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AJUNTAMENT D’OLOT
Anunci sobre aprovació definitiva de l’Ordenança municipal de convivència i via pública
El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ordinària de data 20 de juny de 2013, va aprovar definitivament l’Ordenança municipal
de convivència i via pública.
En compliment dels articles 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 178.2 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 66 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es procedeix a la publicació
del text íntegre de l’Ordenança municipal de convivència i via pública.
Olot, 27 de juny de 2013
Josep M. Corominas Barnadas
Alcalde
ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA I VIA PÚBLICA.
TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- Objecte de l’ordenança.
L’objecte d’aquesta ordenança és preservar l’espai públic com a lloc de convivència i civisme, per tal que totes les persones
que estiguin a Olot hi puguin desenvolupar les seves activitats amb llibertat i amb respecte a la dignitat i els drets dels altres.
Article 2.- Fonament legals.
Aquesta ordenança es dicta en virtut de les potestats atorgades als municipis per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local i pel 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
Article 3.- Àmbit d’aplicació.
1.- Aquesta ordenança és d’aplicació en el terme municipal d’Olot. A títol enunciatiu és d’aplicació:
a.- A tots els espais públics de la ciutat, com ara, els carrers, les vies de circulació, les voreres, les places, les avingudes, els
passeigs, els passatges, els parcs, jardins i altres espai o zones verdes o forestals, els ponts, els aparcaments, les fonts
i els estanys, els edificis públics i altres espais destinats a l’ús o al servei públic de titularitat municipal, així com a les
construccions, el mobiliari urbà i la resta de béns i elements de domini públic municipal situats en aquells.
b.- A aquells altres espais, construccions, instal·lacions, vehicles o elements que estiguin destinats a un ús o a un servei públic
de titularitat d’una administració diferent a la municipal o de qualsevol altra entitat o empresa, pública o privada, com
ara, els vehicles de transport, les marquesines, les parades d’autobusos o d’autocar, les tanques, els senyals de trànsit, els
contenidors i tots els altres elements de naturalesa similar.
c.- Als espais, les construccions, les instal·lacions i els béns de titularitat privada quan s’hi realitzin conductes o activitats que
afectin o puguin afectar negativament la convivència i el civisme als espais, instal·lacions i elements assenyalats en els
apartats anteriors, o quan el descuit o la manca d’un adequat manteniment dels mateixos per part dels seus propietaris,
arrendataris o usuaris pugui comportar conseqüències negatives per a la convivència o el civisme a l’espai públic.
2.- Aquesta ordenança és d’aplicació a totes les persones que estiguin a la ciutat d’Olot, sigui quina sigui la seva situació
jurídica administrativa.
TÍTOL II: NORMES DE COMPORTAMENT A L’ESPAI PÚBLIC.
Capítol 1.- Normes relatives a les persones.
Article 4.- Normes de conducta
1.- Els ciutadans tenen dret a comportar-se lliurement a la via i als espais públics de la ciutat d’Olot i a ser respectats en la seva
llibertat. Aquest dret està limitat per les disposicions sobre l’ús dels béns públics i pel deure de respectar les altres persones
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i els béns privats. Ningú no pot, amb el seu comportament a la via pública, menystenir els drets de les altres persones, ni
la seva llibertat d’acció, ni ofendre les conviccions i les pautes generalment admeses sobre la convivència.
2.- És un deure bàsic de convivència ciutadana tractar amb respecte, atenció, consideració i solidaritat especials aquelles
persones que, per les seves circumstàncies personals, socials o de qualsevol altre índole més ho necessiten
3.- Tothom té l’obligació d’utilitzar correctament els espais públics de la ciutat i els serveis, les instal·lacions, el mobiliari urbà
i la resta d’elements que hi estan ubicats, d’acord amb la seva pròpia naturalesa, destinació i finalitat i respectant, en tot
cas, el drets que també tenen els altres ciutadans d’usar-los i de gaudir-ne.
