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PREÀMBUL
En la jornada de participació ciutadana que va tenir lloc el mes de juny del 2008 els assistents van considerar
oportú redactar una ordenança municipal reguladora de la convivència cívica.
Aquesta ordenança de civisme de Cervera es dicta a l’empara del què disposen els articles 139 i següents de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, art. 237 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i art. 4, 58 i
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals de Catalunya.
Així mateix, la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, i la Llei orgànica 1/1992,
de 21 de febrer, de protecció de la seguretat ciutadana, i també la Llei 2/1995, de 21 de gener, de protecció
civil, Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, activitats recreatives i establiments públics, i la
Llei 16/1991, de 10 de juliol de les policies locals de Catalunya, constitueixen el marc específic habilitador de
l’actuació municipal en l’àmbit de la via pública i de la convivència ciutadana, sense perjudici de les normes de
rang i àmbit diversos que també afecten aquesta matèria i el procediment administratiu comú.
Aquesta ordenança es complementa, en tot allò que no s’hi oposi, amb la resta de normativa municipal, entre
d’altres les següents:
Reglament de participació ciutadana de la ciutat de Cervera (Ple 27/12/92 BOP 02/03/95)
Ordenança municipal per regular tot allò referent a animals de companyia (Ple 25/09/97 BOP
25/11/97)
Reglament de protecció del cel nocturn (aprovada 26/03/99)
Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions (aprovada 26/11/96 modificada 23/07/04)
Ordenança sobre vessament d’aigües residuals de la indústria a la xarxa municipal de clavegueram
Normes d’utilització del pavelló (Ple 14/11/91)
Reglament orgànic municipal (Ple 14/11/91 BOP 06/02/92)
Reglament intern de la piscina municipal de Cervera (aprovat 03/06/04)
Reglament del servei comarcal de gestió de la recollida selectiva, dels residus comercials i de la
deixalleria (aprovat 13/10/05)
La Paeria de Cervera es compromet a dur a terme una tasca de revisió d’aquestes normes per tal que
s’adaptin a aquesta ordenança reguladora de la convivència cívica.
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TÍTOL I . PRINCIPIS I DISPOSICIONS GENERALS
Art. 1 .- Finalitat de l’ordenança
La finalitat d’aquesta ordenança és promoure una convivència fonamentada en el respecte mutu, les relacions
solidàries, tolerants i respectuoses entre els ciutadans i les ciutadanes i que millori la seguretat ciutadana i la
qualitat ambiental.
Art. 2.- Objecte de l’ordenança
Aquesta ordenança regula l’activitat de les persones físiques i jurídiques que es desenvolupa principalment a
la via pública i a altres espais i serveis de domini públic, o que transcendeix l’àmbit estrictament privat perquè
afecta al conjunt de la ciutadania per aconseguir la finalitat esmentada en l’article anterior determinant
mecanismes per prevenir, corregir i, si escau, sancionar les actituds incíviques, negligents i irresponsables
que deterioren la qualitat vida a Cervera.
Art. 3 .- Àmbit d’aplicació
1. L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança és tot el terme municipal de Cervera.
2. Aquesta ordenança és d’obligat compliment a:
a) La ciutadania en general, siguin veïns, treballadors, transeünts o visitants del municipi, pel fet de ser
usuaris de la via, espais, béns i serveis públics del terme municipal.
b) Les persones titulars i usuàries d’espais privats, pel que fa al comportament necessari per tal de mantenir
la neteja, salubritat, seguretat i ornamentació de la ciutat.
Art. 4.- Difusió
1. L’Ajuntament farà conèixer el contingut d’aquesta Ordenança procurant la seva àmplia difusió entre els
mitjans de comunicació locals públics i privats, les entitats veïnals, els centres educatius i d’altres tipus
d’entitats de la ciutat.
2. Aquesta ordenança s’incorporarà en la web informativa municipal, o en els mitjans tecnològics que es
disposin en el seu moment, mantenint-se actualitzada.
Art. 5.- Obligació de compliment i col·laboració ciutadana
1.El desconeixement d’aquesta Ordenança no eximeix del compliment de les seves disposicions. En cap cas
es podrà al·legar el costum per incomplir les normes d'aquesta ordenança.
2. En el marc del deure general de col·laboració, els ciutadans hauran de posar immediatament en
coneixement de l’autoritat municipal les presumptes infraccions d’aquesta ordenança que presenciïn o de les
quals tinguin coneixement cert.
Art. 6.- Iniciativa municipal
1.L'Ajuntament facilitarà, a través de les oficines municipals, agents cívics i Policia Local, que qualsevol
persona, empadronada o no, pugui fer arribar a l'Ajuntament els suggeriments, queixes o peticions que
consideri convenients per millorar el civisme i la convivència al municipi.
2. L’Ajuntament haurà d’atendre les reclamacions, denúncies o suggeriments de les persones i exercir les
accions escaients en cada cas, en el termini més breu possible i posar en coneixement d’aquestes les
mesures adoptades.
3. L’Ajuntament facilitarà i donarà suport a totes les iniciatives que condueixin al debat, a l’intercanvi
d’opinions i a la resolució democràtica dels conflictes ciutadans, sense perjudici de recórrer a la jurisdicció
competent perquè en darrer terme, adopti una resolució.
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4. L’Ajuntament estimularà el comportament solidari de la ciutadania a la via i espais públics, fomentarà el
costum de cedir la preferència en el trànsit o l’ús del mobiliari urbà i altres actituds de civisme i cortesia per tal
que s’ajudi a transitar o orientar-se les persones que es troben en alguna situació d'especial vulnerabilitat
perquè tenen algun tipus de discapacitat o perquè es troben en circumstàncies similars.
5.L'Ajuntament haurà d'evitar, amb els mitjans al seu abast, qualsevol acte individual o col·lectiu que pugui
destorbar el desenvolupament de les iniciatives col·lectives degudament autoritzades.
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TÍTOL II. DRETS I DEURES DE LA CIUTADANIA
Art. 7.- Drets de la ciutadania en la convivència pública
a) Gaudir dels espais públics en condicions adients d’higiene, seguretat ambiental, sonoritat i tranquil·litat.
b) Fer ús de les vies públiques destinades al pas i a la circulació de persones i vehicles sense més obstacles
ni dificultats que les expressament autoritzades en el marc de l’ordenació establerta.
c) Fer ús del mobiliari urbà conforme al seu destí en condicions d’ornat i seguretat idònies.
d) Gaudir en els espais privats d’uns estàndards de qualitat ambiental que assegurin la tranquil·litat i la
intimitat.
e) Ser respectats en la manifestació pública de les seves creences i ideologia sempre que aquestes no siguin
contràries als drets i llibertats constitucionals i s’exerceixin amb les autoritzacions adients a cada cas.
f) Rebre un tracte respectuós i digne de la resta de persones.
Art. 8.- Drets de la ciutadania davant l’Administració municipal
a) Tenir informació àmplia, puntual i objectiva sobre els afers i activitats municipals.
b) Participar en la gestió municipal d’acord amb el que disposen les lleis i el Reglament orgànic municipal.
c) Assistir a les sessions del Ple municipal i formular precs i preguntes (adreçades prèviament a l’alcalde), per
tal que siguin debatudes i contestades, d’acord amb el que estableix el Reglament orgànic municipal.
d) Ser rebuts, amb petició prèvia, per les autoritats municipals.
e) Ser tractats amb respecte i deferència per les autoritats i funcionaris, que han de facilitar-los l’exercici dels
seus drets i el compliment de les seves obligacions.
f) Conèixer, en qualsevol moment, l’estat de tramitació dels expedients en els quals tinguin la condició
d’interessats, i obtenir còpia dels documents que continguin.
g) Identificar les autoritats i el personal al servei de l’Administració Local, sota la responsabilitat dels quals es
tramiten els expedients.
h) Obtenir informació i orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents imposen als
projectes, actuacions, sol·licituds o altres documents que hagin de presentar a l’administració local.
i) Exercir el dret de petició de resolucions o acords en matèries de la competència municipal o d’interès social.
j) Utilitzar, d’acord amb la seva naturalesa, els serveis públics municipals i accedir als aprofitaments
comunals.
k) Presentar reclamacions i interposar recursos contra els actes de l’Administració, d’acord amb la legislació
reguladora.
l) Exigir la prestació i, si s’escau, l’establiment dels serveis públics municipals quan la competència sigui
municipal i de caràcter obligatori.
m) Reclamar l’exercici de les potestats municipals, per tal de sancionar les conductes que atemptin contra
l’exercici dels drets reconeguts.
n) A la protecció de la seva persona i béns.
Art. 9.- Deures dels ciutadans i ciutadanes en la convivència pública
1. Respectar el lliure exercici dels drets reconeguts als altres ciutadans o ciutadanes en aquesta ordenança i
en la resta de normatives.
2. Respectar la convivència, la tranquil·litat ciutadana, el medi ambient i la seguretat de les persones no
realitzant actes que puguin deteriorar-les.
3. Evitar el desenvolupament d’accions que atemptin contra els drets reconeguts en aquesta ordenança i en la
resta de normatives.
4.Fer ús diligent dels espais públics i del mobiliari urbà:
a) No realitzar accions que puguin generar situacions de risc o perill per a la salut i la integritat física de
persones i béns.
b) No realitzar accions que puguin ocasionar danys o alterar el funcionament regular de les xarxes de serveis
municipals o que en comportin la degradació visual o d’ornat.
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c) No 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, zones naturals i de
la via pública en general.
Art. 10.- Deures dels ciutadans i ciutadanes davant l’Administració municipal
a) Complir les obligacions que determinen les ordenances municipals i els bans dictats per l’Alcaldia.
b) Complir amb allò que imposi la llei respecte el Padró municipal.
c) Contribuir, mitjançant les prestacions econòmiques i personals legalment previstes, a la realització de les
competències que realitza l’Ajuntament.
d) Col·laborar si ho demana l’alcalde.
e) Subsanar i corregir les deficiències observades en les seves activitats quan hagin estat requerits a tal
efecte per l’Administració municipal.
f) Facilitar a les autoritats municipals les dades i la informació que els sol·licitin, en els casos previstos per la
llei o quan sigui necessàries per a la prossecució dels procediments administratius, i facilitar la realització
d’informes, inspeccions, actes d’investigació.
g) Comparèixer davant de l’autoritat municipal quan siguin citats per disposició legal amb indicació del motiu
de la citació.
h) Mantenir un tracte respectuós i correcte amb el personal que integra l’Administració municipal i les seves
autoritats en correspondència al deure del personal de l’Administració de mantenir un tracte acurat i
respectuós amb els ciutadans.
i) Permetre l’accés a l’habitatge o local al personal acreditat de l’Ajuntament si hi ha un motiu justificat i
d’acord amb la normativa legal.
j) Pel que fa a l’Administració econòmica local i al règim de drets i obligacions que d’ella emana per als
residents, els propietaris absents han de comunicar a l’Alcaldia el nom de la persona que els representa i en
el cas que no ho fessin, es consideraran com a representants els: administradors, apoderats o encarregats
dels propietaris forasters; en defecte dels anteriors, els masovers, arrendataris o parcers de finques rústiques
i llogaters de finques urbanes quan la finca estés arrendada a una sola persona que no visqués en la localitat
del propietari, administrador o encarregat.
