ORDENANÇA MUNICIPAL NÚMERO 1
DE CONVIVÈNCIA I BON GOVERN
‘L’Ajuntament de Porreres, amb l’ànim de reforçar i facilitar la convivència dels seus veïns
i visitants, i per facilitar la seva difusió i coneixement general, realitza aquesta ordenança,
tot desitjant que amb l’observança i el compliment d’aquesta per part de tots, aconseguim el
benestar social i la qualitat de vida que espera i mereix tota persona que es trobi en aquest
municipi.
Fent honor a la consecució d’aquesta finalitat, es pretén harmonitzar de manera equànime
l’interès públic i privat, amb la finalitat de garantir la convivència de veïns, visitants i
empresaris del terme.
La convivència en comunitat és la base del progrés humà i aquesta, de per si, implica
l’acceptació i compliment d’algunes normes socials que fan possible l’exercici dels drets
individuals de les persones alhora que els fa compatibles amb l’exercici dels drets dels
altres. Amb la finalitat de vetllar pel lliure exercici d’aquests drets, es fa necessària
l’actuació contra actituds antisocials que per minories poden ser exercides de formes molt
diverses, més o menys greus, en les mateixes vies urbanes, sobre el seu mobiliari, parcs,
edificis públics i privats, i molt especialment en zones d’espectacles i esbargiment, així com
sobre altres béns i drets que suposen un detriment de la qualitat de vida i de la imatge del
municipi i dels seus veïns.
En vista d’aquest objectiu, la present Ordenança de convivència i bon govern es planteja
com una ferramenta destinada a clarificar o renovar algunes normes de convivència,
potenciant l’àmbit essencial de les relacions humanes, fet que no s’ha d’entendre com un
afany regulador de la vida de les persones, sinó com un instrument per a la resolució de
conflictes i la millora de la tranquil·litat, seguretat i imatge del municipi davant la
ciutadania i el món.
Títol I: Disposicions Generals
Capítol primer: objecte i àmbit de l’Ordenança.
Article 1. La present ordenança té per objecte regular l’actuació de l’Administració
municipal en relació amb les activitats privades que afectin els àmbits personals i dels béns i
que tinguin transcendència en l’aspecte públic i de convivència ciutadana, determinant els
drets de les autoritats locals en relació amb la competència municipal i amb els interessos
generals del veïnat.
Article 2. L’àmbit territorial de l’Ordenança es circumscriu al terme municipal de Porreres.

Capítol segon: drets i deures dels habitants.
Article 3. Els habitants del terme exerceixen els drets reconeguts per la legislació vigent i en
la present Ordenança. El municipi, en l’àmbit de les seves competències vetllarà
especialment pels drets dels seus ciutadans en les matèries de competència municipal, així
com qualssevol altres de legítim exercici per part de les entitats locals que es considerin
d’interès general.
Article 4. L’Ajuntament de Porreres facilitarà la més àmplia informació sobre la seva
activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida local, articulant, a través de les
actuacions administratives que siguin procedents, els mitjans necessaris perquè els
ciutadans i les seves organitzacions estiguin suficientment informades de l’activitat
municipal i puguin participar en l’elaboració de projectes d’interès general. Les peticions
d’informació hauran de ser suficientment raonades, llevat que es refereixin a obtenció de
certificacions d’acords o resolucions.
Els ciutadans que vulguin intervenir a les sessions plenàries de la corporació ho hauran de
sol·licitar mitjançant escrit presentat per registre d’entrada amb una antelació mínima de 24
hores i les intervencions tindran una durada màxima de 2 minuts. Les intervencions es
duran a terme un cop finalitzada la sessió plenària ordinària per la qual cosa s’obrirà un torn
obert de precs i preguntes del públic assistent’.
Article 5. A través de les normes que consideri convenients, l’Ajuntament de Porreres
promourà el desenvolupament de les associacions per a la defensa dels interessos generals o
sectorials dels veïns, els facilitarà la més àmplia informació sobre les seves activitats i, dins
de les seves possibilitats, l’ús dels mitjans públics i l’accés a ajudes econòmiques per a la
realització de les seves activitats, i impulsarà la seva participació en la gestió de la
corporació, sense menyscabar les competències i facultats de decisió dels seus òrgans propis
de govern.
‘Les associacions o entitats ciutadanes que estiguin degudament inscrites en el Registre
municipal podran intervenir a les sessions plenàries de la corporació. La intervenció del
president de l’entitat tindrà una durada màxima de 5 minuts. En el cas que la persona que
intervingui no sigui el seu president s’ha de comunicar a l’ajuntament per escrit per registre
d’entrada amb una antelació mínima de 24 hores la persona que representarà l’entitat. Les
intervencions es duran a terme un cop finalitzada la sessió plenària ordinària per la qual
cosa s’obrirà un torn obert de precs i preguntes del públic assistent’.
Article 6. Tots els habitants del municipi estaran obligats per les normes i disposicions
contingudes en la present ordenança. Igualment afectaran, en allò que resulti d’aplicació,
tota persona que es trobi en el municipi. Article 7. Tot espanyol o estranger que visqui
habitualment en el territori municipal hi haurà de figurar empadronat. Quan la residència es
tingui en més d’un municipi, la inscripció en el padró es realitzarà en el que habiti més
temps a l’any.