4.- Tots els propietaris o ocupants d’immobles, edificis, construccions, instal·lacions, vehicles o altres béns de titularitat
privada estan obligats a evitar que, es dels mateixos, puguin produir-se conductes o activitats que causin molèsties
innecessàries a les altres persones. Està prohibit, especialment en horari nocturn, pertorbar el descans i la tranquil·litat
dels veïns mitjançant el funcionament d’aparells domèstics de qualsevol mena, d’instruments musicals o d’altres aparells
sonors; així com mitjançant cants, crits o qualsevol altre acte molest.
5.- Els propietaris dels locals d’oci han de vetllar per garantir el descans dels veïns. En tot cas han de mantenir activades totes
les mesures correctores de què disposi el local per evitar molèsties als veïns immediats, d’acord amb les previsions fixades
en l’autorització municipal que legitima el funcionament de l’activitat.
6.- Les excepcions per raó de festes populars, culturals, esportives o similars són autoritzades expressament per l’Ajuntament,
prèvia petició per escrit dels interessats. En aquestes autoritzacions l’Ajuntament ha de determinar les condicions a què
queden sotmeses i ha de fixar quin és l’horari màxim d’acabament. Els organitzadors d’aquests actes han de vetllar perquè
durant la seva celebració es compleixen les condicions de l’autorització municipal i es respectin les prescripcions d’aquesta
ordenança municipal.
Article 5.- Règim de sancions
L’incompliment de les normes relatives a la conducta de les persones a la via pública i a la resta d’espais assenyalats a l’article
anterior té la consideració d’infracció lleu.
Article 6.- Intervencions específiques
Els agents de l’autoritat recordaran a aquestes persones que les esmentades pràctiques estan prohibides per la present
ordenança i són sancionables. Si la persona infractora, una vegada hagi estat requerida pels agents de l’autoritat perquè
desisteixi de la seva actitud, persisteix en l’incompliment ocasionant una situació de risc o perill per a la integritat física de les
persones, la infracció té la consideració de greu o de molt greu, en atenció a la pertorbació ocasionada.
Capítol 2.- Conductes contra la dignitat de les persones
Article 7.- Normes de conducta.
1.- És prohibeix a l’espai públic tota conducta de menyspreu a la dignitat de les persones, així com qualsevol
comportament que fomenti l’odi racial o religiós, atempti a la convivència i a la cohesió social o de caire
discriminatori, sigui de contingut xenòfob, racista, sexista, homòfob o de qualsevol altra condició o circumstància
personal, econòmica o social, realitzada de fet, per escrit o de paraula, mitjançant insults, burles, molèsties
intencionades, difusió de rumors infundats que afectin a un col·lectiu concret, coacció psíquica o física, agressions
o altres conductes vexatòries.
2.- Les conductes descrites en l’apartat anterior tenen especial gravetat quan van adreçades contra persones grans, menors,
persones amb discapacitats o altres col·lectius especialment vulnerables; així com tots els col·lectius amb un alt factor de
risc d’esdevenir exclosos i marginats socialment.
3.- Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica, esportiva o de qualsevol altra mena han
de vetllar perquè, durant la seva celebració, no es produeixin les conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu
d’aquests actes es realitzen les esmentades conductes, els organitzadors ho han de comunicar immediatament als agents
de l’autoritat.
Article 8.- Règim de sancions
1.- Sense perjudici que els fets siguin constitutius d’infracció penal, la realització de les conductes descrites en l’article anterior
tenen la consideració d’infracció greu o molt greu, en atenció a la magnitud del risc o perill que generin, o quan es realitzin
per grups de persones que actuïn en l’espai urbà.
2.- Quan aquestes conductes es realitzin per grups de persones, s’imputarà la comissió de la infracció a tots els membres
d’aquests grups que es trobessin en el lloc dels fets i que participessin en la conducta antijurídica.
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Capítol 3.- Mendicitat i activitats fraudulentes.
