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civilitat  

 
1 f. [LC] Qualitat de civil, de qui té les maneres acostumades entre les persones 
que viuen en societat.  
2 f. [LC] Demostració de bones maneres. 
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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
 
Article 1. Objecte i Finalitat  
1. L’objecte d’aquesta ordenança és regular l’activitat de les persones 
físiques i jurídiques que es desenvolupen principalment a la via pública i a 
altres espais i serveis de domini públic, o que transcendeixen l’àmbit 
estrictament privat, mitjançant la modulació o limitació de determinats 
tipus de comportaments, per tal d’aconseguir el benestar col·lectiu i 
possibilitar la convivència ciutadana, entenent que la ciutat ha de ser un 
marc natural de convivència i d’iniciativa social.  
2. La finalitat d’aquesta ordenança és el manteniment d’un clima de 
civisme, de convivència social i respecte mutu que fomenti les relacions 
solidàries, tolerants i respectuoses entre la ciutadania, siguin veïns o 
visitants, determinant mecanismes per corregir i, si escau, sancionar les 
actituds incíviques, negligents i irresponsables que deterioren la qualitat de 
vida.  
 
Article 2. Àmbit d’aplicació  
1 Aquesta ordenança serà d’obligat compliment en tot el terme municipal 
de Girona.  
2. Aquesta ordenança és també aplicable a les conductes realitzades pels 
menors d’edat, en els termes i les conseqüències previstes en ella mateixa i 
a la resta de l’ordenament jurídic. En els supòsits que així es prevegi 
expressament, els pares o mares, tutors i tutores, o guardadors o 
guardadores, també podran ser considerats responsables de les infraccions 
comeses pels menors quan concorri, per part d’aquells, dol o culpa o 
negligència tot incloent-hi la simple inobservança. 
 
 
 
TÍTOL II. CONVIVÈNCIA CIUTADANA I CIVISME 
 
 
CAPÍTOL PRIMER: DRETS I DEURES DE LA CIUTADANIA.  
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Article 3. Drets de la ciutadania  
1. Es reconeixen a tota la ciutadania de Girona els drets regulats en aquesta 
ordenança, sense perjudici d'altres que es prevegin a la legislació vigent. 
Tota la ciutadania de Girona té dret a accedir als serveis públics en 
qualsevol circumstància; la condició o situació social i/o econòmica no pot 
esdevenir mai un obstacle per a l’exercici d’aquest dret. 
2. De conformitat amb allò previst en la Llei Reguladora de les bases de 
règim local, la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, les ordenances i reglaments municipals i la resta de 
normativa de règim local vigent, tota la ciutadania del terme municipal 
tenen dret a:  
a) Ser electors i elegibles, d’acord amb allò que disposa la legislació 
electoral.  
b) Participar en la gestió municipal d’acord amb allò que disposen les lleis i 
reglaments i, si escau, quan la col·laboració voluntària sigui sol·licitada per 
l’Ajuntament.  
c) Utilitzar, d’acord amb la seva naturalesa, els serveis públics municipals i 
espais públics. L’Ajuntament ha de garantir el dret de les persones amb 
mobilitat reduïda per disminució física a accedir als serveis públics i espais 
públics sense obstacles ni barreres arquitectòniques.  
d) Exigir la prestació i, si escau, l’establiment dels serveis públics 
municipals, quan la competència sigui municipal i de caràcter obligatori.  
e) Participar en les consultes populars convocades per l’Ajuntament o per 
iniciativa veïnal, d’acord amb allò previst a la legislació reguladora.  
f) Exercir els drets d’informació i de participació en els termes previstos en 
el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Girona i en les 
normes que en cada moment regulin la participació activa de la ciutadania 
en els afers municipals.  
g) Conèixer, en qualsevol moment, l’estat de tramitació dels procediments 
en els quals tinguin la condició d’interessats, i obtenir còpies dels 
documents que s’hi contenen.  
h) Identificar les autoritats i el personal al servei de la corporació, sota la 
responsabilitat dels quals es tramitin els procediments.  
i) Obtenir còpia registrada dels documents que presentin, que s’aportin 
conjuntament amb els originals  
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j) Utilitzar les llengües oficials en el territori de la Comunitat Autònoma, 
d’acord amb allò que prevegi la legislació reguladora.  
k) Formular al·legacions i aportar documents en qualsevol fase del 
procediment anterior al tràmit d’audiència, que han de ser tinguts en 
compte per l’òrgan competent en el moment de redactar la proposta de 
resolució.  
l) No presentar documents no exigits per les normes aplicables o  que ja es 
trobin en poder de l’Ajuntament.  
m) Obtenir informació i orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que 
les disposicions vigents imposin en els projectes, actuacions o sol·licituds 
que es proposin realitzar.  
n) Rebre tractament de respecte per part de les autoritats i del personal 
adscrit als diferents serveis de l’Ajuntament, els quals els han de facilitar 
l’exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.  
o) Accedir als registres i arxius de l’Ajuntament, tal com està  previst en la 
legislació vigent.  
p) Presentar reclamacions i interposar recursos contra els actes de 
l’Administració, de conformitat amb la legislació reguladora. 
q) Altres que es determinin legalment i els que pugui recollir la normativa 
municipal en les seves Ordenances i Reglaments.  
r) Comportar-se lliurement a la via i als espais públics del municipi de 
Girona i a ser respectada en la seva llibertat. Aquests drets seran limitats 
pel que disposa la legislació aplicable, concretament en les disposicions 
sobre l’ús de la via, espais, béns i serveis públics, i pel deure de respectar 
les altres persones i els espais i béns privats i públics. 
3. Els drets recollits a l’apartat anterior s’hauran d’exercir dins dels límits 
legals de les normes de procediment administratiu, amb respecte a les 
determinacions de la legislació de protecció de dades i de la resta de drets 
fonamentals.  
 

Article 4 Deures de la ciutadania  
Tota la ciutadania de Girona, siguin veïns o visitants, i els titulars, detentors 
i/o usuaris de béns ubicats al municipi, tenen els deures següents:  
a) Contribuir mitjançant les prestacions econòmiques i personals legalment 
previstes a la realització de les competències municipals. Els tributs s’han 
de satisfer en els períodes voluntaris que es determinin. 
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b) Complir amb les obligacions que determinin les ordenances municipals, 
els bans dictats per l’Alcaldia i altres que es determinin legalment. 
c) Facilitar a l’Alcaldia, quan la legislació ho prevegi, les dades i 
estadístiques que els sol·licitin.  
d) Comparèixer davant de l’autoritat municipal, quan siguin requerits per 
disposició legal amb indicació del motiu de la citació.  
e) Complir amb les seves obligacions respecte al padró municipal 
d’habitants, d’acord amb allò previst a la normativa reguladora.  
f) Comunicar a l’Ajuntament les altes, baixes o modificacions dels seus béns 
i establiments comercials, a fi de reflectir-ho en els padrons respectius.  
g) Facilitar a l’Administració, l’emissió d’informes, inspeccions i altres actes 
d’investigació, en el cas previst per la llei.  
h) Proporcionar a l’Administració actuant dades que permetin identificar 
altres interessats que no hagin comparegut en un procediment.  
i) Comportar-se cívicament i complir la normativa i ordenances que 
regulen la convivència ciutadana, per fer de la ciutat un espai on poder-se 
desenvolupar socialment i humanament, tant la ciutadania com els 
visitants, individualment i col·lectivament. És a dir, evitar tota conducta 
que pugui posar en perill la convivència, que expressi una manca de 
respecte cap als altres o que contribueixi al deteriorament del municipi i el 
seu entorn.  
j) Usar la via, espais, béns i serveis públics de conformitat amb la destinació 
per a la qual van establir-se i respectar la convivència i la tranquil·litat 
ciutadana, observant el degut civisme i evitant perjudicar els drets i els 
béns de la resta de persones. 
k) Altres que es determinin legalment o que pugui recollir la normativa 
municipals en les seves Ordenances i Reglaments.  
 
 
CAPÍTOL SEGON:  PRINCIPIS DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA 
 
Article 5 Dignitat de la persona i principi de  solidaritat 
1. Cal evitar totes les actituds, individuals i/o col·lectives, que atemptin 
contra la dignitat de la persona, així com qualsevol comportament 
discriminatori, sigui de contingut xenòfob, racista, sexista o homòfob, o de 
qualsevol altra condició o circumstància personal o social, i vetllar perquè 
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no es conculqui la dignitat de tercers, de fet o de paraula, mitjançant insults, 
burles, molèsties intencionades, agressions o fets anàlegs, coacció moral, 
psicològica, física o d’altra mena, especialment si van adreçades a les 
persones més vulnerables.  
Tota la ciutadania de Girona tindrà una actitud de respecte envers els 
hàbits, els costums i les tradicions de qualsevol cultura que conforma el 
teixit societari de la nostra ciutat i d’acord amb el que estableixin les lleis i 
la resta de normativa.  
2. L’autoritat municipal garantirà el dret al respecte i perseguirà, de 
conformitat amb la legislació vigent, aquelles conductes que el violin. En 
especial, l’autoritat municipal promourà la convivència i el respecte pels 
diferents grups ètnics, culturals i religiosos, a fi d’evitar actituds i 
comportaments racistes i xenòfobs. En aquest sentit, col·laborarà amb les 
altres administracions per tal de protegir aquest dret i promourà una 
política coordinada de seguretat.  
3. L’autoritat municipal també 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 béns públics.  
4. 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. 
5. Estaran especialment perseguides les conductes d’agressió o setge a 
menors realitzades per persones o  grups de persones que actuïn a l’espai 
públic. 
6. 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 en els jutjats i 
tribunals. 
7. L’Ajuntament impulsarà i donarà suport a les iniciatives ciutadanes 
destinades a promoure actituds de respecte a la dignitat humana. En 
particular, aquelles que proposin com a objectius assolibles la superació de 
la marginació social o econòmica de determinades persones o col·lectius en 
risc de patir-les.  
8. L’Ajuntament estimularà el comportament solidari de la ciutadania a 
l'espai públic, per tal que ajudi a transitar o orientar-se les persones que ho 
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necessiten perquè tenen algun tipus de discapacitat motriu i/o sensorial o 
perquè es troben en circumstàncies similars.  
9. L’Ajuntament fomentarà el costum de cedir la preferència en el trànsit o 
l’ús del mobiliari urbà a les persones que ho necessitin més, i d’estimular 
també altres actituds de civisme i cortesia.  
10. Es vetllarà per evitar l’exercici i la propagació de la mendicitat en les 
vies i espais públics en totes les seves modalitats, especialment en relació a 
la mendicitat exercida per menors, atès que la inducció de mendicitat a un 
menor és un il·lícit penal, i les conductes que adopten formes de mendicitat 
insistent, intrusiva o agressiva, així com organitzada, sigui aquesta directa o 
encoberta sota la prestació de petits serveis no sol·licitats o qualsevol altra 
forma de mendicitat. 
11. L’Ajuntament promourà iniciatives ciutadanes i d’entitats de solidaritat 
i les donarà suport, amb l’objectiu de resoldre situacions personals de 
desatenció.  
12. L’autoritat municipal podrà sol·licitar, si escau, la documentació a les 
persones que exerceixin la mendicitat i adoptar, en cada cas, les mesures 
que siguin procedents en coordinació amb els Serveis Socials municipals o, 
si escau, amb altres institucions públiques, i podrà, si ho estimés 
convenient i fos possible, conduir les persones que practiquin la mendicitat 
a l’establiment o servei municipal adient, amb la finalitat de socórrer i/o 
ajudar la persona que ho necessiti en allò que sigui possible.  
13. Els menors i les persones discapacitades que es trobin al carrer i 
presentin indicis d’abandonament o pèrdua seran portats a les 
dependències policials per a la seva custòdia, on es faran les indagacions, la 
publicitat i les actuacions pertinents en cada cas, amb la finalitat de posar-
les a disposició de llurs pares, tutors o guardadors legals o bé lliurar-les a 
les autoritats competents.  
14. Quan un particular conegui situacions de desprotecció de menors o de 
persones discapacitades, com maltractaments, negligències, abusos o 
similars, n’informarà immediatament a l'autoritat, que adoptarà les 
mesures legals i/o de prevenció o protecció pertinents, posant el cas en 
coneixement dels Serveis Socials o d’Educació municipals perquè analitzin 
el cas i adoptin les mesures corresponents i, si escau, el trametin  a la 
jurisdicció competent.  
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15. És responsabilitat del pare, la mare, tutor/ra o guardador/ra legal 
procurar, dins les etapes obligatòries,  l’assistència regular de l’infant al 
centre escolar i una obligació municipal  intervenir quan es detecta una 
situació d’absentisme escolar.  
16. Els agents portaran a l’escola o a casa del pare, mare, tutor/ra o 
guardador/ra legal qualsevol infant que, durant les hores escolars, es trobi 
al carrer, fora del recinte escolar, sense companyia d’un adult, i s’haurà de 
comunicar aquest fet als Serveis Socials o d’Educació municipals, perquè 
estudiïn el cas i adoptin les mesures corresponents. Els casos de menors 
residents o escolaritzats en poblacions limítrofes s’han de resoldre amb la 
sol·licitud de col·laboració de les policies locals competents per raó del 
territori.  
17. És responsabilitat del pare, mare, tutor/ra o guardador/ra legal evitar 
que els infants menors transitin o romanguin al carrer en hores nocturnes 
sense la companyia d’un major d’edat.  
18. En cas de negligència greu del pare, mare, tutor/ra o guardador/ra 
legal, l’autoritat municipal ho ha de comunicar immediatament a la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat de 
Catalunya i, si escau, a la jurisdicció competent.  
 