Article 7. Tot espanyol o estranger que visqui habitualment en el territori municipal hi haurà
de figurar empadronat. Quan la residència es tingui en més d’un municipi, la inscripció en
el padró es realitzarà en el que habiti més temps a l’any.
Article 8. A part dels deures que s’assenyalen en la legislació vigent, tots els habitants del
municipi i persones que s’hi trobin, estan obligats:
a) a prestar obediència i acatament, respecte i consideració a l’autoritat
municipal, als seus delegats, agents i policies locals en l’exercici de les seves
funcions.
b) a complir les disposicions que els afectin contingudes en aquesta ordenança,
bans de l’Alcaldia i resta d’ordenances o reglaments municipals.
c) a col·laborar amb les autoritats sanitàries en les mesures que s’adoptin per
prevenir la propagació de malalties contagioses i evitar perjudicis a la salut pública.
d) a presentar l’oportú auxili als seus conciutadans i als agents de l’autoritat quan els
ho demanin o quan sigui evident que ho necessiten, en casos extrems o de calamitat
pública.
Article 9. Els propietaris d’immobles afectats per la col·locació dels rètols que contenguin
els noms dels carrers, places i resta de vies públiques, plaques de numeració d’edificis,
indicadors de normes de circulació o de referència a un servei públic, estan obligats a
permetre i suportar que s’hi puguin fixar, així com a respectar-ne la permanència i
visibilitat. També estan obligats a permetre la instal·lació, a les seves parets i façanes, o als
tancats, dels elements que calguin i siguin necessaris per a l’estesa de les línies de
subministrament o dels diferents serveis públics de competència municipal establerts o que
s’estableixin.
Capítol tercer: normes generals de convivència ciutadana.
Article 10. L’actuació personal dins dels àmbits públic i privat, per respecte a la
convivència normal ciutadana, ha de tenir com a límit el punt a partir del qual es puguin
produir pertorbacions o molèsties a tercers.
Article 11. Són d’especial aplicació les normes d’aquesta Ordenança a tota manifestació de
conducta contrària a la normal convivència ciutadana que es produeixi en el terme
municipal, amb imputació de les responsabilitats directes i subsidiàries establertes en les
normes de dret comú. Quan el menyspreu a les normes de convivència i respecte degut a les
persones sobrepassi els límits i àmbit d’aquesta ordenança, es passarà el tant de culpa a la
jurisdicció competent.
Article 12.Serà sancionable tota conducta o fet individual que vagi en contra de les bones
formes, ordre i urbanitat exigible per la convivència social, no es permetran crits, bregues o

