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PREÀMBUL 

Tota societat ha de tenir uns valors fonamentals, així com uns comportaments singulars i 
propis compartits per les persones membres. El nostre municipi és un espai col·lectiu en el qual 
totes les persones tenen dret a trobar les condicions per a la seva realització personal, política i 
social, en un entorn ambiental òptim, la qual cosa implica assumir necessàriament els deures de la 
solidaritat, el respecte mutu i la tolerància. 
 

Els ciutadans i les ciutadanes de Ripollet s’han de caracteritzar i de fet es caracteritzen pel 
seu talant solidari, tolerant i respectuós amb la resta de ciutadania. 

 
No obstant això, existeixen col·lectius minoritaris que manifesten actituds poc 

respectuoses amb el medi urbà que els envolta i amb la resta de la ciutadania. 
 

Aquesta Ordenança de Convivència vol ser una eina que contribuirà a construir el municipi 
com el projecte col·lectiu dels ripolletencs i ripolletenques, esdevenint una resposta democràtica i 
equilibrada a aquestes noves situacions i circumstàncies, basant-se, d’una banda, en el 
reconeixement del dret de tothom a comportar-se lliurement en els espais públics i a ésser 
respectats en la seva llibertat; però, d’altra banda, també, en la necessitat que tothom assumeixi 
determinats deures de convivència i de respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts als 
altres, així com al manteniment de l’espai públic en condicions adequades. 

 
La present Ordenança de Convivència es desenvolupa com un nou instrument vàlid i 

actualitzat que permetrà avançar en la direcció de: 
 
• Fer que Ripollet sigui, de manera gradual, un municipi més amable, acollidor i sostenible, 

per viure-hi i conviure-hi, on el diàleg, la tolerància i el respecte formin part del nostre 
comportament quotidià. 

 
• Garantir els drets i deures de la ciutadania de Ripollet respectant els principis bàsics 

d’igualtat i de no-discriminació. 
 
• Promocionar els valors d’adhesió i de solidaritat, amb especial cura vers aquelles 

persones que tenen major dificultat d’accessibilitat i d’inserció social. 
 
• Promoure el compromís de defensar i prestigiar socialment el patrimoni públic i històric de 

la ciutadania com un bé col·lectiu que cal protegir 
 
• Assumir el que disposa la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat 

segons la voluntat manifestada per la seva adhesió del Ple Municipal de data 29 de gener 
de 2009. 

 
La diversitat d’elements que integren el dret a gaudir d’un estàndard de convivència ha fet que 

a l’Ordenança hi conflueixin regulacions de qüestions diverses que, això no obstant, tenen un 
denominador comú: la vocació de regular de forma positiva els drets i els deures inherents al 
respecte dels drets d’altres persones. 

 
Els drets de la ciutadania a gaudir dels espais públics en condicions de seguretat, a no patir 

una contaminació acústica abusiva i a no suportar situacions de risc o de perill injustament 
causades ni accions que limitin la seva intimitat i el seu benestar es consagren en aquesta 
Ordenança. 

 
Amb la finalitat de garantir la protecció ciutadana, en definitiva, aquesta Ordenança regula, 

sense perjudici de l’aplicació de la normativa específica que sigui aplicable, totes les conductes 
que, per acció o omissió, a la via pública o en espais privats, afectin la vida en comunitat 
conculcant aquests drets. 
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I tot això essent conscients que per a l’assoliment d’aquests objectius no n’hi ha prou amb 
l’exercici per part de l’autoritat municipal de la potestat sancionadora que, en ocasions, també és 
necessària, sinó que cal també que l’Ajuntament dugui a terme altres actuacions per promoure els 
valors de convivència i civisme al municipi i per atendre convenientment aquelles persones que ho 
puguin necessitar. 

 
Vers una societat rica en complexitat, el civisme és una preocupació, un sentit de la 

responsabilitat per la cosa pública. Representa el mínim que una societat pot demanar perquè les 
persones es respectin entre si i respectin les coses que són de tots i totes. 

 
Sent l’Administració la responsable d’establir les mesures preventives, formatives, 

reeducadores i reparadores, destinades a promoure més consciència cívica i més respecte pels 
drets de la resta, ha de desenvolupar una doble tasca preventiva-formativa i reparadora-
sancionadora per reeducar, sancionar les accions que conculquin l’exercici dels drets i que 
atemptin contra els béns públics o privats, sempre sense perjudici de la normativa específica 
aplicable al respecte. 
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CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1 .OBJECTE. FINALITAT. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
1. La present Ordenança té per objecte preservar l’espai públic com un lloc de convivència i 
civisme, en el qual totes les persones puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats amb ple 
respecte a la dignitat i als drets de la resta de ciutadania, i a la pluralitat d’expressions culturals, 
polítiques, lingüístiques, i/o religioses, així com de les formes de vida existents al municipi de 
Ripollet 
 
2. Aquesta Ordenança es concep amb la finalitat de donar resposta a les demandes ciutadanes i 
en defensa dels drets i deures de la comunitat. 
 
Article 2. MESURES DE L’AJUNTAMENT PER FOMENTAR LA CONVIVÈNCIA  
 
1. L’Ajuntament durà a terme les polítiques de foment de la convivència i el civisme que siguin 
necessàries a fi d’aconseguir que les conductes i actituds de les persones que són al municipi 
s’adeqüin als estàndards mínims de convivència amb l’objectiu de garantir el civisme i de millorar 
en conseqüència la qualitat de vida a l’espai públic. 
 
2. Concretament, i sens perjudici de les altres actuacions que es puguin acordar, l’Ajuntament: 
 

a) Durà a terme les campanyes informatives i de comunicació que siguin necessàries, amb 
la intensitat i durada oportuna i utilitzant els mitjans adequats per arribar a les comunitats o 
col·lectius específics, sobre la necessitat de garantir i fomentar la convivència i de 
respectar els drets de les persones i el propi espai públic. 
 
b) Desenvoluparà les polítiques actives necessàries per garantir la convivència, fomentar 
els acords i evitar l’exercici de la ciutadania irresponsable. A aquest efecte, l’Ajuntament 
realitzarà tasques de mediació en els conflictes que puguin generar-se per als usos 
diversos en un mateix espai públic. 
 
c) Desenvoluparà polítiques de foment de la convivència i el civisme consistents en la 
realització de campanyes divulgatives, publicitàries, informatives o documentals; en la 
celebració de conferències i taules rodones; en la convocatòria de premis i concursos 
literaris, periodístics o fotogràfics; i en totes les altres iniciatives que es considerin 
convenients i que girin entorn de qüestions relacionades amb la convivència i el civisme a 
Ripollet. 
 
d) Estimularà el comportament solidari dels ciutadans i les ciutadanes als espais públics 
per tal que prestin ajuda a les persones que la necessitin per transitar o orientar-se, que 
hagin patit accidents, o que es trobin en circumstàncies similars. Es fomentaran també 
altres actituds de solidaritat que contribueixin a fer que la ciutat sigui més amable i 
acollidora, especialment amb aquelles persones que més ho necessitin. 
 
e) Impulsarà la subscripció d’acords de col·laboració amb entitats i associacions 
ciutadanes, culturals, socials, empresarials, turístiques, esportives o de qualsevol altra 
índole per tal de fomentar entre els seus membres la seva col·laboració activa amb les 
campanyes i iniciatives diverses a favor de la convivència i el civisme a la ciutat, així com 
per donar a conèixer i fomentar el respecte a les seves normes bàsiques. 

 
3. Per tal de garantir la màxima eficàcia de les actuacions que s’impulsin o es realitzin des de 
l’Ajuntament per promocionar i fomentar la convivència i el civisme a la ciutat, i sempre que es 
consideri necessari en atenció a les persones destinatàries i a la seva pròpia finalitat, les 
esmentades actuacions municipals podran adaptar-se a les circumstàncies lingüístiques, culturals, 
socials, religioses o de qualsevol altra índole de les persones a les quals vagin destinades a fi que 
aquests puguin comprendre adequadament els missatges i assumir com a propis els valors de 
convivència i civisme. 
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Article 3. DIFUSIÓ DE L’ORDENANÇA  
  
1. L’Ajuntament donarà a conèixer el contingut de l’Ordenança als ciutadans i ciutadanes de 
Ripollet a través dels mitjans de comunicació locals, amb una distribució el màxim d’estesa 
possible. 
 
2. Per tal de facilitar i donar la màxima difusió d’aquesta Ordenança, es dipositarà un exemplar en 
cada un dels edificis municipals destinats a l’atenció ciutadana i es procurarà l’existència d’un 
exemplar en cada una de les associacions veïnals i les altres entitats de la ciutat. 
 
 
Article 4. OBLIGACIÓ DE COMPLIMENT I COMPETÈNCIA SA NCIONADORA 
 
La competència per a la incoació del procediment sancionador i per a la imposició de les sancions 
correspon a l’Alcaldia, que la pot delegar en els membres de la corporació.  
 
ARTICLE 5. MESURES POLICIALS DIRECTES 
 
1. Els agents de l’autoritat exigiran en tot moment el compliment immediat de les disposicions 
previstes en aquesta Ordenança i, sens perjudici de procedir a denunciar aquelles conductes que 
transgredeixin les normes juridicopenals, podran requerir verbalment a les persones que no 
respectin les normes a cessar en la seva actitud o comportament, advertint-los que en cas de 
resistència poden incórrer en responsabilitat penal per desobediència. 

 2. Quan la infracció comesa provoqui, a més d’una pertorbació de la convivència ciutadana i del 
civisme, un deteriorament de l’espai públic, es requerirà al seu causant que procedeixi a la seva 
reparació, restauració o neteja immediates, quan sigui possible. En cas contrari, la persona 
infractora s’haurà de fer càrrec de l’import de les despeses de reparació, neteja o restauració. 

3. En cas de resistència a aquests requeriments i sens perjudici del que es disposa a l’apartat 1 
d’aquest article, les persones infractores podran ser dispersades, complint en tot cas amb els 
principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat. 

 4. A l’efecte de poder incoar el corresponent procediment sancionador, els agents de l’autoritat 
requeriran a la persona presumptament responsable que s’identifiqui. Si no s’aconsegueix la 
identificació de la persona que ha comès una infracció, per qualsevol mitjà al seu abast, els agents 
de l’autoritat podran requerir-la perquè, a l’objecte d’iniciar l’expedient sancionador de la infracció 
comesa, els acompanyi a les dependències policials més pròximes per a realitzar les diligències 
d’identificació, a aquest únic efecte i pel temps imprescindible, informant a la persona infractora 
dels motius del requeriment d’acompanyament. 

Els agents de l’autoritat informaran la persona infractora que la negativa a identificar-se pot 
esdevenir una infracció penal amb privació de la llibertat d’ambulatòria fins que no es realitzin les 
corresponents diligències d’identificació. 

5. En els procediments sancionadors que s'instrueixin en aplicació d'aquesta Ordenança, els fets 
constatats per agents de l'autoritat tenen valor probatori d'acord amb la normativa aplicable a 
l'efecte, sens perjudici d’altres proves que puguin aportar les persones interessades. 

6. Als expedients sancionadors que s’instrueixin, i amb els requisits que corresponguin d’acord 
amb la legislació vigent, s’hi podran incorporar imatges dels fets denunciats, ja sigui en fotografia, 
filmació digital o altres mitjans tecnològics, que permetin acreditar els efectes recollits a la 
denúncia formulada d’acord amb la normativa vigent aplicable. En tot cas, la utilització de 
videocàmeres requerirà, si s’escau, les autoritzacions previstes en la legislació aplicable, així com 
el seu ús d’acord amb els principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat. 

CAPÍTOL II:DRETS I DEURES DE LA CIUTADANIA  
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Secció primera. DRETS I DEURES DE LA CIUTADANIA 
 
Article 6. DRETS DE LA CIUTADANIA EN RELACIÓ AMB LA  CONVIVÈNCIA PÚBLICA A LA 
CIUTAT 
 
El municipi és un espai públic on les relacions ciutadanes han d’articular-se sota els principis de 
respecte, tolerància, seguretat ciutadana i salubritat ambiental. D’acord amb aquest principis són 
drets: 
 

1. Gaudir dels espais públics en condicions adients d’higiene, seguretat ambiental, sonoritat i 
tranquil·litat, així com fer ús del mobiliari urbà conforme al seu destí en condicions d’ornat i 
seguretat idònies. 

 
2. Fer ús de les vies públiques destinades respectivament al pas i a la circulació de persones 

i vehicles. 
 
3. Ser tractats de manera respectuosa en la manifestació pública de les seves creences i 

ideologia sempre que aquestes no se signifiquin com a contràries de la Constitució o als 
drets humans, i s’exerceixin amb les autoritzacions adients a cada cas. 

 
4. Gaudir en els espais privats dins d’uns estàndards de salubritat sonora, d’higiene i de 

respecte que assegurin la convivència i la tranquil·litat. 
 
5. Rebre un tracte respectuós i digne de la resta de persones. 
 
6. Fer ús dels serveis públics en les condicions de normalitat i amb els estàndards de qualitat 

fixats per l’Ajuntament. 
 
  
Article 7. DEURES DE LA CIUTADANIA EN RELACIÓ AMB L A CONVIVÈNCIA A LA 
CIUTAT 

 
1. Com a premissa general de comportament, ningú no pot, amb el seu comportament a la 

via pública i als espais públics, menystenir els drets de les altres persones, ni la seva 
llibertat d’acció, ni ofendre les conviccions ni les pautes de respecte mutu, tolerància i 
conservació de l’entorn. 

 
2.  Mantenir un tracte respectuós i correcte amb el personal que integra l’Administració 

municipal i agents de l’autoritat en correspondència al deure del personal de 
l’Administració de mantenir un tracte acurat i respectuós amb la ciutadania. 

 
3. Fer ús diligent dels espais públics i del mobiliari urbà, de forma que: 
 

a. S’evitin accions que puguin generar situacions de risc o perill per a la salut i la 
integritat física de persones i béns. 

 
b. S’evitin accions que puguin ocasionar danys o alterar el funcionament regular i 

l’estat del mobiliari urbà conforme a la seva finalitat, o que en comportin la 
degradació visual o d’ornat. 

 
4. Respectar el lliure exercici dels drets reconeguts a la resta de ciutadania en aquesta 

ordenança i en la resta de normatives. 
 
5. Respectar la convivència, la tranquil·litat ciutadana, el medi ambient urbà i la seguretat de 

les persones evitant la comissió d’actes que puguin deteriorar-les. 
 

6. Respectar la tranquil·litat i els estàndards ambientals de la convivència familiar o individual 
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de la resta de ciutadania, tot i desenvolupar-se en els espais privats. 
 
7. Evitar el desenvolupament d’accions que atemptin contra els drets reconeguts en aquesta 

ordenança i en la resta de normatives. 
 
8. De conformitat amb aquesta ordenança, en el marc de les seves competències i d’acord 

amb la legislació estatal i autonòmica, correspon a l’Ajuntament promoure i desenvolupar 
les condicions i els serveis necessaris per a garantir l’exercici dels drets i el compliment de 
les obligacions per part dels ciutadans. 
 

9. L’autoritat ha de promoure el principi bàsic de convivència i el respecte pel que fa a la 
diversitat ètnica, sexual, política, ideològica, cultural, d’identitat de gènere etc. Igualment, 
ha d’evitar qualsevol actitud o pràctica que conculqui el dret a la intimitat, a la convivència 
ciutadana pacífica, a l’ús dels espais i béns públics i, en definitiva, al lliure exercici dels 
drets i llibertats legalment reconeguts i garantits.  

 
10. En el cas de les persones estrangeres, als efectes de la sol·licitud del permís d’adequació 

de la vivenda per al reagrupament, del grau d’integració social per a l’arrelament social o 
del l‘adequació de la vivenda per renovació de residència per reagrupament familiar 
previst a les normatives vigents sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva 
integració social, l’Ajuntament, a petició de la persona sol·licitant, i en reconeixement a la 
seva col·laboració en el foment de la convivència i el civisme a la ciutat de Ripollet, ho 
podrà fer constar en la corresponent proposta d’informe d’immigració. 

 
11.  Igualment, d’acord amb allò que preveu la legislació, quan la col·laboració de la persona 

estrangera a favor de la convivència i el civisme a la ciutat sigui d’una especial intensitat i 
eficàcia, l’Ajuntament, a instància d’aquella, i a efectes que pugui sol·licitar la regularització 
de la seva situació legal, podrà fer constar aquesta col·laboració a la proposta d’informe 
corresponent a la seva demanda.  

 
Secció segona. COMPORTAMENT GENERAL A LA VIA PÚBLIC A I ALS ESPAIS PÚBLICS 
 
Article 8. DEFINICIÓ DE MOBILIARI URBÀ 
 
 Es considera mobiliari urbà el de titularitat municipal o ús públic que serveix 
d’ornamentació, suport de serveis i activitats d’esplai i recreatives: 
 

• Papereres. 
• Fonts públiques i estanys. 
• Jocs infantils i d’àrees esportives. 
• Jardineres. 
• Bancs. 
• Marquesines i pals de parada de transport. 
• Suports publicitaris. 
• Contenidors i mini deixalleries. 
• Escultures i monuments. 
• Aparcament de bicicletes. 
• Elements de suport de jardineria. 
• Cons, tanques i senyals mòbils i altra senyalització circulatòria mòbil. 
• Màquines expenedores de tiquets per a aparcament amb horari limitat. 
• Màquines expenedores de preservatius de la xarxa pública. 
• Connexions de servei i quadres elèctrics. 
• Fanals. 
• Enllumenat. 
• Senyalització informativa. 
• Altres elements de titularitat municipal o ús públic. 
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Article 9. ACTES I CONDUCTES PROHIBITS 
 
1. No son permeses les conductes vandàliques, agressives o negligents en l’ús del mobiliari urbà, 
especialment aquelles que generin situacions de risc o perill per a la salut i la integritat física de les 
persones o els béns. 
 