Article 6 Foment de la conducta cívica 
1. La convivència ciutadana ha d’estar presidida pels principis de respecte, 
tolerància i solidaritat, i cal rebutjar la violència física o psicològica entre 
persones i/o col·lectius, per aconseguir que les conductes i actituds de les 
persones 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. L’Ajuntament facilitarà i incentivarà totes les iniciatives que condueixin 
al debat, a l’intercanvi de parers i a la solució consensuada dels conflictes 
de convivència, sens perjudici de la interposició del corresponent recurs 
davant de la jurisdicció competent perquè, en darrer terme, prengui una 
decisió.  
3. L’Ajuntament ha d’evitar, amb els mitjans al seu abast, qualsevol acte, 
individual o col·lectiu, que pugui destorbar el desenvolupament de les 
iniciatives individuals i/o col·lectives degudament autoritzades.  
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Article 7 Comportament general a l’espai  públic 
1. Ningú no pot, amb el seu comportament, menystenir els drets de les 
altres persones ni la seva llibertat d’acció, ofendre les conviccions dels 
altres ni violar les pautes de respecte mutu, tolerància, llibertat i 
conservació de l’entorn, per la qual cosa, cal abstenir-se particularment de 
realitzar pràctiques abusives, arbitràries o discriminatòries o que 
comportin violència física o moral.  
2. A l'espai  públic s’haurà de respectar l’horari establert en cada cas.  
3. Respecte a l’accés als espectacles públics, la ciutadania haurà de 
respectar l’ordre establert i les indicacions dels organitzadors i dels serveis 
de seguretat i ordre que hi hagi o que estiguin autoritzats a l’efecte. Si amb 
motiu de qualsevol acte festiu autoritzat es realitzen en els espais públics 
conductes vandàliques, les persones organitzadores en seran les 
responsables subsidiàries.  
 
Article 8 Ciutadania i autoritats municipals 
1. La ciutadania en general és obligada a seguir les indicacions que 
determinin les autoritats municipals o les contingudes en els bans i 
ordenances municipals.  
2. Els agents de l’autoritat i els membres dels serveis municipals tindran en 
tot moment un tracte de correcció i cortesia en les relacions amb la 
ciutadania, als quals auxiliaran i protegiran. En les seves intervencions 
proporcionaran la informació escaient sobre les causes i finalitats de les 
actuacions. Han d’actuar, i regir-se, pels principis de congruència, 
oportunitat i proporcionalitat en la utilització dels mitjans al seu abast. En 
els casos que sigui necessari utilitzar mesures de compulsió sobre les 
persones, han de portar a terme els actes de força estrictament 
indispensables, amb ple respecte a la dignitat i integritat de les persones 
afectades.  
3. Els agents de l’autoritat, podran requerir, en l’exercici de les seves 
funcions d’investigació o prevenció, la identificació de les persones i dur a 
terme les comprovacions adients, a la via i als espais públics o en el lloc del 
fet, sempre que el coneixement de la identitat de la persona sigui necessari 
per a l’exercici de les funcions de manteniment de l’ordre, de la protecció 
de la seguretat ciutadana o de la convivència pacífica.  
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4. La ciutadania podrà adreçar-se a les autoritats municipals per denunciar 
actes que considerin erronis o que atemptin contra la seva dignitat o 
integritat.  
 
Article 9 Conductes en situacions extraordinàries o d’emergència 
1. El comportament de la ciutadania en situacions extraordinàries o 
d’emergència, com inundacions, incendis, riuades, nevades, fuites tòxiques 
o qualsevol altra situació excepcional que comporti evacuació o 
confinament, s’adequarà, en cada moment, a les normes de civisme i 
col·laboració ciutadanes, complint-se els plans bàsics d’emergència 
municipal i els plans d’emergència específics, així com l’establert a la vigent 
normativa en matèria de protecció civil.  
2. En cas de produir-se alguna desgràcia i/o catàstrofe natural, l’Alcaldia 
podrà requerir l’ajut i la col·laboració personal i/o material, tant de la 
ciutadania, com dels col·lectius del terme municipal i, de manera especial, 
dels que, pels seus coneixements i aptituds, puguin ser de més utilitat per a 
la comunitat. En aquests casos, l’Alcaldia podrà disposar, si ho estima 
necessari, dels mitjans, públics i privats, que puguin ser d’utilitat i 
d’aplicació a l’emergència decretada, i els titulars quedaran obligats a la 
prestació ordenada.  
3. Les entitats públiques i privades i la ciutadania en general tenen 
l’obligació de col·laborar en aquelles actuacions de simulacre necessàries 
per a la correcta implantació dels plans de protecció civil.  
4. En cas de nevada, L’Ajuntament és l’encarregat de netejar la neu en la 
calçada de les vies de circulació, mentre que, per la seva part, la ciutadania 
de Girona és responsable de la neu i el glaç acumulats a la part de la vorera 
corresponent al davant de la seva façana. En qualsevol cas, s’ha de deixar 
net un espai suficient entre la façana i la neu apilonada pel pas còmode dels 
vianants. 
 
Article 10 Desallotjament de la via pública 
1. Les persones que no respectin les normes de comportament que 
estableix aquesta ordenança a la via i espais públics seran requerides per 
les autoritats municipals per tal que cessin en la seva actitud i, en cas de 
resistència, podran ser desallotjades, especialment quan la conducta pugui 
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alterar la seguretat col·lectiva i originar desordres en les vies, espais o 
establiments públics.  
2. Així mateix, les autoritats municipals podran retirar de la via i espais 
públics els béns de les persones i/o col·lectius quan raons de seguretat o de 
salut pública així ho aconsellin.  
3. En cas que la situació climàtica o altres circumstàncies posin en perill la 
integritat física de les persones que romanen a la via pública, els serveis 
municipals desallotjaran i traslladaran aquestes persones a instal·lacions 
adients.  
 
 
TÍTOL III. ÚS DELS ESPAIS, BÉNS I SERVEIS PÚBLICS 
 
 
CAPÍTOL PRIMER: ÚS I OCUPACIÓ  
 
Article 11 Utilització de l’espai públic 
1. La ciutadania ha d’actuar cívicament i respectar els espais, els béns i els 
serveis públics, que ha d’utilitzar d’acord amb la seva naturalesa, i ha de 
respectar sempre el dret que la resta de ciutadania posseeix també per al 
seu gaudi.  
2. Quan existeixi alguna normativa que reguli l’ús i gaudi de determinats 
espais o l’ús i gaudi de determinats béns i/o serveis públics, aquesta haurà 
de ser respectada de forma estricta. La interpretació de la normativa 
específica es veurà complementada per la normativa general que estableix 
la present ordenança.  
 
Secció 1. Vies, carrers, places i altres espais públics. 
3. És prohibit:  
a) Exercir, sense la corresponent llicència o autorització municipal, 
qualsevol mena d’activitat en cap dels béns de domini públic que inclou 
aquest títol, així com la utilització, amb finalitats lucratives, de qualsevol 
porció o element d’aquests espais públics. Serà requisit imprescindible per 
obtenir l’esmentada llicència o autorització municipals assegurar que es 
compleix la normativa legal a la qual es trobi subjecta i garantir 
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l’observança de les previsions regulades a la normativa de protecció civil i 
als plans corresponents.  
b) Maltractar o danyar, per acció o omissió, les instal·lacions, els objectes o 
els béns d’ús comú.  
c) Embrutar o deslluir, per qualsevol mètode, tant els edificis públics com 
els privats, els equipaments, les instal·lacions i el mobiliari urbà, així com 
qualsevol altre element de places, parcs, jardins i de la via pública en 
general.  
d) Llençar papers, xiclets, recipients o deixalles fora de les papereres i 
embrutar l’espai de qualsevol altra manera.  
e) Realitzar les activitats fisiològiques (com ara defecar, orinar o escopir) 
en qualsevol dels espais definits com via pública, jardins, voreres, etc., 
llevat de les instal·lacions o elements que estan destinats específicament 
per a la realització d’aquestes necessitats.  
f) Utilitzar els bancs i els seients públics per a usos diferents als quals estan 
destinats. 
g) Situar o deixar a la via pública objectes particulars, encara que es trobin 
adossats a establiments que pertanyin a les persones propietàries dels 
esmentats objectes sense llicència o autorització municipal corresponent.  
h) Utilitzar les instal·lacions d’enllumenat públic com a suport de 
instal·lacions provisionals, així com connectar-se a l’enllumenat públic.  
i) Jugar a pilota i anar amb patins, monopatí, bicicleta o similars, sempre 
que suposi perill, manca de respecte o molèsties a les altres persones, o 
deteriorament dels béns, tant públics com privats.  
j) Accedir i romandre als edificis, locals i equipaments municipals, portant 
vel integral, passamuntanyes, casc integral o altres vestimentes o accessoris 
que impedeixin o dificultin la identificació i la comunicació visual. 
k) Circular els cicles i les bicicletes per les voreres, andanes i passeigs, 
llevat que hi hagi un carril especialment reservat a aquesta finalitat. Els 
ciclistes hauran de respectar la preferència de pas dels vianants que 
travessin el carril bici. En el cas de circulació per la via,  els cicles i les  
bicicletes han de respectar el sentit de direcció.   
l) Espolsar tapissos, catifes, estores, llençols i qualsevol roba o altra mena 
d’objecte d’ús domèstic en portes, balcons i finestres que donin a la via 
pública. 
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m) Penjar vestits, roba bruta o rentada, o altres objectes que agredeixin 
l’estètica urbana, a llocs visibles des de la via pública, en les obertures de 
les cases i baranes de terrats i balcons.  
n) Regar les plantes col·locades a l’exterior dels edificis (finestres, balcons, 
etc.) fora de l’horari comprès entre les 22 hores i les 8 hores del dia 
següent, i en tot moment quan aquesta operació produeixi abocaments i 
esquitxades sobre la via pública o sobre els seus elements. Els testos i les 
jardineres dels balcons i finestres s’hauran de col·locar de manera que la 
seva verticalitat caigui sempre dins del balcó o reposi sobre l’amplada de la 
finestra, excepte en aquells casos en que les jardineres formin part de la 
construcció original, sense que això eximeixi de l’obligació de protegir-les 
per tal d’evitar que puguin caure.  
o) Llençar bosses d'escombraries a les papereres públiques o a qualsevol 
altre lloc que no siguin els punts de recollida de residus.  
p) Ocupar de manera privativa els espais públics destinats a  
l'estacionament de vehicles. 
4. Tota ocupació de la via pública, temporal o permanent, resta sotmesa a 
l’obtenció prèvia de la corresponent llicència o autorització municipal, sent 
requisit imprescindible assegurar que es compleixi la normativa legal a la 
qual es trobi subjecta i garantir l’observança de les previsions regulades a 
la normativa de protecció civil i als plans corresponents.  
5. Les corresponents ordenances i reglaments municipals fixaran les 
condicions concretes en les quals es podrà procedir a ocupar la via pública i 
el procediment per l’atorgament de les preceptives llicències, 
autoritzacions o concessions.  
6. Les autoritzacions per ocupacions de la via pública podran ser revocades 
per raons d’interès públic, per raons de seguretat, per la realització de 
obres o la prestació de serveis o per altres causes justificades d’interès 
general. La revocació o retirada de l’autorització només generarà dret a 
indemnització quan així estigui previst en la legislació vigent.  
7. 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. 
 