baralles i, en general, qualsevol conducta que doni o pugui donar lloc a molèsties als
ciutadans.
Capítol quart: seguretat en els espais públics.
Article 13. L’Ajuntament de Porreres participarà en el manteniment de la seguretat pública
en els termes establerts en la Llei reguladora de les bases de règim local i en el marc de la
Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, i normativa que les desenvolupi o substitueixi.
Article 14. Sense perjudici del que pugui establir-se en el Reglament propi del cos, la
Policia Local de l’Ajuntament de Porreres, pel que fa a la seva relació amb els ciutadans, es
cuidarà especialment:
a) de l’ordenació, senyalització i direcció del trànsit en el nucli urbà, d’acord amb
l’establert en les normes de circulació, i instruir els atestats per accidents de
circulació que ocorrin dins del nucli urbà.
b) de la policia administrativa relativa a compliment d’ordenances, bans i resta de
disposicions municipals.
c) de prestar els auxilis necessaris en casos d’accident, catàstrofe o calamitat
pública.
d) de realitzar totes les actuacions que tendeixin a evitar la comissió d’actes
delictius.
e) de cooperar en la resolució dels conflictes privats, quan siguin requerits per a
això.
f) d’impedir, en l’exercici de la seva actuació professional, qualsevol pràctica
abusiva, arbitrària o discriminatòria que comporti violència física o moral.
g) d’auxiliar i protegir els ciutadans sempre que les circumstàncies ho aconsellin o
siguin requerits per a això, observant en tot moment un tracte correcte i acurat en les
seves relacions amb aquests.
h) d’aquelles altres que li siguin atribuïdes o li puguin ser atribuïdes per la legislació
vigent en cada moment.
Article 15. A l’efecte de garantir la deguda seguretat en els llocs públics, a més de les
normes del Reglament de les activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, els locals
d’espectacles, teatres, cines, camps d’esport, establiments d’hosteleria i restauració i
similars, hauran de complir allò preceptuat en la legislació especial que els regula, tant en el
moment de la seva instal·lació o inauguració com en el seu posterior funcionament.

Article 16. Els propietaris o titulars dels establiments públics, en especial bars, cafeteries i
similars, seran responsables del bon ordre en el seu establiment. A aquest efecte, queden
obligats a:
- no facilitar begudes alcohòliques a aquelles persones que, notòriament, es trobin
en estat d’embriaguesa.
- no facilitar begudes alcohòliques a menors de 18 anys.
- no subministrar menjars o begudes de qualsevol classe fora de l’àmbit de
l’establiment, s’entén per àmbit de l’establiment l’interior del local i, si és el cas, la
seva terrassa, mai la vorera, via pública o espais públics; tot això llevat de
l’existència de llicència municipal per a utilització privativa de zones de domini
públic.
- evitar que els clients surtin a la via pública portant gots o ampolles de
vidre.
Article 17. L’Ajuntament de Porreres podrà obligar aquells establiments en els quals de
forma habitual i reiterada es produeixin alteracions de l’ordre, a establir un servei especial
de vigilància i ordre, dedicat únicament i exclusivament a aquesta finalitat, sense perjudici
que puguin sol·licitar la col·laboració de la Policia Local per evitar els casos de
gamberrisme i altres alteracions de l’ordre que puguin donar-se en els seus establiments.
Títol II: Normes de conducta en l’espai públic, infraccions, sancions i intervencions
específiques.
Capítol primer: atemptats contra la dignitat de les persones.
Article 18. Fonaments de la regulació. Les conductes tipificades com a infraccions en
aquest capítol troben el seu fonament, constitucional i 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 practiques 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 19. Normes de conducta.
1. Resta prohibida en l’espai públic tota conducta de menyspreu a la dignitat de les
persones, així 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 conductes anàlogues.

