.
Article 53
La circulació de nit es farà amb algun element o vestuari reflectant.
Article 54
L’Ajuntament fomentarà convenientment l’educació i la seguretat viària amb propostes de treball per a
les escoles.
CAPÍTOL V:
Menors
Article 55
D’acord amb el que estableix la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets dels infants, totes les
mesures de caràcter sancionador adoptades per les autoritats municipals que puguin afectar els
menors atendran principalment l’interés superior d’aquests.
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Article 56
Quan les persones infractores siguin menors i amb la finalitat de protegir els drets de l’infant o
adolescent, el seu desenvolupament i formació, se substituiran les accions pecuniàries per mesures
correctores, com ara l’assistència a sessions informatives, treballs per a la comunitat o qualsevol altre
tipus d’activitat de caràcter cívic. A aquest efecte, els equips tècnics competents s’entrevistaran amb
els pares o tutors legals i, en qualsevol cas, amb el menor infractor per tal de poder proposar la mesura
correctora substitutiva de l’acció pecuniària més adequada. La mesura correctora haurà d’obtenir la
conformitat del menor.
Article 57
Els pares i mares, tutors o tutores o guardadors o guardadores seran responsables civils subsidiaris
dels danys produïts per les infraccions comeses pels menors d’edat que depenguin d’ells.
Article 58
En tot cas, qualsevol denúncia, incoació d’un expedient o eventual imposició d’una mesura correctora a
un menor serà també notificada als seus pares o mares o tutors o tutores, els quals hauran d’assistir a
les sessions d’atenció individualitzada o als cursos de formació que, si s’escau, s’imposin com a
alternativa a la sanció pecuniària de les infraccions comeses pels menors que depenguin d’ells.
Article 59
Tots els infants tenen el dret d’anar a l’escola i, entre els sis i els setze anys, el deure d’anar-hi. És
responsabilitat dels pares o tutors o guardadors garantir-los l’exercici normal d’aquest dret i deure. Els
agents de l’autoritat han de protegir a qualsevol infant d’aquestes edats que, durant l’horari escolar,
sigui al carrer. Depenent de les circumstàncies, conduiran al nen o nena al seu domicili, a l’escola, o a
una dependència municipal, per tal de lliurar-los al seus pares o a l’autoritat competent, aixecant el
corresponent acta dels fets, que s’elevarà a la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència), a fi i efecte de denunciar la vulneració del dret del menor o adolescent. Tot això, sense
perjudici de posar els fets en coneixement dels Serveis Municipals d’Educació i de Serveis Socials, per
a que procedeixin conforme a les seves competències.
Article 60
Els menors abandonats i extraviats seran acompanyats a les dependències de la Guàrdia Urbana de
Badalona; els menors abandonats han de ser lliurats a les autoritats competents, mentre que els
menors extraviats han de ser retinguts en custòdia a disposició dels seus pares o tutors o guardadors.
L’autoritat municipal haurà d’informar immediatament d’haver trobat un menor en aquestes condicions.
Si fos un particular qui el trobés, ha de lliurar-los a un agent dels cossos de seguretat.
TÍTOL II:
RELACIONS VEÏNALS I CONVIVÈNCIA ENTRE VEÏNS
CAPÍTOL I:
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Activitats a l’interior dels immobles i comunitats de veïns
Article 61
Tots els propietaris i ocupants d’immobles, edificis, construccions, instal·lacions o altres béns de
titularitat privada estan obligats a evitar que, des d’aquests, puguin produir-se conductes o activitats
que alterin innecessàriament el descans i el benestar a les altres persones.
Article 62
Dins l’àmbit veïnal, es prohibeixen accions i omissions contràries als estatuts de la comunitat de
propietaris o als acords presos en la junta de propietaris o veïns i veïnes residents, reflectides en una
acta, que provoquin un perjudici o una molèstia reiterada per a la convivència.
Secció 1: Sorolls, vibracions i olors
Article 63
La producció de soroll a l’interior dels edificis s’ha de mantenir dintre dels valors límits que exigeix la
convivència ciutadana i el respecte als altres. Concretament, es prohibeix qualsevol activitat
pertorbadora del descans aliè a l’interior dels habitatges, en especial des de les 22 hores fins a les 8
hores de l’endemà, de dilluns a divendres, i de les 22 hores fins a les 10 de l’endemà, durant el cap de
setmana, llevat dels serveis municipals que es puguin prestar puntualment.
Article 64
La intervenció municipal pel que fa al control dels sorolls i de les vibracions se centrarà en els que
hagin estat provocats per:
El volum de la veu humana o activitats directes de les persones com el moviment de mobles o la
realització d’obres domèstiques
Animals domèstics
Funcionament d’electrodomèstics, aparells i instruments musicals o acústics
Funcionament d’instal·lacions d’aire condicionat, ventilació o refrigeració
Tot això, sense perjudici de procedir conforme a l’Ordenança municipal de sorolls quan, per les
característiques de la font emissora i de les molesties produïdes aquestes, siguin susceptibles de