Art. 11.- Garanties dels drets i deures
En el marc de les seves competències i d’acord amb la legislació estatal i autonòmica, l’Ajuntament de
Cervera promourà i desenvoluparà les condicions i els serveis necessaris per a garantir als ciutadans
l’exercici dels drets i el compliment de les obligacions que aquesta Ordenança recull.
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TÍTOL III. PRINCIPIS GENERALS DE LA CONDUCTA CÍVICA
Art. 12.- Comportament general als espais públics
1. Els ciutadans tenen dret a comportar-se lliurement als espais públics de Cervera i a ésser respectats en la
seva llibertat que només pot ser limitada per les disposicions sobre l'ús dels béns públics i pel deure de
respectar les altres persones i els béns privats.
2. Els ciutadans tenen els deures següents:
a) d'usar els béns i els serveis públics de conformitat amb la destinació per a la qual van establir-se i respectar
la convivència i la tranquil·litat veïna.
b) de no realitzar actes o produir sorolls que pertorbin l'ordre ciutadà, el descans del veïnat, de no participar
en aldarulls o sortir sorollosament dels locals d'esbarjo nocturns.
c) de comunicar a les autoritats qualsevol situació que requereixi de la intervenció de la força pública per tal
d’aturar la comissió d’una conducta incívica, independentment que n’hagi estat o no víctima, adreçant-se als
agents de la Policia Local o comunicant-ho a les dependències del consistori municipal.
Art. 13.- Rebuig de la violència
Es rebutja la violència física i / o psíquica en les conductes de caire individual o col·lectiu i són sancionables
les següents:
a) les que es produeixin en l’espai públic o en indrets que tinguin repercussions en la convivència ciutadana,
sense perjudici de la competència de la jurisdicció penal.
b) les activitats coactives o coercitives que no tinguin rellevància penal, com ara baralles i discussions a la via
pública que tinguin repercussions en la convivència ciutadana. És una circumstància agreujant que causin
aldarulls o desordres públics.
Art. 14.- Dignitat de les persones
1. Les persones que conculquin la dignitat de tercers, de fet o de paraula, mitjançant l’insult, la burla, les
molèsties intencionades o innecessàries, la coacció física o psíquica, les agressions o fets anàlegs, seran
sancionades d’acord amb aquesta Ordenança.
2. Constitueix una circumstància agreujant, quan les conductes descrites en els paràgrafs anteriors tinguin
com objecte a infants, persones amb discapacitats físiques o psíquiques que les facin especialment
vulnerables, o autoritats, funcionaris o personal laboral de l'Administració que actuïn en l’exercici de les seves
funcions.
Art. 15.- Mendicitat
1. L’ajuntament actuarà amb els mitjans que tingui al seu abast, donarà suport i promourà iniciatives,
ciutadanes i d'entitats, de solidaritat amb l'objectiu de resoldre la mendicitat ja que aquesta és l’expressió
d’una situació personal i social extrema.
2. Es prohibeix en tot el terme municipal la mendicitat exercida amb les següents conductes:
a) amb actituds coactives o d’assetjaments, que obstaculitzin o impedeixin de manera intencionada el lliure
trànsit dels ciutadans i ciutadanes pels espais públics.
b) l’exercida per menors, o, aquella que es realitzi, directa o indirectament, amb menors o persones
discapacitades sens perjudici del que disposa l’article 232 del Codi Penal.
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TÍTOL IV. DELS BÉNS MUNICIPALS I EL SEU ÚS PELS CIUTADANS/ES
Capítol I. Definicions
Art. 16.- Definició dels béns públics
a) Són béns d’ús públic: els que poden ser utilitzats lliurement per tots els ciutadans sense més limitacions
que les del seu propi ús. Són els més característics d’aquest tipus: vies públiques, places, zones verdes i
espais lliures d’ús general.
b) Són béns de servei públic: els béns de l’administració destinats a la prestació d’un servei públic; en són
exemples: les escoles, biblioteques, els centres d’atenció primària, parcs públics o espais lliures tancats...
c) Són béns públics patrimonials:són titulars les administracions públiques i que no estan afectes ni a l’ús ni al
servei públic i que es regeixen per les normes dels béns privats.
Les consideracions exposades són vàlides pels béns immobles i pels mobles atenent que un bé immoble pot
estar format per diversos elements estructurals i a la vegada contenir mobiliari.
Art. 17.- Definició d’element estructural de la via pública
Es considera element estructural de la via pública aquell que forma part del seu contingut, de l’ordenació del
territori o que regula la mobilitat. A títol enunciatiu, i no limitatiu, es consideren elements estructurals els
següents:
a) Ferm de la via
b) Voravia i vorera
c) Tapes de registre, reixes d’embornals i reixes d’escocells
d) Ascensors o altres elements mecànics
e) Escomeses i quadres elèctrics dels serveis públics
f) Façanes i altres elements
g) Arbrat i altres elements de vegetació
h) Semàfors i elements complementaris
i) Senyalització vertical i horitzontal fixa de la via pública
j) Elements físics de protecció o delimitació del territori: pilones, cadenes, tanques i d’altres
Art. 18.- Definició de mobiliari urbà
Es consideren mobiliari urbà aquells elements de titularitat municipal o d’ús públic que serveixen
d'ornamentació, suport de serveis i d’activitats d’esplai i recreatives. A títol enunciatiu, i no limitatiu, es
considera mobiliari urbà el següent:
a) Escultures i monuments
b) Fonts públiques
c) Jardineres i elements de suport de jardineres
d) Jocs infantils i d’àrees esportives
e) Bancs
f) Marquesines i pals de parada de transport urbà
g) Màquines expenedores de tiquets per a aparcament en zones amb horari limitat.
h) Fanals
i) Suports publicitaris
jh) Contenidors
k) Papereres
l) Cons, tanques, senyals mòbils i altra senyalització circulatòria mòbil.
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Capítol II. Normes d’ús general
Art. 19.- Normes d’ús general dels espais, equipaments i béns públics
1. No es permet realitzar qualsevol tipus d’acció que pugui suposar un risc per a les persones com la invasió o
entrada en un lloc o local municipal sense autorització expressa de l'Ajuntament.
2. No es permet realitzar qualsevol tipus d’acció que pugui representar un ús abusiu dels béns o que suposin
una limitació de l'ús general en igualtat d'altres usuaris.
3. És prohibit exercir, sense la corresponent llicència municipal, qualsevol mena d'activitat comercial o
industrial utilitzant o ocupant cap bé de domini públic, així com utilitzar, amb finalitats particulars, qualsevol
part o element d'aquests espais sense la corresponent autorització municipal expressa.
4. S’han de respectar els objectes i els béns d'ús comú (per exemple: fonts, tanques, senyalització,
papereres...) així com els arbres i les plantes de qualsevol tipus.
5. No es poden realitzar accions que pugui embrutar-los, deteriorar-los o alterar-ne les qualitats o les
condicions de funcionament, com per exemple: manipular o modificar elements de les instal·lacions de
l'enllumenat públic, el subministrament d'aigua, la senyalització, la vigilància i el control del trànsit i de la
seguretat ciutadana, o de la resta de serveis públics, col·locar cartells o banderoles, etc., excepte si es
disposa d’autorització o llicència municipal.
Art. 20.- Neteja i salubritat
1. Es prohibeix als ciutadans i als visitants de Cervera embrutar o deteriorar la ciutat.
2. En la via i espais públics es prohibeixen les conductes següents:
a) Escopir, orinar, defecar, llençar mucositat i dipositar qualsevol objecte o residu (pipes, xiclets, bosses
d’escombraries, envoltoris de paper o plàstic, objectes voluminosos...)
b) Netejar i reparar vehicles o maquinària a la via pública, així com efectuar canvis d’olis o altres líquids, llevat
actuacions puntuals d’emergència degudament acreditades, i, en tot cas, s’haurà de procedir a la neteja de la
zona afectada.
c) Realitzar qualsevol conducta o treball que desdigui la neteja i decòrum de la via pública i el paisatge urbà.
d) Efectuar cap tipus de vessament o degoteig de líquids a la via pública, com els procedents de condensació
dels aires condicionats o altres aparells, escorrenties, etc.
3. Les persones titulars d’autoritzacions d’ús privatiu dels béns de domini públic (per instal·lar quioscs,
casetes de petards, terrasses de bar, parades de fires i festes, barres de venda de begudes i aliments,
etcètera) han de mantenir en les condicions degudes de neteja, tant les instal·lacions pròpies com l’espai urbà
sotmès a llur influència.
Art. 21 .- Finestres, balcons, reixes, i elements que donin als espais o vies públics
1. No es podran espolsar tapissos, catifes, estores, llençols o qualsevol roba d'ús domèstic en portes, balcons
i finestres que donin als espais o vies públics.
2. Es prohibeix penjar qualsevol tipus de roba sobre els espais o vies públics.
3. Els testos i les jardineres dels balcons i finestres s'hauran de col·locar de manera que la seva vertical caigui
sempre dins del balcó o reposi sobre l'ampit de la finestra i seran fermats o protegits per evitar que puguin
caure.
4. Les plantes col·locades en finestres i balcons podran regar-se amb la deguda precaució per tal d'evitar
molèsties.
5. Resta prohibida la col·locació d'elements de protecció de les finques públiques o privades que resultin
perillosos si estan a l'abast de la població en general, independentment de l'alçada a la que es trobin.
Així, no es podran posar punxes, vidres, filats espinosos o elements similars que puguin causar qualsevol
tipus de dany a qui hi pugui accedir. Així mateix, restarà prohibit usar elements en mal estat per fer
tancaments en horts, jardins o similars.
6. La instal·lació d’aparells de calefacció, climatització, antenes parabòliques i tots aquells que afectin
l’aspecte exterior de les finques estaran subjectes a l’obtenció de la corresponent llicència municipal.
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7. Per tal d'evitar molèsties als vianants i l'agressió al paisatge urbà, es prohibeix la instal·lació d'aparells
d'aire condicionat i antenes parabòliques que quedin a la vista a les façanes dels edificis. Es dóna un termini
de 2 anys per adequar les instal·lacions als criteris d’aquesta ordenança.
Art. 22.- Retirada dels objectes deixats als espais públics.
1. No es dipositaran objectes i/o residus a la via pública o als espais públics sense la preceptiva autorització.
2. Els ciutadans han de posar en coneixement de la Policia local l’existència d’objectes deixats als espais
públics i al mateix temps, la policia vigilarà l’existència d’aquests.
3. Els serveis municipals retiraran els objectes i/o residus dipositats o instal·lats als espais públics sense la
preceptiva autorització quan no sigui possible identificar o localitzar en el mateix moment el propietari o quan
el responsable es negui a retirar-los.
4. Els objectes retirats dels espais públics per manca d'autorització, llevat dels vehicles i els residus sòlids, es
mantindran en dipòsit durant un període d'un mes per tal que el seu titular pugui recuperar-los, sense perjudici
de l'obligació de pagar les despeses de retirada i custòdia. Transcorregut aquest termini sense que el titular
hagi comparegut a recuperar-los, s'entén que renuncia a la seva titularitat i en fa cessió a favor de
l'Ajuntament, que procedirà a la seva alienació, destrucció o utilització, segons escaigui. En el supòsit que no
sigui possible identificar el propietari de l'objecte retirat, es procedirà de conformitat amb el que determina
l'apartat 4 d'aquest Article i els béns adquireixen la condició de troballes.