Secció 2. Parcs, Jardins i Fonts 
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1. La utilització dels parcs i jardins és pública i gratuïta, tret d’aquelles 
instal·lacions que l’Ajuntament autoritzi o dediqui a un ús especial, 
mitjançant les condicions pertinents.  
2. Les persones usuàries de parcs i jardins del municipi hauran de:  
a) Respectar l’arbrat, les plantes i les instal·lacions existents, evitant 
qualsevol mena de desperfectes i brutícia.  
b) Seguir una conducta que no perjudiqui els drets i els béns de la resta de 
persones usuàries.  
c) Atendre les indicacions contingudes en els rètols informatius i avisos 
corresponents i les que puguin formular els gestors, guardes i agents de 
l’autoritat.  
d) Respectar el dret de les altres persones usuàries al descans i 
tranquil·litat que es busca en aquests espais.  
5. L’Ajuntament fixarà l’horari d’obertura i tancament dels diferents parcs i 
jardins de la ciutat, el qual haurà de ser respectat per tota la ciutadania.  
6. És prohibit qualsevol acte que pugui danyar, enlletgir o embrutar la via o 
els espais d’ús públic, així com els elements que contenen, per la qual cosa 
s’hauran de respectar les zones verdes, l’arbrat, les plantacions de tota 
mena i les instal·lacions complementàries com escultures, fonts, 
instal·lacions d’enllumenat i de joc, tanques, papereres i resta de mobiliari 
urbà, així com altres elements destinats a l’embelliment o utilitat dels 
espais públics.  
És especialment prohibit:  
a) Trepitjar els talussos, els parterres i les plantacions i maltractar les 
plantes i flors, llevat de les zones de gespa expressament autoritzades.  
b) Pujar als arbres, trencar les branques i fulles i gravar o raspar l’escorça.  
c) Talar arbres o realitzar qualsevol actuació que pugui conduir a la mort 
i/o maltractament de qualsevol arbre. 
d) Utilitzar l’arbrat per clavar-hi o penjar-hi cartells o pancartes, sense 
l'oportuna autorització expressa. 
e) Abocar tota mena de líquids, que  siguin perjudicials, en les proximitats 
dels arbres i en els escossells.  
f) Llençar escombraries, runes o residus en les proximitats dels arbres i en 
els escossells.  
g) Agafar flors, fruits o plantes  dels jardins i espais públics en general. 
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h) Caçar i/o matar ocells o altres animals sense l'autorització pertinent i 
dur a terme activitats que perjudiquin la fauna en general. 
i) Encendre o mantenir foc encès  en espais no habilitats o sense 
l'autorització general o expressa.  
j) Si es tracta d’un espai tancat sotmès a regulació d’obertura i tancament, 
romandre-hi fora de l’horari especialment autoritzat. 
k) Banyar-se, rentar-se o pescar en les fonts, en els espais aquàtics, no 
autoritzats expressament, així com rentar objectes i vehicles i llençar a 
l’interior d’aquests espais aquàtics qualsevol matèria líquida o sòlida. 
l) Netejar o banyar els animals a les fonts o espais aquàtics, o el que hi 
beguin directament. 
m) Fora dels espais de pícnic no es podrà ocupar l’espai públic per a usos 
d’àpat col·lectiu, sense autorització prèvia.  
n) Acampar, sense autorització expressa, en tot el terme municipal, ja sigui 
amb caravanes remolcades o autopropulsades, tendes de campanya, 
furgons o altres variants  
o) Extreure molsa de les zones boscoses. 
p) Usurpar o malmetre  elements ornamentals.  
q) Llençar cigarretes als espais públics, siguin vies, voreres, parcs, jardins o 
altres, on s’hagin col·locat els mitjans adients, com per exemple cendrers, 
per dipositar les cigarretes. 
7. Els jardins i les plantacions privades, així com els espais lliures i els 
terrenys no urbanitzats constitueixen un element important de l'espai urbà 
i, com a tal, les persones propietàries els han de mantenir en un estat 
correcte i han d’atendre, especialment:  
a) La neteja i les condicions higièniques i de salubritat, tant pel que fa a 
herbes com a runes i deixalles.  
b) L’estat fitosanitari de les plantacions.  
c) La poda i el tractament de l’arbrat. 
8. La manca de conservació o neteja a les plantacions i els espais lliures 
privats habilitarà l’Ajuntament per exigir a la persona propietària la 
realització dels treballs necessaris per al correcte manteniment d’aquesta 
zona. En cas de desobediència a l’ordre de manteniment d’aquestes 
plantacions i espais lliures, l’Ajuntament podrà procedir a l’execució 
subsidiària dels treballs necessaris amb càrrec a les persones propietàries i 
sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.  
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9. Les persones propietàries d’habitatges amb jardí, les plantacions del qual 
tinguin branques, arbustos, tanques vegetals o anàlogues, que surtin de la 
seva propietat, hauran de mantenir-les de manera que no causin molèsties 
a tercers o originin risc en la via pública. L’Ajuntament podrà ordenar els 
treballs necessaris per complir amb aquesta obligació i, en cas de 
desobediència, podrà procedir a l’execució subsidiària dels treballs 
necessaris amb càrrec a les persones propietaris i sens perjudici de la 
imposició de les sancions corresponents.  
 
Article 12  Activitats comercials 
1. És prohibida la venda ambulant en l’espai  públic de qualsevol tipus 
d’aliments, begudes i altres productes, llevat de les autoritzacions 
específiques. Resta prohibida la compra o adquisició en l’espai públic 
d’aliments, begudes i altres productes procedents de la venda ambulant no 
autoritzada. Així mateix resta prohibit col·laborar amb els venedors 
ambulants no autoritzats, amb accions com ara facilitar el gènere o vigilar i 
alertar sobre la presència dels agents de l’autoritat. 
2. Es prohibeix la realització d’activitats i la prestació de serveis de tota 
mena,  no autoritzats expressament,  en l’espai públic. Resta prohibit l’ús o 
consum de les activitats i serveis no autoritzats i resta prohibit col·laborar 
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. 
 
Article 13 Juguesques 
És prohibida als espais públics la pràctica de juguesques que impliquin 
apostes amb diners o béns. També es prohibeix l'intercanvi de productes i 
serveis sense la deguda autorització.  
 
Article 14 Armes 
1. És prohibit portar armes sense la preceptiva llicència. Les armes 
reglamentades només podran ser transportades per la via i espais públics 
als efectes de ser traslladades des del lloc on estan dipositades i/o 
guardades fins al lloc on es realitzin les activitats d’utilització degudament 
autoritzades. Durant aquest trasllat, les armes hauran d’anar desmuntades i 
sempre dins el seu estoig o funda, de forma que no quedin a la vista.  
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2. Així mateix, queda prohibida als espais públics  la tinença, circulació i ús 
d’altres objectes o/i instruments especialment perillosos per a la integritat 
física de les persones, susceptibles d’ésser utilitzats com a armes o amb la 
finalitat d'intimidar. Tampoc no és permesa la circulació amb imitacions 
d’armes que, per les seves característiques, puguin induir a confusió.  
3. La tinença, transport i ús d’armes hauran de respectar les 
determinacions establertes en la legislació vigent en matèria d’armes. 
L’incompliment de les condicions que s’hi estableixen comportarà l’adopció 
de la mesura cautelar de comís, sense perjudici de les sancions que 
escaiguin d’acord amb la legislació d’armes.  
 
Article 15 Consum de substàncies que generen dependència 
1. És prohibit el consum o tinença de drogues, estupefaents o substàncies 
psicòtropes considerades il·legals per la legislació vigent, tot i que no 
constitueixin infracció penal, als espais, vies, establiments o transports 
públics. Tampoc no és permès l’abandonament al carrer dels estris o 
instruments utilitzats per a aquest consum.  
2. Els organitzadors d’espectacles i/o titulars d’establiments que permetin, 
tolerin o promoguin el consum de drogues tòxiques i el trànsit 
d’estupefaents seran responsables d’infracció administrativa, llevat que les 
seves actuacions constitueixin una infracció penal.  
3. Es prohibeix el consum de begudes alcohòliques en els espais públics, 
sempre que no estigui degudament autoritzat. 
4. És prohibida la promoció pública de begudes alcohòliques i la distribució 
gratuïta de mostres, així com totes aquelles activitats de publicitat o 
promoció, sempre que no estigui degudament autoritzada. 
5. És prohibida la venda o subministrament a menors de begudes 
alcohòliques, de productes destinats a ser fumats, inhalats, llepats o 
mastegats, constituïts totalment o parcialment per tabac, o la venda de 
productes que l’imitin o que indueixin a l’hàbit de fumar i siguin nocius per 
a la salut dels menors, així com la venda als menors d’edat de productes 
que creïn dependència o produeixin efectes euforitzants o depressius.  
6. Els menors no poden circular per l'espai públic  portant qualsevol de les 
substàncies abans esmentades per a consum propi i a la vista, ni tampoc 
consumir-les.  
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7. No és permesa l’expedició de begudes alcohòliques o tabac mitjançant 
màquines automàtiques fora de llocs tancats, o quan estiguin en un lloc 
tancat, si no es troben degudament senyalitzades respecte de la prohibició 
als menors o estan situades en un lloc fora del control dels responsables 
dels establiments.  
8. De conformitat amb el Decret 200/2002, de 23 de juliol, els establiments 
on s’expedeixen begudes alcohòliques han de fixar, en un lloc perfectament 
visible, un rètol amb el missatge següent: “No es permet la venda ni el 
subministrament de begudes alcohòliques de cap mena als menors de 18 
anys”.  
9. Així mateix, els establiments on s’expedeixen productes de tabac han de 
tenir fixat, en un lloc perfectament visible, un rètol amb la llegenda següent: 
“No és permès de vendre productes de tabac als menors d’edat”. 
10. Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, lúdica, 
festiva, esportiva o de qualsevol altra índole vetllaran perquè no es 
produeixin durant la seva celebració les conductes descrites en els apartats 
anteriors. Si amb motiu de qualsevol d’aquests actes es realitzen aquelles 
conductes, els seus organitzadors ho comunicaran immediatament als 
agents de l’autoritat.  
11. Sense perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares 
o tutors/es o guardadors/res per les accions dels menors d’edat que 
depenguin d’ells, aquells seran també responsables directes i solidaris de 
les infraccions comeses pels menors d’edat, sempre que, per part seva, 
consti dolor, culpa o negligència, inclosa la simple inobservança. 
12. Tot recipient de beguda ha d’ésser dipositat en els contenidors 
corresponents i, en el seu cas, en les papereres situades en l’espai públic.  
 