Article 9.- Normes de conducta.
1.- Es prohibeix l’exercici de la mendicitat en la via i espais públics de tot el terme municipal.
2.- Es prohibeixen aquelles conductes que, sota l’aparença de mendicitat, representin actituds enganyoses, coactives o
d’assetjament o obstaculitzin o impedeixin de manera intencionada el lliure trànsit de les persones i vehicles per la via i
espais públics.
Article 10.- Règim de sancions
1.- L’exercici de la mendicitat en la via i espais públics sense engany ni coacció ni utilitzant menors o persones discapacitades
té la consideració d’infracció lleu.
2.- L’exercici de la mendicitat de forma enganyosa, coercitiva o amb assetjament o qualsevol altre conducta que causi molèsties
o pertorbi la lliure circulació de persones o vehicles, revesteix una especial gravetat dintre de la consideració d’infracció
lleu.
3.- Sense perjudici que els fets siguin constitutius d’infracció penal, la realització de les conductes descrites en l’article anterior,
quan es realitzin amb menors o amb persones amb discapacitats tenen la consideració d’infracció molt greu.
Article 11.- Intervencions específiques
1.- En els casos de mendicitat que ho requereixin, els agents de l’autoritat contactaran amb els serveis socials amb la finalitat
que les persones que exerceixen la mendicitat puguin ser degudament assistides.
2.- En els casos de mendicitat enganyosa, els agents de l’autoritat procediran a la intervenció cautelar dels mitjans emprats
per desenvolupar la conducta antijurídica, així com, si és el cas, dels beneficis obtinguts per l’exercici d’aquesta activitat
il·lícita.
Capítol 4.- Necessitats fisiològiques
Article 12.- Norma de conducta.
1.- És prohibit fer necessitats fisiològiques, com ara defecar, orinar, vomitar o escopir a la via i espais públics.
2.- Aquesta conducta revesteix un especial retret quan es realitzi en espais de concorreguda afluència de persones o siguin
freqüentat per menors o es faci en monuments o edificis catalogats o protegits.
Article 13.- Règim de sancions
Fer necessitat fisiològiques a la via i espais públics té la consideració d’infracció lleu.
Capítol 5.- Consum de begudes alcohòliques
Article 14.- Norma de conducta.
1.- És prohibit el consum de begudes alcohòliques a la via i als espais públics, fora dels establiments i altres espais expressament
autoritzats, quan puguin comportar molèsties a les altres persones que utilitzen l’espai públic o afecti al dret al descans i a
la tranquil·litat dels veïns. Aquesta prohibició no afecta a les festes, patronal o dels barris, i a aquelles altres celebracions,
que disposin de la pertinent autorització municipal. Aquesta prohibició tampoc no afecta a les ocupacions de la via publica
amb taules i cadires, degudament autoritzades
2.- Per la seva afectació a la convivència ciutadana, el consum de begudes alcohòliques a la via i als espais públics, fora dels
establiments i altres espais expressament autoritzats, té especial gravetat:
a.- Quan, el consum es realitzi de forma massiva per grups de ciutadans o en pugui fer aglomeració.
b.- Quan, com a resultat de l’acció del consum, es pugui deteriorar la tranquil·litat de l’entorn o provocar-hi situacions
d’insalubritat.
c.- Quan els llocs on es consumeix es caracteritzin per l’afluència de menors o la presència d’infants i adolescents.
3.- Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica, esportiva o de qualsevol altra mena han de
vetllar perquè, durant la seva celebració, no es produeixin les conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu d’aquests
actes es realitzen les esmentades conductes, els organitzadors ho han de comunicar immediatament als agents de l’autoritat.
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4.- Els propietaris d’establiments públics, destinats a la venda o al consum de begudes alcohòliques, han de vetllar per tal
que no s’efectuï el consum d’aquestes begudes o de qualsevol altra dispensada per l’establiment, a l’exterior immediat del
mateix o fora de les terrasses degudament autoritzades.