mesurament sonomètric.
Article 65
Els titulars d’activitats o habitatges hauran d’evitar que es produeixin emissions de pols, olors, bafs i
altres agents físics que puguin resultar nocius o perjudicials per a la salut de les persones o el medi
ambient.
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Article 66
Els propietaris d’animals domèstics estan obligats a prendre les mesures necessàries per impedir que
la tranquil·litat del veïnat sigui alterada pel comportament d’aquells. D’aquesta manera, no és permès,
des de les 22 hores fins a les 8 hores de l’endemà, deixar en patis, badius, terrasses, galeries i balcons
o altres espais oberts, animals domèstics que amb els seus sons, crits o cants destorbin el descans
veïnal. Així mateix, tindran l’obligació de mantenir en perfectes condicions de neteja i salubritat els patis
o terrasses on estiguin els animals per tal d’evitar les males olors.
Secció 2: Actuació davant de conductes o activitats pertorbadores a l’interior dels edificis
Article 67
La policia municipal o els tècnics municipals comprovaran, d’ofici o a requeriment de tercers, si els
actes o les activitats que es desenvolupin suposen l’incompliment del que disposa aquesta Ordenança.
L’apreciació de la infracció es deduirà de l’informe emès.
Article 68
Qui infringeixi aquesta Ordenança serà requerit a cessar l’activitat pertorbadora objecte de la infracció
i, en els casos que no es pugui localitzar la persona responsable del sistema que emet el soroll o les
olors, la policia municipal farà les actuacions necessàries per cessar la molèstia als veïns.
Article 69
No seran objecte de denúncia els infractors emissors de sorolls o olors a l’interior dels edificis que a
requeriment de la policia cessin l’activitat pertorbadora. En cas de negativa, continuació o reincidència
en l’activitat es cursarà la denúncia.
Article 70
Queda sota responsabilitat dels titulars dels immobles:
a) El manteniment de l’immoble lliure d’insectes, rosegadors i en bon estat de neteja, salubritat i
seguretat.
b) El compliment, a càrrec seu, dels requeriments que l’Ajuntament faci per impedir o corregir els
efectes molestos, insalubres o perillosos que perjudiquin els altres habitatges.
c) Les obres necessàries per al manteniment adequat i la conservació de l’immoble i els seus
serveis a fi que reuneixi les degudes condicions estructurals, d’habitabilitat i de seguretat.
d) Fer un ús correcte de les instal·lacions de llum, gas i aigua.
e) Les sancions que l’Ajuntament imposi als propietaris i usuaris dels habitatges per no complir
els requeriments, llevat dels casos en què, un cop aprovades per la junta de propietaris les
obres o mesures necessàries, un o més propietaris s’oposin o demorin injustificadament
l’execució d’aquestes ordres, per la qual cosa aquests respondran individualment de les
sancions que s’imposin per via administrativa.
Article 71
La junta de la comunitat de propietaris, els promotors/constructors immobiliaris, els administradors de
finques i els arrendadors respecte als inquilins hauran d’informar els ocupants dels habitatges sobre el
conjunt d’aquesta Ordenança.
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Article 71 bis
Sens perjudici de les accions legals que puguin emprendre els interessats, la junta de la comunitat de
propietaris, els administradors de finques i/o els arrendadors respecte als inquilins verificaran, per mitjà
d’una acta o informe, l’existència de comportaments conflictius dins la comunitat per l’incompliment de
qualsevol dels preceptes inclosos en el Títol II de la present ordenança per part dels ocupants dels
habitatges, i sempre que, pels informes emesos per la Guàrdia Urbana, es puguin constatar els fets.
Secció 3: Prevenció i resolució alternativa de conflictes
Article 72
L’Ajuntament donarà prioritat a totes aquelles mesures municipals encaminades a la prevenció per a la
convivència ciutadana i el civisme en l’espai públic i comunitats de veïns.
Article 72 bis
L’Ajuntament de Badalona promourà especialment la mediació i la resolució de conflictes entre
ciutadans i ciutadanes com a eina bàsica per a una societat més dialogant i més cohesionada.
TÍTOL III:
INFRACCIONS, SANCIONS I PROCEDIMENT SANCIONADOR
CAPÍTOL I:
Inspecció, control i responsabilitats generals
Article 73
Els serveis municipals han de vetllar pel manteniment de l’ordre públic i pel compliment d’aquesta
Ordenança, per la qual cosa totes les activitats que aquesta regula queden subjectes a l’acció
inspectora de l’Ajuntament, la qual es podrà dur a terme en qualsevol moment, sens perjudici de les
accions específiques de control de les activitats i de revisió de les autoritzacions i de les llicències
municipals.
Article 74
És competència municipal la vigilància i inspecció, així com la sanció de les infraccions comeses contra
aquesta Ordenança, sens perjudici de les competències que puguin correspondre a altres autoritats en
aplicació de la normativa vigent.
Article 75
Les accions o omissions que vulnerin allò que regula aquesta Ordenança generaran responsabilitat de