 
Article 16 Higiene i decòrum 
1. La salubritat i la higiene personals seran exigides quan la seva absència 
pugui causar molèsties o posar en perill la salut personal o col·lectiva. No es 
permet romandre en els edificis públics, sense unes mínimes condicions de 
neteja i higiene.  
2. Es prohibeix mantenir relacions sexuals a l'espai públic, així com oferir, 
sol·licitar, negociar o acceptar directament o indirectament, serveis sexuals 
retribuïts  a l’espai públic. 
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3. Resta prohibit anar despullat als espais públics.  Així mateix, resta 
prohibit transitar o estar-se en els espais públics només en banyador o una 
altra peca de roba similar, o amb el tors totalment nu, tret de les piscines, o 
els altres espais on estigui expressament autoritzat. 
 
Article 17 Focs i activitats pirotècniques 
1. És prohibit fer foc i activitats pirotècniques a la via i als espais públics, 
especialment a les zones arbrades, sense la corresponent autorització.  
2. Les fogueres de les revetlles de Sant Joan i similars, castells de focs, festes 
populars i qualsevol altra activitat relacionada amb la manipulació de 
productes pirotècnics, requeriran sempre el preceptiu permís de 
l’Administració, i hauran de comptar, obligatòriament, amb una 
assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos per danys a 
terceres persones i als béns públics i privats.  
3. En tot cas, l’autorització municipal requerirà la prèvia acreditació del 
compliment de la normativa sectorial de seguretat aplicable per raó de 
l’activitat que s’ha de realitzar.  
 
Article 18 Neteja urbana i gestió de residus 
Les qüestions relatives a la neteja de la via pública, a la gestió de residus 
urbans i a la contaminació per abocaments a la via pública o a les xarxes de 
serveis municipals es regulen en les Ordenances de la Neteja Pública de 
Girona,  de la Gestió dels Residus Municipals i de les Aigües Residuals i 
Pluvials del Sistema Públic de Sanejament de Girona. 
 
Article 19 Propaganda i publicitat 
1. Les condicions a les quals s’hauran de sotmetre les activitats 
publicitàries i de propaganda que es portin a terme dins del terme 
municipal de Girona, es regulen per la legislació sectorial que sigui 
d’aplicació en cada cas i per les normatives municipals corresponents.  
2. La col·locació de cartells, pancartes, banderoles, adhesius o qualsevol 
altra forma de propaganda, amb fins publicitaris o no, haurà d’efectuar-se 
únicament als llocs expressament autoritzats o habilitats amb aquesta 
finalitat per l’Ajuntament i s'haurà de demanar amb anterioritat. En cap cas 
podran quedar ocults, per aquest motiu, els elements arquitectònics que 
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tinguin un interès significatiu o els rètols o indicadors de senyalització 
viària.  
3. Les actuacions o intervencions no autoritzades sobre béns culturals 
d’interès nacional o béns catalogats seran sancionades de conformitat amb 
la Llei del patrimoni cultural.  
4. És permesa la col·locació de publicitat sobre la part interior dels vidres 
dels vehicles, sempre que aquesta s’efectuï per la persona titular i que 
l’element publicitari no impedeixi per la seva ubicació, forma, color, disseny 
o inscripcions, la visibilitat del conductor o del vianant, ni perjudiqui, en 
general, la seguretat. Es prohibeix qualsevol publicitat col·locada en els 
vehicles quan es faci amb la finalitat de vendre’ls en la via pública o en 
qualsevol altre espai públic, restant, a més a més, prohibida la venda de 
vehicles en la via pública o espais esmentats. 
5. És prohibit expressament:  
a) Col·locar publicitat als vidres dels vehicles o a les bústies  sense 
l’autorització de llurs propietaris.  
b) Esquinçar, arrancar, escampar o llençar a la via pública tota mena 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, als 
edificis i instal·lacions municipals, als elements del paisatge, al mobiliari 
urbà i, en general, a tots aquells elements que, situats a la via i/o espais 
públics, estiguin destinats a prestar serveis específics a la ciutadania. No es 
permetran activitats publicitàries de cap mena sobre els edificis qualificats 
com a monuments historicoartístics i els inclosos en els patrimoni 
arquitectònic-artístic de la ciutat. 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, aquesta 
activitat tindrà consideració de circumstància agreujant.  
6. La permanència de pancartes una vegada realitzat l’acte o esdeveniment.  
7. L’Ajuntament podrà autoritzar, a petició de les associacions o entitats 
inscrites en el Registre Municipal d’Associacions, la col·locació de 
pancartes, cartells o qualsevol altra forma de propaganda o publicitat, 
relacionades amb activitats i esdeveniments de caràcter puntual. En 
aquests casos, les pancartes, cartells o similars hauran de ser de fàcil 
retirada i, en cap cas, podran embrutar o fer malbé la superfície o espai que 
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ocupin, i s’haurà de tenir especial cura de retirar les cordes lligades a 
arbres o als altres elements existents. La superfície de la pancarta haurà de 
tenir forats suficients per tal de poder disminuir l’efecte negatiu del vent.. 
Les entitats autoritzades s’hauran de comprometre a retirar aquests 
elements en un termini de tres dies, comptats des de l’acabament de 
l’activitat o de l’esdeveniment puntual, excepte quan l’autorització es 
prorrogui, per raons justificades. Només podrà concedir-se una pròrroga i a 
petició motivada dels interessats que haurà d’haver-se efectuat abans que 
caduqui el primer termini concedit.  
8. Quan el cartell, la pancarta o similar s’instal·lin sobre un bé privat, però 
volant sobre la via pública, caldrà obtenir, a més  del permís del titular del 
bé,  l’autorització municipal expressa.  
9. L’Ajuntament, en els casos recollits en els apartats anteriors, podrà 
adoptar la mesura cautelar de retirar els elements de propaganda o 
publicitat quan no disposin de l’autorització municipal corresponent, o, si 
s’escau, de la persona titular del bé. Les despeses que s’originin per aquest 
motiu aniran a càrrec de la persona responsable, directament o subsidiària, 
i sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.  
10. L’Ajuntament, de forma subsidiària, podrà reparar els danys que es 
causin amb les pancartes, els cartells i qualsevol altra forma de propaganda 
i/o publicitat en un bé privat, i fins i tot intervenir-los i retirar-los, sempre 
que ofereixin o puguin oferir perill a la via pública o a la seguretat de la 
ciutadania. Les despeses que es causin per aquest motiu aniran a càrrec 
persona responsable, directa o subsidiària, i sens perjudici de la imposició 
de les sancions corresponents.  
11. Es considerarà responsable directe de la infracció la persona, física o 
jurídica, que promogui la contractació o la difusió del missatge (entitat 
anunciant), i es considerarà responsable subsidiària la persona autora 
material dels fets.  
12. Durant els períodes de campanya electoral tots els partits realitzaran 
una reunió on pactaran la distribució dels espais i es responsabilitzaran de 
la retirada de tots els cartells, pancartes i altres a excepció dels llocs 
municipals habilitats a tal efecte en un període no superior a 7 dies del final 
de campanya. 
 
 



 

 

www.girona.cat/ 
                                         

 

26 

 
 
CAPÍTOL SEGON: CONTAMINACIÓ I DEGRADACIÓ   
 
 
Article 20 Contaminació visual 
1. És prohibit de fer qualsevol tipus de grafits, pintades o qualsevol altra 
expressió gràfica, ja es tracti de dibuixos, escrits i/o gargots, fets amb 
qualsevol matèria (tinta, pintura, etc.), a les façanes dels immobles, tanques 
dels parcs, jardins, solars i/o obres, rètols dels carrers, senyals de trànsit, 
monuments, edificis públics i, en general, sobre elements del paisatge urbà i 
de les instal·lacions,  equipaments, mobiliari urbà i vies públiques en 
general.  
2. No obstant això, l’Ajuntament podrà autoritzar qualsevol expressió 
gràfica, prèvia presentació de la corresponent sol·licitud - la qual haurà 
d’anar acompanyada d’un esbós amb les mesures- amb indicació del dia i 
lloc en què es farà.  
3. Quan la concreta expressió gràfica es faci sobre un bé privat que es trobi 
instal·lat de manera visible o permanent a la via pública, serà necessària, a 
més a més del permís de la persona titular de l’esmentat bé, l’autorització 
expressa de l’Ajuntament.  
4. Si amb motiu d’una activitat autoritzada es produeix un deslluïment, per 
qualsevol tipus d’expressió gràfica en un lloc de la via pública, les persones 
organitzadores dels actes en seran responsables i restaran obligades a 
restablir l’estat original del bé en concret.  
5. Els agents municipals podran retirar o intervenir cautelarment els 
materials o mitjans emprats, quan les activitats a que es refereixen els 
punts anteriors es facin sense l’autorització municipal corresponent o, si 
escau, sense la de la persona titular del bé privat, sens perjudici de la 
imposició de les sancions corresponents.  
6. L’Ajuntament, de forma subsidiària, podrà, amb el consentiment previ de 
les persones titulars dels béns privats afectats, netejar o reparar els danys 
efectuats per qualsevol tipus d’expressió gràfica, anant les despeses que 
s’originin a càrrec de la persona denunciada i sense perjudici de la 
imposició de les sancions corresponents. Si es tracta de béns de titularitat 
municipal, l’Ajuntament podrà rescabalar-se de les despeses que suposa la 
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neteja o la reparació, sense perjudici també de la imposició de les sancions 
corresponents.  
 
