
 
 

Ordenança núm. 17  

Ordenança civisme i convivència ciutadana 

 

CAPÍTOL I 

Disposicions generals 

Article 1r. Objecte 

Aquesta ordenança té per objecte regular les normes de convivència, les relacions cíviques 
entre els ciutadans i el seu comportament i, si s’escau, dels visitants en els espais destinats 
a l’ús públic de titularitat municipal, particularment els carrers, les places, els parcs i jardins, 
com també la utilització dels béns de domini públic situats als espais públics.  

Afecten també aquestes ordenances les obligacions dels titulars i usuaris d’espais privats 
en allò que es refereix al comportament necessari per tal de mantenir la neteja del municipi 
i, en general, les qüestions que afecten als espais públics.  

Article 2n. Àmbit d’aplicació 

2.1. La present ordenança és d’aplicació al terme municipal de Fondarella.  

2.2. El desconeixement d’aquesta Ordenança no eximeix del compliment de les 
disposicions que estableix.  

2.3. L’objectiu principal d’aquesta ordenança és l’establiment d’un clima de civisme, de 
convivència social i respecte mutu, que fomenti les relacions solidàries, tolerants, i 
respectuoses amb el medi urbà i amb la resta de conciutadans, i que estableixi 
mecanismes per lluitar contra les actituds negligents i irresponsables que deteriorin la 
qualitat de vida. 

 

CAPÍTOL II 

Comportament i conducta ciutadana 

Article 3er. Comportament general.  
 
3.1. L’Ordenança estableix i regula, en el marc de la convivència ciutadana, els drets i les 
obligacions de ciutadania i fomenta les actituds de tolerància ciutadana.  
 
3.2. Els ciutadans tenen dret a comportar-se lliurament a la via pública i als espais públics 
al municipi de Fondarella i a ésser respectats en la seva llibertat. Aquest dret és limitat per 
les disposicions sobre l’ús dels béns públics i pel deure de respectar les altres persones i 



 
els bens privats. Així mateix, tenen l’obligació d’usar els béns i els serveis públics de 
conformitat amb la destinació per a la qual van establir-se i respectar la convivència i la 
tranquil·litat ciutadanes.  
 
3.3. Ningú pot, amb el seu comportament a la via pública, afectar els drets de les altres 
persones, ni la seva llibertat d’acció, ni les pautes generalment admeses sobre la 
convivència.  
 
Article 4rt. Jocs i juguesques.  

4.1. Es prohibida la pràctica de juguesques a la via pública i espais públics, que impliquin 
apostes amb diners i/o béns.  
 
4.2. La pràctica de jocs a la via i als espais públics estarà subjecta al principi general de 
respecte als conciutadans, procurant, en cada cas, no causar molèsties als vianants, ni 
deteriorament dels béns públics ni dels privats.  
 
Article 5è. Focs i activitats pirotècniques.  
 
Està totalment prohibit fer foc i activitats pirotècniques a la via i als espais públics, al 
marge de les relacionades amb manifestacions de cultura popular. Les fogueres de les 
revetlles de St. Joan i similars, castells de focs i les festes populars, requeriran sempre 
el preceptiu permís de l’Administració. 
 
Article 6è. Consum de drogues 
 
6.1. Esta prohibit consumir begudes –especialment en envàs de vidre i/o alcohòliques a la 
via pública, fora dels espais reservats per a tal fi, sempre que es provoquin molèsties als 
conciutadans o es destorbi la tranquil·litat veïnal. Tanmateix queda prohibit llençar menjar 
a la via pública.  
 
6.2. Així mateix, és prohibit el consum o tinença de drogues, estupefaents o substàncies 
psicotròpiques considerades il·legals per la legislació vigent, als espais públics ni realitzar 
actes que atemptin contra la pròpia salut. 
 
Article 7è. Conductes a les festes populars i els espectacles públics.  
 
7.1. A les festes populars i als espectacles públics s’haurà de respectar l’horari establert en 
cada cas.  
 
7.2. Els ciutadans hauran de respectar l’organització per a l’accés als espectacles públics, 
així com les indicacions dels serveis de seguretat que hagi.  
 
7.3. Hom haurà de vetllar per la seguretat i protecció en totes les manifestacions festives 



 
de la cultura popular i tradicional.  
 