naturalesa administrativa, sens perjudici de la que pugui ser exigible per via penal o civil. En aquest
sentit, quan l’autoritat municipal pressuposi, en qualsevol moment del procediment administratiu
sancionador, que els fets o les conductes originadors d’infraccions administratives puguin derivar en
actes il·lícits penals, ho haurà de comunicar immediatament a l’òrgan competent de l’Administració de
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Justícia per tal d’exigir responsabilitats penals en què hagin pogut incórrer les persones infractores i
suspendrà l’esmentat procediment fins que es resolgui la via penal.
Article 76 Responsabilitat en les infraccions administratives
Seran sancionades les persones físiques o jurídiques que per acció o omissió siguin declarades
responsables de la comissió d’alguna de les infraccions administratives contemplades en aquesta
ordenança. Cas que la responsabilitat administrativa recaigui sobre menors d’edat o persones
inimputables, els seus representants legals hauran de respondre de les sancions pecuniàries que
s’imposin.
Article 77. Responsabilitat subsidiària i solidària
Seran responsables subsidiaris o solidaris les persones físiques o jurídiques afectades pel deure de
prevenir les infraccions administratives comeses per altres, quan així ho determini una llei reguladora.
Article 78. Responsabilitat solidària
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.
Secció 1: Procediment sancionador
Article 79
En l’exercici de la seva potestat sancionadora, l’Ajuntament, dintre de les seves competències i per a
una adequada ordenació de les relacions de convivència i d’ús dels serveis, equipaments, béns i
espais públics de la ciutat, sancionarà les accions i conductes contràries a aquesta Ordenança i a la
respectiva legislació sectorial mitjançant el corresponent procediment sancionador.
Article 80
Aquest procediment administratiu sancionador s’ajustarà a les regles i als principis generals establerts
al títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú; al procediment sancionador establert en la corresponent legislació
sectorial i, supletòriament, al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador
d’aplicació en els àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya i, supletòriament, al Reial
Decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del procediment per a l’exercici de la
potestat sancionadora.
Article 81
Constitueixen infracció administrativa d’aquesta Ordenança les accions i omissions que representin
vulneració dels seus preceptes, tal com estan tipificats en els articles que la desenvolupen.
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Article 82
L’Alcaldia podrà delegar la competència per iniciar els procediments sancionadors que s’hagin de
tramitar com a conseqüència de l’aplicació d’aquesta Ordenança, i les funcions instructora i resolutòria
d’aquests procediments. La delegació d’aquestes facultats podrà fer-se en òrgans diferents del mateix
Ajuntament. Les resolucions dels expedients sancionadors hauran d’indicar clarament quin és el
precepte infringit i quins són els perjudicis provocats en nom del civisme i la bona convivència. Així
mateix, quan la conducta atempti greument la convivència ciutadana, l’Ajuntament, si és procedent, es
personarà, en la condició que correspongui segons la legislació processal vigent, en les causes obertes
als jutjats i tribunals.
Article 83
Les sancions pecuniàries que es deguin a l’Ajuntament per infraccions a la present Ordenança podran
exigir-se per la via de constrenyiment.
Secció 2: Classificació i graduació de les infraccions
Article 84
Les infraccions d’aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus o molt greus. La tipificació general
d’infraccions s’estableix sens perjudici de les tipificacions específiques que, amb relació a les accions o
omissions contràries a aquesta Ordenança, es regulen en la corresponent legislació sectorial aplicable.
Les sancions que s’imposaran als responsables de les infraccions seran les següents:
-Les infraccions lleus se sancionaran amb multes mínimes de 60,00 € i fins a un import màxim de 600 €
-Les infraccions greus es sancionaran amb multes de 600,01 € fins a 900 €.
-Les infraccions molt greus se sancionaran amb multes de 900,01 € a 1500 €.
Article 85
Les sancions tipificades en aquesta Ordenança que no tinguin graduació regulada en la normativa
sectorial aplicable es graduaran tenint en compte el caràcter de molt greu, greu o lleu en funció dels
criteris establerts en l’apartat següent d’aquest capítol, els quals podran ser valorats conjuntament o
separadament.
Article 86
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) L’alteració del medi ambient o la salut de les persones
b) L’existència d’intencionalitat
c) La naturalesa dels perjudicis causats
d) La reincidència
e) La reiteració
f) la gravetat de la infracció
Article 87
S’entén que hi ha reincidència quan s’ha comès en el termini d’un any més d’una infracció d’aquesta
Ordenança, sempre que sigui de la mateixa naturalesa i quan la sanció ja sigui ferma.