2. No és permès realitzar qualsevol tipus de pintada o col·locar cartells, reclams publicitaris, 
propaganda i similars a la via pública, a façanes d’edificis públics, als elements del mobiliari urbà i 
als espais comuns (propaganda comercial, venda de béns mobles i/o immobles, etc.), excepte les 
autoritzades per l’autoritat municipal i als llocs i espais habilitats a tal efecte.  
 
3. No són permesos els actes de deteriorament greu, com ara destrosses dels espais públics o les 
seves instal·lacions o elements, siguin mobles o immobles, derivats de les alteracions de la 
seguretat ciutadana previstes a l’apartat 1 anterior. 
 
Article 10. RESPONSABILITAT DELS ACTES COMESOS PER MENORS 
 
Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares, o tutors o tutores o 
guardadors o guardadores per les accions de menors d’edat que siguin dependents, aquells seran 
també responsables directes i solidaris de les infraccions comeses pels menors d’edat sempre 
que, per la seva part, consti dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple inobservança. 
 
Article 11. CONDUCTES EN SITUACIONS D’EMERGÈNCIA 
 
La ciutadania, dins de les seves possibilitats, té el deure de: 
 

a) Ajudar als seus veïns i veïnes en les situacions d’especial necessitat. 
 
b) Cooperar amb l’autoritat municipal a fer complir la present ordenança, donant part 
d’aquelles situacions, danys o actituds que poguessin anar en detriment dels objectius que 
es proposa protegir. 
 
c) Col·laborar amb l’autoritat municipal a pal·liar les conseqüències d’eventuals sinistres 
o catàstrofes i fins a evitar-les, si estigués al seu abast. El comportament de la ciutadania 
en situacions d’emergència, com inundacions, incendis, riuades, nevades o qualsevol altra 
situació excepcional, s’adequarà en cada moment a les normes de col·laboració i 
solidaritat ciutadana i haurà de complir els plans generals de protecció civil i els plans 
d’emergència específics. 
 

Article 12. CONDUCTES I/ O CELEBRACIÓ DE FESTES, AC TIVITATS I ESPECTACLES 
PÚBLICS 
 
1. L’Ajuntament podrà autoritzar la celebració de festes o activitats específiques als espais públics 
i fixarà les normes que regiran com a condició, donades les característiques de l’acte i l’espai 
públic sol·licitat. 
 
2. Les persones organitzadores seran responsables del compliment de les condicions establertes 
per l’Administració municipal, així com del respecte del recinte i dels elements i béns públics que hi 
hagi instal·lats. 
 
Article 13. CONSUM I/O VENDA DE DROGUES IL·LEGALS, ALCOHOL I TABAC 
 
1. Llevat que disposi d’autorització municipal, no es podrà consumir begudes alcohòliques a la via, 
transports públics o qualsevol altre espai de pública concurrència, així com la tinença i el consum 
de drogues il·legals o estupefaents a la via, transports públics o qualsevol altre espai de pública 
concurrència i també l’abandonament en aquests espais dels estris, instruments, envasos i 
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embalatges utilitzats per al seu consum. 
 
2. L´ Ajuntament donarà suport i promourà les iniciatives ciutadanes destinades a l’orientació de 
persones amb situació de dependència a substàncies addictives . 
 
3. Els establiments públics on es venguin begudes alcohòliques o tabac hauran de complir la 
legislació vigent i especialment la normativa referent als menors. L’incompliment d’aquestes 
normes suposarà la sanció administrativa corresponent, així com la incoació immediata 
d’expedient per procedir a la clausura de l’establiment, sense perjudici de donar-ne compte a les 
altres administracions públiques competents en la matèria, a fi que procedeixin a imposar les 
sancions governatives o judicials que corresponguin. 
 
5. La tolerància del consum, venda o distribució de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies 
psicotròpiques en locals o establiments públics o la falta de diligència en ordre a impedir-ho per 
part de les persones propietàries, administradores o encarregades dels locals o establiments, 
comportarà la imposició de la sanció corresponent, sense perjudici de qualsevol altra acció Legal. 
 
6. No és permesa la promoció pública de totes les substàncies que puguin generar dependència i 
siguin nocives per a la salut, la distribució gratuïta de mostres, així com, en general, totes aquelles 
activitats de publicitat o promoció que incompleixen les exigències legals.  
 
Article 14. FOCS I ACTIVITATS PIROTÈCNIQUES/VENDA  
 
1. Queda expressament prohibit encendre foc en qualsevol indret del municipi, llevat de les zones 
considerades agrícoles, aquells autoritzats o habilitats expressament i en els períodes que el 
departament corresponent de la Generalitat autoritzi, seguint sempre els tràmits pertinents. 
 
2. Per les festivitats de Sant Joan i altres festes locals, els tradicionals focs seran permesos 
respectant les condicions següents: 
 

a) Instància sol·licitant autorització a l’Ajuntament indicant l’indret del foc i el responsable 
del mateix. 

 
b) Una vegada obtinguda l’autorització, els focs s’hauran d’encendre seguint sempre les 

indicacions dels Bombers i de la Policia Local, especialment pel que fa referència a les 
distàncies de façanes, mantenint distància de les zones boscoses, edificis, fils elèctrics 
o altres, i volum del material inflamable. 

 
3. No és permès disparar coets, petards i en general focs artificials a la via pública sense 
autorització prèvia, llevat del període d’autorització municipal de venda d’articles de pirotècnia al 
voltant de la revetlla de Sant Joan, Festa Major de Ripollet o altres festivitats populars, respectant 
en tot moment la seguretat i la salut de les persones i els elements del mobiliari urbà.  
 
Article 15. JOCS I JUGUESQUES  
 

1. La pràctica de jocs de pilota, monopatí o similars a la via i espais públics estarà subjecta al 
principi general de respecte a les altres persones, i es procurarà, en tot cas, no causar 
molèsties a vianants o al veïnat, ni permetre el deteriorament dels béns, tant públics com 
privats. 
 
2. No és permesa la pràctica de jocs a l’espai públic i de competicions esportives massives i 
espontànies que pertorbin els legítims drets dels veïns i veïnes o dels altres usuaris de l’espai 
públic. 
 
3. La circulació amb bicicleta i amb mitjans de locomoció no motoritzats podrà fer-se per la 
calçada i per les àrees destinades a aquesta finalitat, ja siguin carrils bici, camins verds o 
similars. Donat que en la majoria de vies pedalables de Ripollet es comparteix l’espai amb 
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altres persones usuàries, motoritzats o no, tothom haurà de respectar mútuament i mantenir 
unes velocitats de circulació que facilitin la convivència. 

   
4. Les mateixes condicions de conducció seran requerides per circular amb patins, monopatins 
així com altres aparells de locomoció semblants, llevat de les zones expressament habilitades. 
No és permesa la utilització d’escales per a vianants, elements per a l’accessibilitat de 
persones discapacitades, baranes, bancs, passamans, o qualsevol altre element del mobiliari 
urbà, per a les acrobàcies amb patins, monopatins així com altres aparells de locomoció 
semblants, llevat de les zones expressament habilitades. 
 
5. No és permès el pas de bicicletes i similars per sobre de talussos, gespa, parterres i 
plantacions, saltar per sobre d’arbustos i altres instal·lacions ni circular per les zones 
destinades únicament a vianants. 
 
6. És especialment prohibida la pràctica de jocs amb instruments o d'altres objectes que puguin 
posar en perill la integritat física de les persones que utilitzin l’espai públic, així com la integritat 
dels béns, serveis o instal·lacions, tant públics com privats. 
 
7. És prohibida a la via i als espais públics la pràctica de juguesques que impliquin apostes 
amb diners o béns. 

 
Article 16. NECESSITATS FISIOLÒGIQUES  
 
1. No es permès escopir, defecar i orinar a la via pública, llevat de les instal·lacions o elements que 
estiguin destinats a aquestes finalitats. 
 
2. Resta especialment prohibida la conducta descrita a l’apartat anterior, quan es realitza en 
espais de concorreguda afluència de persones o siguin freqüentats per menors, o es faci en 
monuments o edificis catalogats o protegits. 
 
Article 17. SALUT I HIGIENE 
 
1. La higiene és un imperatiu per a la salut personal i col·lectiva. L’autoritat municipal prendrà cura 
de fomentar-la. Tothom està obligat a col·laborar a l'efecte d'evitar qualsevol acte que hi suposi un 
detriment de la salut individual o col·lectiva. L’autoritat municipal prendrà les mesures més adients 
per promoure la reorientació de les persones que en siguin responsables.  
 
Article 18. ÚS D’ARMES 
 
1.- Les armes d’aire o gas comprimit, airsoft o similars, ballestes, etc. solament podran ser 
utilitzades en les galeries de tir i espais habilitats per a l’exercici de les pràctiques pertinents. En 
tot cas hauran de disposar de la llicència d’armes corresponent. 

2.- Per traslladar-les, les esmentades armes aniran desmuntades o dins de les caixes o fundes. 

3.- No és permesa la utilització d’armes d’aire o gas comprimit en tot el terme municipal, a 
excepció dels llocs establerts a l’apartat 1. 

4.- No és permesa la tinença, exhibició ni circulació d'objectes i/o instruments susceptibles 
d'ésser utilitzats com a armes així com les imitacions d'armes, amb la finalitat de causar 
intimidació. 

Article 19. ÚS IMPROPI DE L’ESPAI PÚBLIC 
 
1. Els espais, equipaments i béns públics s’han de fer servir de conformitat amb l’ús al qual són 
destinats i conforme a les regles i normativa que específicament puguin regular-los.  
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2. En l’ús dels espais, equipaments i béns públics, s’ha d’evitar la comissió d’accions que puguin 
deteriorar-los o alterar-ne les qualitats o condicions de funcionament. 
 
3 No són permeses aquelles actuacions o utilitzacions, no autoritzades, dels béns públics per a 
usos diferents dels destinats. 
 
4. No és permès acampar en tot el terme municipal, així com l’estacionament de caravanes, 
remolcs, semiremolcs o vehicles de similars característiques en espais públics, llevat del cas 
d’autorització expressa i especial. 
 
5. L’autoritat municipal carregarà als infractors d’aquests preceptes el cost de reposició dels béns 
públics malmesos, d’acord amb el procediment establert a la llei, sense perjudici de la sanció 
administrativa corresponent. 

 
Secció tercera. ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA 
 
Art.20. Col·locació de vetlladors i altres elements  davant d’un establiment de pública 
concurrència 

1.- Segons l’ordenança, s’ha d’entendre en general per terrassa, la zona del terra de domini 
públic o privat, susceptible d’aprofitament relacionat amb activitats pròpies de l’hostaleria, 
mitjançant la col·locació de taules, cadires i ombrel·les, com a zona d’extensió o ampliació de 
l’activitat que s’exerceix dintre d’aquests establiments. 

S’entén com a vetllador el conjunt format per una taula i fins a quatre cadires. La dimensió de la 
taula haurà de ser de 70 per 70 centímetres com a màxim, o fins a 70 centímetres de diàmetre, 
de manera que l’ocupació no superi els dos metres quadrats per vetllador. 

2.- Amb caràcter general les instal·lacions resten subjectes a les prescripcions del present article 
en tant a la seva ubicació, règim de distàncies i protecció de l’entorn urbà. No es permesa la 
col·locació d’aquestes instal·lacions al voltant o en les proximitats de bastides, tallavents, plàstics 
o qualsevol altre element que pugui dificultar el trànsit de persones o suposi una alteració de les 
condicions estètiques, sense perjudici, en el cas que el mitjà urbà possibiliti la seva instal·lació 
amb materials de qualitat, prèvia obtenció de la llicència municipal. 

3.- Les instal·lacions temporals definides en el present article, només s’autoritzen a les persones 
titulars dels establiments amb llicència d’obertura que habiliti per exercir l’activitat d’hostaleria. 

4.- Les instal·lacions hauran de complir les següents condicions: 

La col·locació de vetlladors i ombrel·les en les vies públiques hauran de respectar en tot cas el 
seu ús comú general i de cap manera suposaran un obstacle per al trànsit de vianants, ni podrà 
perjudicar la seva seguretat o el trànsit rodat. 

L’autoritat municipal competent denegarà la sol·licitud d’aquestes instal·lacions temporals en 
qualsevol dels següents supòsits : 

a) Que la instal·lació es pretengui realitzar a la calçada o zona d’aparcaments de 
vehicles, exceptuant la Rambla en horari de zona per a vianants amb les restriccions 
pertinents. 

b) Que suposi perjudici per a la seguretat viària (disminució de la visibilitat, distracció per 
al conductor) o dificulti sensiblement el trànsit de vianants. 

c) Que pugui incidir o dificulti greument l’ús d’equipaments o mobiliaris urbans (bancs, 
cabines de telèfons, etc.) 

 

5.- Únicament s’autoritzarà la col·locació de vetlladors en emplaçaments immediats o 
raonablement pròxims a l’establiment, sempre que la vorera tingui una amplada lliure d’obstacles 
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superior a 3 metres. En tots els casos haurà de quedar lliure al trànsit de vianants la meitat de 
l’amplada de la vorera més pròxima a la línia de la façana. 

6.- Com a norma general, les terrasses se situaran en l’espai de la vorera més pròxima a la 
calçada i en cap cas podran sobrepassar la línia de façana de l’immoble on s’exerceix l’activitat. 

7.- Únicament s’autoritzarà la col·locació de vetlladors a favor de l’establiment amb façana a la 
plaça o accés públic des d’aquesta. L’espai de la plaça susceptible d’utilització per a les 
terrasses respectarà les condicions generals assenyalades anteriorment i en cap cas excedirà 
del 60% de la superfície total destinada als i les vianants, es distribuirà entre tothom qui ho 
sol·liciti, en funció del seu nombre i del nombre de vetlladors sol·licitats, en consideració conjunta. 

8.- Illes de vianants 

Únicament s’autoritzarà la col·locació de vetlladors en l’illa de vianants de la rambla de Sant 
Jordi, que es realitzarà en una única filera. En cap cas l’espai que han d’ocupar superarà 
l’equivalent a l’espai ocupat com a vetllador a la vorera. Excepcionalment i previ estudi i 
autorització per la Policia Local es podrà autoritzar la col·locació en dues fileres en paral·lel. 

9.- Condicions d’ordre estètic 

L’Ajuntament, en determinades zones de la ciutat que tinguin acreditat valors artístics i 
monumentals, o que per la seva especial rellevància ciutadana així l’exigeixi, podrà imposar la 
prohibició que els elements autoritzats incorporin missatges publicitaris. Igualment l’Ajuntament 
podrà denegar la sol·licitud d’instal·lacions quan resulti inadequada o discordant des de l’òptica 
d’una adequada estètica urbana.  

Quan així es determini a la llicència d’ocupació, es podran col·locar elements estructurals adients 
per delimitar la zona ocupada. Tots aquests elements hauran de ser compatibles amb la imatge 
de l’entorn. 

A fi d’aconseguir determinats objectius d’estètica i imatge urbana en espais o zones d’especial 
significació, podran establir-se convenis amb les entitats explotadores de les terrasses, en els 
quals s’incorpori el compromís de millora de la qualitat, disseny i materials dels mobiliaris 
integrants en tots els vetlladors a instal·lar en la zona que es consideri. L’aprovació d’aquests 
acords, que correspondrà a la Junta de Govern, determinarà l’aplicació d’un règim tributari 
específic amb exempció o, en el seu cas, reducció de l’import de les taxes corresponents. 

10.- Horari d’exercici. 

La instal·lació de vetlladors i ombrel·les restarà subjecta al següent horari: 

a) RÈGIM GENERAL. 
Horari normal.............................................. de 08.00 hores a 22.30 hores 

Divendres i vigílies de festius......................de 08.00 hores a 24.00 hores 

b) HORARI DE TEMPORADA D’ESTIU (de l’1 de juny a 30 de setembre).  
c)  

Horari normal.................................................de 08.00 hores a 24.00 hores 

Divendres i vigílies de festius........................de 08.00 hores a 01.30 hores 

En cap cas l’horari establert habilita per excedir de l’horari màxim d’obertura que l’establiment 
tingui autoritzat segons la seva categoria. 

No obstant això, i quan es donin raons d’alteració de la pacífica convivència o molèsties al veïnat, 
l’Ajuntament podrà reduir en determinades zones l’horari anterior i el nombre d’instal·lacions. 
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Amb motiu del calendari de festes locals l’ajuntament podrà modificar raonadament i per a 
determinades zones del municipi l’horari i instal·lació d’aquest elements. 

L´incompliment de l’horari serà motiu de sanció administrativa,que es graduarà en relació al 
temps que sobrepassi el tancametn i la reincidència pot comportar la retirada del permís 
concedit. 

11.- Obligacions i prohibicions 

 11.1. Prohibicions 

11.1.1 No és permesa la col·locació en les terrasses de frigorífics, màquines 
expenedores de productes, màquines de joc i similars. 

11.1.2 No es permetrà la col·locació de taulells o altres elements de servei per a la 
terrassa en l’exterior, que haurà de ser atesa des del local. Igualment, no es permetrà 
emmagatzemar productes o materials al costat de les terrasses amb vetlladors, així com 
a residus propis de les instal·lacions, tant per raons d’estètica com higièniques. 