5.- Per raons de seguretat pública i de conformitat amb les previsions de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, els establiments oberts
al públic inclosos en la regulació d’aquesta norma autonòmica, no podran vendre begudes alcohòliques en les franges
horàries que de forma específica s’estableix per cadascun d’ells, ja es tracti de botigues que gaudeixin d’excepcionalitat
horària com de gasolineres o altres.
Article 15.- Règim de sancions
1.- El consum de begudes alcohòliques a la via i als espais públics, fora dels establiments i altres espais expressament
autoritzats té la consideració d’infracció lleu.
2.- Quan aquest consum de begudes alcohòliques a la via i als espais públics origini situacions d’insalubritat o es realitzi de
manera massiva o organitzada o generi molèsties greus als veïns, la infracció té caràcter greu. També té caràcter d’infracció
greu la reiterada i constant permissivitat dels responsables de locals d’oci que no impedeixin el consum a fora del seu
establiment o a fora de les terrasses autoritzades; així mateix té la consideració d’infracció greu l’incompliment dels
horaris màxims autoritzats de venda begudes alcohòliques en aquelles botigues que gaudeixin d’excepcionalitat horària,
gasolineres o altres.
Article 16.- Intervencions específiques
1.- Els agents de l’autoritat intervindran cautelarment les begudes, els envasos o altres elements objecte de la prohibició. Les
begudes alcohòliques intervingudes poden ser destruïdes immediatament per raons sanitàries i d’higiene.
2.- Els agents de l’autoritat acompanyaran a les persones en estat d’embriaguesa als serveis de salut corresponents quan
considerin que el seu estat és prou greu que pugui comportar un risc per a la seva vida; o al seus respectius domicilis, quan
es tracti de menors.
Títol III: NORMES RELATIVES A L’ÚS DE L’ESPAI PÚBLIC.
Capítol 1.- Ús de l’espai públic
Article 17.- Norma de conducta
1.- L’ús comú general de la via i dels espais públics és igual per a qualsevol ciutadà i s’exerceix sense que es requereixi una
qualificació específica.
2.- L’ús de l’espai públic i dels seus elements de manera que impedeixi o dificulti la utilització o el gaudi per a la resta de
ciutadans, es considera ús impropi de l’espai públic i queda prohibit. També es consideren usos impropis aquells que
deteriorin o malmetin l’espai públic o puguin generar molèsties.
3.- L’ocupació de la via i dels espais públics amb terrasses de bar, barres, quioscs, barraques, parades i altres instal·lacions
semblants requereix autorització municipal, en la que es determinin les característiques i condicions a les quals queda
sotmesa, com ara les dimensions, l’horari, tipus de mobiliari i qualsevol altre tipus de condicionant que es consideri
convenient.
4.- L’Ajuntament pot autoritzar l’ús dels espais públics per a festes, celebracions i altres actes lúdics i/o esportius, amb les
condicions que consideri pertinents en atenció a l’acte de què es tracti. També correspon a l’Ajuntament l’autorització de
tots aquells usos de la via pública que, per la seva intensitat, afectin a l’ús comú general.
5.- No són permesos els següents usos impropis de l’espai públic:
a.- Utilitzar la via púbica per exercir-hi oficis o treballs, llevat de que es disposi d’autorització municipal específica.
b.- Utilitzar la via pública com a magatzem o com aparador de productes, llevat que, en aquest darrer supòsit, es disposi
d’autorització municipal específica.
c.- Netejar vehicles a la via pública
d.- Acampar o dormir a les vies o espais públics.
e.- Qualsevol altre que afecti o impedeixi l’ús comú general dels altres ciutadans o que malmeti o deteriori l’espai públic.
Article 18.- Règim de sancions
1.- Les conductes que comportin el deteriorament de l’espai públic i del mobiliari urbà, tenen la consideració d’infracció lleu.
2.- En cas que aquestes conductes infractores generin situacions de risc o perill per a la salut o la integritat física de les
persones, tenen la consideració d’infracció greu.