20

Hi ha reiteració quan la persona responsable ja ha estat sancionada per infraccions d’aquesta
Ordenança o quan s’estan instruint altres procediments sancionadors per infraccions d’aquesta
Ordenança.
Article 88
En la fixació de les sancions de multa es tindrà en compte que l’import de la sanció no resulti més
beneficiosa per a la persona infractora que el compliment de les normes infringides.
Article 89
Quan, segons el que preveu la present Ordenança, s’imposin sancions no pecunàries, ja siguin
alternatives o obligatòries, el contingut i la durada d’aquestes es determinaran, també, tenint en compte
el principi de proporcionalitat i els criteris enunciats en els paràgrafs anteriors.
Article 90
Qualsevol denúncia no justificada basada en la present Ordenança podrà comportar la imposició d’una
sanció de naturalesa semblant a la del fet denunciat.
Secció 3: Concurrència de sancions, prescripció i caducitat
Article 91
Quan s’hagi incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les quals hi hagi
relació de causa-efecte s’imposarà només la sanció que resulti més elevada.
Article 92
Quan no es doni la relació de causa-efecte a què es refereix l’apartat anterior, als responsables de
dues o més infraccions se’ls imposaran les sancions corresponents a cadascuna de les infraccions
comeses llevat que s’apreciï identitat de subjectes, fets i fonaments. En aquest darrer supòsit s’aplicarà
el règim que sancioni amb major intensitat, gravetat o severitat la conducta requerida.
Article 93
La prescripció i la caducitat de les sancions tipificades en aquesta Ordenança que no tinguin un termini
específic de prescripció en la normativa sectorial aplicable es regiran pels terminis establerts en la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Secció 4: Mesures cautelars i destinació de les sancions
Article 94
Un cop iniciat l’expedient sancionador mitjançant un acord motivat, es podran acordar 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 calgués imposar. 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. Cas que la mesura cautelar
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consisteixi en la incautació de material que, de no adoptar-se de manera immediata perdés la seva
finalitat, s’actuarà de manera preventiva per part dels agents de l’autoritat que hauran de fer constar en
l’acta que s’aixequi a l’efecte la referida circumstància.
Les infraccions que s’hagin de qualificar com a lleus o quan els correspongui una sanció inferior a
601,01 euros es tramitaran amb aplicació del procediment abreujat previst al Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de la Generalitat quan concorreixin
els requisits previstos al mateix.
Article 95
L’import dels ingressos de l’Ajuntament provinents de les sancions imposades es destinarà a millorar,
en les seves diverses formes i a través de diversos programes, l’espai urbà com a lloc de trobada i
convivència.
TÍTOL IV:
ACTIVITATS SUBSTITUTÒRIES A LA SANCIÓ ECONÒMICA
CAPÍTOL I:
Reparació del dany i execució subsidiària
Article 96
Amb independència de les sancions econòmiques corresponents que es puguin imposar a les
persones responsables de les infraccions d’aquesta Ordenança, l’autoritat municipal els exigirà també
la reparació dels danys causats i/o la reposició de la realitat física alterada.
Article 97
L’Ajuntament podrà realitzar subsidiàriament els treballs que, segons aquesta Ordenança, hagin
d’efectuar les persones responsables i carregar-los les despeses, degudament justificades, originades
pels esmentats treballs, sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.