11.1.3 No es permetrà la col·locació de taules i cadires apilades ni dintre, ni fora de 
l’espai destinat com a vetllador. En temporada d’estiu, es permetrà mantenir aquests 
elements als vetlladors sempre que es comprovi la impossibilitat de resguardar-lo a 
l’establiment titular de la terrassa i sempre que no destorbi la normal circulació de 
vianants i vehicles en cas  d’utilitzar la calçada. 

11.1.4 No es permetrà la instal·lació i ús de qualsevol aparell de reproducció audiovisual 
en les terrasses. En casos excepcionals, quan es tracti d’esdeveniments de gran interès 
col·lectiu, es permetrà l’ús d’aparells de reproducció audiovisual prèvia autorització de 
l’Ajuntament. 

11.1.5 No es podrà fer ancoratges en el paviment, a excepció que es permeti la seva 
incorporació en la llicència d'instal·lació per a elements fixos  

11.1.6 Fora de l’horari autoritzat per l’exercici de l’activitat, el titular de la llicència restarà 
obligat a retirar de l’exterior els elements de les terrasses: taules, cadires, ombrel·les, 
que seran recollides diàriament a l’interior del local al qual pertanyi la terrassa o al local 
destinat per a aquesta finalitat per l’interessat. En temporada d’estiu, es permetrà 
mantenir aquests elements a les terrasses sempre que es comprovi la impossibilitat de 
resguardar-lo a l’establiment titular de la terrassa i sempre que no destorbi la normal 
circulació de vianants i vehicles en cas  d’utilitzar la calçada. 

11.2 Obligacions 

11.2.1 Serà obligació de la persona titular de la llicència d’ocupació l’estricta observació 
de les condicions especificades en la llicència atorgada, i de les establertes a la present 
Ordenança, i especialment: 

11.2.2 El manteniment de les terrasses i cada un dels elements que la componen en les 
degudes condicions de neteja, seguretat i ornat. La zona ocupada per la terrassa haurà 
de mantenir-se en permanent estat de neteja. 

11.2.3 Serà objecte de contínua vigilància per part del titular de l’activitat la no alteració 
de les condicions d’ubicació dels elements autoritzats, tal com figura a la llicència 
atorgada. 

11.2.4 El titular de la llicència haurà de tenir en tot moment a disposició dels agents de 
l’autoritat la llicència per l’exercici de l’activitat en la qual s’indicarà el nombre de 
vetlladors i ombrel·les autoritzades i la seva col·locació. 
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12.- Tramitació de les peticions de llicències 

Les ocupacions temporals de terrenys definides en el present article restaran subjectes a 
l’obtenció prèvia de l’autorització municipal. 

La llicència municipal d’ocupació de la via pública haurà d’ésser sol·licitada per la titularitat de 
l’activitat mitjançant la instància corresponent a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. 

Correspon a la Policia Local elaborar l’informe, fent una valoració de l’entorn d’ubicació dels 
vetlladors i característiques de la via, per a la concessió de la llicència i l’aplicació dels 
paràmetres establerts en aquesta ordenança. 

El termini de presentació de sol·licituds serà de ĺ 1 de març fins al 30 d’abril de l’any en curs en 
què s’hagin d’utilitzar els aprofitaments. Queden exclosos d’aquesta limitació temporal les 
sol·licituds que es presentin com a conseqüència de nova obertura d’un establiment, així com les 
relatives a establiments en els quals s’hagi produït un canvi de titularitat i per tant hagi resultat 
impossible complir amb aquesta norma de tramitació. 

En el tràmit administratiu per a la seva concessió la comunitat veïnal respectiva disposarà de deu 
dies hàbils per a poder presentar al·legacions de caràcter consultiu no vinculant. 

13.- Període d’ocupació 

Les llicències d’ocupació de la via pública amb vetlladors i/o ombrel·les es concediran d’acord 
amb els criteris establerts per l’Ordenança fiscal corresponent. 

14.- Documentació 

En les instàncies hauran igualment de fer-se constar de forma detallada el següent: 

- Si l’emplaçament proposat és espai de domini públic o privat 
- Vetlladors i/o ombrel·les que es vulguin instal·lar. Aquestes hauran de reunir les 

característiques recollides en el present article 
- Plànol de distribució acotat de la terrassa que es pretén instal·lar, on quedi reflectit 

clarament els elements de mobiliari que es volen instal·lar, així com el nombre de 
vetlladors i els metres quadrats a ocupar. 

 
Sense perjudici de l’obligació jurídica de resoldre, la no contestació de la petició en el termini d’un 
mes suposarà la seva desestimació a efectes de la interposició dels corresponents recursos. 

15.- Convenis de col·laboració 

En el marc legal l’Ajuntament de Ripollet podrà subscriure convenis amb organitzacions 
representatives dels subjectes passius amb la finalitat de simplificar el compliment de les 
obligacions formals i materials derivades d’aquestes o els procediments de liquidació o 
recaptació. 

Cada organització haurà d’assumir la gestió integral, amb la inclusió de la presentació de la 
sol·licitud de llicència com l’ingrés de la taxa que correspongui a la llicència concedida, 
constituint-se com a interlocutor únic davant de l'Ajuntament respecte als seus afiliats. 

En aquest supòsit, es concedirà una única llicència d’instal·lació de vetlladors a l’organització 
sol·licitant, en la qual constarà l’import total que cal pagar especificant-se la forma i condicions 
particulars d’instal·lació de cada vetllador. 

En cada conveni s’establirà la vigència que coincidirà amb el de la llicència atorgada, requisits 
necessaris per a la sol·licitud, període anual i forma de comunicar altes i baixes i altres 
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incidències que afectin els aprofitaments, així com totes aquelles qüestions que repercuteixin en 
un millor compliment de l’objectiu pretès pel conveni. 

16.- Condicions generals de la llicència 

La llicència s’atorgarà a qui tingui la titularitat de la llicència d’obertura de l’establiment 
d’hostaleria contigu a l’espai exterior que es pretengui ocupar. 

Aquesta llicència s’entendrà com a complementària a la de l’establiment per tant podrà ser 
objecte d’inspecció conjunta o separada, afectant la decisió municipal a tot el conjunt o només a 
la part corresponent a la terrassa. 

La llicència no podrà ser arrendada o subarrendada ni cedida de forma directa o indirecta en tot o 
en part. 

En el cas que es produeixin circumstàncies imprevistes o sobrevingudes d’urbanització, 
d’implantació, supressió o modificació de serveis públics, l’Ajuntament mitjançant resolució 
motivada podrà revocar la llicència concedida sense dret a cap indemnització. 

Igual facultat tindrà en el cas que l’activitat autoritzada derivi en molèsties greus per al trànsit de 
vianants, es produeixin queixes o reclamacions per part del veïnat degudament acreditades o 
denúncies de la Policia Local per molèsties de sorolls i per pertorbació del descans nocturn. 

Igualment, es podrà requerir la retirada temporal de les terrasses amb motiu d’esdeveniments, 
obres municipals o per motius d’interès públic pel temps necessari, sense dret a cap 
indemnització. 

Article 21. AUTORITZACIÓ PER DESENVOLUPAR ACTIVITAT S A LA VIA PÚBLICA 
 
1. Totes les activitats que es desenvolupin a la via pública o als espais públics resten sotmeses a 
autorització i és requisit imprescindible per obtenir-la assegurar que es compleix la normativa legal 
a la qual es troba subjecta. 
  
2. En cas extraordinari i urgent, totes les activitats cíviques i polítiques, de caràcter puntual i no 
comercial, es comunicaran immediatament a l’Ajuntament, als efectes oportuns.  
 
Article 22. COMERÇ AMBULANT NO AUTORITZAT  
 
1. No és permesa la venda ambulant en l’espai públic de qualsevol tipus de productes com ara: 
d’aliments, begudes i productes protegits per la propietat intel·lectual, llevat de les autoritzacions 
específiques. En tot cas, la llicència o autorització haurà de ser perfectament visible. 
 
2. No és permès col·laborar en l’espai públic amb venedors o venedores ambulants no 
autoritzades, amb accions com ara facilitar el gènere o vigilar i alertar sobre la presència dels 
agents de l'autoritat. 
 
3. Qui organitza els actes públics 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 esmentades 
conductes a l’organització i es comunicarà immediatament als agents de l'autoritat.  
 
4. Totes les persones obligades a proveir-se de llicència hauran de presentar-la o exhibir-la a 
petició de l'autoritat, agent o personal municipal, en el benentès que qualsevol negativa a exhibir-la 
serà considerada constitutiva d'infracció.  
 
Article 23. PRESTACIÓ DE SERVEIS NO AUTORITZATS  
 
1. No és permesa la realització d’activitats i la prestació de serveis no autoritzats en l’ espai públic, 
com ara venda de globus, nines, massa fregida, castanyes, flors o gelats.  
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2. No és permès col·laborar en l’espai públic amb qui realitza les activitats o presta els serveis no 
autoritzats, amb accions com ara vigilar i alertar sobre la presència dels agents de l'autoritat. 
 
3. No és permesa la demanda, l’ús o el consum en l’espai públic de les activitats o els serveis no 
autoritzats als quals es refereix aquest capítol. En tot cas, la llicència o autorització haurà de ser 
perfectament visible. 
 
4. L’organització promotora dels actes públics de naturalesa cultural, política, lúdica, festiva, 
esportiva o de qualsevol altra índole, vetllarà 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, l’organització promotora ho haurà de comunicar immediatament 
als agents de l'autoritat. 
 
Article 24. DRET A LA MANIFESTACIÓ, EXPRESSIÓ I PAR TICIPACIÓ 
 

L'autoritat municipal facilitarà, amb els mitjans al seu abast, el lliure exercici dels drets dels 
ciutadans i ciutadanes reconeguts a la legislació vigent, i, en especial, el de manifestació, 
expressió i participació en l’àmbit del municipi, sempre que es realitzi per mitjans lícits i amb 
autorització de l’Administració competent, respectant l’organització pactada en referència a horaris, 
itineraris i condicions específiques. 

 
Article 25. DESALLOTJAMENT DE LA VIA PÚBLICA. SEGUR ETAT 
 
1. Les persones que no respectin les normes de comportament que estableix la present 
Ordenança, a la via pública i els espais públics, seran requerides per tal que cessin en la seva 
actitud i, en cas de resistència, podran ser dispersades, especialment quan la conducta pugui 
alterar la seguretat col·lectiva i originar desordres en les vies, espais o establiments públics.  
 
2. La Policia Local podrà desallotjar de la via pública les persones o retirar-ne els béns quan raons 
de seguretat o de salut així ho aconsellin. En el cas que la situació climàtica o altres 
circumstàncies posin en perill la integritat física de les persones que romanen a la via pública, la 
Policia Local farà el desallotjament i transport a les instal·lacions adients. 
 
Secció quarta: RELACIÓ VEÏNAL DINS DELS IMMOBLES/CO NTAMINACIÓ ACÚSTICA I 
ODORÍFERA ALS ESPAIS PRIVATS  
 
Article 26. CIVISME ALS ESPAIS PRIVATS 
 
1. La qualitat de vida dins dels habitatges exigeix, per part dels i les integrants dels immobles que 
formen les comunitats de propietat i de tot el veïnat, un comportament cívic i respectuós, a fi 
d’evitar en l’activitat quotidiana que es genera a l’interior dels immobles la producció de sorolls que 
pertorbin la bona convivència i la salut ambiental privada, o la comissió d’accions o omissions que 
provoquin molèsties o que degradin la convivència veïnal. 

2. D’altra banda, la qualitat de vida s’obté, en igual mesura, per la limitació de les activitats que, tot 
i dur-se a terme a la via pública, i per tant fora del marc de la comunitat veïnal i de la propietat, 
afecten l’interior dels immobles. 

3. El desenvolupament d’activitats domèstiques, com regar plantes, estendre roba, netejar catifes i 
estovalles, evacuar fums, aigua o brossa a l’interior dels immobles i les comunitats veïnals, cal que 
es mantingui dins els límits que exigeixen la convivència ciutadana i el respecte. 

4. Les activitats i usos de les persones i també elements i instal·lacions sota la seva responsabilitat 
susceptibles de produir problemes de contaminació acústica o altres molèsties que puguin 
pertorbar la salut, la intimitat o el benestar dels ciutadans, han d’observar les prescripcions 
establertes en aquesta Ordenança, i el que disposa la normativa vigent de contaminació acústica 
de la Generalitat de Catalunya. 
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5. Es consideren activitats, usos i elements sota la responsabilitat de les persones: 

 
a)  El funcionament d’instal·lacions, aparells electrodomèstics i d’altres elements destinats a 
l’esbarjo i al lleure en el propi domicili. 
 
b) Les activitats ocasionals, com traslladar, adequar o moure mobles, o accionar sistemes de 
tancament d’espais d’interiors o exteriors. 
 
c)  El volum de la veu humana o de les activitats de les persones, com el cant o l’emissió de 
música amb instruments musicals. 
 
d) Desenvolupar activitats domèstiques com regar plantes, estendre roba, espolsar catifes i 
estovalles, o evacuar fums, aigua o brossa a l’interior dels immobles i les comunitats veïnals. 

 
e) L’ús i la conservació de l’habitatge d’acord amb la seva destinació, vetllar per la 
conservació de les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.  

 
f) El manteniment de l’habitatge lliure d’insectes, rosegadors i altres tipus de plagues i 
contribuir al control de plagues a l’edifici encara que no s’hagin detectat en el propi habitatge 
 
g) Complir, a càrrec seu, els requeriments que l’Ajuntament faci per impedir o corregir els 
efectes nocius, molestos, insalubres o perillosos que perjudiquin els altres habitatges. 
 
h) Realitzar les obres necessàries per al manteniment adequat i la conservació de l’immoble i 
els seus serveis, d’acord amb el que preveu la Llei urbanística de Catalunya. 

 
6. No és permesa dins la franja horària compresa entre les 22 hores i les 8 hores l’execució de 
feines de reforma, conservació o millora dels immobles (construcció, fusteria, o altres de 
semblants) que impliquin el desenvolupament d’activitats pròpies d’obra ordinària. 
 
 7. No és permès, entre les 22 hores i les 8 hores, l’execució de feines de reparació o instal·lació 
d’electrodomèstics, aparells elèctrics o instal·lacions auxiliars que impliquin l’exercici d’accions 
incloses en el paràgraf anterior.  
 
 8. Se n’exceptuen les feines de reparació urgents i necessàries que afectin la seguretat de 
persones i/o béns o que condicionin el subministrament dels serveis bàsics d’aigua, llum, 
combustible o d’altres relacionats amb la salut. 
 
Secció cinquena. ATENCIÓ A DETERMINATS COL·LECTIUS  
 
Article 27. PROTECCIÓ DE MENORS 
 
1. L’Ajuntament vetllarà especialment per la protecció i el benestar dels i les menors i la 
salvaguarda dels drets de la infància. Amb aquesta finalitat prendrà mesures específiques, 
facilitarà i donarà suport a programes de prevenció i d’atenció de situacions d’infància i 
adolescència en situació de vulnerabilitat, desprotecció i risc social sense perjudici de les 
actuacions que es puguin portar a terme des d’altres administracions.  
 
2. Els i les menors que presentin indicis d’extraviament seran conduïts a les dependències de la 
Policia Local, on quedaran en custòdia a disposició dels seus pares, mares o tutors i tutores. En 
cas d’indicis d’abandonament els fets seran posats en coneixement dels Serveis Socials i 
organismes pertinents. Amb aquest efecte, es faran les indagacions o la publicitat que, en cada 
cas, estimi convenient l’autoritat municipal. 
 
3. És un dret i un deure de tot infant anar a l’escola durant el període d’edat que estableixi la 
legislació vigent. És responsabilitat dels pares, mares i tutors, tutores assegurar a tot infant 
l’exercici normal d’aquest dret. Els agents de l’autoritat municipal portaran al centre docent i 
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comunicaran als pares, mares o tutores i tutors de qualsevol infant que, durant l’horari escolar, es 
trobi al carrer i ho comunicaran als Serveis Municipals corresponents perquè n’estudiï el cas i, si 
cal, cerqui les solucions més adients. 
 
 Article 28. PROTECCIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITATS  I/O DEPENDENTS 
 
1. Les persones amb discapacitats i/o dependents, les quals presentin indicis d’extraviament, 
abandonament o maltractament, seran conduïdes a les dependències de la Policia Local i lliurades 
a les autoritats competents. 
 
2 En cas d’observar negligència de mares, pares o tutores i tutors, l’autoritat municipal ho 
comunicarà als Serveis Socials Municipals i a la jurisdicció competent. 
 
3. L'Ajuntament estimularà el comportament solidari dels ciutadans i ciutadanes a la via pública i 
els espais públics, per tal que ajudin les persones que ho necessitin per transitar o orientar-se, les 
que hagin patit accidents o les que tinguin discapacitats motrius i/o sensorials, o es trobin en 
circumstàncies similars. 
 
4. Es fomentarà també el costum de cedir la preferència en el trànsit de vianants o en l'ús del 
mobiliari urbà a les persones que ho necessitin més, i també altres actituds de civisme i cortesia. 
 
Article 29. MENDICITAT 
 
1. No és permès l’exercici agressiu, en totes les seves formes, de la mendicitat, per la qual cosa 
s’atendran, mitjançant el Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament, aquelles persones que 
es trobin en aquesta situació. 
 