5. Els vehicles estacionats i els abandonats als espais públics, així com els residus, es regeixen per allò que
es disposa a la Llei de residus o la normativa vigent.
Art. 23.- Objectes perduts.
1. Qui trobi un objecte personal o de valor als espais públics té l'obligació de dipositar-lo a les dependències
de la Policia local de l'Ajuntament.
2. En els casos que no hi hagi una regulació específica per l’objecte en qüestió, la Policia local actuarà amb el
següent protocol: tindrà un llibre de registre on figuri la data, l'objecte i la persona que el lliura. A continuació
procedirà de manera immediata a fer pública la troballa en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, així com els
altres mitjans de comunicació que utilitzi l’Ajuntament (pàgina web, revista...) i a intentar localitzar-ne el
propietari. Quan el bé trobat no pugui conservar-se sense deteriorament o sense fer despeses que
disminueixin notablement el seu valor es procedirà a la venda en subhasta i es dipositarà el preu. En el cas
que es tracti de documents o peces sense valor material es procedirà a la seva destrucció. En altres supòsits
el bé restarà en dipòsit en les oficines municipals. En el cas que no sigui possible el lliurament al propietari,
per ser desconegut o d'impossible localització, transcorreguts dos anys des de la publicació de la troballa es
procedirà a lliurar el bé o el producte de la subhasta a la persona que el va dipositar. Quan el bé hagi estat
dipositat per personal al servei de l'Ajuntament passarà a ser de titularitat municipal. Si, transcorreguts dos
anys del lliurament de l'objecte, la persona que el va lliurar no reclama el bé o el producte de la subhasta, en
el seu cas, passarà a ser de titularitat municipal transcorregut 1 any més. En qualsevol moment del
procediment, la persona que demostri ser-ne propietària podrà recuperar el bé o l'import del dipòsit obtingut
de la subhasta, en el seu cas. En qualsevol cas, tant el propietari com la persona que el va trobar, en el
moment de la recuperació resten obligats a abonar les despeses que el dipòsit del bé hagi originat.
Art. 24 .- Animals en els espais públics
A més del que disposa l'Ordenança municipal per regular tot allò referent a animals de companyia i la
normativa sectorial amb caràcter general, s’han de complir les conductes següents:
1. Es prohibeix l'alliberament i abandonament d'animals al terme municipal.
2. A les vies públiques i als espais naturals protegits els gossos hauran d'anar lligats i proveïts de cadena i
collar, així com el corresponent sistema d’identificació.
3. Els gossos de races potencialment perilloses, d’acord amb la normativa vigent, a més hauran de portar
morrió, la cadena ha de ser d'un màxim d'un metre de llargada i, en cap cas, podran ser conduïts per un
menor o per una persona que no disposi de la corresponent llicència especial per a gossos perillosos.
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Alhora, és sancionable la no tinença i posterior presentació de l'assegurança de responsabilitat civil obligatòria
corresponent a gossos de les races potencialment perilloses.
4. Es podrà accedir amb els gossos, sempre lligats, i en el seu cas, amb morrió, als parcs i jardins, sempre
que no hi hagi indicació expressa en sentit contrari. Si, pel contrari, hi figura senyalització de poder-hi estar
lliurament, hi podran estar sense lligar en aquestes zones delimitades a tal efecte.
5. En tot cas, resta expressament prohibit que els gossos i gats accedeixin a les zones de joc infantil de les
places i parcs del municipi.
6. Es prohibeix rentar animals a la via pública, fonts i llacs, així com fer-los beure aigua amorrats a la boca de
les fonts públiques.
7. Queda prohibit donar menjar als animals a la via pública i/o espais públics, especialment pel que fa a gats,
coloms i altres aus, excepte en les zones habilitades a tal efecte.
8. Queda prohibit deixar les deposicions fecals d’animals a les vies públiques. Per tant, els posseïdors
d’animals són responsables de recollir convenientment els excrements i dipositar-los, o bé en bosses
d'escombraries domiciliàries, o en altres espais de recollida de rebuig (papereres) i en aquells llocs que
l'autoritat municipal destini expressament a aquesta finalitat.
9. El propietari d'animals respondrà dels danys que aquests poguessin ocasionar a les persones, béns o
altres animals. Serà agreujant el fet que siguin animals que no estiguin legalment adquirits o mantinguts.
Art. 25 .- Autorització d’activitats específiques en espais públics.
1. L’Ajuntament pot autoritzar la celebració d’activitats específiques als espais públics i fixar les normes que
s’hauran de complir, tenint en compte les característiques de l’acte i l’espai públic sol·licitat.
2. Els organitzadors/es de l’activitat són responsables del compliment de les condicions establertes per
l’Administració municipal, i també d’adoptar les mesures adients per vetllar per la seguretat de les persones i
pel bon ús del recinte i dels elements i els béns públics que hi hagin instal·lats.
3. Les sol·licituds s'hauran de formular pel representant de l'entitat o associació segons el model establert per
l’ajuntament i hauran d'indicar el lloc on es desenvoluparà, si necessiten ocupar la via pública o no, o si
necessiten entarimats, taules, cadires, o algun altre element o servei municipal. Les sol·licituds s'hauran de
formular amb una antelació mínima de 10 dies a la data de celebració.
4. Aquestes activitats hauran de desenvolupar-se d'acord amb les condicions següents:
a) L'activitat musical o susceptible de produir soroll es podrà desenvolupar fins les 1.00 hores.
b) Des de les 1.00 hores fins a les 3.00 h. s'haurà de reduir el nivell acústic.
c) A partir de les 3.00 h no es podrà desenvolupar cap activitat susceptible de generar contaminació acústica,
exceptuant els casos que l’ajuntament ho autoritzi expressament per ser festes populars o tradicionals.
5. Excepcionalment es podran autoritzar barbacoes o fogueres en el marc d'una activitat festiva en espais
públics, si així s'indica expressament en la sol·licitud i subjecta al compliment de les condicions que
s'estableixin per ban.
6. Aquestes sol·licituds es resoldran de forma expressa tant afirmativament com negativament amb un termini
de 5 dies hàbils des de la presentació de la petició excepte si hi ha urgència justificada. També es podrà
resoldre expressament amb condicions més restrictives en el cas de que concorrin circumstàncies que així ho
justifiquin.
7. L’Ajuntament podrà suspendre l’acte per causes imprevistes o força major.
8. Es prohibeixen els comportaments que puguin representar mostres de racisme, xenofòbia o violència a les
activitats culturals o esportives i l'alteració de l'ordre. Els agents municipals traslladaran a les federacions i els
comitès esportius corresponents les actes que aixequin sobre les incidències que es produeixin a l'efecte que
es prenguin les mesures corresponents, sense perjudici de la intervenció dels poders públics.
Art. 26 .- Fogueres
1. Resta prohibit encendre o mantenir foc sense l’autorització municipal.
2.L’Ajuntament pot autoritzar la preparació i encesa de fogueres en dies festius amb les condicions i
recomanacions que estableixi.
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Art. 27 .- Pirotècnia
Resta prohibit, i per tant, constitueix infracció:
1. Llençar o dirigir petards contra les persones o béns de manera que signifiqui un risc per a la seva integritat,
i també col·locar-los sobre el mobiliari urbà i béns privats excepte si es té autorització de l’òrgan competent
(correfocs, espectacles...) i sempre que es prenguin les mesures adients per garantir la seguretat i la
inexistència de desperfectes.
2. Llençar coets, focs d’artifici en terreny forestal i en la franja de 500 metres que l’envolta.
3. Fer servir productes pirotècnics a la vora de productes o líquids inflamables i també a la vora dels
establiments d’expedició o emmagatzematge.
4. Introduir productes pirotècnics dins d’elements d’explosió dels quals pugui provocar la dispersió d’objectes
amb risc per les persones i béns.
5. Si les activitats prohibides fins ara les realitzessin menors d’edat, el seu material serà dipositat a les
dependències de la Policia Local, a l’espera de fer-ne lliurament als pares o tutors.
6. No respectar les distàncies màximes de seguretat establertes en espectacles pirotècnics.
Capítol III. Via Pública
Art. 28.- Denominació
1. Les vies públiques s’identificaran amb un nom i un número aprovat per l'Ajuntament i serà diferent per a
cadascuna d’elles.
2. La retolació de les vies públiques té el caràcter de servei públic i podrà efectuar-se mitjançant una placa o
similar, que es fixarà en un lloc ben visible, com a mínim a l’entrada i a la sortida de cada via pública. A les
places serà a l’edifici més preeminent i als principals accessos.
3. La denominació de les vies públiques es pot iniciar d’ofici o a petició dels particulars.
Art. 29.- Numeració de les finques
1. La numeració de les edificacions seguirà el següent protocol:
a. Es començarà a numerar des de l’extrem de la via pública més propera a la Plaça de la Paeria.
b. En aquest sentit, es numerarà amb números imparells el costat esquerra i els parells al costat dret.
c. Les places es numeraran correlativament amb el mateix principi de començar pel costat esquerra més
proper a la Plaça de la Paeria.
d. Es numerarà per parcel·les reals, no obstant a criteris dels Serveis Tècnics Municipals es podrà numerar
sobre parcel·les teòriques, si son susceptibles de segregació i segons s’estableix com a façana mínima en el
planejament vigent. Prevaldrà el criteri de posar número i lletra en el cas de segregació.
e. L’Ajuntament procedirà a numerar els carrers de la població i a notificar als propietaris la modificació del
número que els hi correspon.
f. A cada finca només pot haver-hi el número, o números, vigents, assignats per l’Ajuntament.
g. El model de número serà el mateix per tota la ciutat. Pot variar el color platejat o daurat, en funció de la
situació de la finca.
h. La numeració assignada per l’Ajuntament prevaldrà sobre la de l’escriptura notarial i/o la del cadastre. A fi
de que concordin, s’adequaran els números del padró als que hagi assignat l’Ajuntament.
2. El rètol del número l’ha de col·locar el propietari de l’edifici o solar, al costat de la porta principal o al mig de
la línia de la finca fronterera amb la via pública, seguint les indicacions i els requisits que fixi l'Ajuntament i
s’ha de conservar, en tot moment, en perfecte estat de visibilitat i neteja.
3. Quan es tracta de nova construcció, en el moment de l'atorgament de la llicència d'obres, s'indicarà al
sol·licitant la numeració de l'edificació que haurà de fer constar a l'hora d'escripturar-ne la propietat. La
col·locació de la senyalització de la numeració serà requisit necessari per a l'obtenció de la llicència
d'ocupació.
4. La inexistència a les finques de l'element indicador de la numeració corresponent o la discordança amb el
què hi ha d'haver instal·lat d'acord amb la numeració oficial assignada habilitarà a l’Ajuntament per requerir al
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propietari per tal que instal·li la indicació correcta de numeració. En cas que no instal·li la numeració o
substitueixi la indicació errònia, es podrà procedir a l'execució subsidiària, al seu càrrec, per part de
l'Ajuntament.