2. Resten especialment prohibides les conductes anteriorment descrites quan tinguin
com a objecte o s’adrecin contra persones grans, infants i persones amb
discapacitats.
3. En concret, es prohibeixen les actituds d’assetjament entre menors en l’espai públic.
Estaran especialment perseguides les conductes d’agressió o setge a menors
realitzades per grups de menors que actuïn en l’espai urbà.
4. Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica o
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 les conductes descrites en els apartats
anteriors, els organitzadors ho hauran de comunicar immediatament als agents de
l’autoritat.
Capítol segon: degradació visual de l’entorn urbà.
Article 20. Fonaments de la regulació.
1. La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en el dret a gaudir del
paisatge urbà de la ciutat, que és indissociable del correlatiu deure de mantenir-lo en
condicions de neteja, polidesa i ornat.
2. Sense perjudici d’altres infraccions ja previstes en altres ordenances, les pintades i
d’altres conductes d’embrutiment i enlletgiment no només devaluen el patrimoni
públic o privat, palesant llur deteriorament, sinó que principalment provoquen una
degradació visual de l’entorn, tot afectant la qualitat de vida dels veïns o veïnes i
visitants.
3. El deure d’abstenir-se d’embrutar, tacar i deslluir l’entorn troba el seu fonament en
l’evitació de 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.
Article 21.- Pintades i altres expressions gràfiques.
1. És prohibit realitzar tota mena de grafit, pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o
grafisme, amb qualsevol matèria (tinta, pintura, matèria orgànica, o similars) o bé
ratllant la superfície, sobre qualsevol element de l’espai públic, així com a l’interior
o l’exterior d’equipaments, infraestructures o elements d’un servei públic i
instal·lacions en general, inclosos transport públic, equipaments, mobiliari urbà,
arbres, jardins i vies públiques en general. Queden exclosos els murals artístics que
es realitzin amb autorització del propietari o amb autorització municipal.

2. Quan el grafit o pintada es realitzi en un bé privat que es trobi instal·lat de manera
visible o permanent en la via pública, serà necessària, també, l’autorització expressa
de l’Ajuntament.
3. Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva,
lúdica o esportiva o de qualsevol altra índole, vetllaran perquè no es produeixin,
durant la seva celebració, conductes de degradació visual de l’espai utilitzat. Si amb
motiu de qualsevol d’aquests actes es produeixen les conductes descrites en l’apartat
primer d’aquest article, els organitzadors dels actes ho hauran de comunicar
immediatament als agents de l’autoritat.
4. Sense perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o tutors o
tutores o guardadors o guardadores per les accions dels menors d’edat que
depenguin d’ells, aquells seran també responsables directes i solidaris de les
infraccions descrites en aquest article comeses pels menors que es trobin sota la
seva tutela, sempre que consti dol, culpa o negligència, tot incloent la simple
inobservança.
Article 22. Règim de sancions.
1. La realització de les conductes descrites en l’article precedent tindrà la consideració
d’infracció lleu, i serà sancionada amb multa de fins a 750 euros, llevat que el fet
constitueixi una infracció més greu.
2. Tindran la consideració d’infracció greu, sancionable amb multa de 750.01 a 1.500
euros, les pintades o els grafits, quan s’atempti especialment l’espai urbà pel fet de
realitzar-se sobre monuments o edificis catalogats.
Article 23. Intervencions específiques.
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l’autoritat destruiran 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 la persona infractora perquè procedeixi a la
seva neteja, sense perjudici de les sancions que corresponguin per la infracció
comesa.
3. L’Ajuntament, subsidiàriament, podrà netejar o reparar els danys causats per la
infracció, amb càrrec a la persona o persones responsables i sense perjudici de la
imposició de les sancions corresponents. L’Ajuntament es rescabalarà de les
despeses que comporti la neteja o reparació, sense perjudici també de la imposició
de les sancions escaients.

4. Si les persones infractores són menors, es faran els tràmits adients i necessaris per
comprovar si hi concorren indiciàriament les circumstàncies previstes en l’apartat 4
de l’article 23.
5. Quan el grafit o la pintada puguin ser constitutius de la infracció patrimonial prevista
en l’article 626 del Codi penal, els agents de l’autoritat ho posaran en coneixement
de l’autoritat judicial competent, sense perjudici de la continuació de l’expedient
sancionador.