2. Els agents de l’autoritat posaran en coneixement del departament de Serveis Socials la situació 
de la persona que exerceixi la mendicitat i , si escau, derivaran a d’altres institucions públiques. 
 
3. L’Ajuntament promourà les iniciatives ciutadanes i d’entitats de solidaritat amb l’objectiu de 
resoldre situacions personals extremes.  
 
4. No estarà permès l’oferiment de qualsevol bé o servei a persones que es trobin en l'interior de 
vehicles privats o públics. Es consideraran inclosos en aquest supòsit, entre d'altres 
comportaments, la neteja dels parabrises dels automòbils detinguts en els semàfors o a la via 
pública així com l'oferiment de mocadors, premsa o qualsevol altre objecte i/o servei. 
 
5. Es considerarà molt greu l’exercici de la mendicitat utilitzant com a reclam menors d’edat, 
discapacitats o qualsevol altra circumstància penosa. 
 
6. Així mateix, tindran cura els agents de l'autoritat d'atendre les persones que atesa la seva 
situació no disposin d'aixopluc per pernoctar 
 

Secció sexta. REBUIG ALS ACTES CONTRARIS A LA CONVI VÈNCIA 

Article 30. DIGNITAT DE LES PERSONES I ACTITUDS D’I NTRANSIGÈNCIA 
 
1. La convivència ciutadana ha d’estar presidida pels principis de respecte i tolerància. Cal rebutjar 
la violència física o psicològica entre persones o col·lectius. 
 
2. L’autoritat municipal promourà el principi bàsic de convivència i el respecte pels diferents grups 
ètnics, culturals i religiosos. Igualment evitarà qualsevol actitud o pràctica que conculqui el dret a la 
intimitat, a la convivència ciutadana pacífica, a la lliure elecció i a l’ús col·lectiu dels espais i els 
béns públics. 
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3. Resta prohibida a l'espai públic tota conducta de menyspreu a la dignitat de les persones, així 
com qualsevol comportament discriminatori, per qualsevol altra condició o circumstància personal 
o social, sigui aquest menyspreu per escrit o de paraula, mitjançant insults, burles, molèsties 
intencionades, coacció psíquica o física, agressions o altres conductes vexatòries. 
 
4. L’ autoritat municipal tindrà cura del respecte vers la diferència ja sigui ètnica, religiosa, 
d’orientació sexual o d’identitat de gènere i, en qualsevol cas, promourà la tolerància com a principi 
bàsic de convivència. 
 
5. Es rebutjarà explícitament per part de l’Ajuntament qualsevol manifestació de violència que 
atempti contra la llibertat dels ciutadans i ciutadanes del municipi. 
 
6. No es pot realitzar pràctiques abusives, arbitràries o discriminatòries, o que comporten violència 
física o moral a persones i/o animals. 
 
7 L’Ajuntament col·laborarà amb les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que 
s'hagin vist afectades o lesionades per actuacions contràries a la convivència i el civisme, 
informant-los dels mitjans de defensa dels seus drets i interessos. 
 
8 Quan la conducta atempti greument la convivència ciutadana, l’Ajuntament, si s'escau, es 
personarà, en la condició que correspongui segons la legislació processal vigent, en les causes 
obertes a l’àmbit judicial. 
 
9 Se sancionaran les conductes i els comportaments que atempten contra la convivència 
ciutadana i les activitats coactives o coercitives encara que no tinguin rellevància penal, com ara 
baralles i discussions violentes. És una circumstància agreujant que causin aldarulls o desordres 
públics. 
 
Article 31. SOLIDARITAT A LA VIA I ESPAIS PÚBLICS 
 
1. És un deure bàsic de convivència ciutadana tractar amb respecte, atenció, consideració i 
solidaritat especials aquelles persones que, per les seves circumstàncies personals, socials o de 
qualsevol altra índole, més ho necessitin. 
 
2. L’Ajuntament estimularà el comportament solidari de la ciutadania a la via pública per tal que 
ajudin les persones a transitar o a orientar-se, quan hagin patit accidents, o les persones que 
tinguin dificultats motrius i/o sensorials, o es trobin en circumstàncies similars .Es fomentarà també 
el costum de cedir la preferència en el trànsit o en l’ús del mobiliari urbà a les persones que ho 
necessitin més i també altres actituds de solidaritat i cortesia. 
 
3. Totes les persones que trobin infants o persones discapacitades extraviades hauran de posar-
ho en coneixement dels agents de l’autoritat, els quals es faran càrrec de la seva protecció i 
restitució als responsables de la tutela. 
 
CAPÍTOL III. ÚS DELS BÉNS PÚBLICS I DE LA VIA PÚBLI CA 
Article 32. BÉNS PÚBLICS 
 
1. Es consideren béns públics els objectes i elements situats en els espais públics al servei de la 
ciutadania.  
 
En aquesta Ordenança i en aquest article es distingeixen els béns públics següents:  
 
- Espai públic 
- Elements estructurals  
- Mobiliari urbà  
- Edificis i instal·lacions públiques  
- Jardins, parcs i altres zones verdes  
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a)  Definició d’espai públic: el concepte d’espai públic utilitzat en aquesta Ordenança inclou tant 
elements de vialitat en sentit estricte, com les places i els altres espais públics de titularitat 
municipal.  

 
b)  Definició d’element estructural: en aquesta Ordenança es considera element estructural de 

la via pública, aquell que forma part del seu contingut, de l’ordenació del territori o que regula 
la mobilitat. A títol enunciatiu es consideren elements estructurals els següents:  

Fanals, semàfors i elements complementaris, senyalització vertical i horitzontal de la via 
pública, elements físics de protecció o delimitació del territori com pilones, cadenes, 
tanques mòbils i fixos i d’altres, tapes de registre, reixes d’embornals, reixes d’escocells, 
façanes i altres accessoris.  
 

c)  Definició de mobiliari urbà: en aquesta Ordenança es consideren mobiliari urbà aquells 
elements que serveixin d’ornamentació, suport de serveis i activitats d’esplai i recreatives. A 
títol enunciatiu es consideren mobiliari urbà els següents: 

Papereres, fonts públiques i estanys, jocs infantils, jardineres, bancs, marquesines i pals 
de parada de transport urbà, suports publicitaris, contenidors, escultures, aparcament de 
bicicletes, elements de suport de jardineria, cons, tanques, senyals mòbils, 
senyalitzacions informatives, fanals i altra senyalització circulatòria mòbil.  
 

d)  Definició de jardins, parcs i altres zones verdes: en aquesta Ordenança, es consideren com 
a tals, els espais oberts d’ús públic, tant els que estan plantats (parcs, jardins i plantacions 
de tota mena) com els que, sense estar plantats en extensions significatives, es dediquen 
principalment al lleure i a l’esbarjo (zones de joc o esportives) i dels espais naturals. 

 
e) També quedaran inclosos dins d’aquest concepte, els elements vegetals com arbres, flors, 

plantes, matolls i similars. 
 

2. La ciutadania té el dret d’usar els béns públics conforme a la seva destinació i el deure de 
respectar-los i de fer-los respectar. 
 
3. No és permès realitzar qualsevol tipus de pintada o col·locar cartells, reclams publicitaris, 
propaganda i similars a la via pública, a façanes d’edificis públics, als elements vegetals, als 
elements del mobiliari urbà i als espais comuns (propaganda comercial, venda de béns mobles i/o 
immobles, etc.), excepte les autoritzades per l’autoritat municipal. 
 
4. Queden excloses dels punts anteriors les pintures-murals i grafits de caràcter artístic realitzats 
sobre les tanques de solars, sempre que tinguin l’autorització prèvia dels propietaris i la 
corresponent autorització municipal. 
 
5. No és permesa cap tipus d’activitat publicitària de les regulades a la present ordenança als 
edificis catalogats com a historicoartístics. 
 
6. En els arbres, fanals i altres béns públics, no s’hi podrà penjar ni recolzar cap element que els 
pugui deteriorar. 
 
Article 33. BRUTÍCIA  
 
1. No és permès embrutar o deslluir, per qualsevol mètode, tant els edificis públics, els 
equipaments, les instal·lacions i el mobiliari urbà, així com qualsevol altre element de places, 
parcs, jardins, zones naturals i de la via pública en general. 
 
2. La persona portadora d’un animal haurà de retirar els excrements d’aquest de la via pública 
 
3. No és permès rentar i reparar cap tipus de vehicles a la via pública. 
 
4. No es permetrà l’ús de les fonts públiques per allò que no estan destinades, i especialment, tota 
activitat que sigui amb ànim de lucre. Resten expressament prohibits els següents supòsits:  
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a) De rentar-hi cotxes, motocicletes o qualsevol altre tipus de vehicle. 
 
 b)      D'embrutar-hi les aigües o deixar-hi nedar gossos o altres animals. 
 
c)        D'abeurar-hi qualsevol tipus d’animal. 
 
d)        Banyar-s'hi. 

 
5. L'Ajuntament pot realitzar subsidiàriament els treballs de neteja que segons l'Ordenança han 
d'efectuar els vilatans i vilatanes, després de fer-ne el requeriment previ a les persones 
propietàries o usuàries, i els imputarà el cost dels serveis prestats, sense perjudici de les sancions 
administratives que corresponguin en cada cas.  
 
6. Per tal de facilitar la neteja de la calçada, s'ha de procurar que entre els vehicles i la vorera hi 
hagi espai suficient per poder fer-la. 
 
7. La titularitat d'activitats com fires, circs, teatres ambulants i d'altres que utilitzin la via pública o 
terrenys municipals estan obligats a dipositar una fiança que garanteixi les responsabilitats 
derivades de la seva activitat. Si fos necessari efectuar una neteja per part de l'Ajuntament, la 
fiança servirà per pagar aquests costos. L’import de la fiança serà l’equivalent al cost aproximat de 
la neteja de la via pública. 
 
8. Les persones contractistes, promotores o responsables dels edificis en construcció o en aquells 
on es realitzin obres hauran de mantenir la vorera o voreres corresponents, accessos, els 
escocells, les rigoles i els embornals nets en tot moment i, en qualsevol cas, els han de deixar nets 
en finalitzar la jornada laboral. Les voreres s’hauran de regar abans de ser escombrades. 
 
Article 34. USOS D’INSTAL·LACIONS I EDIFICIS PÚBLIC S 
 
1. Les instal·lacions i edificis públics que tinguin unes normatives d’ús pròpies es regiran per 
aquestes normatives. 
 
2. Amb caràcter general, s’han de respectar els horaris establerts per a l’ús de les instal·lacions i 
els edificis públics. 
 
3. A l’interior de les instal·lacions i edificis públics, es respectaran, com a mínim, les mateixes 
normes de netedat i comportament que regeixen per a l’ús de la via pública. 
 
Article 35. REPARACIÓ DE LES VIES PÚBLIQUES 
 
1. Cap persona no pot executar treballs que comportin modificacions de la via pública o del seu 
mobiliari sense permís exprés o encàrrec de l’Administració. 
 
2. Les persones o companyies de subministrament autoritzades a fer obres a la via pública, o que 
siguin autoritzades a ocupar algun espai, han de portar a terme les reparacions escaients i han de 
substituir els elements afectats seguint les indicacions i sota la supervisió dels serveis municipals 
corresponents i sota responsabilitat civil. 
 
Article 36. INSTAL·LACIÓ D’ELEMENTS DE MOBILIARI UR BÀ 
 
La titularitat de les finques limítrofs amb la via pública tenen l'obligació d'admetre gratuïtament a la 
façana la instal·lació de fanals, senyals de circulació, papereres o altres elements de mobiliari 
urbà. 
 
Article 37. FINESTRES I BALCONS 
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1. No es podrà espolsar tapissos, catifes, estores, llençols i cap roba d’ús domèstic, en portes, 
balcons i finestres que donin a la via pública. 
 
2. Els testos i les jardineres dels balcons i finestres s’hauran de col·locar de manera que la seva 
vertical caigui sempre dins del balcó o reposi sobre l’ampit de la finestra i seran fermats o protegits 
per evitar que puguin caure, en especial en casos de pluja o vents forts. 
 
3. Les plantes col·locades en finestres i balcons només es podran regar des de les 22:00 hores a 
les 08:00 hores i, en tot cas, amb la deguda precaució, per tal d’evitar molèsties. No és permès 
mantenir aigua retinguda a qualsevol recipient susceptible d’acumular petites o mitjanes quantitats 
d’aigua perquè fomenten que proliferin els mosquits.  
 
4. Penjar roba a llocs visibles des de la via pública, en les obertures de les cases i baranes de 
terrats es farà sense causar perjudicis a la resta de ciutadanes i ciutadans. Només es podrà 
estendre roba visible des de la via pública, si els edificis no reuneixen les condicions adients per 
fer-ho en un altre indret. 
 
5. No és permès penjar roba que regalimi aigua a l’exterior de l’edifici.  
 
Article 38. CELEBRACIÓ D’ACTIVITATS ESPECÍFIQUES A LA VIA PÚBLICA 
 

1.- L'Ajuntament podrà autoritzar la celebració de festes o activitats específiques als espais 
públics i fixarà les normes que regiran com a condició, ateses les característiques de l'acte i l'espai 
públic sol·licitat. Les persones organitzadores seran responsables del compliment de les 
condicions establertes per l'Administració municipal, així com del respecte al recinte i als elements 
i els béns públics que hi hagi instal·lats.  

 
2.- Procediment per l’autorització d’ús de la via pública: 
 

a) Sol·licitant: Podrà sol·licitar autorització d’ús de la via pública les persones 
físiques o jurídiques, així com les entitats culturals, juvenils, esportives, cíviques 
amb personalitat jurídica pròpia, sense ànim de lucre del municipi de Ripollet, que 
estiguin degudament inscrites en el registre que correspongui així com a partit 
politics per actes d’informació a la ciutadania. 
 
b) Requisits de la sol·licitud i documentació a aportar: 

- Document d’identificació fiscal de l’entitat. 
- Pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil que cobreixi l’activitat. 
- Explicació de l’activitat, amb hora d’inici i hora de finalització. 
- Ubicació de l’activitat i necessitats per portar-la a terme.  
 
Les sol·licituds es presentaran al Registre de l’Ajuntament o Patronat que 
correspongui. 

 

c) Terminis de presentació de la sol·licitud 

La presentació de sol·licituds haurà de ser amb un mínim de 20 dies abans de 
l’activitat. 

 d) L’autorització s’emetrà previ informe del departament afectat i de la Policia 
 Local. 

Article 39. INSTAL·LACIÓ D’APARELLS A LES FAÇANES. 
 
1. Instal·lacions vinculades a ús domèstic 
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a) Per tal d’evitar l’agressió al paisatge urbà, no és permesa la instal·lació d’aparells diversos 
per a usos vinculats a l’habitatge (climatització, antenes parabòliques, plaques de captació 
d’energia solar tèrmica o fotovoltaica, etc.) que quedin a la vista a les façanes dels edificis, 
llevat de les excepcions fixades en aquest mateix article. 

b) En compliment de l'apartat anterior, els aparells que s'hi citen se situaran a la coberta 
última de l’edifici, sigui aquesta plana o inclinada, tant en edificis de nova construcció com 
en edificis existents. Tots aquests aparells se situaran dins un angle virtual de 45º des del 
punt d’arrencada de la teulada, o cornisa de la mateixa o de coronació de la barana del 
terrat si aquesta és massissa. En cas de terrats plans sense barana massissa, l’angle 
s’amidarà des de l’encontre del paviment del terrat amb el pla de la façana. 

c) Excepcions: 

c.1 Només els aparells de climatització i prèvia justificació de la impossibilitat tècnica 
de donar compliment a l'apartat b), es permetrà la seva instal·lació i només en 
edificis existents en el moment d’entrada en vigència de la present ordenança, a 
l’interior dels balcons i terrasses, darrere de la barana i recolzats en el paviment 
d’aquests balcons o terrasses mitjançant suports antivibracions. 

c.2 La ubicació d’aquells aparells vinculats a activitats comercials, industrials, de 
lleure, etc.(climatització, antenes parabòliques, plaques de captació d’energia solar 
tèrmica o fotovoltaica etc.) serà regulada i condicionada en el corresponent 
expedient per a l’obtenció de llicència mediambiental per a la realització de 
l’activitat.  

2 Instal·lacions vinculades a ús comercial 

L’evacuació d’aire a l'exterior d’instal·lacions de refrigeració o climatització de potència calorífica 
superior a 12 Kw s'ha de fer per xemeneies o conductes independents amb sortida per sobre la 
coberta de l’edifici. 

 
CAPÍTOL IV. ENTORN URBÀ 
 
Secció primera. NORMES GENERALS 
 
Article 40. MANTENIMENT DELS IMMOBLES 
 
1. Les persones propietàries dels immobles, ja sigui d'edificis, instal·lacions o solars i, 
subsidiàriament, els seus usuaris i/o usuàries, estan obligades a mantenir-los en condicions de 
neteja, salubritat, seguretat i ornament públic, especialment aquelles parts visibles des de la via 
pública i/o que puguin molestar el veïnat.  
 
2. L’Ajuntament podrà ordenar les mesures necessàries per al manteniment dels edificis i solars en 
condicions que impedeixin ocasionar perjudicis en la via pública, molèsties a tercers o l’agressió a 
l’entorn urbà. En cas que aquesta ordre no sigui executada voluntàriament, podrà procedir 
mitjançant la tramitació de l’expedient administratiu corresponent a l’execució subsidiària amb 
càrrec del titular de l’immoble. 
 