Art. 30.- Obligacions dels propietaris de finques amb façana a espais públics
Els titulars de les finques que afronten amb la via pública tenen l'obligació d'admetre a la façana la instal·lació
de fanals, senyals de circulació, papereres o altres elements de mobiliari urbà. Aquesta obligació és gratuïta,
sense perjudici de la reparació o compensació dels desperfectes que la instal·lació produeixi.
Art. 31.- Conservació i reparació de les vies públiques
1. Correspon a l'Ajuntament dur a terme els treballs de reparació i conservació de les vies públiques que són
de titularitat municipal i dels elements que les conformen. Cap persona no pot executar aquests treballs o
qualsevol altra acció que comportin modificacions de la via pública o del seu mobiliari sense permís exprés o
encàrrec de l’administració.
2. Les persones o companyies de subministrament autoritzades a fer obres a la via pública o que siguin
autoritzades a ocupar algun espai públic, han de dur a terme les reparacions escaients i han de reposar els
elements afectats seguint les indicacions i sota la supervisió dels serveis municipals corresponents.
3. S’ha de protegir la zona ocupada per efectuar treballs a la via pública.
Art. 32.- Ús de la via pública
Respecte a l’ús de la via pública, els seus elements estructurals i el mobiliari urbà, resten prohibits els
següents comportaments:
1. De forma general:
a)Tombar, arrancar, sacsejar, trencar, embrutar, torçar o sostreure parts d’aquests elements estructurals i/o
mobiliari urbà, pujar-hi a sobre o enfilar-s’hi.
b)Desplaçar els elements estructurals i/o mobiliari urbà sense llicència municipal prèvia.
c)Arrancar, pintar, ratllar o fer malbé rètols indicatius referents a circulació transport urbà, serveis públics i
d’altres elements anàlegs.
d) Lligar cordes o altres elements que puguin impedir el pas de vianants o vehicles.
e) Qualsevol activitat esportiva o lúdica, fora dels espais o recintes destinats a aquestes finalitats, que
provoquin molèsties o danys a d’altres persones o que puguin fer malbé béns públics o privats.
2. Papereres
a) Llençar papers o deixalles fora de les papereres.
b) Llençar puntes de cigar o cigarretes, o altres matèries enceses, a les papereres. En tot cas, s’hi hauran de
dipositar un cop apagades.
c) Dipositar en les papereres de la via pública bosses d’escombraries i caixes o paquets de dimensions
superiors a les del recipient que les ha de contenir.
d) Dipositar en les papereres de la via pública líquids o deixalles que es puguin liquar.
e)Qualsevol acte que pugui malmetre la paperera.
3. Fonts públiques
a) Rentar-se, banyar-se o llençar-hi qualsevol tipus de producte o objecte, o enterbolir les aigües.
b) Alterar la sortida de l’aigua dirigint-la fora del recipient dissenyat per recollir-la o altres actuacions
semblants.
c) Fer consum o provisió excessiva d’aigua per deixar-la perdre o bé destinar-la a ús privat, sempre que no
sigui justificat per un tall de subministrament o per causes de força major.
4. Àrees de jocs infantils i/o esportives
a) L’ús de jocs de manera que puguin ocasionar danys o molèsties a altres persones.
b) L’ús diferent de l’establert o de les franges autoritzades, que comporti o pugui comportar un mal ús del joc
o danyar-lo.
c) Trencar-ne alguna part, descalçar-los i altres actes anàlegs.
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5. Jardineres
a) Tothom haurà de respectar les plantes de les jardineres i els elements destinats a la seva ubicació,
protecció o embelliment, i s’haurà d’abstenir de qualsevol acte que els pugui perjudicar o embrutar.
b) Es prohibeix sotraguejar les plantes, tallar o arrancar branques, fulles, flors o fruits, gravar o tallar l’escorça,
buidar el contingut, abocar tota classe de líquids encara que no siguin perjudicials per a la jardinera, o tirar-hi
escombraries o residus.
Art. 33.- Ocupacions de la via pública o espais públics
1. Tota ocupació de la via pública 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 les previsions regulades a la normativa de protecció civil i als plans corresponents.
2. 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 ho
estigui previst en la legislació vigent.
3. En cas extraordinari i urgent, totes les activitats cíviques i polítiques, de caràcter puntual i no comercial, es
comunicaran immediatament a l’Ajuntament i aquest valorarà la necessitat i la urgència, als efectes oportuns.
4. No es pot utilitzar o ocupar la via pública amb fins lucratius sense autorització municipal.
Capítol IV. Parcs, jardins, i zones naturals
Art. 34.- Àmbit d'aplicació
Aquest capítol regula:
1. La defensa dels espais oberts d'ús públic, tant els que estan plantats (parcs, jardins i plantacions de tota
mena) com els que, sense estar plantats en extensions significatives, es dediquen principalment al lleure i a
l'esbarjo (zones de joc o esportives) i els espais naturals.
2. La defensa de tota mena de plantacions en vies i places públiques, així com la dels espais privats, i la
defensa i conservació de la vegetació dels espais naturals públics i privats.
3. Els elements vegetals com arbres, flors, plantes, matolls i similars i els elements inerts com fonts, sorra,
estàtues, jocs, papereres i similars, instal·lats en aquests espais.
Art. 35- Instal·lacions i manteniment
És competència municipal la instal·lació i el manteniment de parcs, jardins i plantacions de tota mena en els
espais públics, tant pel valor mediambiental que els ecosistemes urbans aporten al municipi com per
l'ornament, benefici i esbarjo dels seus habitants, sense perjudici dels elements arboris i vegetals existents en
finques particulars.
Art. 36.- Utilització
1. La utilització dels parcs, jardins i zones naturals 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, jardins i zones naturals del municipi hauran de respectar les plantes i les
instal·lacions existents i evitar qualsevol mena de desperfectes i brutícia; també hauran d'atendre les
indicacions contingudes en els rètols informatius i les que puguin formular els gestors i guardes d’aquests
espais.
3. Així mateix, hauran de respectar el dret dels altres usuaris al descans i tranquil·litat que es busca en
aquests espais, per la qual cosa s'evitarà l'ús dels aparells, sonors o de joc, que puguin destorbar aquesta
tranquil. li tat i el clima de relació ciutadana.
4. La Paeria de Cervera autoritzarà, si escau, l’ús dels espais públics per festes, celebracions i altres actes
lúdics i/o esportius i fixarà les condicions especials per a l’ús i l’accés a aquestes espais.
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5. En cada cas, s'hauran de respectar les normes i els horaris establerts per als diferents parcs i jardins.
Art. 37.- Prohibicions
Queda prohibit qualsevol acte que pugui danyar, enlletgir o embrutar els espais d'ús públic i específicament:
a) Trepitjar els talussos, parterres i plantacions, llevat de les zones expressament autoritzades; pujar als
arbres i efectuar qualsevol mena de dany a l'arbrat, plantacions i vegetació natural; agafar flors, fruits o
plantes.
b) Matar ocells o altres animals i dur a terme activitats que perjudiquin la fauna en general.
c) Banyar o rentar persones o animals en les fonts públiques i permetre que els animals hi beguin
directament.
d) Circular a cavall i en qualsevol vehicle de motor per zones naturals protegides, llocs destinats a vianants o
pels parterres i saltar per sobre d'arbusts o altres instal·lacions.
e) Jugar a pilota, anar amb bicicleta i patinar fora de les àrees en què estigui expressament permès i indicat.
f) Ocupar, per fer àpats, espais fora dels degudament indicats com a zones de pícnic.
g) Acampar, sense autorització expressa, ja sigui amb caravanes remolcades o autopropulsades, tendes de
campanya, furgons, o altres variants, a tot el terme municipal.
h) Abandonar deixalles i/o residus de qualsevol mena als parcs, jardins i zones naturals i/o llençar-los fora de
les papereres o recipients destinats a l’efecte.
i) Romandre en un espai tancat quan ja s’ha emès l'avís de tancament.
Art. 38.- Jardins particulars
1. Els jardins, les plantacions privades, els espais lliures i els terrenys no urbanitzats constitueixen un element
important de l'ecosistema urbà i, com a tal, els seus propietaris els han de mantenir en un estat correcte
vetllant:
a) La neteja i les condicions higièniques i de salubritat, tant pel que fa a herbes com a deixalles.
b) L'estat fitosanitari de les plantacions.
c) La poda i tractament de l'arbrat.
2. La manca de conservació o neteja de les plantacions i dels espais lliures privats habilitarà l'Ajuntament per
exigir al propietari la realització dels treballs necessaris per al correcte manteniment d'aquestes zones. En cas
de desobediència, l'Ajuntament, prèvia la tramitació de l'expedient corresponent, podrà procedir a l'execució
subsidiària dels treballs necessaris amb càrrec als propietaris, sense perjudici de la sanció corresponent.
3. Els propietaris d'habitatges amb jardí, les plantacions de les quals 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 a la via pública. L'Ajuntament podrà ordenar els treballs necessaris per
complir amb aquesta obligació que, en cas que sigui desobeïda, podrà procedir a l'execució subsidiària dels
treballs necessaris amb càrrec als propietaris, sense perjudici de la sanció corresponent.
Capítol V. Instal·lacions i edificis públics
Art. 39.- Usos d'instal·lacions i edificis
1. Els comportaments que generin els actes prohibits en altres articles anteriors d’aquesta ordenança també
resten prohibits pel que fa als edificis i a les instal·lacions de titularitat municipal, tant al seu exterior com en
l’interior.
2. Les instal·lacions i edificis públics que tinguin unes normatives d'ús pròpies es regiran per aquestes
normatives.
3. Amb caràcter general, s’han de respectar els horaris establerts per a l'ús de les instal·lacions i els edificis
públics. Tota permanència o estada no autoritzada en un local públic, fora del seu horari i amb un accés o
intrusió no permesa serà sancionable.
4. A l'interior de les instal·lacions i edificis públics es respectaran, com a mínim, les mateixes normes de
netedat i comportament que regeixen per a l'ús de la via pública, espais i places públiques.
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5. Resta prohibida l’entrada de gossos i altres animals en els edificis i instal·lacions de titularitat municipal.
Només s’exclouen d’aquesta prohibició els gossos guia que acompanyin a persones amb alguna minusvalia o
quan siguin autoritzats o requerits pel propi Ajuntament.
6.L’Ajuntament no es fa responsable dels danys personals que es puguin produir com a conseqüència de
l’entrada il·lícita als recintes municipals.
TÍTOL V. CONVIVÈNCIA EN L’ENTORN URBÀ
Art. 40.- Normes generals
1. És obligatori per a totes les persones físiques i jurídiques respectar el medi i observar una conducta
orientada a evitar i prevenir el deteriorament del municipi de Cervera; per tant, es prohibeix realitzar qualsevol
activitat que ocasioni perjudici.
2. Els propietaris dels immobles, ja sigui d'edificis, instal·lacions o solars, i, subsidiàriament, els seus usuaris
estan obligats a mantenir-los en condicions de neteja, salubritat, seguretat i ornament públic, especialment
aquelles parts visibles des de la via pública i/o que puguin molestar el veïnat.
3. L'Ajuntament podrà ordenar les mesures necessàries per al manteniment dels edificis i solars en condicions
adequades per tal que no puguin ocasionar perjudicis a la via pública, molèsties a tercers o l'agressió a
l'entorn urbà. En cas que aquesta ordre no sigui executada voluntàriament, podrà procedir mitjançant la
tramitació de l'expedient administratiu corresponent a l'execució subsidiària a càrrec del titular de l'immoble.