Article 21 Contaminació acústica 
1. Té la consideració de contaminació acústica l’existència, a l’ambient 
exterior i/o interior, de sorolls i/o vibracions produïts per diferents 
emissors que ultrapassin els límits establerts pel que fa al cas a les 
Normatives municipals de Girona, i a la normativa sectorial vigent o a 
l’equivalent que en el futur la pogués substituir, produint molèsties o risc 
per a les persones, els béns, el desenvolupament de les activitats o el medi 
ambient.  
2. Els criteris de qualitat ambiental acústica al municipi, les mesures per a 
prevenir i corregir la contaminació acústica que afecta la població i el medi 
urbà i les actuacions municipals específiques en matèria de sorolls i 
vibracions, s’hauran d’ajustar a les prescripcions que estableixen les 
Normatives municipals de Girona, i a la normativa sectorial vigent o 
l’equivalent que en el futur la pogués substituir.  
Obligacions: 
a) Tota la ciutadania té l’obligació de respectar el descans dels veïns i les 
veïnes i d’evitar la producció de sorolls que alterin la normal convivència, 
independentment de l’hora del dia.  
b) En els casos en què sigui molt difícil o impossible mesurar 
instrumentalment la producció de contaminació sonora, se seguirà el criteri 
de les autoritats municipals i els usos de la correcta convivència social.  
Controls: 
a) La persona responsable del focus de soroll molest haurà de permetre 
l’accés a l’habitatge o local al personal acreditat de l’Ajuntament.  
b) 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.  
 
Secció 1. Sorolls molestos  
1. Per tal d’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 els altres, no solament amb relació al veïnat 
més proper, sinó també amb relació a les activitats a l’exterior i als edificis 
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adjacents, per la qual cosa, la producció de sorolls s’haurà de mantenir dins 
dels límits admissibles, sense poder-se ultrapassar els establerts a la 
legislació vigent.  
2. L’acció municipal s’adreça especialment al control dels sorolls, al qual 
efecte la ciutadania ha de respectar el següent:  
a) El volum de la veu humana o l’activitat directa de les persones s’ha de 
mantenir a nivells que no afectin la bona convivència  
b) Les persones posseïdores d’animals domèstics o de companyia estan 
obligades a adoptar les mesures necessàries per impedir que la 
tranquil·litat del veïnat sigui alterada pel comportament dels seus animals  
c) El funcionament d’electrodomèstics de qualsevol classe, aparells, aire 
condicionat, ventilació, refrigeració, instruments musicals o acústics i 
similars a l’interior de l’habitatge s’ha d’ajustar als límits legalment 
establerts per tal d’evitar molèsties innecessàries a la resta  
3. No es podrà molestar el veïnat amb sorolls innecessaris, encara que es 
trobin per sota dels nivells establerts i siguin difícilment mesurables, com 
els tancaments de porta bruscos, cops, crits, salts, balls, cants, música alta i 
similars, especialment en hores de descans nocturn. No es podrà molestar 
el veïnat amb sorolls molestos, encara que es trobin per sota dels nivells 
establerts i siguin difícilment mesurables, com els sorolls constants i 
repetitius.  
4. És prohibida qualsevol activitat a l'interior dels habitatges que  pertorbi 
el descans aliè, especialment entre les 23 hores i les 8 hores del dia següent.  
Les reparacions domèstiques, els canvis de mobles i similars s’efectuaran 
entre les 8 hores i les 23 hores.  
 
Secció 2. Actes a la via pública  
1. Queda prohibida l’emissió de qualsevol soroll que alteri la tranquil·litat 
veïnal entre les 23 hores i les 8 hores, excepte per a aquelles activitats de 
caràcter popular o festiu, per l’activitat dels titulars d’activitats recreatives 
de restauració amb taules i cadires, carpes, veles i para-sols instal·lades a la 
via pública, que disposin de l’autorització municipal corresponent.  
2. L’ús de ràdios, televisions, equips i instruments musicals, megàfons de 
propaganda o publicitat i similars, que generin contaminació, a la via 
pública només es podrà fer amb autorització municipal.  
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Secció 3. Establiments i activitats  
1. Tota activitat, ja sigui comercial, industrial o de qualsevol mena, que es 
desenvolupi al terme municipal de Girona, haurà d’adoptar les mesures 
oportunes per a adequar la producció de contaminació sonora als límits 
establerts a la normativa corresponent, especialment en les Normatives 
municipals de Girona, a les ordenances municipals reguladores 
corresponents i a la normativa sectorial vigent.  
2. El funcionament de l’activitat no ha de comportar un augment dels 
nivells de sorolls, tant exteriors com interiors, establerts per la legislació 
sectorial aplicable.  
3. Les persones titulars dels establiments d’activitats de pública 
concurrència seran directament responsables d’adoptar mesures 
adequades per tal d’evitar actes incívics o molestos dins llurs locals i 
col·laboraran amb les autoritats públiques en el manteniment de l’ordre 
públic i els descans veïnal. En aquests sentit, promouran i participaran a 
través de les organitzacions que les representin en campanyes de promoció 
i sensibilització de la ciutadania envers l’ordre públic i el descans veïnal, 
mitjançant plaques informatives, opuscles de bona conducta, etc.  
4. Quan les persones titulars dels establiments d’activitats de pública 
concurrència no puguin evitar aquests conductes, tant dins com fora de 
llurs locals, hauran d’avisar els cossos i forces de seguretat, per tal de 
mantenir l’ordre i la convivència ciutadana i hi hauran de col·laborar amb 
els agents de l’autoritat en tot moment.  
5. Les persones titulars dels establiments públics han de complir 
estrictament l’horari d’obertura i tancament establerts legalment, així com 
les condicions que estableix el títol habilitant municipal. En relació amb 
això i en compliment de la Llei d’horaris comercials, els establiments 
comercials han d’exposar l’horari adoptat de tal manera que la informació 
sigui visible al públic, fins i tot amb l’establiment tancat.  
 

Secció 4. Càrrega i descàrrega de mercaderies  
1. L’activitat de càrrega i descàrrega de mercaderies s’ha de fer a les zones 
reservades per a aquesta finalitat, d’acord amb les indicacions de la 
senyalització existent .  
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a) Es prohibeixen, al nucli urbà, les activitats de càrrega i descàrrega, a la 
via pública o als espais lliures, de mercaderies, manipulació de caixes, 
contenidors, materials de construcció i objectes similars entre les 23 hores 
i les 8 hores del dia següent, llevat de casos excepcionals que, amb 
sol·licitud prèvia, autoritzi l’Ajuntament, el qual senyalitzarà, si escau, 
aquelles zones on es podran fer activitats de càrrega i descàrrega nocturna 
sense sorolls, amb mesures i controls adients.  
b) Les persianes metàl·liques i portes d’accés a les zones de càrrega i 
descàrrega es conservaran en perfecte estat de manteniment per a evitar la 
producció de sorolls.  
2. Les carretes i carros de transport de mercaderies als locals comercials i 
industrials es condicionaran per a evitar la transmissió de soroll als 
habitatges de la zona  
 

Secció 5. Treballs a la via pública  
1. Aquesta norma és d’aplicació tant a treballs i obres públiques, com a 
treballs i obres privades fets a la via pública.  
2. L’horari de treball ha d’estar comprès entre les 8 i les 23 hores. Només en 
casos especials, que per la seva gravetat o urgència així ho requereixin, 
podrà variar-se aquest horari, prèvia sol·licitud a l’Ajuntament, si escau, el 
qual determinarà els nous horaris.  
3. El treball nocturn haurà de ser expressament autoritzat per 
l’Ajuntament, que en determinarà els horaris.  
 
Secció 6. Vehicles  
1. Els vehicles que circulin pel terme municipal de Girona hauran d’estar 
equipats amb un silenciador homologat, permanentment en funcionament i 
en bon estat.  
És prohibit: 
a) Utilitzar dispositius que puguin anul·lar l’acció del silenciador homologat 
esmentat en el paràgraf anterior, així com circular amb vehicles amb 
silenciador incomplet.  
b) Circular amb motocicletes i ciclomotors amb tubs d’escapament no 
homologats.  
c) Utilitzar els clàxons o senyals acústics, tret dels casos previstos per la 
normativa de seguretat vial.  
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d) Forçar les marxes dels vehicles de motor produint sorolls molestos.  
e) Mantenir els motors en funcionament durant un temps superior a dos 
minuts, excepte per raons de congestió de trànsit, quan els vehicles estiguin 
aturats a la via pública o en altres espais.  
f) Produir sorolls originats per les acceleracions brusques i estridents, 
forçar el motor a circular en pendents, així com els sorolls originats per 
l’excessiu volum dels equips musicals dels vehicles, tant a la via pública 
com als aparcaments de la ciutat, ja siguin públics o privats, especialment 
quan es tinguin obertes les finestretes.  
g) Donar voltes innecessàries amb els vehicles per les illes d’habitatges i 
molestar el veïnat.  
h) Circular amb vehicles que, a causa de l’excés de càrrega que transporten, 
emetin sorolls molestos.  
 

Secció 7. Sistemes d’alarma i d’emergència 
1. Aquesta norma té per finalitat regular la instal·lació i l’ús dels sistemes 
acústics, per tal de tractar de reduir al màxim les molèsties que puguin 
ocasionar, sense disminuir-ne l’eficàcia.  
2. Entre aquests sistemes hi queda comprès qualsevol tipus d’alarma i 
sirena, monotonals, bitonals, freqüencials, que radiïn a l’exterior o a 
l’interior de zones comunes, d’equipaments o de vehicles.  
3. S’autoritzen les proves i els assaigs d’aparells següents, prèvia 
comunicació a l’Ajuntament:  
a) Inicials: s’han de fer immediatament després d’instal·lar-los i en un 
horari comprès entre les 10 hores i les 18 hores.  
b) Rutinàries: són les de comprovació periòdica dels sistemes d’avís, les 
quals només es poden fer, com a màxim, un cop al mes i en un interval 
màxim de 5 minuts dintre l’horari de 10 hores a les 18 hores.  
4. En qualsevol cas, llevat de circumstàncies excepcionals, es prohibeix fer 
sonar elements d’avís, com sirenes o alarmes i similars, de les 22 a les 8 
hores del dia següent.  
5. És prohibit usar els sistemes acústics d’alarma o d’emergència sense 
causa justificada.  
6. Totes les persones responsables d’empreses, comerços, domicilis o 
vehicles que tinguin instal·lat un sistema d’alarma acústic, tenen l’obligació 
de mantenir-lo en perfecte estat de funcionament per tal d’evitar que 



 

 

www.girona.cat/ 
                                         

 

32 

s’activi per causes injustificades, així com de desconnectar-lo 
immediatament en el cas que l’activació respongui a una falsa alarma.  
7. La no formalització de la comunicació a la qual s’al·ludeix en el paràgraf 
tercer d’aquest article, serà entesa com a autorització tàcita a favor de 
l’Ajuntament per, davant l’activació injustificada d’un sistema d’alarma 
acústic, fer ús dels mitjans necessaris per procedir a la desactivació, 
desmuntatge i retirada del sistema, si escau, o, tractant-se de vehicles, al 
seu trasllat a un lloc adequat, sempre que provoqui greus molèsties al 
veïnat. Les despeses originades per aquestes operacions, sense perjudici de 
la imposició de les sancions corresponents, aniran a càrrec de la persona 
titular de la instal·lació o propietària del vehicle.  
8. L’Ajuntament podrà immobilitzar i retirar els vehicles que no compleixin 
les prescripcions que es contenen en els paràgrafs anteriors, de conformitat 
amb el que es preveu en l’article 34 de l’ordenança de circulació de 
vianants i de vehicles i d’ús de la via pública i dels espais públics de Girona  
 
Secció 8.  Publicitat sonora i música al carrer  
1. 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.  
2. La publicitat sonora queda prohibida en tot el terme municipal, excepte 
la referent a activitats culturals, esportives, lúdiques, recreatives, publicitat 
política en campanyes electorals i similars, amb prèvia autorització 
municipal.  
3. A la via pública i altres zones de concurrència pública no es pot realitzar 
activitats com cridar per sobre els límits del respecte mutu.  
4. Les emissions acústiques provinents d’actuacions emprant instruments 
musicals, aparells de ràdio, televisors, objectes, tocadiscs i altres aparells 
anàlegs, queda sotmesa a la prèvia autorització municipal i a les condicions 
que en el seu cas en aquesta es fixin. 
5. Les autoritzacions s’atorgaran en períodes o dates tradicionals i 
commemoratives o limitades a dies i horaris en zones comercials o 
anàlogues a nivell col·lectiu o singular. 
 