Secció segona. CONTAMINACIÓ VISUAL 
 
Article 41. GRAFITS I ALTRES PINTADES.  
 
1. No és permès realitzar cap tipus de pintada o grafits sobre elements del paisatge urbà i a les 
instal·lacions, equipaments, mobiliari urbà, jardins i vies públiques en general, sense autorització 
expressa de l’Ajuntament. 
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2. En cap cas, es podran fer pintades o grafits sobre monuments i edificis públics i, especialment, 
en els catalogats o de interès públic. 
 
3. Quan el grafit o pintada es vulgui realitzar en un bé de tipus privat que es trobi instal·lat de 
manera visible o permanent en la via pública serà necessària, també, l’autorització expressa de 
l’Ajuntament, a més del permís de la persona titular del bé esmentat. 
 
4. Si amb motiu d’una activitat lúdica o esportiva autoritzada es produeix un deslluïment per 
pintada a qualsevol lloc de la via pública qui organitzi els actes en seran responsables i restaran 
obligats o obligades a restablir l’estat original del bé en concret. 
 
5. Els agents de la Policia Local, en els supòsits recollits en els apartats anteriors, podran retirar o 
intervenir els materials o mitjans emprats quan es realitzi sense l’autorització municipal 
corresponent. 
 
6. L’Ajuntament, de forma subsidiària, podrà netejar o reparar els danys efectuats per les pintades 
o els grafits amb qualsevol tipus d’expressió que vulneri la dignitat de les persones en 
concordança amb l’article 32 d’aquesta ordenança.  
 
7. En el cas que el bé sigui de titularitat municipal l’Ajuntament podrà rescabalar-se de les 
despeses que la neteja origini sense perjudici de les sancions corresponents. 
 
Article 42. CARTELLS I PANCARTES  
 
1. La col·locació de cartells haurà d’efectuar-se únicament en els llocs habilitats amb aquesta 
finalitat. No és permesa la col·locació de cartells i pancartes en edificis i instal·lacions municipals, 
en els elements del paisatge, el patrimoni natural i el mobiliari urbà, sense autorització expressa de 
l’Ajuntament. 
 
2. Així mateix, serà necessària l’autorització expressa de l’Ajuntament, a més del permís de la 
persona titular del bé esmentat, quan el cartell o la pancarta s’instal·li en un bé privat si vola sobre 
la via pública. 
 
3. No és permès: 
 

a). Col·locar publicitat sobre la part exterior dels vidres dels vehicles, quan l’esmentada 
publicitat sigui aliena a la persona propietària. 
 
b). Esquinçar, arrancar, escampar o llençar a la via pública tota classe de cartells, anuncis, 
pancartes, volants o similars. 
 
c). Col·locar, sense autorització expressa de l’Ajuntament, cartells, pancartes, adhesius o 
qualsevol altra forma de propaganda o publicitat, en edificis i instal·lacions municipals, en 
els elements del paisatge, en el patrimoni natural i en el mobiliari urbà i, en general, en tots 
aquells elements que, situats a la via i/o espais públics, estiguin destinats a prestar serveis 
específics a la ciutadania. Quan aquests actes s’efectuïn sobre monuments, edificis 
públics, especialment els catalogats o mobiliari urbà o quan l’objecte de la propaganda 
tingui contingut comercial, la infracció serà considerada com a molt greu. 

 
4. L’Ajuntament podrà adoptar la mesura cautelar de retirada d’una pancarta quan, tot i estar 
situada en un bé privat, ofereixi o pugui oferir perill a la via pública o a tercers persones.  
 
5. Així també es podrà ordenar que siguin retirats de la via pública els anuncis, cartells, plaques o 
emblemes que atemptin contra els drets fonamentals de la ciutadania. 
  
6. En el cas que el bé sigui de titularitat municipal, l’Ajuntament podrà rescabalar-se de les 
despeses que la neteja origini, sense perjudici de les sancions corresponents. 
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7. La col·locació de pancartes, prèviament autoritzada, haurà de respectar una altura mínima, 
mesurada en la part més baixa de 5 metres quan la pancarta travessi la calçada i de 3 metres en 
voreres, passeigs i altres zones de vianants. 
 
Article 43. EDIFICIS i ESPAIS CATALOGATS 
 
1. La col·locació de pancartes, banderoles, etc. no ocultarà els elements arquitectònics amb 
interès significatiu d’acord amb la regulació de cada moment.  
 
2. L’autorització d’activitats i usos al voltant d’edificis catalogats es farà amb les garanties 
necessàries per evitar que tinguin un efecte negatiu sobre els mateixos. 
 
Secció tercera: CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 
 
Article 44. CONTAMINACIÓ PER FUMS I PUDORS  
 
1. Tota activitat, ja sigui comercial, industrial o de qualsevol mena que es desenvolupi en el terme 
municipal de Ripollet és sotmesa a la normativa vigent pel que fa a les emissions i immissions de 
productes contaminants a l’atmosfera. 
 
2. No és permès realitzar cap emissió a l’atmosfera que sobrepassi els límits contaminants 
establerts per la normativa vigent o que sigui susceptible de produir efectes nocius a la salut de les 
persones. 
 
3. 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. 
 
4. Té la consideració de contaminació atmosfèrica la presència d’algunes substàncies o formes 
d’energia a l’atmosfera a nivells més 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. 
 
Secció quarta: CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I VIBRACIONS 
 
Article 45. NORMES GENERALS 
 
1. Té la consideració de contaminació per sorolls i/o vibracions l’existència a l’ambient exterior i/o 
interior de sorolls i/o vibracions produïts per diferents emissors, que produeixen molèsties o risc 
per a les persones, els béns, el desenvolupament de les activitats o el medi ambient. 
 
2. No és permès que les activitats i els emissors acústics, mentre duguin a terme la seva activitat, 
superin els valors límit d’immissió i emissió establerts en la normativa específica de sorolls 
vigent. 
 
3. No es permesa la utilització d'aparells reproductors de so en llocs de pública concurrència 
quan produeixin molèsties a les persones 
 
Article 46: OBLIGACIONS 
 
1. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen l’obligació de respectar el descans dels veïns i veïnes i 
d’evitar la producció de sorolls que alterin la convivència normal, independentment de l’hora del 
dia. 
 
2. No és permès dur a terme cap acció que provoqui una elevació dels nivells sonors per sobre 
dels límits establerts, de manera específica, per a cada cas concret. 
 
Article 47. CONTROLS 
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1. Les persones responsables del focus de soroll molest resten obligades a prestar la màxima 
col·laboració en les tasques d’inspecció i control del personal acreditat de l’Ajuntament, que té la 
condició d’autoritat en l’exercici de les seves funcions. 

2. Les mesures de soroll s’efectuaran en els termes establerts a la normativa sectorial vigent. En 
cas d’incompliment s’aplicarà el règim sancionador corresponent. 
 
Article 48: VEÏNATGE  
 
1. Per establir una bona qualitat de vida dins l’habitatge, s’haurà de mantenir un comportament 
dintre dels valors que exigeix la convivència ciutadana i el respecte vers les altres persones. 
 
2. No és permès cap tipus de soroll que sobrepassi els límits establerts tant a la via pública com a 
l’interior d’un immoble a l’horari diürn, de 08.00 a 22.00 hores. 

3. No és permès cap soroll o vibració que sobrepassi els límits establerts o generi perjudicis i 
pertorbi el descans de la resta de veïnat i ciutadania tant a la via pública com l’interior d’un 
immoble de les 22.00 hores a les 08.00 hores. 
 
4. Qui tingui animals domèstics està obligat a adoptar les mesures necessàries per impedir que la 
tranquil·litat del seu veïnat sigui alterada pel comportament dels animals. No és permès, des de les 
22.00 fins a les 8 hores, deixar en patis, terrasses, galeries i balcons o altres espais oberts animals 
domèstics que amb els seus sons, lladrucs, crits o cants destorbin el descans de la comunitat 
veïnal. 
 
Article 49. ACTES A LA VIA PÚBLICA 
 
1. No és permès emetre cap soroll que alteri la tranquil·litat veïnal, especialment entre les 22 i les 8 
hores i entre les 22 hores i les 10 hores dels dies festius i vigílies de festius, excepte quan 
provingui d’activitats que disposin de l’autorització municipal corresponent. 
 
2. L’ús de megàfons de publicitat només es podrà fer amb autorització municipal. 
 
Article 50: ESTABLIMENTS I ACTIVITATS  
 
1. Totes les activitats situades a Ripollet hauran d’adoptar les mesures oportunes per adequar la 
producció de contaminació sonora als límits establerts a la legislació corresponent. 
 
2. El funcionament de l’activitat no ha de superar els límits establerts per a la zona de sorolls, tant 
exteriors com interiors. 
 
3. La titularitat dels establiments d’activitats de concurrència pública seran directament 
responsables del comportament sorollós de la seva clientela, tant si aquests són dins el local com 
a l’accés. Es recomana la instal·lació d’una placa a l’exterior dels establiments de concurrència 
pública, especialment en els establiments musicals, on es demani respecte al descans veïnal. 
 
4. Quan, per si mateixos i/o mateixes no puguin evitar aquestes conductes, hauran d’avisar als 
cossos o les forces de seguretat per mantenir l’ordre i la convivència ciutadana i col·laborar amb 
els agents de l’autoritat en cada moment. 
 
5. Les persones titulars dels establiments públics han de complir estrictament l’horari de 
tancament establert legalment, així com les condicions que estableix el títol habilitant municipal. 
L´incompliment de l’horari serà motiu de sanció administrativa,que es graduarà en relació al 
temps que sobrepassi el tancament i la reincidència pot comportar la retirada del permís 
concedit. 

Article 51. CÀRREGA I DESCÀRREGA 
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1. No són permeses al nucli urbà les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, 
manipulació de caixes, contenidors, materials de construcció i objectes similars a la via pública o 
espai obert entre les 22.00 i les 8.00 hores horari que podrà modificar-se en casos excepcionals 
amb sol·licitud prèvia a l’Ajuntament. 
 
2. Les persianes metàl·liques i portes d’accés a les zones de càrrega i descàrrega es conservaran 
en perfecte estat de manteniment per evitar la transmissió de sorolls. 
 
3. Les carretes i carros de transport de mercaderies a les activitats es condicionaran per evitar la 
transmissió de soroll als habitatges confrontants. 
 
Article 52. TREBALLS A LA VIA PÚBLICA 
 
1. Els treballs que s’executin a la via pública no es podran fer entre les 20.00 hores i les 8.00 hores 
del dia següent, horari que s’ampliarà fins a les 9 hores en caps de setmana, a excepció d’obres 
que es facin per raons de perill o emergència o per no poder executar-se durant el període diürn.  
 
2. El treball nocturn haurà de ser expressament autoritzat per l’Ajuntament, que en determinarà els 
horaris. 
 
Article 53. VEHICLES 
 
1. Els vehicles que circulin pel terme municipal de Ripollet hauran d’estar equipats amb un 
silenciador homologat, permanentment en funcionament i en bon estat, per tal d’evitar un excés de 
soroll. 
 
2. No és permès utilitzar els clàxons o senyals acústics, tret dels casos previstos a la normativa de 
seguretat vial. 
 
3. No és permès produir sorolls originats per les acceleracions brusques i estridents, així com els 
originats per l’excessiu volum dels equips musicals, a qualsevol hora del dia. 
 
4. No és permès que els vehicles aturats a la via pública o altres espais mantinguin els motors en 
funcionament durant un temps superior a 3 minuts, excepte per raons de congestió de trànsit. 
 
5. Es fomentarà l'educació cívica i viària a les escoles. En aquest sentit l'Ajuntament promourà els 
cursets, conferències, debats i qualsevol altra activitat escolar que serveixi per educar els i les 
menors en aquestes matèries. 
 
Article 54. SISTEMES D’ALARMA I D’EMERGÈNCIA 
 
1. No és permès usar els sistemes acústics d’alarma o d’emergència sense causa justificada. 
 
2. Tots els ciutadans i ciutadanes responsables d’empreses, comerços, domicilis o vehicles que 
tinguin instal·lat un sistema d’alarma tenen l’obligació de mantenir-lo en perfecte estat de 
funcionament i de desconnectar-lo en el supòsit que la seva activació respongui a una falsa 
alarma. 
 
3. Quan els sistemes d’alarma acústica s’activin de manera injustificada i provoquin molèsties al 
veïnat i no sigui possible la localització del responsable, els agents de l’autoritat podran procedir a 
la desactivació o, en el cas de vehicles, al seu trasllat a un lloc adequat. Les despeses originades 
per aquestes operacions aniran a càrrec del titular de la instal·lació o el vehicle.  
 
4. El desconeixement o la no localització del titular o la persona responsable per part de la Policia 
Local serà entès com a autorització tàcita, a favor d'aquesta, per a l'ús dels mitjans necessaris per 
interrompre el sistema d'avís. 
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5. S’autoritzen les proves i assaigs dels sistemes d’alarma entre les 10 i 18 hores. Aquestes 
proves s’efectuaran en el moment d’instal·lar l’alarma i posteriorment una vegada al mes en un 
interval màxim de 5 minuts, prèvia comunicació a la Policia Local.  
 
Secció cinquena: CONTAMINACIÓ PER RESIDUS I NETEDAT . NETEJA DE LA VIA PÚBLICA  
 
Article 55. OBLIGACIÓ MUNICIPAL 
 
Els serveis municipals són responsables de mantenir els espais públics del terme municipal de 
Ripollet en condicions de neteja i salubritat. Amb aquesta finalitat, l'Ajuntament prestarà el servei 
públic corresponent amb la intensitat i freqüència necessària, exercint les facultats de vigilància 
que s'esmenten en aquesta Ordenança i en la legislació general. 
 
Article 56. OBLIGACIONS GENERALS DELS CIUTADANS I C IUTADANES 
 
1. Totes les persones que romanen al terme municipal de Ripollet estan obligades a evitar i 
prevenir embrutar el municipi en general i els seus espais públics en particular. 
 
2. En el marc del deure general de col·laboració, els ciutadans i ciutadanes tenen l'obligació de 
posar en coneixement de l'autoritat municipal les infraccions que en matèria de neteja presenciïn o 
de les quals tinguin coneixement. 
 
3. Els serveis municipals i els agents municipals han d'exigir en tot moment el compliment de les 
obligacions dels particulars en matèria de neteja, tot requerint la seva reparació immediata, sense 
perjudici de cursar la denúncia que correspongui. 
 
Article 57. PROHIBICIONS ESPECÍFIQUES 
 
1. No és permès llençar o abandonar, a tot el terme municipal, cap mena de productes o portar a 
terme activitats que tinguin l'efecte d'embrutar, degradar o contaminar les vies públiques i els 
espais públics. 
 
2. En particular queden prohibits a la via pública els actes següents: 
 

a)  Escopir o fer necessitats fisiològiques. 
 
b)  Llençar xiclets o closques de fruita seca sobre el paviment o el terra, deixar-los al 

mobiliari o d'altres elements de la via pública, llevat de les papereres. 
 
c)  La tria i selecció de residus dipositats a la via pública, inclosos els que es troben 

dins els contenidors. 
 
d)  Llençar puntes de cigarretes. Les puntes de cigar o de cigarretes o altres elements 

encesos s’han d’apagar abans de dipositar-los dins les papereres. 
 
e)  Llençar cap tipus de deixalla. 
 
f)  Llençar a terra cap tipus de deixalla des dels vehicles, ja estiguin aturats o en 

marxa.  
 
g)  Els productes resultants de l’escombrada i neteja no poden, en cap cas, 

abandonar-se al carrer, sinó que s’han de recollir i dipositar en els contenidors 
d’escombraries domiciliàries situats a la via pública.  

 
h)  Rentar animals a la via pública.  
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i)  Llençar des de balcons i terrasses cap tipus de deixalla, com tampoc espolsar 
catifes a l’exterior des de les façanes que donen a la via pública amb prejudici del 
veïns dels pisos inferiors o vianants. 

 
Article 58. NETEJA DE VORERES/VIA PÚBLICA  
 
1. Correspon als titulars dels immobles respectius la neteja de passatges particulars, patis 
interiors, solars, galeries comercials i similars, així com dels espais comunitaris de titularitat 
privada i ús públic. 
 
2. Les persones propietàries dels edificis o els solars, les persones titulars de comerços situats a 
les plantes baixes i les persones contractistes de les obres són responsables de la neteja de les 
voreres corresponents a les respectives façanes i també de la retirada de la brossa corresponent. 
 
3. Les persones responsables de qualsevol activitat feta a la via pública o que afecti la via pública 
són responsables, també, de la seva neteja, especialment els establiments comercials i bars. 
 
Article 59. LLIURAMENT DE RESIDUS 
 
1. A les papereres només es podran dipositar deixalles sòlides de format petit com papers, 
embolcalls i similars. Les bosses d’escombraries, caixes o paquets de dimensions grans s’han de 
dipositar als contenidors, no a les papereres. 
 
2. Les indústries i comerços tenen l’obligació de fer-se càrrec de la gestió dels seus residus, 
d’acord amb la normativa sectorial vigent. 
 
3. El sistema de gestió de residus triat per indústries i comerços haurà d’ésser comunicat a 
l’Ajuntament. 
 
4. En el cas que indústries i comerços no es facin càrrec de la gestió dels seus residus, 
l’Ajuntament podrà actuar de forma subsidiària, exigint-los el pagament de les despeses causades 
i, si escau, de la sanció pertinent. 
 