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3.- Les infraccions a les normes d’ús de l’espai públic que s’hagin produït a l’empara d’una autorització municipal podran
comportar, alternativament a la sanció pecuniària o conjuntament amb aquesta, la retirada temporal o definitiva de
l’autorització municipal.
Article 19.- Intervencions específiques
Els agents de l’autoritat procediran a la retirada i a la intervenció cautelar dels elements que, situats a la via púbica, impedeixin
o dificultin l’ús de la mateixa a la resta de ciutadans. En tot cas, els agents de l’autoritat poden parar immediatament l’activitat
infractora de què es tracti.
Capítol 2.- Ús inadequat de l’espai públic per a jocs
Article 20.- Norma de conducta
1.- La pràctica de jocs a la via i espais públics està sotmesa al principi general de respecte als altres usuaris, especialment, pel
que fa a la seva seguretat i tranquil·litat, Aquestes pràctiques també estan sotmeses al fet que no comportin perill per als
béns, serveis o instal·lacions, tant públics com privats.
2.- Es prohibeix la pràctica de jocs i esports als espais públics no habilitats a l’efecte o que no comptin amb autorització
municipal expressa, quan pertorbin els drets dels veïns o dels altres usuaris de l’espai públic.
3.- Queda especialment prohibida la pràctica de jocs amb instruments o altres objectes que puguin posar en perill la integritat
física dels altres usuaris de l’espai públic, així com la integritat dels béns, serveis o instal·lacions, tant públics com privats.
Article 21.- Règim de sancions
L’incompliment de les normes relatives a l’ús inadequat de l’espai públic per a jocs tenen la consideració d’infracció lleu.
En cas que aquestes conductes infractores generin situacions de risc o perill per a la integritat física de les persones o causin
danys a béns públics o privats, tenen la consideració d’infracció greu.
Article 22.- Intervencions específiques
1.- Els agents de l’autoritat recordaran a aquestes persones que les esmentades pràctiques estan prohibides per la present
ordenança i són sancionables. En aquests casos els agents les indicaran, si és possible, quins són els espais específicament
habilitats a la ciutat per a la pràctica d’aquests jocs i esports.
2.- En el supòsit que aquestes persones persistissin en la seva actitud o es tractés de persones reincidents en aquests comportaments,
els agents de l’autoritat procediran a la intervenció cautelar dels instruments o objectes emprats en els jocs.
Capítol 3.- Juguesques
Article 23.- Normes de conducta.
Es prohibeix a la via i espai públics la pràctica de juguesques que comportin apostes amb diners o béns, llevat d’autorització
específica.
Article 24.- Règim de sancions
La pràctica de juguesques que comportin apostes amb diners o béns revesteix una especial gravetat dintre de la consideració
d’infracció lleu. La col·laboració amb aquestes pràctiques ja sigui vigilant o alertant de la presència d’agents de l’autoritat
també és sancionable.
Article 25.- Intervencions específiques
Els agents de l’autoritat procediran a la intervenció cautelar dels mitjans emprats en les juguesques, així com dels fruits de la
conducta infractora.
Capítol 4.- Ús de material pirotècnic a la via i espais públics
Article 26.- Norma de conducta.
1.- L’ús de pirotècnia a la via pública queda limitat als productes de les categories 1, 2 i 3 del Reglament d’article pirotècnics
i cartutxeria. En relació a la 3a categoria, dins del cas urbà, només es permès l’ús d’articles del tipus font, coets i bateries
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i queda prohibit l’ús de la resta d’articles d’aquesta 3a categoria, com ara: els petards, amb independència de la seva
denominació i els voladors, qualsevol que sigui la seva denominació. En tot cas, s’han d’adoptar les precaucions necessàries
per evitar danys a les persones o béns.
2.- Per fer ús de material pirotècnic a la via pública, fora de les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, de les festes de barri i de
celebracions esportives, culturals o socials rellevants, és necessària autorització municipal.