Article 22 Contaminació olfactòria 
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1. Tota activitat, ja sigui comercial, industrial o de qualsevol mena, que es 
porti a terme al terme municipal de Girona és sotmesa a la normativa 
vigent, pel que fa a les emissions i immissions de productes contaminants a 
l’atmosfera.  
2. És prohibit d’efectuar emissions a l’atmosfera que sobrepassin 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 a prevenir la contaminació atmosfèrica, sens perjudici de 
les competències atribuïdes a altres administracions públiques.  
Secció 1.  Vehicles  
1. Els vehicles de motor de combustió que circulin dins dels límits del 
terme municipal hauran de complir les condicions establertes en la 
normativa d’emissions gasoses i soroll.  
2. Les persones propietàries dels vehicles de motor seran responsables de 
mantenir les seves emissions contaminants dins dels límits que indiquen 
les normes establertes a aquests efectes, i queda totalment prohibit 
ultrapassar aquests límits.  
3. Amb la finalitat de garantir que els vehicles de motor que circulin dins 
dels límits del terme municipal reuneixin, a priori, les condicions tècniques 
necessàries per mantenir les seves emissions de substàncies contaminants i 
de soroll dins dels límits legalment establerts, i per minimitzar els riscos 
d’accidents, les persones propietàries han de complir, en el seu moment, el 
tràmit de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV).  
Secció 2. Olors 
1. Es prohibeix, d’una manera general, qualsevol acció o omissió que generi 
l’emissió d’olors molestes, nocives i/o perjudicials per a les persones i el 
medi ambient.  
2. La persona física o jurídica responsable de la producció d’aquestes olors 
és obligada a dur a terme les accions oportunes perquè cessin les causes 
que les van motivar, sens perjudici de la imposició de les sancions 
corresponents.  
3. En el cas de dur-se a terme operacions susceptibles de desprendre bafs o 
emanacions molestes o pudents, hauran de fer-se als locals condicionats 
per tal que no passin a l’exterior.  
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4. Els fums, bafs, vapors i altres efluvis contaminants, qualsevol que en sigui 
l’origen, hauran d’evacuar-se a l’exterior mitjançant conductes, xemeneies 
o extractors, segons els casos.  
5. No es podrà llençar a l’exterior fums, bafs i gasos, vapors o aire amb 
substàncies en suspensió o temperatura diferent de l’ambient, per les 
façanes o patis de tot tipus.  
Secció 3. Barbacoes  
1. Només es podran fer barbacoes dintre de les àrees recreatives i 
d’acampada expressament autoritzades per a això, així com a les parcel·les 
de les urbanitzacions sempre que siguin d’obra i disposin de mesures 
adequades de precaució i prevenció d’espurnes per a evitar possibles 
incendis.  
2. En qualsevol cas, les barbacoes que s’instal·lin als espais privats, es faran 
de forma que s’eviti la producció de fums i olors que puguin alterar la 
normal convivència.  
 
Article 23 Accions vandàliques 
1. Amb les conductes tipificades en aquest capítol es protegeix el respecte 
per les persones, la seva integritat física i seguretat, els béns  i elements del 
patrimoni municipal i  l’ús racional de l’espai públic. 
2. Estan prohibides les conductes vandàliques, agressives o negligents en 
l’ús del mobiliari urbà que generin situacions de risc o perill per la salut i la 
integritat física de les persones o els béns.  
3. Queden prohibits els actes de deteriorament greu, com destrosses dels 
espais públics o les seves instal·lacions o elements, ja siguin mobles o 
immobles, derivats de les alteracions de la seguretat ciutadana 
contemplades en l’apartat anterior.  
4. Els organitzadors d’actes públics de naturalesa cultural, lúdica, festiva, 
esportiva o de qualsevol altra índole vetllaran perquè no es produeixin 
durant la seva celebració les conductes descrites en els apartats anteriors. 
Si amb motiu de qualsevol d’aquests actes es realitzen aquelles conductes, 
els seus organitzadors ho comunicaran immediatament als agents de 
l’autoritat.  
5. Sense perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o 
tutors/es o guardadors/es per les accions dels menors d’edat que 
depenguin d’ells, aquells seran també responsables directes i solidaris de 
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les infraccions comeses pels menors d’edat, sempre que, per part seva, 
consti dolor, culpa o negligència, inclosa la simple inobservança.  
 
 
 
TÍTOL IV. RÈGIM SANCIONADOR 
 
 
CAPÍTOL PRIMER: Normes Generals 
 
Article 24 Potestat administrativa  
En aplicació del que estableix l’article 139 de la Llei 7/1985, de2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, l’Ajuntament de Girona, per a 
l’adequada ordenació de les relacions de convivència d’interès local i de l’ús 
dels serveis, equipaments, infraestructures, instal·lacions i espais públics, 
estableix, en defecte de normativa sectorial específica aplicable, ja sigui 
estatal, autonòmica o local, els tipus de les infraccions i d’imposició de 
sancions per d’incompliment dels deures, prohibicions o limitacions 
continguts en aquesta ordenança, d’acord amb els criteris establerts en la 
legislació aplicable.  
 
 
CAPÍTOL SEGON:  INFRACCIONS  
 
Article 25 Definició i classificació de les infraccions  
1. Constitueixen infracció administrativa els fets o conductes, per acció o 
omissió, que impliquin l’incompliment o la vulneració, total o parcial, de les 
disposicions i prohibicions que s’estableixen en aquesta ordenança, com 
també aquelles altres que estiguin tipificades a la normativa sectorial 
aplicable, ja sigui estatal, autonòmica o local, sens perjudici que els 
preceptes d’aquesta ordenança puguin contribuir a una més correcta 
identificació de les conductes i a una determinació més precisa de les 
sancions, introduint les corresponents especificacions i graduacions.  
2. No obstant això, les infraccions i les sancions que hi són tipificades, seran 
d’aplicació en defecte de regulació per la legislació sectorial aplicable, ja 
sigui estatal, autonòmica o local.  
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3. Les infraccions d’aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus o molt 
greus.  
 
Article 26 Infraccions lleus  
Es consideraran com a lleus les infraccions següents:  
1. Exercir, sense la corresponent llicència o autorització municipal, 
qualsevol mena d'activitat en cap dels béns de domini públic. 
2. Embrutar l'espai públic i/o llençar papers, xiclets, recipients o deixalles 
de tota mena fora de les papereres. 
3. Utilitzar els bancs i els seients públics per a usos diferents als quals estan 
destinats. 
4. Situar o deixar a la via pública objectes particulars, encara que es trobin 
adossats a establiments que pertanyin a les persones propietàries dels 
esmentats objectes, sense llicència o autorització municipal. 
5. Utilitzar les instal·lacions d'enllumenat públic com a suport 
d'instal·lacions provisionals.  
6. Accedir i romandre als edificis, locals i equipaments  municipals, portant 
vel integral, passamuntanyes, cas integral o altres vestimentes o accessoris 
que impedeixin o dificultin la identificació i la comunicació visual. 
7. Circular els cicles i les bicicletes per les voreres, andanes i passeigs. 
8. Espolsar tapissos, catifes, estores, llençols i qualsevol roba o altra mena 
d'objecte d'ús domèstic en portes, balcons i finestres que donin a la via 
pública. 
9.- Penjar vestits, roba bruta o rentada o altres objectes que agredeixin 
l'estètica urbana, a llocs visibles des de la via pública, en les obertures de 
les cases i baranes  de terrats i balcons. 
10. Regar les plantes col·locades a l'exterior dels edificis fora de l'horari 
comprès entre les 22 hores i les 8 hores del dia següent, i en tot moment 
quan aquesta operació produeixi abocaments i esquitxades sobre la via 
pública o sobre els seus elements. 
11. Llençar bosses d'escombraries a les papereres públiques o a qualsevol 
altre lloc que no siguin els punts de recollida de residus. 
12. Ocupar de manera privativa els espais públics destinats a 
l'estacionament de vehicles. 
13. Trepitjar els talussos, els parterres i les plantacions. 
14. Utilitzar l'arbrat per clavar-hi o penjar-hi cartells o pancartes. 
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15. Abocar tota mena de líquids, que siguin perjudicials, en les proximitats 
d'arbres i en els escossells.  
16. Agafar flors, fruits o plantes dels jardins i espais públics en general. 
17. Romandre en un parc sotmès a regulació d'obertura i tancament fora de 
l'horari. 
18. Banyar-se, rentar-se o pescar a les fonts, en els espais aquàtics, no 
autoritzats expressament. 
19. Rentar objectes o vehicles i llençar a l'interior dels espais aquàtics 
qualsevol matèria líquida o sòlida. 
20. Ocupar, per fer àpats, espais fora dels degudament indicats com a zones 
de pícnic.  
21. Llençar cigarretes als espais públics. 
22. Comprar o adquirir a l'espai públic aliments, begudes o altres productes 
procedents de la venda ambulant no autoritzada. 
23. Fer ús o consum del producte d'activitats i serveis no autoritzats.  
24. Consumir begudes alcohòliques en els espais públics, sempre que no 
estigui degudament autoritzat. 
25. Promoció pública de begudes alcohòliques i la distribució gratuïta de 
mostres. 
26. Transitar o estar-se en els espais públics només en banyador o una altra 
peça de roba similar, o amb el tors totalment nu, tret de les piscines o els 
altres espais on estigui expressament autoritzat.  
27. Col·locar publicitat en els vehicles quan es faci amb la finalitat de 
vendre'ls a la via pública. 
28. Col·locar publicitat als vidres dels vehicles o a les bústies sense 
l'autorització de llurs propietaris.  
29. Esquinçar, arrancar, escampar o llençar  a la via pública tota mena de 
cartells, anuncis, pancartes, volants o similars.  
30. Col·locar, sense autorització, cartells, pancartes, adhesius o qualsevol 
altra forma de propaganda o publicitat, als edificis i instal·lacions 
municipals, als elements del paisatge, al mobiliari urbà o en altres llocs 
similars. 
31. Deixar pancartes a l'espai públic una vegada realitzat l'esdeveniment o 
acte.  
32. Portar a terme qualsevol acció que provoqui una elevació dels nivells 
sonors per sobre dels límits establerts, de manera específica, per a cada cas. 
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33. Emetre qualsevol soroll que alteri la tranquil·litat veïnal entre les 23 
hores i les 8 hores del dia següent,  a excepció dels casos previstos a 
l'ordenança.  
34. Molestar el veïnat amb sorolls innecessaris, encara que es trobin per 
sota dels nivells establerts. 
35. Realitzar activitats pertorbadores del descans aliè a l'interior dels 
habitatges, especialment entre les 23 hores i les 8 hores del dia següent.  
36. Realitzar  activitats de càrrega i descàrrega a la via pública entre les 23 
hores i les 8 hores del dia següent. 
37. Forçar les marxes  dels vehicles de motor produint sorolls molestos. 
38. Utilitzar clàxons o senyals acústics. 
39. Mantenir els motors en funcionament durant un temps superior a dos 
minuts, sempre i quan no hi hagin retencions de trànsit. 
40. Produir sorolls originats per les acceleracions brusques i estridents, 
forçar el motor a circular per pendents, així com el soroll originat per 
l'excessiu volum dels equips musicals, o càrrega excessiva. 
41. Donar voltes innecessàries amb els vehicles per les illes d'habitatges i 
molestar el veïnat. 
42. Fer sonar elements d'avís, com sirenes o alarmes o similars, de les 22 a 
les 8 hores del dia següent. 
43. Usar els sistemes acústics d'alarma o d'emergència sense causa 
justificada.  
44. Emprar publicitat sonora sense autorització. 
45. Cridar a l'espai públic per sobre dels límits del respecte mutu.  
46. Generar olors molestes, nocives i/o perjudicials per a les persones i el 
medi ambient. 
47. Fer barbacoes a l'espai privat que produeixin fums i olors que alterin la 
normal convivència.  
48. La tinença, circulació i ús als espais públics d’objectes i/o instruments 
especialment perillosos per la integritat física de les persones susceptibles 
d’ésser utilitzades com a armes o amb la finalitat d’intimidar i la circulació 
amb imitacions d’armes que, per les seves característiques, puguin induir a 
confusió.  
 