Capítol tercer: necessitats fisiològiques.
Article 24. Fonaments de la regulació.
És fonament de la regulació continguda en aquest capítol la protecció de la salut pública i la
salubritat, el dret de gaudir d’un espai públic net i no degradat, i el respecte a les pautes
generalment acceptades de la convivència ciutadana i de civisme.
Article 25. Normes de conducta.
1. És prohibit fer necessitats fisiològiques, com ara defecar, orinar i altres anàlogues, en
qualsevol dels espais públics d’aquest municipi, llevat de les instal ·lacions o
elements que estiguin destinats especialment a la realització d’aquelles necessitats.
2. Resta especialment prohibida la conducta descrita a l’apartat anterior, quan es realitza
en espais de concorreguda afluència de persones o freqüentats per menors, o
monuments o edificis de catalogació especial, o edificis institucionals o
administratius.
Article 26. Règim de sancions.
1. La conducta descrita en l’apartat 1 de l’article precedent serà constitutiva d’infracció
lleu, i es sancionarà amb multa de fins a 750 euros, tret que el fet constitueixi una
infracció més greu.

Capítol quart: consum de begudes alcohòliques.
Article 27. Fonaments de la regulació.
La regulació que es conté en aquest capítol es fonamenta en la protecció de la salut pública i
la salubritat, el respecte al medi ambient, la protecció dels menors, el dret al descans i
tranquil·litat dels veïns o veïnes, 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
béns 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 28. Normes de conducta.
1. No es permès el consum de begudes alcohòliques en els espais públics, llevat de les
autoritzacions que es puguin atorgar en casos puntuals.
2. Resta especialment prohibit el consum de begudes alcohòliques descrita a l’apartat 1
d’aquest article quan pugui alterar greument la convivència ciutadana. A aquests
efectes, l’esmentada alteració es produeix quan, segons apreciació de l’autoritat
municipal o dels seus agents, concorri algun dels supòsits 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 convidi a l’aglomeració
d’aquests.
b) Quan, com a resultat de l’acció del consum, es pugui deteriorar la tranquil ·litat
de l’entorn o provocar-ne situacions d’insalubritat.
c) Quan el consum s’exterioritzi en forma denigrant per als vianants o la resta
d’usuaris dels espais públics.
d) Quan els llocs es caracteritzin per l’afluència de menors o la presència d’infants i
adolescents.
3. Llevat que hi hagi autorització municipal específica per a l’expedició de begudes,
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 les conductes descrites en els dos apartats
anteriors, els organitzadors dels actes ho comunicaran immediatament als agents de
l’autoritat.
4. Sense perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares, tutors o
tutores, guardadors o guardadores per les accions dels menors d’edat que depenguin
d’ells, aquells seran també responsables directes i solidaris de les infraccions
comeses pels menors d’edat, sempre que consti culpa o negligència per la seva part.
5. Tot recipient de beguda ha de ser dipositat en els contenidors corresponents i, si és el
cas, en les papereres situades a l’espai públic. Queda prohibit llençar al terra o
dipositar a la via pública recipients de begudes com ara llaunes, ampolles, gots, o
qualsevol altre objecte.
Article 29. Règim de sancions.
1. La realització de les conductes descrites a l’apartat 1 de l’article precedent serà
constitutiva d’una infracció lleu, i es sancionarà amb multa de fins a 750 euros, tret
que els fets siguin constitutius d’una infracció més greu.

Article 30. Intervencions específiques.
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l’autoritat destruiran les
begudes, els envasos o els altres elements objecte de les prohibicions, així com els
materials o els mitjans emprats. Les begudes alcohòliques i els aliments intervinguts
podran ser destruïts immediatament per raons higienicosanitàries.
2. Si les persones infractores són menors, es practicaran les diligències necessàries per
comprovar si hi concorren indiciàriament les circumstàncies previstes en l’apartat 4
de l’article 38, per tal de procedir, també, a la seva denúncia.
3. Per garantir la salut de les persones afectades pel consum d’alcohol, així com per evitar
molèsties greus als ciutadans i ciutadanes, els agents de l’autoritat, quan s’escaigui,
podran sol·licitar la participació dels serveis sanitaris corresponents.