Article 60. CONTENIDORS DOMICILIARIS 
 
1. Les escombraries domiciliàries hauran de ser introduïdes en bosses adients que, un cop 
tancades correctament, hauran de ser col·locades dins els contenidors que corresponguin. 
 
2. Amb caràcter general, tota la ciutadania té l’obligació de dipositar les escombraries 
domiciliàries al contenidor més proper al seu domicili i en l’horari que puntualment indiqui el 
servei.  
 
3. Si l’esmenta’t contenidor es trobés totalment saturat, la ciutadania dipositarà les escombraries 
domiciliàries dins del contenidor buit més proper. 
 
4. Així mateix, no és permès desplaçar cap tipus de contenidors del lloc designat pels serveis 
tècnics municipals i tampoc la seva utilització per a ús privat. 
 
5. És prohibit pintar, cremar i manipular incorrectament els contenidors de recollida 
d’escombraries domiciliàries i les papereres, així com qualsevol altra acció que hi ocasioni danys. 
Resta prohibit extreure elements i deixalles dels contenidors de recollida d’escombreries. 
(papers, cartró, vidres, roba,etc.), així com embrutar la zona del voltant dels contenidors. 
 
Article 61. CONTENIDORS SELECTIUS 
 
Als efectes d’aquesta Ordenança, s’entén per: 
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1. Residu: Qualsevol substància o objecte del qual la persona posseïdora es desprengui o tingui 
la intenció o l’obligació de desprendre-se’n. 

 
2. Residus municipals: En aquest tipus de residus no es poden incorporar matèries o substàncies 

perilloses, les quals s’han de posar, en tot cas, en contenidors específics o s’han de dipositar a 
la deixalleria. Es classifiquen de la manera següent: 

 
 2.1 Residus ordinaris: Els generats als domicilis particulars, els comerços, les oficines i els 
 serveis, així com tots aquells que no tinguin la consideració de residus especials o la 
 qualificació de perillosos i que, per la seva naturalesa o composició, puguin assimilar-s’hi, 
 incloses les fraccions recollides selectivament, les quals són les següents: 
 

a) Matèria orgànica: Els residus orgànics propis de la llar i els que tenen la consideració 
de residus comercials. 

b) De rebuig: Els residus o fraccions no valoritzables. 
c) Paper i cartró. 
d) Vidre. 
e) Envasos lleugers. 

 
 2.2 Residus sectorials: Són els següents: 
 

a) Residus voluminosos: Els que no poden ser evacuats per mitjans convencionals de 
recollida, atesa la seva envergadura, com mobles, estris domèstics, matalassos, 
somiers, portes, trastos vells i altres elements residuals llençats per la ciutadania en 
les seves activitats de reparació i/o substitució de l’equipament domèstic, amb exclusió 
de qualsevol mena de residus comercials. 

b) Vehicles fora d’ús o abandonats, si escau. 
c) Cadàvers d’animals domèstics. 
d) Residus i enderrocs procedents de reparació domiciliària. 
e) Els que sense tenir la consideració de residus especials, per la seva naturalesa o 

composició es poden assimilar als residus comercials. 
f) Els procedents de la neteja de vies públiques, zones verdes i àrees recreatives. 

 
3. Residus comercials: Els residus municipals generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i 

a l’engròs, hostaleria, bars, mercats, oficines i serveis. 
 

a)  A l’efecte de la gestió, són equiparables a aquesta categoria els residus originats a la 
indústria que tenen la consideració d’assimilables als municipals. 

 
4.  Residus especials: Els que tenen el mateix origen que els residus municipals ordinaris però 

que, a causa de la seva composició, han de ser gestionats de manera diferenciada, perquè 
poden comprometre el tractament biològic o la recuperació d’altres fraccions, a més de 
comportar un risc per al medi o per a la salut de les persones, com pintures, llums 
fluorescents, piles, frigorífics, olis, bateries de cotxe i qualsevol altre residu qualificat com a tal 
en el Catàleg de Residus de Catalunya. 

 
5.  Deixalleria: Centre de recepció i emmagatzematge, selectius, de residus municipals que no 

són objecte de recollida domiciliària. 
 
6. Contenidor de runes: Recipient metàl·lic, reutilitzable, de forma prismàtica trapezoïdal o 

rectangular, equipat amb tapa i dispositius que permeten la càrrega i descàrrega mecanitzada 
des de vehicles adaptats exclusivament al seu transport amb la intervenció d’un sol operari. 

7. Sac de runes: Recipient de teixits de materials tèxtils o plàstics, de forma cúbica o prismàtica 
rectangular, equipat amb tapa, dotat de dispositius de suspensió que permeten la càrrega i 
descàrrega des de vehicles amb caixa de càrrega dotats dels elements d’elevació adients, 
amb la intervenció d’un sol operari. 
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 8. Titular del contenidor o del sac: La persona, física o jurídica, promotora de l’obra o, si escau, la 
persona titular de la llicència d’obres. 

 
 9. Transportista del contenidor o del sac: La persona, física o jurídica, coincident o no amb la 

persona responsable del contenidor o sac, degudament inscrita en el Registre de 
Transportistes de la Junta de Residus i responsable de la recollida i disposició un cop ple. 

 
Article 62. TRASTOS VELLS 
 
1. No és permès abandonar estris, mobles, trastos i similars a la via pública, camins, entorns 
naturals i/o agrícoles i als espais oberts sense edificar, tant públics com privats. 
 
2. Aquests residus hauran de ser dipositats a la deixalleria municipal o fent ús del servei 
municipal de recollida de voluminosos de procedència domèstica, respectant en tot moment els 
dies, hores i llocs establerts. Aquesta informació es pot obtenir a l'Oficina d'Informació i Atenció 
Ciutadana i a la web municipal. 
 
Article 63. RESIDUS LÍQUIDS 
 
1. No és permès dipositar a l’interior de cap contenidor cap tipus de residus de naturalesa 
líquida. 
 
2. No és permès buidar, abocar i dipositar cap tipus de material residual i aigües brutes o 
residuals tant a la vorera com a la calçada, escocells d’arbres i solars sense edificar. 
 
3. Queda particularment prohibit abocar al clavegueram productes sòlids que puguin obstruir-lo, 
productes corrosius o perillosos, pintures o similars i els olis de lubricació dels vehicles o de les 
màquines. 
 
4. No és permès llençar residus a la llera pública sense previ avís. En cas de tenir coneixement 
d’aquesta conducta s’informarà a l’autoritat competent. 
 
Article 64. RUNES 
 
1. El dipòsit i recollida de terres, runes, enderrocs i altres residus de la construcció a la via pública 
s’ha d’efectuar per mitjà de contenidors metàl·lics o de sacs degudament autoritzats. No obstant 
això, les petites quantitats de runa (menys de 0,5 m3) podran ser dipositades a la deixalleria 
municipal. 
 
2. La instal·lació de contenidors i sacs destinats a la recollida de runes o similars de particulars és 
sotmesa a l’obtenció de la llicència municipal corresponent. 
 
3. En cas que la retirada dels esmentats contenidors i sacs no s’efectuï en el temps establert a la 
llicència, o en manqui, la corporació municipal podrà retirar-los amb càrrec a la persona 
responsable de la seva instal·lació o a l’empresa que ha de prestar el servei de retirada del sac o 
contenidor i, si escau, sancionar-los. 
 
4. Amb caràcter general, s’instal·laran en la part de la via pública destinada a l’estacionament dels 
vehicles. En el cas d’impossibilitat, es col·locaran a les voreres, el més a la vora de la calçada. En 
cap cas, no podran dificultar la lliure circulació del trànsit rodat i de vianants. 
 
5. Quan es retirin els contenidors i sacs, la zona on estaven situats haurà de quedar neta i lliure de 
tot tipus de runa o residu. 
 
Article 65. RESIDUS AGRÍCOLES I RAMADERS 
 
 No és permès l’abandonament i/o abocament d’animals morts o restes d’animals a la via 
pública, als camins, als canals i a l’entorn natural i/o agrícola. La corporació municipal podrà 
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retirar-los, amb càrrec a la persona responsable del seu abandonament o abocament i, si escau, 
sancionar-los. 
 
Article 66. RESIDUS MUNICIPALS ESPECIALS 
 
1. Són residus municipals especials els que tenen el mateix origen que els residus ordinaris, però 
que, a causa de la seva composició, han de ser gestionats de manera diferenciada perquè poden 
comprometre el tractament biològic o la recuperació d’altres fraccions, a més de comportar un risc 
per al medi o per a la salut de les persones, com ara pintures, llums fluorescents, piles usades, 
frigorífics, olis usats, bateries de cotxe, runa, enderrocs i residus que continguin fibrociment i 
qualsevol altre residu qualificat com a tal en el Catàleg de Residus de Catalunya. 
 
2. Els residus municipals especials seran dipositats als punts de recollida establerts que poden ser 
consultats a través de l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana. 
 
Secció sexta: CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES 
  
Article 67. DISPOSICIONS GENERALS 
 
1. L'objectiu d’aquesta secció és protegir la qualitat ambiental i sanitària de les aigües superficials i 
subterrànies, com també la xarxa de clavegueram, les estacions depuradores i altres instal·lacions 
del sistema de sanejament, tant en la seva integritat estructural com en el seu funcionament i 
conseqüentment protegir la qualitat dels medis receptors i, en particular, del riu Ripoll.  
 
2. Totes les edificacions i establiments han d’abocar les aigües residuals a la xarxa de 
clavegueram mitjançant l’adequada connexió i autorització. 
 
Article 68. ABOCAMENTS LIMITATS 
 

No es poden fer, ni al clavegueram municipal ni directament a la llera pública, als canals, 
al riu, ni a la xarxa metropolitana d'evacuació i sanejament d'aigües residuals, abocaments que 
tinguin característiques o concentracions de contaminants iguals o superiors a les expressades en 
la normativa sectorial vigent. 
 
Article 69. ABOCAMENTS PROHIBITS 
 
1. Està prohibit abocar al clavegueram municipal i a la xarxa metropolitana d'evacuació i 
sanejament d'aigües residuals tota classe de matèries o productes procedents d'usos domèstics, 
industrials, sanitaris, comercials, de la construcció o de qualsevol altre ús, en estat líquid, sòlid o 
gasós que, d'acord amb la legislació sectorial corresponent, tenen la consideració de residus 
municipals i/o assimilables, industrials, industrials especials, tòxics, perillosos o radioactius o 
qualsevol altra categoria de residus existents que es puguin establir. 
 
2. En particular està prohibit l'abocament de pintures, vernissos, dissolvents, olis minerals i olis de 
cuina cremats al clavegueram municipal i a la llera pública. 
 
3. Les relacions esmentades en els dos punts precedents no són exhaustives, sinó simplement 
enumeratives, i seran objecte de revisió periòdica. 
 
4. Les matèries i productes abans esmentats seran dipositats als punts de recollida establerts, que 
poden ser consultats a través de l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana. 
 
Secció setena. CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 
Article 70. DEFINICIÓ 
 

S’entén per contaminació lumínica l’emissió de flux lluminós de fonts artificials nocturnes 
en intensitats, direccions o rangs espectrals innecessaris per a la realització de les activitats 
previstes en la zona en què s’han instal·lat els llums. 
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Article 71. DISPOSICIONS GENERALS 
 
1. L’Ajuntament fomentarà el diàleg amb les empreses i els particulars perquè en la il·luminació de 
recintes privats exteriors, façanes i rètols publicitaris s’atenguin, en la mesura que sigui possible, 
les normes de reducció de la contaminació lumínica nocturna, els criteris d’eficiència del consum 
energètic i l’estètica urbana d’integració a les façanes i als seus elements arquitectònics. A aquest 
efecte, es compliran les disposicions de la normativa vigent.  

2. L’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, ha de vetllar perquè: 
 

a) Els enllumenats distribueixin la llum de la manera més efectiva i eficient i utilitzin la 
quantitat mínima de llum per satisfer els criteris d’enllumenament. 
 
b) Els llums utilitzats siguin tancats o apantallats. 
 
c) Els enllumenats exteriors que s’instal·lin, preferentment, tinguin acreditada la seva 
qualitat per evitar la contaminació lumínica i estalviar energia. 
 
d) Els components dels enllumenats s’ajustin adequadament a les característiques dels 
usos i de la zona enllumenada i emetin preferentment en la zona de l’espectre visible de 
longitud d’ona llarga. 
 
e) Els enllumenats estiguin connectats només quan calgui, mitjançant cèl·lules 
fotoelèctriques o temporitzadors, si escau. 
 
f) Els enllumenats es mantinguin apagats quan no siguin necessaris. 
 
g) Les instal·lacions i els aparells d’enllumenament siguin sotmesos al manteniment 
adequat per a la conservació permanent de les seves característiques. 

 
Secció vuitena: PUBLICITAT DINÀMICA 
 
Article 72. NORMES GENERALS 
 
1. La realització de publicitat dinàmica, entenent com a tal la publicitat manual, el repartiment 
domiciliari de publicitat, la publicitat mitjançant l’ús de vehicles, la publicitat oral i la publicitat 
telemàtica, es regularà pel que determina la normativa vigent. 
 
2. No és permesa la col·locació de pancartes o de cartells amb fins publicitaris en els mateixos 
casos i condicions que els descrits a l’article anterior. 
 
3. Queden excloses de l’àmbit d’aplicació de les normes de publicitat la publicitat electoral en 
aquells aspectes que es regulen per la legislació electoral. 
 
4. No és permès el llançament de publicitat des de vehicles terrestres o aeris. 

 
5. S'entén per publicitat sonora els missatges publicitaris produïts directament o per reproducció de 
la veu humana, com el so d'instruments musicals o d'altres artificis mecànics o electrònics. La 
publicitat sonora no és permesa a tot el terme municipal llevat la referent a activitats culturals, 
recreatives i similars, sotmesa a llicència municipal prèvia, així com la publicitat electoral.  
 
CAPÍTOL V. RÈGIM SANCIONADOR 
 
Secció primera. INFRACCIONS I SANCIONS 
 
Article 73. PRELIMINAR 
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1. El present capítol regula les infraccions i les sancions corresponents amb relació a les 
matèries objecte d’aquesta ordenança i el procediment que ha d’aplicar l’Ajuntament de Ripollet 
en tot exercici de la seva potestat sancionadora. A aquests efectes, les normes següents han 
estat adaptades als principis de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques, 
i al Reial decret 1398/1993 de 4 d’agost, que són de directa aplicació i, en tot cas, en absència 
de regulació pròpia. 

 
2. D’acord amb el que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, la infracció dels preceptes d’aquesta ordenança serà sancionada per aquest 
Ajuntament o proposada per aquest a altres instàncies de l’Administració quan, per la naturalesa 
o la gravetat de la infracció, la sanció a imposar sigui superior segons la legislació específica que 
fos aplicable. 
 
3. A aquestes efectes, les normes següents han estat adaptades als principis de la Llei 2/2003 de 
28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
 
Article 74. TIPIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS 
 
1. Són infraccions administratives els fets o conductes que impliquin l’incompliment total o parcial 
de les obligacions o prohibicions establertes en aquesta ordenança municipal. 
 
2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, tal com es detalla a la taula de 
l’annex I, i aniran acompanyades de la sanció corresponent. L’ incompliment de qualsevol precepte 
d’aquesta ordenança no expressament qualificat com a infracció greu o molt greu es considera 
infracció lleu. 
 
Article 75. SANCIONS 
 
1. Les infraccions lleus poden ser sancionades per part de l’òrgan competent amb multes de fins a  
150 euros; les greus, amb multes de fins a 300 euros i les molt greus, amb multes de fins a 450 
euros, d’acord amb el que es detalla a la taula de l’annex I. 
 
2.- Les sancions que s’imposaran són les següents: 
 
  a) Amonestació. 
 
  b) Multa. 
 
  c) Reposició del bé al seu estat inicial. 
 
  d) Suspensió temporal de l’activitat, total o parcial, i de la llicència o títol municipal que 
 autoritza l’activitat. 

 
  e) Suspensió definitiva de l’activitat, total o parcial, i revocació, en els mateixos.  

termes, de la llicència o títol municipal que autoritza l’activitat. 
 

  f) Precintament d’aparells, vehicles i altres mitjans mecànics, temporal o definitiu. 
 
3.- Les sancions previstes en aquesta ordenança s’apliquen als responsables sense perjudici de 
l’exercici de les accions civils i/o penals que escaigui emprendre en cada cas en defensa del bé 
públic i de l’obligació de rescabalar els danys o d’indemnitzar pels perjudicis causats. 
 
4. Les sancions per infraccions poden ser commutades, d’acord amb les condicions que 
s’estableixen a la secció segona d’aquest capítol.  
 
Article 76. GRADUACIÓ DE LES SANCIONS 
 
Les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte: 
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1. Criteris objectius: 
 

a) L’afectació de la salut i la seguretat de les persones. 
 

b) L’alteració social a causa del fet infractor. 
 

c) La gravetat del dany causat al medi ambient. 
 

d) La superfície afectada i el seu deteriorament. 
 

e) La possibilitat de reparació i restabliment de la realitat fàctica. 
 

f) El benefici obtingut de l’activitat infractora. 
 

g) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la mateixa 
naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució administrativa ferma. 

 
h) La capacitat econòmica de l’infractor. 

 
2. En la fixació de les multes es tindrà en compte que, en tot cas, la comissió de la infracció no 
resulti més beneficiosa per a la persona infractora que el compliment de les normes infringides. 
 