CAPÍTOL II: TREBALLS COMUNITARIS
Article 98
En les sancions per infraccions lleus i greus es pot substituir la corresponent sanció econòmica per
treballs de reparació, o prestacions socials en benefici de la comunitat, o bé per mitjà de la participació
en activitats formatives en valors cívics. Quan els implicats siguin menors d’edat, les activitats
substitutòries han de reunir, en tot cas, les següents condicions:
Han de tenir un interès social o realitzar-se en benefici de persones en situació de precarietat.
Estaran relacionades, preferentment, amb la naturalesa del bé jurídic malmès pels fets comesos pel
menor.
No podran atemptar a la dignitat del menor.
No estaran supeditades a la consecució d’interessos econòmics.

22

Article 99
Queden excloses de la possibilitat de commutar la sanció, les persones que hagin obstruït o
obstaculitzat l’actuació municipal durant la instrucció del procediment sancionador.
Article 100
A fi que la mesura tingui un caràcter plenament constructiu i educador, ha d’ajustar-se als principis
següents:
a) Ser acceptada voluntàriament i formalment per la persona infractora.
b) Ser adequada a les característiques i actituds de la persona infractora.
c) Ser coherent i adequada a la infracció comesa.
d) Facilitar a la persona infractora la comprensió que l’activitat realitzada és útil i necessària per a la
comunitat i/o per a ella mateixa.
e) El temps transcorregut des de des de la notificació de la imposició de la sanció i fins a l’aplicació de
la mesura correctora ha de ser de dos mesos
f) Caldrà ajustar l’abast i les condicions de l’activitat a realitzar al conveni subscrit amb cada entitat
col·laboradora.
g). La durada màxima de l’activitat alternativa a la sanció econòmica lleu és de trenta hores i la de la
sanció greu de seixanta hores
Article 101
L’organització del sistema de prestació substitutiva a la sanció econòmica serà regulat a la instrucció
general del sistema de prestació substitutiva de la sanció econòmica de les infraccions de l’Ordenança
de civisme de l’Ajuntament de Badalona. D’altra banda, la coordinació d’aquest sistema es reserva la
facultat de denegar sol·licituds per manca de recursos per fer front a l’execució de la mesura.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
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
A fi de facilitar la seva comprensió i aplicació es procedirà, en el termini de quatre mesos, a la creació
d’una taula de treball amb tots els departaments implicats per sistematitzar les infraccions i les
sancions previstes en la normativa municipal respecte a les previstes en la present Ordenança.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades quantes normes municipals s’oposin al text de la present ordenança, amb el
benentès que els serveis jurídics municipals estudiaran la concordança i adaptació de les ordenances
de l’Ajuntament de Badalona.
DISPOSICIÓ FINAL
Primera
Tan bon punt sigui aprovada aquesta Ordenança, l’Ajuntament en farà una edició en diversos idiomes
especialment preparada per ser distribuïda àmpliament en diferents punts de la ciutat, com ara oficines
municipals de districte, punts d’atenció al ciutadà, centres cívics, centres educatius, estacions de metro
i ferrocarril, platges, places i mercats, oficines de turisme, hotels, pensions i establiments de pública
concurrència, associacions veïnals i entitats ciutadanes i nouvinguts, entre d’altres.
Segona
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Cada quatre anys es procedirà a revisar i actualitzar les conductes i previsions contingudes en aquesta
Ordenança per si calgués incorporar-hi alguna nova conducta o previsió addicional, o modificar-ne o
suprimir-ne alguna. Per revisar-les es tindran especialment en compte, entre d’altres, l’informe anual
del síndic Defensor de la Ciutadania davant del Ple de l’Ajuntament, el de l’equip de mediació i el dels
responsables de la Guàrdia Urbana. Tot aquest procés es desenvoluparà a través dels diversos òrgans
de participació ciutadana.
Tercera
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’1 de gener de 2009 i, en tot cas, un cop s’hagi publicat
completament el text en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i hagi transcorregut el termini de
quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.
TAULA D’INFRACCIONS I SANCIONS
INFRACCIONS LLEUS AMB SANCIÓ DE 60,00€ A 600,00€
07.01
07.02
07.03
07.04
07.05
07.06
07.07
07.08
07.09
07.10
07.11
07.12
07.13
07.14
07.15
07.16
10.01