4. Els titulars dels diferents establiments de concurrència pública han d’evitar actes incívics dels seus clients.
Art. 41.- Comportament correcte en l’entorn urbà
En els espais i vies públiques es prohibeixen els comportaments següents:
1. Mantenir relacions sexuals, ja siguin de pagament o no, i també mostrar-se amb una vestimenta i/o activitat
pròpia de buscar activitats sexuals de remuneració.
2. Injectar-se o prendre drogues o substàncies estupefaents.
3. Beure begudes alcohòliques fora de les zones autoritzades.
CAPÍTOL I. CONTAMINACIÓ VISUAL
Art. 42.- Grafits, pintades i altres expressions gràfiques
1. Es permeten:
a) Les pintures murals de caràcter artístic o grafits que obtinguin la prèvia autorització escrita del propietari de
l'element sobre el qual es vol pintar i la llicència municipal.
b) Les que discrecionalment pugui autoritzar l'Ajuntament atenent a les circumstàncies concurrents en cada
cas, amb les condicions del punt anterior.
2. Es prohibeixen: les pintades, els grafits, els escrits, les rascades, els gravats i els actes similars sobre
qualsevol classe de béns que siguin visibles des de la via pública.
3. Per tal d’obtenir la corresponent autorització municipal caldrà presentar davant les oficines del registre
municipal una comunicació dirigida a l’ajuntament en la qual s’expressi el tipus d’actuació que es vol dur a
terme i s’acrediti el permís del propietari/a.
4. Si amb motiu d’una activitat autoritzada, de qualsevol mena, es produeix un deslluïment, per qualsevol
tipus d’expressió gràfica, a qualsevol lloc de la via pública o visible des de la via pública, les persones
organitzadores dels actes en seran responsables i restaran obligades a restablir a l’estat original el bé en
concret.
5. Els agents de l'autoritat podran retirar o intervenir els materials o mitjans emprats quan el grafit o la pintada
es realitzi sense l'autorització municipal corresponent i, si escau, de la persona titular.
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 a la persona denunciada i sense perjudici de la imposició de les sancions
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corresponents. Si es tracta de béns de titularitat municipal, l’Ajuntament podrà rescabalar-se de les despeses
que suposa la neteja o la reparació, sense perjudici també de la imposició de les sancions corresponents.
Art. 43.- Propaganda i publicitat.
1. Es pot col·locar propaganda: cartells, adhesius o de qualsevol altre suport, només als llocs i espais
expressament autoritzats o habilitats per l’Ajuntament amb aquest efecte.
2. Cal l'autorització expressa de l'Ajuntament en els casos següents:
a) per realitzar publicitat mitjançant l’ús de vehicles.
b) per instal.lar un cartell o pancarta en un bé privat que vola sobre la via pública; a més cal el permís de la
persona titular i es recomana una alçada superior a 5 m.
3. Es prohibeix:
a) La col·locació de propaganda en els vehicles estacionats a les vies públiques.
b) La col·locació de cartells i pancartes en edificis i instal·lacions municipals, en els elements del paisatge i el
mobiliari urbà o natural sense autorització expressa de l'Ajuntament.
c) Esquinçar, arrancar, escampar o llençar a la via pública tota mena de cartells, anuncis, pancartes, volants o
similars.
d) La permanència de pancartes una vegada realitzat l’acte o esdeveniment.
e) Dipositar a la via pública propaganda o premsa gratuïta sense el seu corresponent dispensador o
repartiment manual.
f) Realitzar publicitat mitjançant l’ús de vehicles en unes hores i un nivell de volum agressiu pels veïns.
4. Les persones, entitats o empreses responsables estan obligades a la retirada de tota la publicitat o
propaganda col·locada en el termini d’una setmana, 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 i ho han de retirar immediatament si no es disposa d’autorització.
5. En el cas de cessament d’una activitat comercial o empresarial, el titular o responsable ha de retirar de la
façana de manera immediata tots els rètols, anuncis i publicitat de la mateixa.
6. L'Ajuntament pot adoptar les mesures següents:
a) retirar una pancarta quan, tot i estar situada en un bé privat, ofereix o pugui oferir perill a la via pública o a
tercers, o no hi hagi autorització expressa de l'Ajuntament per la col·locació de la mateixa o s'hagi excedit el
temps del permís.
b) retirar o intervenir els materials o mitjans emprats quan es realitzi qualsevol de les activitats anteriors sense
la corresponent autorització o suposi un perill per a la seguretat de les ciutadanes i els ciutadans.
7. En el cas que el bé sigui de titularitat municipal, l'Ajuntament pot rescabalar-se de les despeses que origini
la neteja o la retirada de la pancarta, sense perjudici de les sancions corresponents
8. La persona física o jurídica responsable de la col·locació de qualsevol tipus de publicitat o propaganda serà
la que consti com a anunciadora. Quan aquesta no sigui identificable, la responsabilitat subsidiària
correspondrà a la persona que la col·loca.
9. S’exclou de l'àmbit d'aplicació d’aquest article la publicitat electoral en aquells aspectes que es regulen per
la legislació electoral. Davant de qualsevol tipus d’eleccions (municipals, autonòmiques, generals...), els
partits polítics es repartiran els espais habilitats per l’Ajuntament.
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CAPÍTOL II. EMISSIONS CONTAMINANTS
Art. 44.- Normes generals
1. No es permet efectuar emissions a l’atmosfera de fums, males olors, partícules de pols, lumíniques,
nocives i similars que produeixin molèsties als veïns/es.
2. 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.
3. Es prohibeix, d'una manera general, produir qualsevol acció o omissió que generi l'emissió d'olors i/o fums
molestos per a les persones i el medi i l’emissió de fluids a una temperatura diferent a les façanes o patis.
4. S’exceptuen de l’apartat anterior els casos següents:
a) Es realitza en locals condicionats per tal que no passin a l'exterior.
b) S’evacuïn a l'exterior mitjançant conductes, xemeneies o extractors, segons els casos.
c) Les instal·lacions de refrigeració de potència inferior a 20.000 kilofrigories, sempre que la temperatura de
flux d'aire que incideixi en obertures alienes no sigui perceptiblement diferent de l'entorn.
5. La persona física o jurídica responsable de la producció d’aquestes olors està 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.
Art. 45.- Vehicles a motor
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.
2. Les persones propietàries dels vehicles de motor són 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.
Art. 46.- Barbacoes
1.Només es podran fer barbacoes dins les àrees recreatives i d'acampada expressament autoritzades i
disposin de mesures adequades de precaució i prevenció d'espurnes que puguin originar possibles incendis.
No obstant això, per motius climàtics, quan existeixi risc d'incendi o contaminació, es podran efectuar
restriccions d'aquests usos i s’han de complir en tot cas.
2. Les barbacoes que es facin en els espais privats es faran de forma que s'eviti la producció de fums i olors
que puguin alterar la convivència normal.
CAPÍTOL III. CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I VIBRACIONS
Art. 47.- Normes generals.
1. Tots els ciutadans i les ciutadanes tenen 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.
2. És prohibit:
- Portar a terme qualsevol acció que provoqui una elevació dels nivells sonors per sobre dels límits establerts,
de manera específica, per a cada cas concret.
- L’emissió de qualsevol soroll que alteri la tranquil·litat veïnal entre les 22 hores i les 8 hores, excepte quan
provingui d’activitats populars, festives o altres que per les seves característiques requereixin realitzar-se
ininterrompudament i estiguin autoritzades per l’Ajuntament.
- En els casos en què sigui molt difícil o impossible mesurar instrumentalment la producció de contaminació
sonora, es seguirà el criteri de les autoritats municipals i els usos de la correcta convivència social.
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Art. 48.- Soroll a l’interior dels edificis.
1. Per tal d’establir una bona qualitat de vida dins l’habitatge, s’haurà de mantenir un comportament dins dels
valors que exigeix la convivència ciutadana i el respecte vers els altres, no només respecte el veïnat més
proper, sinó també en relació a les activitats a l’exterior i als edificis 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. 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 dins els 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 ni realitzar sorolls constants i repetitius.
4. És prohibida qualsevol activitat pertorbadora del descans aliè en l’interior dels habitatges, especialment
entre les 22 hores i les 8 hores del dia següent.
5. Les reparacions domèstiques, els canvis de mobles i similars s’efectuaran entre les 8 hores i les 22 hores
dels dies laborables i entre les 10 hores i les 20 hores dels dies festius i vigílies de festius, excepte en els
casos de força major.
Art. 49.- Actes a la via pública
1. Queda prohibida l’emissió de qualsevol soroll que alteri la tranquil·litat veïnal entre les 22 hores i les 8
hores dels dies laborables i entre les 23 hores i les 9 hores dels dies festius i vigílies de festius, excepte
per a aquelles activitats de caràcter populars o festives, 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. A la via pública, l’ús de ràdios, televisions, equips i instruments musicals, megàfons de propaganda o
publicitat i similars només es podrà fer amb autorització municipal.
Art. 50.- Establiments i activitats
1. Totes les activitats situades a Cervera hauran d'adoptar les mesures oportunes per adequar la producció de
contaminació sonora als límits establerts a la legislació corresponent, especialment en zones urbanes de
residència i d’acord amb l’horari establert.
2. El funcionament de l'activitat no ha de comportar augment del nivell de soroll, tant exterior com interior,
establert per a la zona o l'ambient acústic on es desenvolupi.
3. Els titulars dels establiments d'activitats de concurrència pública seran directament responsables del
comportament sorollós dels seus clients, tant si aquests són dins el local com a l'accés o en les zones
exteriors immediates. Es recomana la instal·lació d'una placa a l'exterior dels establiments de concurrència
pública, especialment en els establiments musicals, on es demani respecte al descans veïnal.
Quan, per ells mateixos no puguin evitar aquestes conductes, hauran d'avisar els cossos o les forces de
seguretat per mantenir l'ordre i la convivència ciutadana, i col·laborar amb els agents de l'autoritat en cada
moment.
4. Les persones titulars dels establiments públics han de complir estrictament l’horari de tancament establert
legalment, així com les condicions que estableixen les llicències corresponents.
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Art. 51.- Càrrega i descàrrega
1. Es prohibeixen en les zones urbanes residencials les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies,
manipulació de caixes, contenidors, materials de construcció i objectes similars a la via pública o espai obert
entre les 22 i les 8 hores, quan aquestes operacions superin els valors guia d’immissió que estableix l’article 9
de l’Ordenança Municipal Reguladora del Soroll i les Vibracions.
2. L’horari establert en l’apartat anterior es podrà modificar en casos excepcionals amb sol·licitud prèvia a
l'Ajuntament, com pot ser l'activitat del mercat setmanal o altra d'excepcional.
3. Les persianes metàl·liques i portes d'accés a les zones de càrrega i descàrrega es conservaran en perfecte
estat de manteniment per evitar la transmissió de sorolls.
4. Les carretes, remolcs i carros de transport de mercaderies es condicionaran per evitar la transmissió de
soroll als habitatges confrontants.