3. Criteris subjectius: 
 

a) La bona o mala fe dels infractors. 
 

b) L’existència de reiteració o intencionalitat. 
 
c) La transcendència social. 

 
d) El benefici il·lícit. 

 
e) El fet que l’objecte de la infracció sigui autoritzable, o no. 

 
f) El grau d’incompliment efectiu dels supòsits previstos en aquesta ordenança. 

 
4. Pel que respecta a la graduació de les sancions per incompliment de la prohibició de consumir 
begudes alcohòliques a la via pública tindran la condició de circumstàncies agreujants les 
següents: 
 

a)  Quan el consum, el facin de forma massiva grups de ciutadans, o convidi a l’aglomeració 
d’aquests. 

 
b)  Quan, com a resultat de l’acció del consum, es deteriori la convivència i la tranquil·litat de 

l’entorn o es provoquin situacions d’insalubritat o perjudicis a l’entorn i els seus elements. 
 

c)  Quan el consum s’exterioritzi en forma denigrant per als vianants o per a la resta d’usuaris 
dels espais públics. 

 
d)  Quan els llocs es caracteritzin per l’afluència o presència d’infants o adolescents. 

 
e)  Quan el consum es faci en envasos de vidre o de llauna. 

 
Article 77. RESPONSABILITATS 
 
Seran responsables de les infraccions a aquesta Ordenança: 
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1. Responsables directes: 
 

a) Les persones autores materials de les infraccions, sigui per acció o omissió, en els 
supòsits que els o les responsables directes siguin menors d’edat o que hi concorri alguna 
causa legal d’inimputabilidat, tindrà la consideració de responsable civil directe els pares, 
les mares, els tutors, les tutores o aquelles persones que en posseeixin la custòdia o 
guarda legal, els que han de respondre de la infracció comesa pel menor d’edat o 
incapacitat.  

 
b) Les persones, propietàries o conductores del vehicle en el moment de la comissió del fet, 

d’acord amb allò que s’estableixi a la legislació vigent. 
 

c) En el cas d’animals, les persones que en siguin propietàries, posseïdores o responsables 
de l’animal, d’acord amb el que estableix la legislació sectorial. 

 
d) Els i les titulars de les llicències, quan, amb motiu de l’exercici d’un dret que se’ls ha 

concedit, cometin una de les infraccions especificades en aquesta Ordenança. 
 

e) Els i les titulars dels establiments en les infraccions en què s’hi faci referència. 
 
La declaració de responsabilitat per infracció i la imposició de la sanció corresponent no 
evitaran, en cap cas, l’obligació de indemnitzar els danys i perjudicis causats. 

 
2. Responsables subsidiaris i subsidiàries: 
 

a) Les persones titulars o propietàries de vehicles amb què s’ha comès la infracció, sempre 
que aquestes no siguin els conductors en el moment de la comissió de la infracció. 

 
b) Les persones propietàries dels animals, sempre que no estiguin presents en el moment de 

la comissió de la infracció. 
 
3. Responsables solidaris: 
 

En el cas que, una vegada practicades les diligències d’investigació oportunes 
adreçades a individualitzar la persona o persones infractores, no sigui possible determinar el grau 
de participació dels diversos subjectes que hagin intervingut en la comissió de la infracció, la 
responsabilitat serà solidària. 
 
Article 78. PRESCRIPCIÓ I CADUCITAT. 
 
1. Les infraccions recollides en la present Ordenança que no tinguin un termini específic de 
prescripció de conformitat amb la legislació sectorial prescriuran en els terminis establerts en la 
normativa general de procediment administratiu: és a dir, les infraccions molt greus prescriuran en 
el termini de 3 anys, les greus en 2 anys i les lleus en 1 any a comptar des de la data de comissió 
de la infracció. 
 
2. Les sancions prescriuran de la manera següent: les sancions per infracció molt greu, en el 
termini de 3 anys; les greus, en el termini de 2 anys, i les lleus, en el termini d’1 any a comptar des 
de l’endemà del dia en la resolució que imposa la sanció sigui ferma. 
 
3. Transcorreguts sis mesos des de l’inici del procediment sancionador sense que aquest s’hagi 
resolt i notificat, es produirà la seva caducitat. 
 
4. Aquests terminis s'interrompran en el supòsit que el procediment s'hagués paralitzat per alguna 
causa imputable als interessats o perquè els fets hagin passat a la jurisdicció penal 
 
Article 79. RELACIÓ DELS FETS DENUNCIATS AMB ALTRES  ORDENAMENTS 
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1. Quan les infraccions d’aquesta ordenança signifiquin infraccions de normes de rang superior 
s’haurà de procedir d’acord amb el que està establert en aquestes normes. 
 
2. En qualsevol moment del procediment sancionador en què els òrgans competents estimen que 
els fets també poden ser constitutius d’il·lícit penal, ho comunicaran a l’autoritat judicial 
corresponent i s’haurà de suspendre el procediment fins que no hi hagi resolució judicial. 
 
Article 80. AGENTS CÍVICS 
 
1. Les persones que, per encàrrec de l’Ajuntament, realitzin serveis a la via pública podran actuar 
com a agents cívics amb funcions de vigilància d’aquesta Ordenança. 
 
2. Quan correspongui, els agents cívics podran demanar a la Guàrdia Urbana que exerceixi les 
funcions d’autoritat que té reconegudes per l’ordenament jurídic. 
 
Secció segona. FÓRMULES ALTERNATIVES 
 
Article 81. MESURES ALTERNATIVES 
 
1. Les infraccions d’aquesta ordenança poden tenir com a mesura alternativa, substitutòria i/o 
complementària de la multa la participació en activitats formatives i de reeducació en el valors 
cívics o, quan els autors o les autores tinguin edat laboral, la realització de treballs de reparació o 
de prestacions socials a favor de la comunitat. 
 
 Si bé les mesures alternatives s’aplicaran a qualsevol persona infractora, l’Ajuntament promourà, 
atès al seu valor educatiu, les prestacions substitutòries com ara l'assistència a sessions 
formatives, treballs per a la comunitat, o qualsevol altre tipus d'activitat de caràcter cívic, quan els 
autors de les infraccions siguin menors d’edat. 
 
2. En el cas de menors d’edat i en especial dels menors de 16 anys, i d’acord amb allò que 
estableix la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets del nen, totes les mesures 
sancionadores que els puguin afectar atendran principalment l'interès superior d'aquests. Així 
mateix, en funció de la seva edat i maduresa, es garantirà el dret dels i les menors a ser escoltats 
en tots aquells assumptes que els afectin i el dret que les seves opinions siguin tingudes en 
compte. 

3. Resten excloses de la possibilitat establerta al paràgraf anterior: 

a) Les persones que hagin reincidit en la comissió d’una mateixa infracció. 
 
b) Les que s’hagin acollit a aquesta fórmula substitutòria durant els dos anys anteriors. 
 
c) Les persones que hagin obstruït o obstaculitzat l’actuació municipal durant la 

instrucció del procediment sancionador. 
 

4. Per tal que la mesura alternativa tingui un caràcter plenament educatiu, ha d’ajustar-se als 
principis següents: 

a) Ser acceptada voluntàriament i formal per la persona infractora. 
 
b) Ser adequada a les característiques i aptituds de la persona infractora. 

 
c) Ser significativa i coherent amb la infracció comesa. 

 
d) Anar dirigida a adquirir consciència o a la reparació dels danys causats. 
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e) Facilitar a la persona infractora la comprensió que l’activitat realitzada és útil i 
necessària per a la comunitat o per si mateixa. 

 
f) El temps transcorregut des de la comissió de la infracció i fins a l’aplicació de la 

mesura correctora ha de ser el més curt possible. 
 

g) Cal concretar prèviament l’abast de l’activitat (nombre d’hores o extensió).  
 

5. En incoar l’expedient sancionador, si s’escau, l’òrgan responsable farà constar la possibilitat 
d’acollir-se a aquesta alternativa. 

6. Si la persona infractora no realitza positivament les activitats alternatives establertes es donarà 
continuïtat al procediment ordinari de sancions administratives.  

7. L’organització del sistema de prestació alternativa, així com el catàleg de les mesures 
substitutòries de les sancions per les infraccions a aquesta ordenança seran regulats mitjançant 
una instrucció general que s’aprovarà per Junta de Govern Local. 

Article 82. MEDIACIÓ  

1. L’Ajuntament de Ripollet promourà especialment la mediació i la resolució dialogada dels 
conflictes com a eina bàsica per a una societat menys litigiosa i més cohesionada.  

2. En aquells supòsits en els quals els conflictes derivats de l’incompliment de la normativa cívica 
no sigui part l’administració, s’establirà per part de l’Ajuntament de Ripollet un sistema de mediació 
reparadora.  

3. Resten excloses de la possibilitat establerta al paràgraf anterior: 

a) Les persones que hagin reincidit en la comissió d’una mateixa infracció. 
 
b) Les persones que hagin obstruït o obstaculitzat l’actuació municipal durant la 

instrucció del procediment sancionador. 
 

4. En incoar l’expedient sancionador, si s’escau, l’òrgan responsable farà constar la possibilitat 
d’acollir-se a aquesta alternativa. 

5. El temps màxim per a un procés de mediació serà de 3 mesos.  

6. Si no s’arribés a un acord de reparació durant el procés o bé no hi hagués voluntat per les parts 
de continuar amb el procés, o bé la persona mediadora estima oportú no continuar amb el procés, 
es donarà continuïtat al procediment ordinari de sancions administratives .  

7. En el cas que un dels implicats sigui menor, els pares i mares o tutors/es o guardadors/es 
hauran de donar el seu consentiment per poder sol·licitar i participar a la mediació.  

8. El procediment de la mediació es portarà a terme a través d’un protocol d’actuació elaborat des  
de l’Ajuntament de Ripollet i aprovat per Junta de Govern Local.  

Article 83. Particularitats de l’expedient sanciona dor.  

1. Cada denúncia donarà lloc a l’inici del corresponent procediment sancionador, l’instructor 
nomenat a l’efecte, prèvia valoració de les circumstàncies concurrents en cada cas, 
proposarà la possibilitat de finalitzar el procediment amb qualsevol de les següents 
opcions: 

 
a. Sanció econòmica. 
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b. Mesura alternativa. 
 
c. Mediació reparadora. 
 

2. Segons la gravetat de la infracció, l’instructor redactarà un plec de càrrecs o una proposta 
de resolució sancionadora que es notificarà a l’infractor. 

 
3. El termini de què disposa la persona denunciada per presentar al·legacions, per sol·licitar 

mesures alternatives educatives o per sol·licitar l’inici d’un procés de mediació reparadora 
és de 15 dies des de la data de recepció de la notificació. 

 
ART 84. Circumstàncies modificatives de la responsa bilitat 
 
 Es consideraran circumstàncies modificatives de la responsabilitat, a més de les establertes en 
la Llei 30/1992, la falta de col·laboració manifesta amb els agents de l’autoritat i altres empleats 
públics, especialment el fet de la negativa a identificar-se en aquests casos comportarà un 
augment del 20% de la sanció. 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS  
 
PRIMERA. El que disposa aquesta Ordenança serà d’aplicació supletòria respecte del règim 
sancionador previst en les lleis sectorials. 
 
SEGONA. En tot cas, no es podran sancionar els fets que hagin estat sancionats de manera penal 
o administrativa en els casos que s’apreciï identitat del subjecte, fet i fonament. 
 
TERCERA. Aquesta Ordenança entrarà en vigor al mes de la seva publicació. 
 
DISPOSICIONS DEROGATÒRIES 
 
PRIMERA. Queden derogades les ordenances, bans i reglaments municipals d’aquest Ajuntament 
que s’oposin a les disposicions de la present Ordenança, les contradiguin o hi resultin 
incompatibles.  
 
SEGONA. En el supòsit de discrepància entre allò que disposa la present Ordenança i una 
ordenança sectorial, serà d’aplicació aquella que faci una regulació més adequada per garantir la 
convivència ciutadana. 
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ANNEX 1: QUADRE D’INFRACCIONS I DE SANCIONS 

 

ART APARTAT  FET DENUNCIAT € Fins a 

7 1 Actituds de menystenir els drets de les persones que repercuteixin 
sobre la convivència ciutadana , quan no tinguin rellevància penal. 

150 

7 2 No mantenir un tracte respectuós i correcte amb el personal que 
integra l'Administració municipal i agents de l’autoritat. 

300 

9 1 Activitats vandàliques en l’ús del mobiliari urbà. 150 

11 C 
No col·laborar amb l'autoritat municipal quan sigui requerit per 
aquesta a pal·liar les conseqüències de sinistres com inundacions, 
incendis, riuades, nevades o qualsevol altre situació excepcional. 

450 

13 1 
Consumir begudes alcohòliques a la via pública Posseir substàncies 
estupefaents o psicotròpiques, drogues, en llocs, vies, establiments o 
transports públics.. 

150 

13 1 Consumir substàncies estupefaents o psicotròpiques, drogues, en 
llocs, vies, establiments o transports públics. 

300 

13 1 
Abandonar en llocs, vies, establiments o transports públics útils o 
estris utilitzats pel consum de drogues, substàncies estupefaents o 
psicotròpiques 

300 

13 5 

Tolerar el consum de substàncies estupefaents o psicotròpiques, 
drogues en locals o establiments públics, falta de diligència en ordre 
a impedir-ho per part dels propietaris, administradors o encarregats 
dels locals. 

450 

13 6 

Fer promoció publica de totes les substàncies que pugin generar 
dependència i siguin nocives per a la salut, la distribució gratuïta de 
mostres, així com totes aquelles activitats de publicitat o promoció 
que incompleixen les exigències legals 

450 

14 1 
Encendre foc en qualsevol indret del municipi llevat dels llocs 
reservats a l'efecte i tirar llumins o puntes de cigarretes enceses en 
parcs forestals o zones de bosc d'ús comú. 

450 

14 2a No tenir autorització de l'Ajuntament o del Patronat de Cultura per 
realitzar focs a la nit de Sant Joan i altres festes locals. 

300 

14 2b 

No respectar les indicacions dels bombers i de la Policia Local quant 
a distàncies de façanes, mantenint distància de les zones 
boscoses,edificis, fils elèctrics o altres, i volum del material 
inflamable. 

300 

14 3 
Ficar productes pirotècnics dins d'elements, l'explosió dels quals 
pugui provocar la dispersió d'objectes amb risc per a les persones i 
béns. 

450 
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14 3 Llançar o dirigir petards contra les persones o béns de forma que 
signifiquin un risc per a la seva integritat. 

450 

14 3 

Encendre fogueres amb productes inflamables o en condicions 
meteorològiques que pugin comportar un risc d'incendi o emprar, 
com a elements de combustió de la foguera, materials la combustió 
dels quals pugui generar efectes tòxics o contaminants, o que siguin 
susceptibles d'explotar. 

450 

15 2 Practicar jocs a l'espai públic i fer competicions esportives massives i 
espontànies que pertorbin els legítims drets dels veïns. 

150 

15 3 Circular amb bicicleta de tal manera que impliqui riscos per a la 
circulació d'altres vehicles i de persones. 

300 

15 4 

Circular amb monopatí utilitzant escales per a vianants, elements per 
a l'accessibilitat de persones discapacitades, baranes, bancs, 
passamans, o qualsevol altre element del mobiliari urbà per a les 
acrobàcies amb patins i monopatins. 

150 

15 5 Circular amb bicicleta, patins i monopatins per parterres de gespa i 
zones enjardinades. 

150 

15 6 

Practicar jocs a l'espai públic amb instruments o d'altres objectes que 
puguin posar en perill la integritat física dels usuaris/es de l'espai 
públic, així com la integritat dels béns, serveis o instal·lacions tant 
públics com privats. 

450 

15 7 Practicar a la via pública juguesques que impliquin apostes amb 
diners o béns. 

450 

16 1 

Realitzar necessitats fisiològiques com ara defecar, orinar, escopir o 
altres accions de manca d' higiene a la via pública, llevat de les 
instal·lacions o elements que estiguin destinats especialment a la 
realització d'aquelles necessitats. 

150 

16 2 

Realitzar necessitats fisiològiques com ara defecar, orinar, escopir o 
altres accions de manca d' higiene a la via pública, en espais de 
concorreguda afluència de persones o que siguin freqüentats per 
menors, o es faci en monuments o edificis catalogats o protegits. 

300 

17 1 
No col·laborar a l'efecte d'evitar qualsevol acte que suposi un 
atemptat contra la salut pública i/o la pública ostentació de la manca 
d'higiene. 

300 

18 1 Portar armes sense la preceptiva targeta d'armes corresponent. 300 

18 2 
Traslladar les armes fins al lloc on es realitzin les activitats 
d'utilització degudament autoritzades sense desmuntar-les i/o portar-
les a la vista. 

150 

18 4 
La tinença, exhibició ni circulació d'objectes i/o instruments 
susceptibles d’ésser utilitzats com a armes així com les imitacions 
d'armes, amb la finalitat de causar intimidació. 

300 
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19 2 Utilitzar els espais, equipaments i béns públics causant-hi danys, 
deteriorar-los, alterant les qualitats o condicions de funcionament. 

300 

19 3 Fer servir els espais públics i els seus elements de forma contrària a 
les condicions que en regulen l'ús sense causar-hi danys. 

150 

19 4 Acampar, estacionar caravanes, remolcs, semiremolcs o vehicles de 
similars característiques en espais públics sense autorització. 

300 

20 3.1 Instal·lar vetlladors en via pública sense l'obtenció de llicencia 
municipal. 