11.01
12.01

14.01
15.01
15.02
21.01

Escopir a la via pública
Fer necessitats fisiològiques fora dels indrets destinats a aquest fi dins la via pública
Banyar-se o rentar-se en fonts públiques o permetre que ho facin gossos o animals
Permetre que els animals beguin directament de les fonts públiques
Llençar-hi qualsevol mena de substància que pugui obturar el desguàs de les fonts
públiques
Consumir begudes alcohòliques a la via pública fora dels espais expressament reservats o
autoritzats alterant l’ús de la resta d’usuaris
Encendre o mantenir foc encès amb qualsevol finalitat als espais i vies públiques urbanes
sense autorització expressa de l’ajuntament
Fer ús de material pirotècnic a la via i als espais públics, sense la corresponent autorització
Col·laborar als espais públics amb els venedors ambulants no autoritzats
Apostar amb diners o bens a la via o espais públics
Llençar papers, xiclets, deixalles fora dels contenidors d’escombraries; llençar burilles fora
dels cendres corresponents
Abandonar trastos, estris o similars a la via pública o als espais oberts sense edificar
Netejar vehicles amb sabó, vendre’ls o reparar-los a la via publica
No netejar la via pública desprès de les operacions de càrrega i descarrega o de sortida o
entrada a obres o magatzems de vehicles, quan aquestes operacions generin brutícia.
Circular per la via pública sense portar la càrrega coberta quan aquesta sigui susceptible de
generar pols o partícules.
Lligar objectes a elements situats a la via publica o limítrof amb ella que dificultin la mobilitat
Alterar el descans dels veïns, fora de l’horari nocturn, mitjançant càntics, crits, per fer
funcionar aparells o instruments a la via pública o per realitzar operacions de càrrega o
descàrrega.
Realitzar espectacles públics o activitats recreatives, tant a l’espai públic com en espais
oberts al públic, sense la corresponent autorització municipal.
Reproduir música o missatges publicitaris a la via pública sense autorització municipal
Produir sorolls originats per acceleracions brusques o estridents o per d’excessiu volum dels
equips musicals, tant permanents com provisionals
Produir sorolls per tubs d’escapament alterats, ineficaços, incomplets o deteriorats, o altres
circumstàncies anòmales
Fer ús d’altaveus en els vehicles amb finalitat comercial sense autorització municipal
Fer sonar, sense causa justificada, qualsevol sistema d’avís amb alarmes o sirenes
Col·locar sense autorització municipal cartells, adhesius, banderoles, pancartes, rètols i
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29.01
29.02