Art. 52.- Treballs a la via pública
1. Els treballs a la via pública que comportin l’emissió de sorolls que pertorbin el descans dels veïns no es
podran fer entre les 22 hores i les 8 hores del dia següent, horari que s'ampliarà fins a les 9 hores en caps de
setmana, excepte les obres que es facin per raons de perill, emergència o que no es puguin executar durant
el període diürn.
2. El treball nocturn haurà de ser expressament autoritzat per l'Ajuntament que en determinarà els horaris i les
condicions (valors guia d’immissió que ha de complir en funció de les circumstàncies que concorrin en cada
cas).
3. El servei de neteja i de recollida de deixalles de la via pública ha d’adoptar les mesures i les precaucions
necessàries per reduir al mínim el nivell de pertorbació de la tranquil·litat ciutadana.
Art. 53.- Vehicles a motor
1. Els vehicles a motor que circulin pel terme municipal de Cervera hauran d'estar equipats amb un silenciador
homologat, permanentment en funcionament i en bon estat, per tal d'evitar un excés de soroll.
2. És especialment prohibit:
a) utilitzar els clàxons o senyals acústics dins el nucli urbà, tret dels casos previstos a la normativa de
seguretat vial. S’exceptuen els vehicles en servei de la Policia municipal, Servei d’Extinció d’Incendis i
Salvaments i altres vehicles destinats al servei d’urgències degudament autoritzats i d’acord amb les
prescripcions de l’article 30 de l’Ordenança Municipal de Sorolls i Vibracions.
b) forçar les marxes dels vehicles de motor produint sorolls molestos, 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.
c) circular amb vehicles que, a causa de l’excés de càrrega que transporten, emetin sorolls molestos.
3. La Policia Local podrà immobilitzar i retirar els vehicles que no compleixin les prescripcions que es
contenen en els paràgrafs anteriors.
Art. 54.- Sistemes d’avís acústics
1. Aquests sistemes són 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.
2. Per a la instal·lació d’avisadors acústics d’emplaçament fix, caldrà fer la corresponent comunicació prèvia a
la Policia Local, en la qual es farà constar el domicili i telèfon, i haurà de ser acompanyada d’un certificat de
l’instal·lador.
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3. S’autoritzen les proves i els assaigs d’aparells acústics prèvia comunicació a la Policia Local.
4. Es prohibeix fer sonar sense causa justificada qualsevol sistema d’avís com alarmes, sirenes, etcètera.
5. 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 s’activi per causes injustificades, així com de desconnectar-lo immediatament en el cas que l’activació
respongui a una falsa alarma.
6. 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 la Policia Municipal 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.
Capítol IV. Contaminació per residus i neteja
Art. 55.- Obligació municipal
Els serveis municipals són responsables de mantenir els espais públics del terme municipal en condicions de
neteja i salubritat. Amb aquesta finalitat, l'Ajuntament prestarà el servei públic corresponent amb la intensitat
necessària i exercirà les facultats de vigilància i policia que s'esmenten en aquesta ordenança i en la
legislació general.
Art. 56.- Obligacions generals dels veïns i veïnes
1. En el marc del deure general de col·laboració, els veïns i veïnes tenen l'obligació de posar en coneixement
de l'autoritat municipal les acumulacions d'escombraries i de residus i les infraccions que en matèria de neteja
presenciïn o de les quals tinguin coneixement.
2. Els serveis municipals i els agents han d'exigir en tot moment el compliment de les obligacions dels
particulars en matèria de neteja, tot requerint la seva reparació immediata, sense perjudici de interposar la
denúncia que correspongui.
Art. 57.- Neteja de voreres
1. Correspon als titulars dels immobles respectius la neteja de passatges particulars, patis interiors, solars,
galeries comercials i similars, així com dels espais comunitaris de titularitat privada i ús públic.
2. Els propietaris dels edificis o els solars, els titulars de comerços situats a les plantes baixes i els
contractistes de les obres són responsables de la neteja de les voreres corresponents a les respectives
façanes i també de la retirada de la brossa corresponent.
Art. 58.- Residus líquids
1. És prohibit abocar qualsevol matèria o residu líquid a la via pública, als camins, als canals i a l'entorn
natural i/o agrícola.
2. És prohibit abocar als escocells dels arbres les aigües residuals procedents de la neteja de locals, domicilis
o porteries.
Capítol V. Contaminació de les aigües
Art. 59.- Disposicions generals
1. L'objectiu és protegir la qualitat ambiental i sanitària de les aigües superficials i subterrànies, la xarxa de
clavegueram, les estacions depuradores i altres instal·lacions del sistema de sanejament, tant en la seva
integritat estructural com en el seu funcionament, i conseqüentment protegir la qualitat dels medis receptors.
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2. Totes les edificacions i establiments han d'abocar les aigües residuals a la xarxa de clavegueram
mitjançant l'adequada connexió i autorització.
Art. 60.- Abocaments limitats
No es poden fer, ni al clavegueram municipal ni directament a la llera pública, als canals, a les rieres, ni a la
xarxa d'evacuació i sanejament d'aigües residuals, abocaments que, en qualsevol moment,tinguin
característiques o concentracions de contaminants iguals o superiors a les expressades en la normativa
sectorial vigent.
Art. 61.- Abocaments prohibits
Està prohibit abocar al clavegueram municipal i a la xarxa d'evacuació i sanejament d'aigües residuals, tota
classe de matèries o productes, procedents d'usos domèstics, industrials, sanitaris, comercials, de la
construcció o de qualsevol altre ús, en estat líquid, sòlid o gasós que, d'acord amb la legislació sectorial
corresponent, tenen la consideració de residus municipals i/o assimilables, industrials, industrials especials,
tòxics, perillosos o radioactius, o qualsevol altra categoria de residus existents o que, en el futur, es puguin
establir tal com disposa en el Reglament vigent del Servei Municipal d’Abastament domiciliari d’aigua potable i
clavegueram de Cervera.
Capítol VI. Contaminació lumínica
Art. 62.- Definició
S'entén per contaminació lumínica l'emissió de flux lluminós de fonts artificials nocturnes en intensitats,
direccions o rangs espectrals innecessaris per a la realització de les activitats previstes en la zona en què
s'han instal·lat els llums.
Art. 63.- Obligacions generals
1. Els ciutadans tenen l'obligació de mantenir l’enllumenat de les seves finques en una posició correcta per tal
d’evitar que produeixi molèsties als veïns.
2. L’Ajuntament vetllarà pel compliment del Reglament de protecció del cel nocturn.
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TÍTOL VI. RÈGIM SANCIONADOR
Capítol I. Règim sancionador
Art. 64.- Concepte d’infracció.
Constitueixen infracció administrativa d’aquesta ordenança, les accions i les omissions, quan la no evitació del
resultat equivalgui a la seva causa, que vulnerin els seus preceptes. La regulació de la potestat sancionadora
s’entén sense perjudici del que pugui contemplar la legislació sectorial corresponent i que, si es determina per
part de l’autoritat municipal, sigui aplicable en detriment d’aquesta.
Art. 65.- Classificació de les infraccions.
Les infraccions administratives d’aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus, de
conformitat amb l’article 140 de la llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local.
Art. 66.- Infraccions lleus
Es consideraran com a lleus les infraccions següents:
- No respectar les normes de comportament general als espais públics de l’art 12 d’aquesta
Ordenança.
- No respectar el dret dels altres a gaudir dels espais, vies i béns públics.
- No fer un ús diligent de les vies públiques, espais públics i del mobiliari urbà.
- Ocupar o entrar en un espai públic, edifici o local municipal sense autorització expressa de
l'Ajuntament.
- Exercir qualsevol mena d’activitat comercial o industrial utilitzant o ocupant tot o part d’un bé de
domini públic sense autorització municipal expressa.
- Escopir, orinar, defecar o llençar mucositat a la via o espais públics.
- Netejar, reparar i/o efectuar canvis de líquids de qualsevol tipus de vehicle a la via pública que no
produeixi taques permanents.
- Realitzar qualsevol conducta o treball que desdigui la neteja i decòrum de la via pública i el paisatge
urbà.
- Efectuar cap tipus de vessament o degoteig de líquids a la via pública que no produeixin taques
permanents com els procedents de condensació dels aires condicionats, o altres aparells,
escorrenties, etcètera.
- No netejar les voreres corresponents a les respectives façanes i/o la retirada de la brossa
corresponent per part dels propietaris dels edificis, solars o titulars de comerços situats a les plantes
baixes i els contractistes de les obres.
- Penjar o espolsar qualsevol tipus de roba d'ús domèstic en portes, balcons i finestres que donin als
espais o vies públics.
- Instal·lar aparells de calefacció, climatització, antenes parabòliques i tots aquells que afectin
l’aspecte exterior de les finques sense llicència municipal.
- Dipositar objectes i/o residus a la via pública o espais públics sense autorització.
- Donar menjar als animals a la via o espais públics fora de les zones habilitades a tal efecte.
- No mantenir en les condicions degudes de neteja l’espai públic autoritzat per ús un privatiu (quioscs,
casetes de petards, terrasses de bar, parades de fires i festes, barres de venda de begudes i
aliments, etcètera).
- Mantenir més d’una numeració en una finca o que no sigui la vigent a l’Ajuntament, incomplint el
requeriment corresponent.
- Fer treballs o activitats a la via pública o en el mobiliari urbà sense autorització expressa de
l’Ajuntament.
- Reposar incorrectament els elements afectats després d'haver efectuat obres a la via pública.
- Embrutar, pujar o enfilar-se sobre elements estructurals i/o mobiliari urbà.
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Desplaçar els elements estructurals i/o mobiliari urbà sense llicència municipal prèvia sense que
puguin provocar situacions de perill.
Realitzar qualsevol activitat esportiva o lúdica, fora dels espais o recintes destinats a aquestes
finalitats, que provoquin molèsties o danys a d’altres persones o que puguin fer malbé béns públics o
privats.
Llençar papers o deixalles fora de les papereres que no produeixin taques permanents.
Llençar puntes de cigarretes o altres matèries enceses a les papereres.
Dipositar a les papereres de la via o espais públics líquids o deixalles que es puguin liquar i que no
produeixin taca permanent.
Rentar-se, banyar-se, llençar qualsevol tipus de producte, objecte, animal o enterbolir les aigües de
les fonts públiques.
Alterar la sortida de l’aigua de les fonts públiques dirigint-la fora del recipient dissenyat per recollir-la
o altres actuacions semblants.
Fer consum o provisió excessiva d’aigua de les fonts públiques per deixar-la perdre o bé destinar-la a
ús privat sense deguda justificació.
Usar un joc d’una manera diferent a la que li correspon o fora de les franges autoritzades que
comporti o pugui comportar un mal ús o un dany.
No respectar les plantes de les jardineres i els elements destinats a la seva ubicació, protecció o
embelliment, i realitzar qualsevol acte que els pugui perjudicar o embrutar.
Sotraguejar les plantes, tallar o arrancar branques, fulles, flors o fruits, gravar o tallar l’escorça,
buidar el contingut, abocar tota classe de líquids encara que no siguin perjudicials per a la jardinera,
o tirar-hi escombraries o residus.
Utilitzar o ocupar la via pública o els espais públics sense la corresponent autorització.
No respectar les normes establertes dels parcs, jardins o espais públics i/o l’horari establert.
No respectar les plantes, arbres i vegetació natural, les instal·lacions existents, les indicacions dels
rètols informatius o les que realitzin els gestors o guardes en els parcs, jardins i zones naturals.