Article 27 Infraccions greus  
Es consideraran com a greus les infraccions següents:  
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1. Exercir, sense la corresponent llicència o autorització municipal, 
qualsevol mena d'activitat, amb finalitats particulars, en cap dels béns de 
domini públic. 
2. Maltractar o danyar, per acció o omissió, les instal·lacions, els objectes o 
els béns d'ús comú. 
3. Maltractar o danyar, per acció o omissió, els arbres i les plantes de l'espai 
públic.  
4. Embrutar o deslluir, per qualsevol mètode, tant els edificis públics com 
els privats, els equipaments, les instal·lacions i el mobiliari urbà, així com 
qualsevol altre element.  
5. Realitzar les activitats fisiològiques a l'espai públic.  
6. Jugar a pilota i anar amb patins, monopatí, bicicleta o similars, sempre 
que suposo perill, manca de respecte o molèsties a les altres persones, o 
deteriorament dels béns, tant públics com privats. 
7. Circular per la via amb cicle o bicicleta en el sentit contrari de la direcció.  
8. Maltractar les plantes i flors  de l'espai públic. 
9. Talar arbres sense autorització. 
10. Encendre o mantenir foc encès en espais no habilitats o sense 
l'autorització. 
11. Acampar sense autorització. 
12. extreure molsa de les zones boscoses. 
13. Usurpar o malmetre elements ornamentals.  
14. Venda ambulant a l'espai públic  sense autorització. 
15. Col·laborar amb els venedors ambulants no autoritzats amb accions 
com ara facilitar el gènere o vigilar o alertar sobre la presència dels agents 
de l'autoritat. 
16. Prestar serveis o realitzar activitats no permeses o autoritzades. 
17. Col·laborar amb qui presta o realitza activitats o serveis no autoritzats, 
amb accions com ara facilitar el gènere o vigilar o alertar sobre la presència 
dels agents de l'autoritat. 
18. Consumir els menors, o circular per l'espai públic, amb  begudes 
alcohòliques o productes destinats a ser fumats, inhalats, llepats o 
mastegats, constituïts totalment o parcialment per tabac.  
19. Expedir begudes alcohòliques o tabac mitjançant màquines 
automàtiques fora de llocs tancats, o quan estiguin en un lloc tancat, si no 
es troben degudament senyalitzades respecte de la prohibició als menors. 



 

 

www.girona.cat/ 
                                         

 

40 

20. Realitzar conductes que adopten formes de mendicitat insistent, 
intrusiva o agressiva, així com organitzada. 
21. Oferir, sol·licitar, negociar o acceptar directament o indirectament, 
serveis sexuals retribuïts a l'espai públic. 
22. Mantenir relacions sexuals a l'espai públic. 
23. Anar despullat a l'espai públic. 
24. Fer foc i activitats pirotècniques a l'espai públic sense autorització. 
25. Vendre vehicles a l'espai públic. 
26. Realitzar activitats publicitàries sobre monuments, edificis públics o 
mobiliari urbà quan aquesta propaganda tingui contingut comercial. 
27. realitzar grafits, pintades o qualsevol altra expressió gràfica a les 
façanes dels immobles, o a l'espai públic, instal·lacions, edificis i 
equipaments o mobiliari sense autorització. 
28. Utilitzar dispositius que puguin anul·lar l'acció del silenciador 
homologat o circular amb vehicles amb silenciador incomplet. 
29. efectuar emissions a l'atmosfera que sobrepassin els límits 
contaminants establerts per la normativa o que siguin susceptibles de 
produir efectes nocius a la salut de les persones.  
30. Emissió a l'exterior per part de locals de bafs o emanacions molestes o 
pudents, sense conductes, xemeneies o extractors. 
31. Realitzar barbacoes fora de les àrees habilitades.  
32. Negar-se, obstruir, oferir resistència, negar el subministrament de 
dades o no facilitar la informació requerida en l’exercici de les tasques 
d’inspecció i control efectuades per l’autoritat o els seus agents, en 
aplicació d’aquesta ordenança, si això no constitueix infracció penal.  
33. La tinença, transport i ús d’armes sense respectar les determinacions 
establertes en la legislació vigent en matèria d’armes. 
 
Article 28 Infraccions molt greus  
Seran considerades com a molt greus les infraccions següents:  
1. Exercir, sense la corresponent llicència o autorització municipal, 
qualsevol mena d'activitat, amb finalitats lucratives, en cap dels béns de 
domini públic. 
2. L'agressió o setge a menors realitzades per persones o grups de persones 
que actuïn a l'espai públic.  
3. Les juguesques  a l'espai públic que impliquin apostes amb diners o béns.  
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4. Portar armes sense la preceptiva llicència o traslladar-les per la via o 
l'espai públic sense les condicions previstes a l'ordenança. 
5. El consum o tinença de drogues, estupefaents o substàncies 
psicotròpiques, considerades il·legals per la legislació vigent, als espais, 
vies, establiments o transports públics, sempre que no constitueixin 
infracció penal.  
6. La venda o subministrament a menors de begudes alcohòliques, de 
productes destinats a ser fumats, inhalats, llepats o mastegats, constituïts 
totalment o parcialment per tabac o la venda de productes que l'imitin o 
que indueixin a l'hàbit, creïn dependència o produeixin efectes euforitzants 
o depressius. 
7. La inducció d'un menor a la mendicitat. 
8. Les conductes vandàliques, agressives o negligents en l'ús del mobiliari 
urbà que generin situacions de risc o perill per a la salut i la integritat física 
de les persones o dels béns.  
9. Els actes de deteriorament greu, com destrosses dels espais públics o les 
seves instal·lacions o elements, ja siguin mobles o immobles, derivats de les 
alteracions de la seguretat ciutadana.  
10. La permissió, tolerància o promoció del consum de drogues tòxiques i el 
trànsit d’estupefaents per part d’organitzadors d’espectacles i/o titulars 
d’establiments, sempre que no constitueixin infracció penal. 
11. Subministrar o informar en base a documentació falsa, inexacta i 
incompleta o que pugui induir a error en l’exercici de les tasques 
d’inspecció i control efectuades per l’autoritat o els seus agents, en 
aplicació d’aquesta ordenança, si això no constitueix infracció penal. 
 
 
CAPÍTOL TERCER: SANCIONS  
 
Article 29 Graduació general de les sancions  
1. Les sancions tipificades en aquesta ordenança que no tinguin regulació 
de la seva graduació en la normativa sectorial aplicable, es graduaran tenint 
en compte el seu caràcter de molt greu, greu o lleu.  
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.  
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3. La graduació general de sancions dels paràgrafs anteriors s’estableix 
sens perjudici de les graduacions específiques que es regulen en la 
corresponent legislació sectorial aplicable.  
4. Segons la infracció i dins els límits autoritzats, per Decret d’alcaldia es 
podrà establir un quadre de multes, en el qual s’especificarà amb detall la 
quantitat corresponent a les sancions per infracció als preceptes d’aquesta 
ordenança. Aquest quadre de multes haurà de ser publicat en el B.O.P. als 
efectes de general coneixement.  
 
Article 30 Sancions generals  
1. D’acord amb l’article 141 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, i l’art. 237 de la L.M.R.L.C. les sancions corresponents, 
amb caràcter general, per les infraccions comeses a aquesta ordenança 
seran les següents:  
Sanció principal: 
a) Per la comissió d’una infracció lleu: multa de 50 a 150 euros 
b) Per la comissió d’una infracció greu: multa de 151 a 300 euros  
c) Per la comissió d’una infracció molt greu: multa de 301 a 1.000 euros 
d) Pèrdua del benefici fiscal potestatiu establert per l’Ajuntament, per 
haver estat sancionat per 4 infraccions lleus, 2 greus o 1 molt greu durant 
els dos anys anteriors.    
Sancions accessòries: 
Infraccions molt greus:  
a) Suspensió temporal o revocació definitiva de la llicència o autorització 
municipal.  
b) Confiscació, comís, esterilització o sacrifici d’animals potencialment 
perillosos.  
c) Clausura d’establiments.  
d) Suspensió temporal de l’activitat.  
e) Precinte de focus emissors.  
Infraccions greus:  
a) Suspensió temporal de l’activitat.  
b) Precinte de focus emissors.  
2. Per a la graduació de la sanció es tindran en compte els supòsits 
següents:  
a) La reiteració d’infraccions del mateix tipus.  
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b) La transcendència social dels fets.  
c) La naturalesa del perjudici ocasionat.  
d) La intencionalitat de la persona infractora.  
3. Les sancions generals descrites en els paràgrafs anteriors s’estableixen 
sens perjudici de les sancions específiques que es regulen en la 
corresponent legislació sectorial aplicable o en les ordenances municipals 
que regulin de forma específica alguna de les conductes abans descrites, 
per la qual cosa, en els casos que l’esmentada legislació sectorial estableixi 
sancions, tant principals com accessòries, diferents, seran d’aplicació les 
establertes a la reiterada legislació sectorial, dins dels límits que 
s’atribueixin a la competència local.  
4. La declaració de responsabilitat i la imposició de la corresponent sanció 
administrativa són compatibles amb el següent:  
a) L’exigència a l’infractor de la reposició de la situació alterada per ell 
mateix al seu estat originari  
b) La possible responsabilitat civil de la persona sancionada  
c) La corresponent indemnització que se’ls pugui exigir pels danys i 
perjudicis causats. 
5. En el termini de 3 mesos es realitzarà un quadre de sancions.  
 
Article 31 Mesures cautelars  
1. Quan així estigui previst en aquesta ordenança o en les lleis sectorials 
corresponents, es podrà procedir, mitjançant acord motivat, a l’adopció de 
mesures de caràcter provisional que garanteixin l’eficàcia de la resolució 
final que pugui recaure.  
2. En la resolució del corresponent procediment sancionador s’adoptaran, 
si escau, les mesures cautelars necessàries per garantir la seva eficàcia en 
quant no sigui executiva.  
 