32.01
37.01
40.01
41.02
45.01
47.01
48.01
52.01

61.01

63.01

63.02
66.01
66.02
70.01
70.02

altres objectes de suport destinats a la publicitat comercial sobre elements del mobiliari urbà
o sobre bens privats instal·lats de forma permanent a la via pública, no destinats a questes
finalitats
Espolsar tapissos, catifes, llençols i qualsevol roba o objecte d’ús domèstic en balcons i
finestres que donin a la via pública
Regar les plantes col·locades a l’exterior dels edificis fora de l’horari comprès entre les
22’00h i les 7’00h del dia següent, i sempre que amb el rec es produeixin vessaments i
esquitxades sobre la via pública
No mantenir els immobles com edificis, instal·lacions i solars en perfecte estat de neteja
salubritat i seguretat
No adaptar les mesures adequades per evitar actes no cívics o molestos de la seva
clientela a l’entrada o sortida del local
No dipositar els residus dels comerços en els llocs i horaris establerts per a cada zona
No dipositar les escombraries per fraccions als contenidor corresponents
Permetre el propietari o portador d’un animal domèstic que aquest accedeixin als espais
verds, zones verds, zones terroses, sorrals i zones de joc infantil
Omissió de portar els gos lligat a la via pública o per instal·lacions municipals, llevat dels
espais habilitats per a gossos.
Omissió del propietari d’un animal domèstic d’inscriure’l al cens municipal
Circular amb bicicleta, patins, patins de línia o monopatins per espais compartits amb
vianants a una velocitat superior a la del pas humà, o sense portar cap element reflectant
durant la nit
Ser responsable que dins dels immobles, edificis, construccions, instal·lacions o altres béns
de titularitat privada es produeixin conductes o activitats que alterin innecessariament el
descans i el benestar de les altres persones i que no causin perjudicis o danys
Produir sorolls a l’interior dels edificis des de les 22,00h fins les 8,00 de l’endemà, de dilluns
a divendres i de les 22,00h fins a les 10,00h del matí durant el cap de setmana. Agreujada:
300€
Produir sorolls a l’interior dels edificis fora de les hores de descans nocturn.
Deixar en patis, terrasses, galeries, balcons o altres espais oberts animals domèstics que
des de les 22’00h fins a 8’00 de l’endemà destorbin el descans veïnal
No mantenir en òptimes condicions d’higiene i salubritat els patis o terrasses on estiguin els
animals a fi d’evitar males olors.
No adoptar les mesures necessàries per mantenir l’habitatge lliure d’insectes i/o rosegadors
No realitzar les obres necessàries pel manteniment adequat i la conservació de l’immoble i
els seus serveis a fi que reuneixi les degudes condicions estructurals d’habitabilitat i
seguretat.

INFRACCIONS GREUS AMB SANCIÓ DE 600,01€ A 900,00€
07.17
07.18
07.19
07.20

07.21
07.22

Escopir als espais i instal·lacions públics o transports públics
Fer necessitats fisiològiques espais i instal·lacions públics o transports públics
Abocar a la xarxa de clavegueram restes d’obres
Abocar als contenidors de brossa, a les papereres, a la calçada a les voreres, als solars i als
escocells dels arbres elements corrosius, pintures, olis de cuina i lubricants de cotxes o
màquines
Abocar restes d’obres als contenidors de brossa, a les papereres, a la calçada a les voreres,
als solars i als escocells dels arbres.
Malmetre els bancs, els seients, els gronxadors, i altres elements del mobiliari urbà de la via
pública
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07.23
07.24