Article 8è. Comportaments no cívics 

 
8.1. Les persones que no respectin les normes de comportament a la via pública seran 
requerides per tal que cessin en la seva actitud i, en cas de resistència, podran ser 
desallotjades.  
 
8.2. Els serveis municipals podran retirar de la via pública els béns privats, quan raons de 
seguretat o de salut així ho aconsellin. En el cas que la situació o altres circumstàncies 
posin en perill la integritat física de les persones que romanen a la via pública, els serveis 
municipals els retiraran, i els transportaran a instal·lacions adients.  
 
8.3. Totes les activitats que es despleguin a la via pública es realitzaran amb les 
requeriments i d’acord amb les previsions previstes a la normativa de protecció civil i als 
plans corresponents.  
 
 
CAPÍTOL III 
 
Ús dels béns públics 
 
Article 9è. Utilització i usos 

9.1. Els bens i els serveis públics han de ser utilitzats d’acord amb la seva naturalesa, 
respectant sempre els drets que la resta de ciutadans posseeixen també per al seu 
gaudiment.  

9.2. És obligatori que la ciutadania faci un bon ús dels béns i els serveis públics.  

9.3. Tots els ciutadans tenen l’obligació d’actuar cívicament. Per això, és prohibit maltractar 
o danyar, per acció o omissió, les instal·lacions, els objectes, o els béns d’ús comú, així 
com els arbres i les plantes, de qualsevol tipus, de places, jardins i via pública en general. 

9.4. Està totalment prohibit embrutar o deslluir, per qualsevol mètode, tant els edificis 
públics com els privats, així com qualsevol antre element de la via pública i el mobiliari urbà. 

Article 10è.  Utilització de parcs, jardins i fonts.  

10.1. Es competència municipal la instal·lació i el manteniment d’arbres, jardins i parcs en 
la via pública, per ornament, benefici i esbargiment dels seus habitants. 

10.2. La utilització dels parcs i jardins és pública i gratuïta, llevat d’aquelles instal·lacions 
que l’Ajuntament dediqui a un fi especial mitjançant les condicions pertinents.  

10.3. Els visitants dels jardins i parcs públics del municipi hauran de respectar les plantes i 
les seves instal·lacions complementàries, evitar tota mena de desperfectes i brutícia i 



 
atendre les indicacions contingudes en rètols i avisos, així com aquelles que pugui formular 
el personal municipal.  

10.4. Les bicicletes i similars s’abstindran de passar per sobre de les zones de jardí. En 
cap cas podran sobrepassar el doble de la velocitat normal del vianant.  

10.5. Esta prohibit l’accés d’automòbils, motocicletes i altres vehicles de motor pels llocs 
destinats al pas de vianants. Només podran accedir-hi els vehicles de serveis municipals 
o els privats que hagin de fer algun servei específic.  

10.6. Tenen la consideració de fonts públiques aquelles que estiguin emplaçades en les 
vies públiques del municipi, susceptibles d’ús i aprofitament comú.  Es prohibeix a les fonts 
públiques  

¾ Arreplegar una quantitat excessiva d’aigua per dirigir-la a un ús privat, sempre que 
no estigui justificat per tall de subministrament o similar.  

¾ Rentar robes.  
¾ Rentar-se, banyar-se o posar gossos o altres animals, o enterbolir les aigües.  
¾ Llençar al seu interior qualsevol substància líquida o sòlida 

Article 11è. Supòsits d’ús especial 

11.1. Entre d’altres, son supòsits d’us comú especial els següents:  

¾ La instal·lació de mostradors, tancs, màquines expenedores de productes, 
expositors de mercaderies o d’altres elements que ocupin alguna porció d’espai 
públic, quan siguin re plegables i l’ocupació sigui transitòria.  

¾ L’exercici d’indústries o activitats professionals a la via pública que impliquin un 
ús de l’espai públic.  

¾ Les activitats que impedeixin o limitin els usos generals a què està destinada la 
via pública, com la celebració de proves esportives, la  instal·lació de parades o 
casetes per a tot tipus d’activitats quan no tinguin una durada superior a un dia.  

¾ L’obertura de subsòl, de cales, canalitzacions, cambres i galeries de servei com 
també l’execució d’obres per a la instal·lació de xarxes o instal·lacions de serveis 
similars als espais públics.  

¾ La celebració d’actes públics.  
¾ Acampar o mantenir el vehicles d’una forma estable als espais públics. També la 

de pernoctar a la via pública.  
¾ Les actuacions musicals al carrer requereixen autorització municipal. En cas de 

resolució desestimatòria, es motivarà.  