300 

20 4 Col·locar vetlladors i/o ombrel·les fora del límit assignat 150 

20 4.1 Col·locar vetlladors fora del límit assignat causant problemes de 
seguretat amb el trànsit rodat i/o per al trànsit de persones 

300 

20 10.1 Sobrepassar límit horari de vetlladors menys d’una hora 150 

20 10.1 Sobrepassar límit horari de vetlladors més d’una hora. 300 

20 10.2 Sobrepassar límit horari de vetlladors causant molèsties, sorolls als 
veïns, pertorbant el descans. 

450 

20 11.1.1 Col·locar en els vetlladors o terrasses maquinària frigorífica, taulells, 
màquines expenedores de productes, màquines de jocs i/o similars. 

300 

20 11.1.4 No és permesa la col·locació d'aparells audiovisuals en vetlladors i 
terrasses sense autorització 

450 

20 11.1.6 No retirar de l'exterior els elements de les terrasses i vetlladors, 
taules, cadires, ombrel·les al finalitzar l’activitat autoritzada. 

150 

20 11.2.2 No mantenir les condicions de neteja, seguretat i ornat 300 

21 1 
Realitzar activitats en la via pública sense tenir autorització o complir 
els requisits imprescindibles (reserves de estacionament, talls i 
ocupació de via pública) 

300 

22 1 
Venda ambulant en l'espai públic de qualsevol tipus d'aliments, 
begudes i productes protegits per la propietat intel·lectual sense 
llicència expressa per poder fer-ho. 

300 

22 2 
Col·laborar en l'espai públic amb els venedors i venedores ambulants 
no autoritzats amb accions com ara facilitar el gènere o vigilar i 
alertar sobre la presència d'agents de l'autoritat. 

300 

22 3 
No comunicar els organitzadors d'actes públics de qualsevol 
naturalesa, la realització de venda ambulant no autoritzada durant la 
celebració dels actes als agents de l'autoritat. 

300 

22 4 Negativa a presentar o exhibir la llicència de venda ambulant a 
petició dels agents de l'autoritat. 

300 

23 1 Prestar serveis no autoritzats a l'espai públic. 300 
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23 2 
Col·laborar en l'espai públic amb qui realitza els serveis no autoritzats 
amb accions com ara vigilar i alertar sobre la presència d'agents de 
l'autoritat. 

300 

23 3 Negativa a presentar o exhibir la llicència de serveis prestats a l'espai 
públic a petició dels agents de l'autoritat. 

300 

23 4 
No comunicar els organitzadors d'actes públics de qualsevol 
naturalesa, la realització de serveis prestats no autoritzats durant la 
celebració dels actes als agents de l'autoritat. 

300 

26 3 

Desenvolupar activitats domèstiques, com regar plantes, estendre 
roba, netejar catifes i estovalles, evacuar fums, aigua o brossa a 
l’interior dels immobles i les comunitats de veïnals, fora dels límits 
que exigeixen la convivència ciutadana i el respecte. 
 

150 

26 6 
No és permesa l'execució de feines de reforma, conservació o millora 
dels immobles que impliquin el desenvolupament d'activitats pròpies 
d'obra ordinaria fora dels horaris establerts. 

300 

26 7 

No és permesa, fora dels horaris establerts, l'execució de feines de 
reparació o instal·lació d'electrodomèstics, aparells elèctrics o 
instal·lacions auxiliars que impliquin desenvolupament d'activitats 
pròpies d'obra ordinària o que superin els límits establerts per la 
normativa vigent. 

300 

28 2 La negligència greu de les persones legalment responsables en la 
cura de persones discapacitades i/o dependents al seu càrrec. 

450 

29 1 L'exercici agressiu de la mendicitat en totes les seves formes. 300 

29 4 

Oferir qualsevol bé o servei a persones que es troben en l'interior de 
vehicles privats o públics, tot incloent la neteja dels parabrises dels 
automòbils, i l'oferiment de mocadors, premsa o qualsevol altre 
objecte i/o servei. 

150 

30 3 

Conductes de menyspreu a les persones, així com qualsevol 
comportament discriminatori, o de qualsevol altra condició o 
circumstància personal o social, de fet, per escrit o de paraula, 
mitjançant insults, burles, molèsties intencionades, coacció psíquica 
o física, agressions o altres conductes vexatòries. 

450 

30 6 Realitzar pràctiques abusives, arbitràries o discriminatòries, o que 
comportin violència física o moral a persones i/o animals. 

450 

30 9 

Conductes i comportaments que atemptin contra la convivència 
ciutadana i activitats coactives o coercitives, encara que no tinguin 
rellevància penal, com ara baralles i discussions violentes, 
considerant-se un agreujant que causin aldarulls o desordres públics. 

300 

32 5 Tota mena d'activitat publicitària als edificis catalogats com a 
historicoartístics. 

450 

33 1 
Embrutar o deslluir, per qualsevol mètode, tant els edificis públics, els 
equipaments, les instal·lacions i el mobiliari urbà, així com qualsevol 
altre element de places, parcs, jardins, zones naturals i de la via 

300 
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pública en general. 

33 2 No retirar els excrements dels animals de companyia a la via pública 
per part de la persona portadora de l’animal. 

150 

33 3 Rentar i reparar qualsevol tipus de vehicles a la via pública. 150 

33 4a Rentar cotxes, motocicletes o qualsevol altre tipus de vehicle en les 
fonts públiques. 

150 

33 4b Embrutar les aigües o deixar nedar gossos o altres animals en les 
fonts públiques. 

300 

33 4c Abeurar qualsevol tipus d’animal en les fonts públiques. 300 

33 4d Banyar-se en les fonts públiques. 300 

33 8 

No mantenir les persones contractistes, promotores o responsables 
dels edificis en construcció les voreres, escocells, rigoles i embornals 
dels edificis en construcció nets en tot moment, i no deixar-los nets 
en finalitzar la jornada laboral. 

300 

34 3 
No respectar a l'interior de les instal·lacions i edificis públics, com a 
mínim, les mateixes normes de netedat i comportament que regeixen 
per a l'ús de la via pública. 

300 

37 1 Espolsar tapissos, catifes, estores, llençols i qualsevol roba d'ús 
domèstic, en portes, balcons i finestres que donin a la via pública. 

150 

37 2 

No col·locar els testos i jardineres dels balcons i finestres de manera 
que la seva vertical caigui dins del balcó o reposi sobre l'ampit de la 
finestra i/o no fermar o protegir aquests elements per evitar que pugin 
caure, en especial en casos de pluja o vents forts. 

150 

37 3 
Regar les plantes col·locades en finestres i balcons fora dels horaris 
establerts, i en tot cas, sense la deguda precaució per tal d'evitar 
molèsties. 

150 

37 4 
Penjar roba a llocs visibles des de la via pública, obertures de les 
cases i baranes de terrats ocasionant perjudicis a la resta de 
ciutadans i ciutadanes, com regalimar aigua a l'exterior de l'edifici. 

150 

38 1 Celebrar festes o activitats específiques als espais públics sense 
l'autorització de l'Ajuntament. 

300 

38 2 

No responsabilitzar-se els organitzadors de festes o activitats 
específiques a la via pública del compliment de les condicions 
establertes per l'Administració municipal, així com del respecte al 
recinte i als elements i els béns públics que hi hagi instal·lats. 

300 

39 1a Instal·lar aparells d'aire condicionat i antenes parabòliques que 
quedin a la vista a les façanes dels edificis. 

150 

39 1 i 2 Permetre que l'aigua de condensació de qualsevol aparell d'aire 
condicionat s’expel·leixi directament a la via pública. 

150 
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40 1 

No mantenir les persones propietàries dels immobles, ja siguin 
edificis, instal·lacions o solars i, subsidiàriament els seus usuaris/es, 
les condicions de neteja, salubritat, seguretat i ornament públic, 
especialment aquelles parts visibles des de la via pública i/o que 
puguin molestar el veïnat. 

300 

41 1 

Realitzar qualsevol tipus de pintada o grafits sobre elements dels 
paisatge urbà i a les instal·lacions, equipaments, mobiliari urbà, 
jardins i vies públiques en general, sense autorització expressa de 
l'Ajuntament. 

300 

41 2 Realitzar qualsevol tipus de pintada o grafits sobre monuments i 
edificis públics, i especialment en els catalogats o d’interès públic. 

450 

41 3 

Realitzar un grafit o pintada en un bé de tipus privat que es trobi 
instal·lat de manera visible o permanent en la via pública sense 
l'autorització expressa de l'Ajuntament i el permís de la persona titular 
del bé esmentat. 

300 

42 1 
Col·locar cartells i pancartes en edificis i instal·lacions municipals, en 
els elements del paisatge i en el mobiliari urbà o natural, sense 
autorització expressa de l'Ajuntament. 

300 

42 2 

Col·locar cartells i pancartes en edificis i instal·lacions municipals, en 
els elements del paisatge i el mobiliari urbà o natural, sense 
autorització expressa de l'Ajuntament, a més del permís de la 
persona titular del bé esmentat, quan el cartell o pancarta s'instal·li en 
un bé privat si vola sobre la via pública. 

300 

42 3a Col·locar publicitat sobre la part exterior dels vidres dels vehicles, 
quan l’esmentada publicitat sigui aliena a la persona propietària 

150 

42 3b Esquinçar, arrancar, escampar o llençar a la via pública tota classe 
de cartells, anuncis, pancartes, volants o similars 

150 

42 3c Col·locar publicitat sobre monuments i edificis públics, especialment 
els catalogats. 

450 

42 5 Col·locar anuncis, cartells, plaques o emblemes que atemptin contra 
els drets fonamentals de la ciutadania. 

300 

43 1 Col·locar pancartes, banderoles, etc., ocultant els elements 
arquitectònics d'interès significatiu. 

300 

44 2 
Realitzar qualsevol emissió a l'atmosfera que sobrepassi els límits 
contaminants establerts per la normativa vigent o que sigui 
susceptible de produir efectes nocius a la salut de les persones. 

450 

45 3 Utilitzar aparells reproductors de so, en llocs de pública concurrència, 
causant molèsties vers les persones 

300 

46 2 
Dur a terme qualsevol acció que provoqui una elevació dels nivells 
sonors per sobre dels límits establerts, de manera específica, per a 
cada cas concret. 

300 

47 1 No prestar la col·laboració en les tasques d’inspecció i control del 
personal acreditat de l’Ajuntament, que té la condició d’autoritat en 

300 



 

Pàgina 51 de 53 

ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA  

 

l’exercici de les seves funcions. 

48 2 
Emetre qualsevol tipus de soroll que sobrepassi els límits establerts 
tant a la via pública com a l’interior d’un immoble fora dels horaris 
establerts.. 

150 

48 3 

Emetre qualsevol soroll o vibració que sobrepassi els límits establerts 
o generi perjudicis i pertorbi el descans de la resta de veïnat i 
ciutadania tant a la via pública com a l’interior d’un immoble fora dels 
horaris establerts. 

300 

48 4 

No adoptar els posseïdors d’animals domèstics les mesures 
necessàries per impedir que la tranquil·litat dels seu veïnat sigui 
alterada pel comportament d’aquests, així com mantenir en patis, 
terrasses, galeries i balcons o altres espais oberts, fora dels horaris 
establerts, animals domèstics que amb els seus sons, lladrucs, crits o 
cants destorbin el descans de la comunitat veïnal. 

300 

49 1 

Emetre qualsevol soroll que alteri la tranquil·litat veïnal fora dels 
horaris establerts, excepte quan provingui d’activitats populars o 
festives autoritzades, les quals disposaran de l’autorització municipal 
corresponent. 

300 

49 2 Usar megàfons de publicitat sense autorització municipal. 150 

50 1 
No adoptar les mesures oportunes per adequar la producció de 
contaminació sonora als límits establerts a la legislació corresponent, 
a les activitats i establiment situades a Ripollet. 

450 

50 5 Incompliment horari de tancament menys d’una hora 300 

50 5 Incompliment horari de tancament en més d’una hora 450 

51 1 

Realitzar les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, 
manipulació de caixes, contenidors, materials de construcció i 
objectes similars a la via pública o espai obert fora dels horaris 
establerts. 

300 

51 2 
No mantenir les persianes metàl·liques i portes d’accés a les zones 
de càrrega i descàrrega en perfecte estat de manteniment per evitar 
la transmissió de sorolls. 

150 

51 3 
No condicionar les carretes i carros de transport de mercaderies a les 
activitats per evitar la transmissió de soroll als habitatges 
confrontants. 

150 

52 1 
Executar treballs a la via pública fora dels horaris establerts. a 
excepció d’obres que es facin per raons de perill o emergència o per 
no poder executar-se durant el període diürn. 

300 

53 1 
Circular pel terme municipal de Ripollet amb vehicles sense estar 
equipats amb un silenciador homologat, permanentment en 
funcionament i en bon estat, per tal d’evitar un excés de soroll. 

150 

53 2 Utilitzar els clàxons o senyals acústics, tret dels casos previstos a la 
normativa de seguretat viària. 

150 
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53 3 
Produir sorolls originats per les acceleracions brusques i estridents, 
així com els originats per l’excessiu volum dels equips musicals, a 
qualsevol hora del dia. 

150 

53 4 
Mantenir els vehicles aturats a la via pública o altres espais els 
motors en funcionament durant un temps superior a 3 minuts, 
excepte per raons de congestió de trànsit 

150 

54 1 Usar els sistemes acústics d’alarma o d’emergència sense causa 
justificada. 

150 

57 1 
Llençar o abandonar, a tot el terme municipal, qualsevol mena de 
productes o portar a terme activitats que tinguin l'efecte d'embrutar, 
degradar o contaminar les vies públiques i els espais públics. 

300 

57 2 La comissió dels actes referits en aquest apartat de l’article. 150 

58 1 

No procedir els titulars dels immobles respectius a la neteja de 
passatges particulars, patis interiors, solars, galeries comercials i 
similars, així com dels espais comunitaris de titularitat privada i ús 
públic. 

300 

58 2 

No mantenir les persones  propietaries dels edificis o els solars, les 
persones titulars de comerços situats a les plantes baixes i les 
persones contractistes de les obres, la neteja de les voreres 
corresponents a les respectives façanes, i també la retirada de la 
brossa corresponent. 

300 

58 3 
No dur a terme la neteja de qualsevol activitat feta a la via pública o 
que afecti la via pública per part de les persones responsables 
d'aquestes activitats, especialment els establiments comercials i bars. 

300 

59 1 Dipositar a les papereres deixalles que no siguin sòlides de format 
petit com papers, embolcalls i similars. 

150 

60 1 
No dipositar les escombraries domiciliàries en bosses adients que, un 
cop tancades correctament, hauran de ser col·locades dins els 
contenidors que corresponguin. 

150 

60 2 Dipositar les escombraries domiciliàries al contenidor domiciliari fora 
de l’horari establert pel servei 

150 

60 4 Desplaçar qualsevol tipus de contenidors del lloc designat pels 
serveis tècnics municipals, i també la seva utilització per a ús privat. 

300 

60 5 

Pintar, cremar i manipular incorrectament els contenidors de recollida 
d’escombraries domiciliàries i les papereres, així com qualsevol altra 
acció que hi ocasioni danys. Extreure elements i deixalles dels 
contenidors de recollida d’escombreries. (papers, cartró, vidres, 
roba,etc.), així com embrutar la zona del voltant dels contenidors. 

300 

62 1 
Abandonar estris, mobles, trastos i similars a la via pública, camins, 
entorns naturals i/o agrícoles i als espais oberts sense edificar, tant 
públics com privats. 

450 

63 1 Dipositar a l’interior de cap contenidor tot tipus de residus de 
naturalesa líquida. 

150 
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63 2 
Buidar, abocar i dipositar qualsevol tipus de material residual i aigües 
brutes tant a la vorera com a la calçada, escocells d’arbres i solars 
sense edificar. 

300 

63 3 
Abocar al clavegueram productes sòlids que puguin obstruir-lo 
productes corrosius o perillosos, pintures o similars, i els olis de 
lubricació dels vehicles o de les màquines. 

450 

64 1 
El dipòsit i recollida de terres, runes, enderrocs i altres residus de la 
construcció a la via pública fora dels contenidor metàl·lics o de sacs 
degudament autoritzats. 

150 

64 2 
La instal·lació de contenidors i sacs destinats a la recollida de runes o 
similars de particulars sense l’obtenció de la llicència municipal 
corresponent. 

150 

64 4 Instal·lar els contenidors i sacs de runes de manera que dificultin la 
lliure circulació del trànsit rodat i de vianants. 

300 

64 5 Incomplir l'obligació de netejar la zona on estaven situats els 
contenidors i sacs, en retirar-los. 

150 

65  L’abandonament i/o abocament d’animals morts o restes d’animals a 
la via pública, als camins, als canals i a l’entorn natural i/o agrícola. 

450 

66 1 No dipositar residus considerats com a municipals especials als 
punts de recollida autoritzats 

450 

68  

Abocar al clavegueram municipal, a la llera pública, als canals, al riu, 
al litoral, o a la xarxa metropolitana d'evacuació i sanejament aigües 
residuals que tinguin característiques o concentracions de 
contaminants iguals o superiors a les expressades en la normativa 
sectorial vigent. 

450 

69 2 Abocar pintures, vernissos, dissolvents, olis minerals i olis de cuina 
cremats, al clavegueram municipal i a la llera pública. 

450 

72 4 Llançar publicidad des de vehicles terrestres o aeris. 150 

72 5 
Emetre publicitat a tot el terme municipal llevat de la referent a 
activitats culturals, recreatives i similars, sotmesa a llicència 
municipal prèvia, així com la publicitat electoral. 

300 

 