07.25
07.26
07.27
07.28
07.29
07.30
07.31
07.32
22.01
25.01

26.01

29.03
30.01
33.01
34.01
38.01
46.01
62.01

62.02

70.03

Consumir begudes alcohòliques a la via pública fora dels espais expressament reservats o
autoritzats, quan el consum alteri la convivència.
Agafar flors, fruites o plantes; trepitjar talussos, parterres i plantacions així com maltractar les
plantes, flors o arbres. Regar, podar i talar en parcs, jardins i en zones enjardinades d’ús
públic
Pujar-se als arbres, sacsejar-los o realitzar qualsevol activitat que pugui malmetre’ls
Practicar la compravenda ambulant a l’espai públic de qualsevol tipus de mercaderies
Abandonar trastos, estris o similars als espais naturals
Abandonar vehicles a la via pública o als espais naturals, estiguin o no fora d’ús
Lligar objectes a arbres
Tallar carrers a la circulació de vehicles sense la corresponent autorització de la Guàrdia
Urbana.
Establir campaments o acampar sense permís
Oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis sexuals retribuïts
a l’espai públic.
Col·locar pancartes i/o cartells embrutant o fent malbé la superfície de suport no destinada
exclusivament a aquesta finalitat
Realitzar qualsevol pintada, grafit, rascada o expressió gràfica en façanes o vidres
d’immobles, instal·lacions, monuments, edificis públics, elements del paisatge urbà i natural i
de les vies públiques en general sense l’autorització expressa de l’ajuntament.
Realitzar qualsevol pintada, grafit sobre un bé privat que es trobi instal·lat de forma
permanent en la via pública sense l’autorització expressa de l’Ajuntament i del seu
propietari/a.
Instal·lar testos o jardineres als balcons o finestres que sobresurtin dels seus límits o sense
fixar-los.
Ocupar o prestar serveis a la via pública sense la corresponent llicència municipal
No facilitar la instal·lació de fanals, senyals de circulació o altres elements de mobiliari urbà
en finques limítrofs amb la via pública
No mantenir en un estat correcte els jardins i les plantacions privades, així com els espais
lliures no urbanitzats, provocant problemes de mobilitat a les persones
No avisar als cossos de seguretat per evitar conductes incíviques o molestes quan, per
ells/es mateixos/es, no puguin evitar-les.
Omissió del portador d’un animal de recollir els excrements de la via pública i/o de no netejar
els orins fets per animals en arbres, mobiliari urbà o elements ornamentals de la via pública
Ser el responsable que de forma reiterada i dins dels immobles, edificis, construccions,
instal·lacions o altres bens de titularitat privada es produeixin conductes o activitats que
causis molèsties innecessàries a les altres persones i que causin perjudicis o danys
Accions o omissions contraris als estatuts de la comunitat de propietaris o als acord presos
en la Junta de Propietaris o veïns i veïnes reflectits en un acta que provoqui un perjudici o
molèstia reiterada a la convivència
No assumir a càrrec seu/seva el requeriment que l’ajuntament faci per impedir o corregir els
efectes molestos, insalubres o perillosos que perjudiquin als altres habitatges.

INFRACCIONS MOLT GREUS AMB SANCIÓ DE 900,01€ A 1.500,00€
07.33

07.34
07.35

Manipular o modificar els sistemes de senyalització viària, d’enllumenat públic i de
subministrament d’aigües i xarxa de reg o qualsevol altra tipus d’instal·lació de qualsevol
companyia i/o operador de serveis sense autorització municipal
Abocar a la xarxa de clavegueram olis de cuina o lubricants
Realitzar conductes vandàliques, agressives o negligents en l’ús del mobiliari urbà que
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07.36
07.37
07.38
07.39
21.02

25.02
60.01

generin situacions de risc o perill per la salut o integritat física de les persones
Encendre o mantenir foc encès, en zones arbrades
Usar material pirotècnics en zones arbrades
Llançar o dirigir petards sobre persones, animals o béns així com col·locar-los sobre la
vegetació i els espais verds, el mobiliari urbà i bens privats perquè hi explotin
Mantenir relacions sexuals retribuïdes a l’espai públic
Instal·lar suports d’informació o de propaganda de qualsevol tipus a l’arbrat, elements del
medi natural, monuments, edificis catalogats, senyalitzacions de trànsit i ponts, llevat de la
excepcional instal·lada per l’ajuntament
Realitzar qualsevol pintada, grafit, rascada o expressió gràfica en façanes o vidres d’edificis
o elements del patrimoni cultural o artístic de la ciutat.
No lliurar a un menor extraviat o abandonat a l’autoritat o a l’ajuntament

.>>
----------------------------------------------------------------------------------
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