3.- La utilització de productes pirotècnics de classe superior als previstos a l’apartat primer d’aquest article requereix
autorització municipal expressa.
4.- Queda prohibit l’ús de material pirotècnic sobre bens i mobiliari, públic o privat, que puguin provocar qualsevol mena de
dany.
Article 27.- Règim de sancions
L’incompliment de les normes previstes en l’article anterior té la consideració d’infracció lleu. En cas que aquestes conductes
infractores generin situacions de risc o perill per a la integritat física de les persones o causin danys a béns públics o privats,
tenen la consideració d’infracció greu.
Article 28.- Intervencions específiques
Els agents de l’autoritat procediran a la intervenció cautelar del material pirotècnic emprat a la via pública, que no s’ajusti a
l’ús autoritzat. Aquest material pot ser destruït directament quan, per raons de seguretat, no sigui possible o aconsellable el
seu emmagatzematge temporal.
Capítol 5.- Venda ambulant
Article 29.- Norma de conducta.
La venda ambulant de qualsevol mena de producte a la via o espai públic està prohibida, llevat d’autorització municipal
específica. En aquest darrer cas, l’autorització ha d’estar col·locada en un lloc visible, tant pels compradors com pels agents
de l’autoritat i, si això no és possible, l’haurà de portar la persona que estigui efectuant la venda.
Article 30.- Règim de sancions
L’incompliment de les normes previstes en l’article anterior té la consideració d’infracció lleu. La col·laboració amb aquestes
pràctiques, ja sigui facilitant el mercaderies o vigilant i alertant de la presència d’agents de l’autoritat, també és sancionable.
Article 31.- Intervencions específiques
Els agents de l’autoritat poden retirar i intervenir cautelarment les mercaderies i els materials emprats en la venda ambulant.
Capítol 6: Altres conductes que poden afectar la seguretat dels espai públics.
Secció 1: Sobre la pràctica del nudisme o quasi-nudisme.
Article 32.- Norma de conducta
1.- Es prohibeix anar despullat pels espais públics, llevat d’aquells llocs públics on per autorització municipal concreta,
estigués autoritzada aquesta pràctica.
2.- També es prohibeix transitar o estar-se en els espais públics només en banyador o una altra peça de roba similar, tret de les
piscines o aquells altres llocs on sigui normal o habitual estar-s’hi amb només aquesta peça de roba.
Article 33.- Règim de sancions
Les conductes recollides en aquest capítol tenen la consideració d’infracció lleu.
Article 34.- Intervencions específiques
Els agents de l’autoritat o els serveis municipals recordaran a aquestes persones que les esmentades pràctiques estan
prohibides per la present ordenança i són sancionables.
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Secció 2: Sobre l’exhibicionisme
Article 35.- Norma de conducta
Es prohibeix executar o fer executar a una altra persona actes d’exhibició obscena.
Article 36.- Règim de sancions
La realització de la conducta descrita a l’article anterior té la consideració d’infracció lleu. En cas que aquestes conductes
generin situacions d’especial gravetat tenen la consideració d’infracció greu.
Secció 3: Utilització de l’espai públic per a l’oferiment i demanda de serveis sexuals.
Article 37.- Norma de conducta
1.- Es prohibeix oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis sexuals retribuïts a l’espai públic.
També es prohibeix mantenir relacions sexuals a l’espai públic, ja sigui mitjançant retribució o no.
2.- Aquestes conductes revesteixen una especial gravetat quan es duguin a terme en espais situats a menys de dos-cents
metres de distància de centres docents o educatius.
Article 38.- Règim de sancions
Les conductes recollides en aquest capítol tenen la consideració d’infracció lleu. En cas que aquestes conductes infractores
generin situacions d’especial gravetat tenen la consideració d’infracció greu.