Circular mitjançant qualsevol vehicle de motor per zones naturals protegides, llocs destinats a
vianants o pels parterres i saltar per sobre d'arbusts o altres instal·lacions.
Ocupar per fer àpats, espais fora dels degudament indicats com a zones de pícnic.
No respectar les normes establertes per a l'ús de les instal·lacions i edificis i/o l’horari establert.
Mantenir relacions sexuals a la via o espais públics.
Col·locar propaganda als vehicles estacionats a les vies o espais públics.
Col·locar cartells i pancartes en edificis i instal·lacions municipals, en elements del paisatge i del
mobiliari urbà o natural sense autorització expressa de l'Ajuntament.
Esquinçar, arrancar, escampar o llençar a la via pública tota mena de cartells, anuncis, pancartes,
volants o similars.
No retirar les pancartes un cop finalitzat l’acte o esdeveniment.
Dipositar a la via pública propaganda o premsa gratuïta sense el seu corresponent dispensador o
repartiment manual.
Realitzar publicitat mitjançant l’ús de vehicles incomplint l’horari fixat en l’art 49 d’aquesta Ordenança
i amb un nivell de volum agressiu pels veïns.
No retirar de la façana els rètols, anuncis i publicitat quan finalitzi una activitat comercial o
empresarial.
Incomplir els horaris els horaris fixats en el Capítol III d’aquesta Ordenança relatius a la contaminació
acústica i vibracions.
Col·locar l’enllumenat de les finques en una posició que produeixi molèsties als veïns.

Són infraccions lleus de l’Ordenança municipal de tinença d’animals:
- No comunicar a l’Ajuntament la mort, desaparició o la transferència de l’animal.
- No col·locar el rètol assenyalant la presència de gos vigilant.
- Qualsevol altra acció o omissió contrària a l’Ordenança corresponent.
Són infraccions lleus de l’Ordenança de sorolls i vibracions:
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Superar en més de 5 unitats els valors guia d’immissió de l’art 9 de l’Ordenança corresponent.
Superar en més de 5 unitats els valors límits d’emissió dels vehicles que estableix l’art 10 de
l’Ordenança corresponent.

Les conductes assenyalades com a prohibides en aquesta ordenança i que no estiguin tipificades com a
infraccions greus o molt greus.
Art. 67.- Infraccions greus
Es consideraran com a greus les infraccions següents:
- Negar-se o resistir-se a la tasca inspectora i de vigilància de l'Administració, així com negar-se o
resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació requerida per les autoritats competents, pel
personal competent de l’administració o pels agents de l'autoritat en el compliment de les seves
funcions, i subministrar informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error
de manera explícita o implícita.
- La manca de respecte al personal que integra l’Administració municipal i les seves autoritats.
- La manca de respecte conculcant la dignitat d’altres persones.
- Exercir violència física o psíquica en l’espai públic o en indrets amb repercussió a la convivència
ciutadana.
- Practicar la mendicitat amb pressió o coacció a d'altres persones i l’exercida amb menors o
discapacitats directa o indirectament.
- Deteriorar, alterar les qualitats o condicions de funcionament de qualsevol element del mobiliari urbà
i contenidors de recollida de residus.
- Embrutar i deslluir edificis públics o privats.
- Netejar, reparar i/o efectuar canvis de líquids de qualsevol tipus de vehicle a la via pública que
produeixi taques permanents.
- Col·locar testos i jardineres de manera que la seva vertical no estigui dins del balcó o que reposi
sobre l'ampit de la finestra sense fermar o protegir, causant un perill per als ciutadans.
- Col·locar elements de protecció de finques que resultin perillosos.
- Usar elements en mal estat per fer tancaments en horts, jardins o similars.
- Instal·lar aparells d'aire condicionat o antenes parabòliques a la façana transcorregut el termini de
l’art. 21 d’aquesta Ordenança.
- Realitzar comportaments que representin mostres de racisme, xenofòbia o violència a les activitats
culturals o esportives i l'alteració de l'ordre.
- Encendre o mantenir foc sense el permís preceptiu.
- Llençar o dirigir petards contra les persones o béns de manera que signifiqui un risc per a la seva
integritat, i/o col·locar-los sobre el mobiliari urbà i béns privats sense les mesures adients per garantir
la seguretat i la inexistència de desperfectes.
- Llençar coets, focs d’artifici en terreny forestal i en la franja de 500 metres que l’envolta.
- Fer servir productes pirotècnics a la vora de productes o líquids inflamables i també a la vora dels
establiments d’expedició o emmagatzematge.
- Introduir productes pirotècnics dins d’elements d’explosió dels quals pugui provocar la dispersió
d’objectes amb risc per les persones i béns.
- No respectar les distàncies màximes de seguretat establertes en espectacles pirotècnics.
- Fer treballs o activitats, sense autorització expressa de l’Ajuntament, que modifiquin la via pública o
el mobiliari urbà.
- No reposar els elements afectats, desprès d'haver efectuat obres a la via pública.
- Tombar, arrancar, sacsejar, trencar, torçar o sostreure elements estructurals i/o mobiliari urbà.
- Desplaçar els elements estructurals i/o mobiliari urbà sense llicència municipal prèvia que puguin
provocar situacions de perill.
- Arrancar, pintar, ratllar o fer malbé o rètols indicatius referents a circulació transport urbà, serveis
públics i d’altres elements anàlegs, impedint la seva funció informativa.
- No protegir la zona ocupada per efectuar treballs en la via pública.
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Lligar cordes o altres elements que puguin impedir el pas de vianants o vehicles.
Llençar deixalles fora de les papereres que produeixin taques permanents.
Dipositar a les papereres de la via pública bosses d’escombraries i caixes o paquets de dimensions
superiors a les del recipient que les ha de contenir.
Utilitzar o ocupar la via pública o els espais públics sense la corresponent autorització amb fins
lucratius.
Matar ocells o altres animals i dur a terme activitats que perjudiquin la fauna en general.
Acampar amb qualsevol mitjà a la via pública o espai públic sense la corresponent autorització
administrativa expressa.
Incomplir l'ordre de manteniment en un estat correcte dels solars, plantacions, jardins privats i de tot
tipus d’immobles visibles des de la via pública o si impedeixen la visibilitat de senyals de trànsit o
qualsevol altre element urbà.
No evitar actes incívics dels clients per part dels titulars dels diferents establiments de concurrència
pública.
Mantenir relacions sexuals de pagament a la via o espais públics i/o mostrar-se amb una vestimenta
i/o activitat pròpia de buscar activitats sexuals de remuneració.
Consumir drogues o substàncies estupefaents a la via o espais públics.
Beure begudes alcohòliques a la via i espais públics fora de les zones autoritzades.
Realitzar grafits o pintades sense les autoritzacions corresponents.
Produir, per acció o omissió, l’emissió d’olors i/o fums molestos, nocius o perjudicials per a les
persones o el medi ambient i emetre fluids a una temperatura diferent a les façanes o patis.
Fer barbacoes fora dels llocs autoritzats a l'efecte i/o sense prendre les degudes precaucions.
Abocar residus líquids als escocells dels arbres, a la via pública o als espais públics.

Són infraccions greus de l’Ordenança municipal de tinença d’animals:
- Tinença d’animals salvatges sense autorització.
- No presentar la documentació sanitària ni el certificat veterinari de l’animal agressor quan siguin
requerits.
- Mantenir els animals en condicions higièniques inadequades i/o amb manca d’alimentació.
- Quan un animal provoqui de manera demostrada una situació de perill, de risc o de molèsties per als
veïns, per a altres persones o animals.
- La possessió d’un gos no identificat per algun dels sistemes establerts per reglament.
- No tenir els gossos de vigilància les adequades condicions de seguretat.
- Permetre l’entrada d’animals als locals on és prohibit expressament; queden exclosos els gossos
pigall.
- Rentar els animals a la via pública, fonts, estanys i lleres de rieres.
- Practicar el comerç d’animals fora d’establiments autoritzats.
- La circulació de gossos pel carrer sense corretja, cadena o collar.
- La presència d’animals a les zones d’ús públic on l’Ajuntament hagi col·locat el pertinent senyal de
prohibició.
- La circulació dels gossos sense el sistema d’identificació corresponent.
- La venda d’animals a menors de 14 anys o a persones incapacitades jurídicament sense autorització
dels tutors o de les persones que tinguin atribuïda la pàtria potestat.
- Embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o a l’esbarjo dels ciutadans, amb
dejeccions fecals dels gossos.
- Dipositar els excrements fora dels llocs destinats a aquest fi i deixar-los miccionar en les façanes
d’edificis i/o en el mobiliari urbà.
Són infraccions greus de l’Ordenança de sorolls i vibracions:
- Superar en més de 5 unitats els valors guia d’immissió de l’art 9 de l’Ordenança corresponent.
- No disposar de l’aïllament acústic i/o vibratori imposat a la llicència d’obres.
- Ampliar sense llicència les activitats susceptibles de produir molèsties per sorolls i/o vibracions.
- Desatendre els requeriments municipals per a la correcció de les deficiències observades.
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Posar en funcionament focus emissors quan se n’hagi limitat el temps.

La comissió reiterada d'una infracció lleu és considerarà falta greu.
Art. 68.- Infraccions molt greus
Seran considerades com a molt greus les infraccions següents:
- Causar aldarulls o desordres públics.
- Mancar el respecte d’infants i persones amb discapacitats vulnerant la seva dignitat.
- Posar en funcionament aparells, instruments mecànics o vehicles precintats.
- Manipular o modificar elements de les instal·lacions de l'enllumenat públic, el subministrament
d'aigua, la senyalització, la vigilància i el control del trànsit i de la seguretat ciutadana, o de la resta
de serveis públics.
- Utilitzar o ocupar la via pública o els espais públics sense l'autorització corresponent i fer-hi qualsevol
activitat que ocasioni o pugui ocasionar perill.
- Acampar, amb qualsevol mitjà, a la via pública o espai públic, sempre que es perjudiqui greument la
convivència ciutadana.
- Realitzar grafits i col·locar propaganda en monuments o edificis de catalogació especial.
- Abandonar residus perillosos i/o residus especials, abocar al clavegueram i/o a la xarxa d’evacuació i
sanejament d’aigües residuals productes sòlids, corrosius o perillosos, pastosos i solidificables,
contaminar l'atmosfera amb nivells més elevats dels permesos sense perjudici d’aplicació de la
normativa sectorial corresponent.
Són infraccions molt greus de l’Ordenança municipal de tinença d’animals:
- No tenir el gos inscrit en el cens municipal o en el seu cas, en el Registre Municipal de gossos
potencialment perillosos.
- No contractar l'assegurança de responsabilitat civil obligatòria corresponent a gossos de les races
potencialment perilloses d’acord amb l’Ordenança.
- Adquirir un gos potencialment perillós per a persones menors d’edat o privades judicialment o
governativament de tenir-ne.
- La no identificació de l’animal de companyia amb la implantació d’un microxip homologat o mitjançant
els altres sistemes que es puguin establir per via reglamentària.
- La no vacunació i/o la no aplicació de tractaments veterinaris obligatoris als animals domèstics de
companyia.
- Maltractar els animals.