 
CAPÍTOL QUART: RESPONSABILITATS  
 
 
Article 32  Responsabilitat general  
1. Les accions o omissions que contravinguin allò que regula aquesta 
ordenança generaran responsabilitat de naturalesa administrativa, sens 
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perjudici de la que pugui ser exigible en via penal o civil, respectant sempre 
el principi non bis in idem.  
2. A més a més de les responsabilitats derivades de la corresponent 
legislació sectorial i de les ja definides en altres preceptes d’aquesta 
ordenança, seran responsables els següents:  
a) Responsables directes:  
-Les persones autores materials de les infraccions, sigui per acció o per 
omissió, tret dels supòsits que aquests siguin menors d’edat o concorri en 
ells alguna causa legal d’inimputabilitat, casen què seran responsables 
directes els pares, mares, tutors/es, guardadors/res legals o aquelles 
persones que posseeixin la seva custòdia legal.  
-Les persones titulars o propietàries de vehicles amb els quals s’ha comès la 
infracció, sempre que aquestes siguin les que condueixin en el moment de 
la comissió de la infracció, d’acord amb el que estableix la legislació 
sectorial així com l’ordenança municipal de circulació.  
-La persona propietària o posseïdora de l’animal i la que, per acció o 
omissió, haguessin participat en la comissió de la infracció, d’acord amb la 
normativa del Codi civil dels animals domèstics o de companyia i dels 
animals considerats potencialment perillosos.  
-Les persones titulars de les llicències o autoritzacions municipals.  
- Les persones titulars dels establiments i organitzadores d’espectacles, en 
cas de no tenir concedida la llicència o autorització municipal corresponent.  
-Totes aquelles persones que apareguin com a responsables  
directes en les disposicions d’aquesta ordenança.  
b) Responsables subsidiaris:  
-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, d’acord amb el que estableix la legislació sectorial 
així com l’ordenança municipal de circulació.  
-Les persones propietàries dels animals, sempre que no estiguin presents 
en el moment de la comissió de la infracció, d’acord amb el que estableix la 
legislació sectorial.  
c) Responsables solidàries: quan el compliment de les obligacions previstes 
en aquesta ordenança correspongui a diverses persones conjuntament i no 
sigui possible determinar el grau de participació de cada una d’elles en la 
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comissió de la infracció, aquestes respondran solidàriament tant de les 
infraccions que en cometin com de les sancions que s’imposen.  
3. Les responsabilitats derivades de l’incompliment de les obligacions 
assenyalades en aquesta ordenança seran exigibles, no sols pels actes 
propis, sinó també pels actes d’aquelles persones de qui s’hagi de 
respondre en aplicació de l’especificat a l’efecte en la legislació vigent i en 
aquesta ordenança.  
4. Seran responsables directes de les infraccions a aquesta ordenança: 
a) Les persones autores materials de les infraccions, sigui per acció o 
omissió, tret dels supòsits que siguin menors d’edat o que concorri en ells 
alguna causa legal d’inimputabilitat. En aquest cas, en respondran els pares, 
les mares, els tutors, les tutores o aquelles persones que posseeixin la 
custòdia o guarda legal  
b) Les persones titulars o propietàries dels vehicles amb els quals s’hagi 
comès la infracció, d’acord amb allò que s’estableixi a la legislació vigent  
c) En el cas d’animals, les persones que en siguin propietàries o posseïdores 
d) Les persones 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 titulars dels establiments en les infraccions en què s’hi faci referència  
5. 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.  
 
Article 33 Procediment administratiu i competència  
1. En l’exercici de la seva potestat sancionadora, l’Ajuntament, dintre de les 
seves competències, sancionarà les accions i conductes contràries a aquesta 
ordenança i a la respectiva legislació sectorial, mitjançant el corresponent 
procediment sancionador, amb la finalitat de prevenir l’incompliment o 
anormal compliment de les activitats que regula.  
2. Aquest procediment administratiu sancionador s’ajustarà a les regles i 
als principis generals establerts al Títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, serà d’aplicació el procediment 
sancionador establert en la corresponent legislació sectorial i, 
supletòriament, el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 



 

 

www.girona.cat/ 
                                         

 

46 

procediment sancionador d’aplicació en els àmbits de competència de la 
Generalitat de Catalunya i el Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual 
s’aprova el Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat 
sancionadora.  
3. Quan l’autoritat municipal pressuposi, en qualsevol moment del 
procediment administratiu sancionador, que els fets o conductes 
originadors d’infraccions administratives puguin derivar en il·lícits penals, 
ho posarà immediatament en coneixement de l’òrgan competent de 
l’Administració de Justícia, als efectes d’exigència de responsabilitats 
penals en què hagin pogut incórrer les persones infractores, sol·licitarà 
testimoni de totes les actuacions practicades pel que fa al cas i suspendrà 
l’esmentat procediment fins que es resolgui la via penal.  
4. No obstant això, aquest Ajuntament, en compliment de l’establert a la Llei 
orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal 
dels menors i al vigent Reial decret690/1996, de 26 d’abril, o normes que 
els substitueixen, intentarà formalitzar un conveni amb l’Administració de 
Justícia amb la finalitat d’establir les circumstàncies d’execució de les penes 
de treballs en benefici de la comunitat.  
5. Les infraccions de les normes d’aquesta ordenança seran sancionades 
per l’alcalde-president o per altres òrgans municipals, en virtut de les 
competències que específicament els atribueixi la corresponent legislació 
sectorial o una altra normativa municipal, les quals tinguin atribuïdes per 
desconcentració, o l’exercici de les quals els hagin estat confiades per 
delegació.  
 
Article 34 Obligacions de reposició i restauració  
1. Sens perjudici de les sancions corresponents que es puguin imposar a les 
persones responsables de les infraccions a aquesta ordenança, aquestes 
estan obligades a la reposició i restauració de la realitat física alterada a 
l’estat en el qual trobava amb anterioritat a la comissió de la infracció.  
2. L’exigència de les mesures reparadores o restauradores es podrà fer en el 
mateix procediment sancionador o, si resulta necessari, en un altre de 
complementari.  
 
Article 35 Reparació dels danys i execució subsidiària  
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1. Amb independència de les sancions corresponents que es puguin 
imposar a les persones responsables de les infraccions a aquesta 
ordenança, l’autoritat municipal exigirà a aquestes la reparació dels danys 
causats.  
2. L’Ajuntament podrà realitzar subsidiàriament els treballs que, segons 
aquesta ordenança, hagin d’efectuar les persones responsables, amb càrrec 
a aquestes de les despeses originades pels esmentats treballs, degudament 
justificats, sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.  
 
Article 36 Via de constrenyiment  
Les quantitats, en concepte de multes, que s’endeuten a l’Ajuntament, tant 
per les sancions imposades com per qualsevol altre concepte, podran 
exigir-se per la via de constrenyiment.  
 
Article 37  Prescripció general d’infraccions i sancions  
1. Les infraccions i sancions tipificades en aquesta ordenança que no 
tinguin un termini específic de prescripció en la normativa sectorial 
aplicable, prescriuran en els terminis establerts en la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú; és a dir:  
a) Infraccions: comptades des de la data de la comissió de la infracció:  
-Molt greus: als 3 anys.  
-Greus: als 2 anys.  
-Lleus: als 6 mesos.  
b) Sancions: comptats des del dia següent a aquell en què adquireix 
fermesa la resolució sancionadora:  
-Per infraccions molt greus: als 3 anys.  
-Per infraccions greus: als 2 anys.  
- Per infraccions lleus: a l’any.  
2. Interromp la prescripció de les infraccions la iniciació, amb coneixement 
de la persona interessada, del procediment sancionador.  
3. Interromp la prescripció de les sancions la iniciació, amb coneixement de 
la persona interessada, del procediment d’execució.  
 
 
CAPÍTOL CINQUÈ: FÓRMULES ALTERNATIVES  
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Article 38 Reconeixement voluntari de la responsabilitat  
1. Les persones responsables de les infraccions regulades en aquesta 
ordenança podran reconèixer la seva responsabilitat en qualsevol moment 
de la tramitació de l’expedient administratiu sancionador.  
2. Com a norma general, sempre que legalment sigui possible i prèvia 
conformitat de l’infractor, les sancions de caràcter econòmic que s’imposin 
per la comissió de fets o actes contraris a aquesta ordenança, podran ser 
substituïdes, totalment o parcialment, per altres fórmules alternatives, 
encaminades a la reparació del dany causat, amb la finalitat de contribuir, 
pel seu caràcter, a fomentar la conducta cívica entre la ciutadania.  
 
Article 39 Treballs voluntaris per a la comunitat i tasques socioeducatives  
1. Les tasques comunitàries són una prestació que voluntàriament escull 
l’interessat com a alternativa a una sanció i com a rescabalament de danys, 
sense que existeixi cap relació, entre ell i l’Ajuntament, de tipus laboral o 
d’arrendament de serveis; per tan, tota la responsabilitat que es derivi dels 
seus actes i omissions és només exigible a la persona que els realitza.  
2. El reconeixement de la responsabilitat, quan vagi acompanyat de 
l’oferiment de dur a terme accions educatives, possibilitarà, quan legalment 
sigui possible, i amb les finalitats de generar conductes cíviques, reparar, en 
la mesura del possible, els danys ocasionats a la resta de la ciutadania com 
a conseqüència d’una conducta incívica i evitar la comissió de futures 
conductes incíviques, que la persona instructora del corresponent 
expedient administratiu sancionador proposi a l’òrgan competent per a la 
seva resolució, la substitució, total o parcial, de la corresponent sanció 
econòmica per la realització de treballs voluntaris per a la comunitat o de 
tasques socioeducatives en general, sempre que la persona infractora hagi 
acreditat, si escau, haver reparat el dany material ocasionat, llevat del cas 
que el treball voluntari per a la comunitat consisteixi precisament en la 
reparació de l’esmentat dany.  
Quan es tracti de menors d’edat, l’acord sobre la mesura de substitució, 
requerirà també la signatura de la persona que ostenti la pàtria potestat o 
tutela.  
3. Aquesta mesura de substitució no serà possible quan l’Administració 
tingui coneixement d’una conducta reiterada o reincident en la comissió 
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d’infraccions a aquesta ordenança per part de la persona infractora, llevat 
que aquesta sigui menor d’edat.  
4. No obstant això, l’esmentada mesura de substitució també podrà ser 
adoptada, si escau, amb posterioritat a la resolució del l’expedient 
sancionador, prèvia sol·licitud de la persona interessada dintre del termini 
d’un mes, comptat des del següent dia hàbil a la notificació de l’esmentada 
resolució.  
5. Si la persona sancionada abandona la feina, no s’hi presenta o incompleix 
d’alguna forma injustificada les activitats pactades, la mesura de 
substitució perdrà els seus efectes i la sanció tornarà a ser executiva  
6. Atès el caràcter voluntari d’aquestes accions educatives, no seran 
considerades com a sanció.  
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
1. Aquesta Ordenança entrarà en vigència un cop transcorregut el termini 
fixat en l’article 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases 
de Règim Local. 
2. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva 
modificació o derogació expresses. 
 
Girona, 18 d’octubre de 2012 
 
L’alcalde 
 
 
 
 
 
Carles Puigdemont i Casamajó 

 
 
 
 
 