Capítol quint: activitats vandàliques en l’ús del mobiliari urbà
Article 31. Fonaments de la regulació.
Amb les conductes tipificades com a infracció en aquest capítol es protegeix l’ús racional
de l’espai públic, el respecte a les persones i béns, la seguretat, la salut i integritat física de
les persones o el patrimoni municipal.
Article 32. 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 béns.
2. Queden prohibits els actes de deteriorament greu, com ara destrosses dels espais
públics o de les seves instal·lacions o dels elements, siguin mobles o immobles, no
derivats de les alteracions de la seguretat ciutadana previstes a l’apartat 1 anterior.
3. 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 en l’espai públic les conductes descrites en els
dos apartats anteriors, els organitzadors dels actes ho hauran de comunicar
immediatament als agents de l’autoritat.
4. Sense perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o tutors dels
quals depenguin els menors, seran també responsables directes i solidaris de les
infraccions comeses pels menors d’edat, sempre que hi consti culpa o negligència
per part d’aquells.

Article 33. Règim de sancions.
1. Sense perjudici de la legislació penal i de protecció de la seguretat ciutadana, les
conductes descrites a l’apartat 1 de l’article precedent són constitutives d’infracció
molt greu, i seran sancionades amb multa de 1.500,01 a 3.000 euros.
2. Sense perjudici de la legislació penal i de protecció de la seguretat ciutadana, els
actes de deteriorament descrits a l’apartat 2 de l’article precedent són constitutius
d’infracció greu, i es sancionaran amb multa de 750,01 a 1.500 euros.
Article 34. Intervencions específiques
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, si escau, els agents de l’autoritat
retiraran i intervindran cautelarment els materials, el gènere, o els mitjans emprats.
2. Si la persona infractora és un menor, es practicaran les diligències necessàries per
comprovar si hi concorren indiciàriament les circumstàncies previstes en l’apartat 4
de l’article 54, per tal de procedir, també, a la seva denúncia.
3. Quan la presència estàtica de grups de persones, atesa la seva actitud incívica, pugui
alterar la seguretat, la convivència i es vegin afectats béns públics o privats, podrà
procedir-se a la privació del dret a la permanència en el lloc objecte de conflicte. La
privació del dret a la permanència en les zones privades, descrites en el paràgraf
anterior, únicament podrà executar-se prèvia denúncia del titular de bé afectat.

Títol III: Remors i olors
Article 35. Tots els ciutadans estan obligats a respectar el descans dels veïns i a evitar la
producció de remors i olors que alterin la convivència normal.
Article 36. Sense perjudici de la reglamentació especial vigent en matèria d’instal·lacions
industrials i vehicles de motor, d’espectacles públics i de protecció del medi ambient o
qualsevol altra activitat generadora de remors, es prohibeix l’emissió de qualsevol remor
domèstica que pel seu volum o horari excedeixi dels límits que exigeix la tranquil·litat
pública així com l’emissió d’olors molestes o perjudicials per a les persones.
Article 37. Els conductors i ocupants de vehicles s’abstindran de posar a
elevada potència els aparells reproductors de so quan circulin o estiguin parats/estacionats.
Article 38. Queda prohibit portar metxes enceses i disparar petards, coets i tota classe
d’articles pirotècnics que puguin produir remors o incendis sense autorització prèvia de
l’Administració.

Article 39. Règim sancionador.
1. Les accions o omissions que en relació amb allò que disposa el present títol
produeixin molèsties o atemptin contra la normal convivència ciutadana,
comportaran la sanció de fins a 750 euros en el cas d’infraccions lleus, que seran les
comeses en horari diürn, i de 750,01 a 1.500 euros en els supòsits d’infraccions
greus, que seran les comeses en horari nocturn, amb excepció d’allò que disposa
l’article 80, considerades sempre lleus.
2. S’entendrà per horari diürn la franja horària disposada entre les 08 i les 22 hores, i
horari nocturn l’existent entre les 22 i les 08 hores.
Article 40. Intervencions específiques.
Quan en la comissió de les infraccions descrites en el present títol intervinguin aparells
reproductors de so, aquests podran ser intervinguts per part dels agents de l’autoritat en
l’exercici de les seves funcions, quedaran sota la seva¡ custòdia en els termes establerts en
la present Ordenança. Així mateix podran procedir a la incautació d’altres elements amb
iguals finalitats.
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