11.2. No es pot portar a terme un ús comú especial de les vies públiques, espais o 
instal·lacions públiques sense obtenir, prèviament, llicència o autorització municipal. Les 
instal·lacions autoritzades han de ser desmuntables. 



 
Les llicències per l’ús comú especial de les vies públiques, espais o instal·lacions 
públiques sense termini definit, són sotmeses al límit general de duració de les llicències 
i s’entenen concedides a precari, un cop passat el primer any o la primera temporada.  

Article 12è. Llicència o concessió d’ús privatiu  

12.1. L’ús privatiu és el que suposa l’ocupació directa o immediata dels espais o les 
instal·lacions públiques, de forma que els altres usos queden limitats o exclosos.  

12.2. L’ús privatiu de vies o espais públics queda sotmès a llicència, que s’atorgarà tot 
ponderant discrecionalment la utilitat pública de l’ocupació que se sol·licita i el perjudici 
que hom causa als altres usos o activitats.  

12.3. L’ús privatiu que comporta l’afectació del domini públic a una activitat o bé la seva 
transformació o modificació resta sotmès a concessió.  

 
 
CAPÍTOL IV 
 
Medi ambient, contaminació atmosfèrica i contaminació de residus. 
 

Article 13è. Gràfics i altres pintades  

13.1. Està totalment prohibit realitzar qualsevol tipus de pintada o grafits, així com 
col·locació de pasquins, cartells a les instal·lacions, objectes, materials, a espais d’ús 
comú, així com als arbres, jardins i vies públiques, sense autorització expressa de 
l’Ajuntament.  

Article 14è. Repartiment de publicitat directa en bústies i espais públics.  

14.1. Sols podran exercir publicitat utilitzant aquest sistema:  

a) Les empreses de distribució de material publicitari que es troben legalment 
constituïdes per aquesta finalitat.  

b) Les associacions culturals i cíviques del municipi per la informació de les seves 
activitats.  

14.2. La publicitat es dipositarà a l’interior de les bústies dels ciutadans i/o en aquells 
espais que els veïns o les comunitats de propietaris assenyalen per aquest menester. 

Article 15è. Normes generals contaminació atmosfèrica 

15.1. Té la consideració de contaminació atmosfèrica la presència d’algunes 
substàncies o formes d’energia a l’atmosfera a nivells elevats dels normals, suficients 
per produir una acció nociva a la salut de les persones, en els recursos biològics o 
ecosistemes o en els béns materials. 



 
Tots els ciutadans tenen l’obligació de respectar el descans dels veïns i d’evitar la 
producció de sorolls que alterin la norma convivència.  

Article 16è. Nivells sonors  

16.1. Està prohibit realitzar qualsevol acció que provoqui una elevació dels nivells sonors 
per sobre dels límits de la manera específica, per a cada cas concret.  

16.2. També es prohibit d’emetre qualsevol soroll que alteri la tranquil·litat veïnal, 
especialment entre les 24 i 8 hores, excepte que provingui d’activitats populars o festives 
autoritzades.  

16.3. Totes les activitats industrials o comercials situades a Fondarella, hauran d’adoptar 
les mesures oportunes per adequar la producció de contaminació sonora als límits 
normes de correcta convivència. 

Article 17è. Normes generals contaminació de residus 

17.1. Els ciutadans de Fondarella, tenen l’obligació de dipositar els residus que generin 
a les papereres i als contenidors corresponents.  

17.2. Les escombraries domiciliàries hauran de ser introduïdes en bosses que, un cop 
tancades correctament, hauran de ser col·locades en els seu contenidor corresponent.  

17.3. Amb caràcter general, el dipòsit de cartró, paper, plàstic i vidre haurà de realitzar-
se als contenidors específicament destinats a aquest efecte i és expressament prohibit 
de introduir material de qualsevol tipus als contenidors de recollida selectiva que siguin 
diferents dels expressament designats.  

17.4. Esta prohibit d’abandonar estris, mobles, trastos i similars a la via pública i als 
espais oberts sense edificar, tant públics com privats.  

Article 18è. Residus líquids.  