- Abandonar els animals.
- Dur sense morrió, gossos la perillositat dels quals hagi estat constatada per la seva naturalesa i
característiques.
- Sacrificar un animal sense control veterinari.
Són infraccions molt greus de l’Ordenança de sorolls i vibracions:
- Falsejar els certificats tècnics.
- Superar en més de 10 unitats els valors guia d’immissió de l’art 9 de l’Ordenança corresponent.
- Posar en funcionament focus emissors quan se n’hagi ordenat el precinte o la clausura.
La comissió reiterada d'una infracció greu es considerarà com a molt greu.
Art. 69.- Responsabilitats
Són responsables directes de les infraccions de aquesta Ordenança:
a) Les persones autores materials de les infraccions.
b) Les persones titulars o propietàries dels vehicles amb els quals s’hagi comès la infracció d'acord amb allò
que estableixi la legislació vigent.
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c) En el cas d'animals, les persones que en siguin propietàries o posseïdores, d'acord amb el que estableix la
legislació sectorial.
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 l'ordenança.
e) Els titulars dels establiments en les infraccions en què s'hi faci referència.
La declaració de responsabilitat per infracció i la imposició de la sanció corresponent no evitaran, en cap cas,
l'obligació de indemnitzar els danys i perjudicis causats.
Art. 70.- Graduació de la sanció
Les sancions es determinaran d’acord amb l’establert en aquesta ordenança i per a graduar-les es tindran en
compte els supòsits següents:
- La reiteració: la comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la mateixa naturalesa.
- La naturalesa dels perjudicis ocasionats.
- La intencionalitat de la persona infractora.
Art. 71.- Sancions generals
1. Les sancions derivades de les infraccions administratives tindran la naturalesa de multa i els seus imports
tenen en compte el que preveu l’article 141 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local.
2. La incoació d'expedient sancionador a través d'una denúncia voluntària formulada per un ciutadà només
serà possible si va acompanyada d'algun altre mitjà de prova.
3. Les sancions corresponents, amb caràcter general, per les infraccions comeses a aquesta ordenança seran
les següents:
A. Sanció principal
a) Per la comissió d’una infracció lleu: multa de 60 a 200 euros.
b) Per la comissió d’una infracció greu: multa de 201 a 500 euros.
c) Per la comissió d’una infracció molt greu: multa de 501 a 3.000 euros.
B. Sancions accessòries
a) Infraccions molt greus:
- Suspensió temporal o revocació definitiva de la llicència o autorització municipal.
- Confiscació, decomís, esterilització o sacrifici d’animals potencialment perillosos.
- Clausura d’establiments.
- Suspensió temporal de l’activitat.
- Precinte de focus emissors.
b) Infraccions greus:
- Suspensió temporal de l’activitat.
- Precinte de focus emissors.
4. Les sancions generals descrites en els paràgrafs anteriors s’estableixen sense perjudici de les sancions
específiques que es regulen en la corresponent legislació sectorial aplicable; per la qual cosa, en els casos
que l’esmentada legislació sectorial estableixi sancions diferents, tant principals com accessòries, seran
d’aplicació les establertes en la legislació sectorial, dins els límits que s’atribueixin a la competència local.
5. 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 al seu estat originari.
b) La possible responsabilitat civil de la persona sancionada.
c) La corresponent indemnització pels danys i perjudicis causats.
Art. 72.- 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:
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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 l’inici, amb coneixement de la persona interessada, del
procediment sancionador.
3. Interromp la prescripció de les sancions l’inici, amb coneixement de la persona interessada, del
procediment d’execució.
Art. 73.- Mesures de caràcter provisional
1. Es podrà procedir a l’adopció de mesures de caràcter provisional per a garantir l’eficàcia de la resolució
final que pugui recaure mitjançant un acord motivat.
2. En la resolució del corresponent procediment sancionador s’adoptaran, si escau, les mesures cautelars
necessàries per a garantir la seva eficàcia mentre no sigui executiva.
Art. 74.- Advertiment previ a l’inici del procediment sancionador
Com a pas previ a l’inici del procediment sancionador es notificaran al presumpte infractor els fets que
motiven la incoació del procediment per tal que aquest restauri el dany causat.
Art. 75.- Competència i procediment
El procediment sancionador aplicable serà el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; 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, i el
Decret de la Generalitat de Catalunya 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador
d'aplicació en els àmbits de competència de la Generalitat.
Art. 76.- Procediment sancionador
1. Procediment ordinari
a) Forma d’inici. L'alcalde pot delegar la competència per iniciar els procediments sancionadors que s’hagin
de tramitar com a conseqüència de l’aplicació d’aquesta ordenança i les funcions instructora i resolutòria
d’aquests procediments, que s’haurà de fer en òrgans diferents de l’Ajuntament.
L’acord d’inici s’ha d’acordar per:
a) Iniciativa pròpia, ordre superior o petició raonada d'un altre òrgan.
b) Denúncia de qualsevol persona: ha de contenir la identitat del denunciant, els fets que poguessin constituir
la infracció, la data de la seva comissió i, si és possible, la identificació del presumpte responsable.
L’acord ha de tenir el següent contingut: identificació dels presumptes responsables; relació succinta dels fets,
qualificació provisional i sancions aplicables; òrgan instructor, òrgan competent per a la resolució; mesures de
caràcter provisional acordades; indicació del dret a formular al·legacions i l'audiència en el procediment, i dels
terminis per al seu exercici.
b) Instrucció. Des de la notificació d'acord d'incoació, 15 dies per aportar al·legacions, documents o
informacions i proposar prova.
Pràctica de prova pertinent proposta, rebudes les al·legacions o transcorreguts els 15 dies, per període
d'entre 10 i 30 dies.
Proposta de resolució: pot tenir 2 continguts:
a) Declaració d'inexistència d'infracció o responsabilitat.
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b) Fixació motivada dels fets provats i la seva qualificació jurídica, determinació de la infracció típica i
identificació dels responsables, així com proposta de sanció i mesures provisionals adoptades.
Audiència: notificació de la proposta de resolució als interessats, acompanyada d'una relació dels documents
de l'expedient i accessibles per l'interessat: 15 dies per presentar al·legacions i documents davant l'instructor i
posterior remissió de l'expedient al òrgan competent per a la resolució. Tràmit prescindible si no figuren en
l'expedient o no són tinguts en compte altres fets, al·legacions o proves que les adduïdes per l'interessat.
c) Resolució. Abans de dictar-la, l’òrgan competent podrà decidir la realització d’actuacions complementàries
indispensables per resoldre. Es notifica als interessats i s'obre un termini de 7 dies per formular al al·legacions
contra aquestes actuacions.
La resolució ha de ser motivada i ha de decidir totes les qüestions plantejades pels interessats i aquelles
derivades del procediment.
Rescabalament i indemnització. Si les conductes sancionades haguessin causat danys o perjudicis a
l’Administració Pública, la resolució podrà declarar:
a) l’exigència a l’infractor de la reposició del seu estat originari de la situació alterada per la infracció.
b) la indemnització per danys i perjudicis causats quan la seva quantia hagués quedat determinada durant els
procediment o bé si quedés determinada mitjançant un procediment complementari.
2. Procediment simplificat
Per les infraccions lleus, s’utilitzarà amb preferència el procediment abreujat. En la seva tramitació es podrà
acumular, si escau, l’exigència a la persona infractora que reposi la situació alterada per la infracció al seu
estat originari i la determinació de la quantia a què ascendeix la indemnització pels danys i perjudicis causats
en el domini públic, els edificis municipals, les instal·lacions municipals, l’arbrat i el mobiliari urbà.
En aquest hi ha una reducció de terminis: durada del procediment (1 mes), al·legacions a l'acord d'incoació
(10 dies), al·legacions a la proposta de resolució (5 dies), resolució després de la proposta (3 dies).
3. En tots els casos, les valoracions realitzades pels Serveis Tècnics Municipals serviran de base per a la
determinació dels danys i perjudicis causats.
4. Les resolucions administratives donaran lloc, segons els supòsits, a l’execució subsidiària, al procediment
de constrenyiment sobre el patrimoni i a deixar oberta la via judicial corresponent.
Art. 77.- Obligacions de reposició i restauració
1. Les persones responsables de les infraccions d’aquesta ordenança estan obligades a reposar i restaurar la
realitat física alterada a l’estat en què es trobava amb anterioritat a la comissió de la infracció sense perjudici
de les sancions corresponents que es puguin imposar.
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.
3. L’Ajuntament podrà realitzar subsidiàriament els treballs que hagin d’efectuar les persones responsables i
les despeses originades aniran a càrrec de l’obligat sense perjudici de la imposició de les sancions
corresponents.
Art. 78.- 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.
Capítol II. Fórmules alternatives
Art. 79.- Finalitat d’aquestes mesures
Amb la voluntat d’establir mecanismes de conciliació per part de la Paeria de Cervera i per evitar que les
infraccions lleus d’aquesta ordenança siguin sancionades, si el seu caràcter ho permet; es procurarà que
aquestes sancions es puguin substituir per accions de l’infractor encaminades a la reparació del dany causat i
al foment de la conducta cívica realitzant tasques de servei a la comunitat.
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Art. 80.- Acabament convencional i mesures alternatives
1. Determinada la responsabilitat administrativa de la persona infractora, la multa i quantificada la
indemnització pels danys i perjudicis causats, es podrà convenir de forma voluntària a substituir la multa i la
indemnització per la realització física de treballs de reparació del dany causat i la realització de tasques de
servei a la comunitat. En el cas que siguin menors de 16 anys aquesta substitució podrà consistir en la
participació en activitats formatives i de reeducació en els valors cívics.
2. En el moment d'incoar l'expedient s'ha de fer constar la possibilitat d'acollir-se a aquesta alternativa.
3. Si la persona sancionada abandona la feina, no s’hi presenta o incompleix d’alguna manera injustificada les
activitats pactades en el termini establert, la mesura de substitució perdrà els seus efectes i la sanció tornarà
a ser executiva.
4. Els menors de 16 anys es podran acollir a aquesta alternativa en cas d’infracció greu, si l’instructor de
l’expedient ho considera convenient.
5. Queden excloses de la possibilitat de substituir la sanció pecuniària:
a) Les persones que hagin comès una infracció greu o molt greu.
b) Les persones que hagin reincidit en la comissió d'una infracció lleu.
c) Les persones que hagin obstruït o obstaculitzat l'actuació municipal durant la instrucció del procediment
sancionador.
6. 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 tant, tota la responsabilitat que es derivi dels seus actes i omissions és
només exigible a la persona que els realitza.
7. Atès el caràcter voluntari d’aquestes accions educatives, no seran considerades com a sanció.
8. El sistema de prestació substitutiva a la sanció econòmica i el catàleg de mesures alternatives seran
regulats per resolució d’Alcaldia.
Disposició final única. Seguiment i implantació de l’Ordenança
S’encarrega al Consell de participació ciutadana proposar als òrgans de govern de l’Administració municipal
les accions de desenvolupament, seguiment i avaluació de l’aplicació d’aquesta Ordenança.
Disposició derogatòria única. Es deroguen les Ordenances municipals de policia i bon govern aprovades el
14/11/1991 i les disposicions de les Ordenances referents a la bona conducta dels ciutadans que s’oposin a
aquesta.
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