18.1. Esta prohibit de dipositar a l’interior dels contenidors, tot tipus de residu de 
naturalesa líquida.  

18.2. Esta totalment prohibit de dipositar o abocar qualsevol matèria líquida procedent 
de substitució o reparació de vehicles a la vida pública. Queda també prohibit reparar 
els vehicles a la via pública.  

 

CAPITOL V. Règim sancionador 

Article 19è. Infraccions  

Constitueix infracció administrativa d’incompliment de les disposicions d’aquesta 
ordenança, i la vulneració de les prohibicions que s’estableixen. Les infraccions que 
disposa aquesta ordenança es qualifiquen en molt greus, greus i lleus.  



 
Article 20è. Infraccions lleus:  

¾ -No respectar l’horari ni l’ordre establert als espectacles públics.  
¾ -No respectar el dret d’altres a gaudir dels béns públics.  
¾ -No respectar les normes de comportament a la via pública.  
¾ -No fer un bon ús dels bens públics.  
¾ -El mal ús de les fonts públiques.  
¾ -Utilitzar sense permís, els espais públics amb fins lucratius.  
¾ -No mantenir en estat de neteja i salubritat tot tipus d’immobles.  
¾ -La realització de tasques, a les finestres i balcons, que impliquin molèsties als 

altres conciutadans.  
¾ -L’emissió d’olors molestos.  
¾ -Les reparacions de vehicles a la via pública. 

Article 21è. Infraccions greus: 

¾ Danyar o maltractar l’arbrat, jardins i via pública en general.  
¾ Embrutar i deslluir els edificis públics o privats.  
¾ L’assec de vehicles de motor als parcs públics o places senyalitzades.  
¾ Fer un ús comú especial de les zones públiques sense llicència.  
¾ No tancar ni posar els elements de protecció en les obres que donen a la via 

pública.  
¾ Obviar les condicions de les llicències d’ocupació a la via pública.  
¾ L’ús privatiu dels espais públics sense permís.  
¾ Fer treballs sense autorització que modifiquin la via pública o el mobiliari urbà.  
¾ No respectar el descans dels veïns.  
¾ Elevar els nivells de sorolls per sobre dels límits establerts per la Llei 16/2002, 

de 28 de juny, de Protecció contra la contaminació lluminosa i el Decret 
176/2009.  

¾ Abocar residus líquids a l’interior dels contenidors de recollida selectiva.  
¾ Alterar l’ordre públic i el descans veïnal.  
¾ Realitzar grafits o pintades sense autorització.  
¾ Dipositar objectes a la via pública sense permís.  
¾ Embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o a l’esbarjo dels 

ciutadans, amb dejeccions fecals de gossos, dipositar els excrements fora dels 
llocs destinats a aquest fi i deixar-los miccionar en les façanes d’edificis i mobiliari 
urbà.  

¾ A més, la comissió reiterada d’una infracció lleu es considerarà greu. 

Article 22è. Infraccions molt greus:  

¾ El consum de drogues a la via i als espais públics.  
¾ Abocar al clavegueram productes sòlids, corrosius o perillosos.  
¾ Contaminar l’atmosfera amb nivells més elevats dels permesos.  
¾ No dipositar els residus en els contenidors corresponents.  
¾ Dur sense morrió gossos la perillositat dels quals hagi estat constatada.  
¾ A mes, la comissió reiterada d’una infracció greu es considera com a molt greu. 



 
Article 23è. Graduació de les infraccions 

Per la graduació de les infraccions es tindran en compte els supòsits següents:  

¾ La reiteració d’infraccions del mateix tipus.  
¾ La transcendència social dels fets i la naturalesa del perjudici ocasionat.  
¾ La voluntat manifesta de la persona infractora. 

Article 24è. Sancions.  

Les sancions que s’imposaran a les persones infractores seran les següents:  

¾ Per a infraccions catalogades com a lleus , multes de fins a 60 €.  
¾ Per a infraccions catalogades com a greus, multes compreses entre 60 / 150€.  
¾ Per infraccions catalogades com a molt greus, multes compreses entre 105 / 300€.  

Com a sanció accessòria, es retirarà la llicència municipal, quan en l’exercici del dret 
concedit es produís una infracció molt greu. 

 
 
DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple ordinari de data 22 de juny de 2021 i 
publicada de forma definitiva al Butlletí Oficial de la Província núm. 172 de data 6 de 
setembre de 2021.  

Aquesta ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació íntegra al Butlletí 
Oficial de la Província i serà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. 

 