Article 39.- Intervencions específiques
1.- Els agents de l’autoritat o els serveis municipals recordaran a aquestes persones que les esmentades pràctiques estan
prohibides per la present ordenança. Si tot i així persistissin en la seva actitud poden ser sancionades per desobediència a
l’autoritat.
2.- En els casos de prostitució els agents de l’autoritat o els serveis municipals informaran a aquestes persones de les
possibilitats que les institucions públiques i privades els ofereixin assistència social i l’ajut que els sigui necessari.
Capítol 7: Zones i espais verds:
Article 40.- Norma de conducta
1.- En atenció al valor mediambiental que els ecosistemes urbans aporten al municipi com l’ornament, benefici i esbarjo dels
seus habitants, i sense perjudici dels elements arboris i vegetals existents en finques particulars, és competència municipal
la instal·lació i el manteniment de parcs, places, jardins i plantacions de tota mena a la via i espais públics.
2.- 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.
3.- Les persones usuàries de parcs, jardins i zones naturals del municipi han de respectar les plantes, animals i instal·lacions
existents i evitar causar-hi qualsevol mena de desperfecte i de brutícia. També han de respectar el dret de les altres persones
al descans i tranquil·litat que es busca en aquests espais; per la qual cosa s’ha d’evitar l’ús dels aparells, sonors o de joc,
quan pertorbin aquesta tranquil·litat i el clima de relació ciutadana.
4.- En aquestes zones i en tot l’espai públic estan especialment prohibits totes aquelles actuacions que puguin afectar a la seva
conservació i ús, com ara:
a) Trepitjar els talussos, parterres i plantacions llevat de les zones de gespa expressament autoritzades.
b) Pujar als arbres
c) Agafar flors, fruits i plantes
d) Matar animals i dur a terme activitats que perjudiquin la fauna en general.
e) Donar menjar als animals (gats, ànecs, coloms, …)
f) Llençar papers o deixalles fora de les papereres.
g) Encendre o mantenir foc.
h) Quan es tracti d’un espai amb horari de tancament al públic, romandre-hi una vegada estigui tancat
i) Rentar-se, banyar-se o rentar la roba a les fonts públiques, estanys o similars.
j) Rentar o banyar animals a les fonts públiques, estanys o similars
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k) Circular-hi en qualsevol vehicle a motor.
l) Exercir qualsevol treball o comerç a l’interior dels parcs o jardins públics
m) Utilitzar alguna part o element d’aquest espais amb finalitats particulars.
n) Pertorbar la tranquil·litat en espais verds, jardins i espais públics a l’aire lliure utilitzant aparells de música amb altaveus.
o) Qualsevol comportament que pugui malmetre els espais verds.
5.- Totes les persones han de tenir especial cura en mantenir nets els cursos fluvials i les vores dels riu que travessen la ciutat,
a tal efecte queda prohibit qualsevol comportament que vagi en detriment del riu i del seu entorn.
6.- Els jardins, solars, plantacions privades, espais lliures i 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. Cal atendre especialment
la neteja i les condicions higièniques i de salubritat tant pel que fa a herbes com a deixalles, l’estat fitosanitari de les
plantacions i la poda i tractament de l’arbrat.
Article 41.- Règim de sancions
1.- Les conductes que comportin el deteriorament de les zones i espais verds, tenen la consideració d’infracció lleu.
2.- En cas que aquestes conductes generin situacions de risc o perill per a la salut o la integritat física de les persones, tenen
la consideració d’infracció greu.
Article 42.- Intervencions específiques
L’Ajuntament pot netejar subsidiàriament, a càrrec del propietari, aquells solars privats, el propietari dels quals, una vegada
requerit a netejar-los, persisteixi en mantenir-los bruts.
Capítol 8: Paisatge i entorn urbà.
Article 43.- Norma de conducta
1.- El dret de gaudir del paisatge urbà és indissociable del deure de tots el ciutadans de mantenir-lo en condicions de neteja,
polidesa i ornat.
2.- No es permès d’estendre roba a llocs que pengi sobre la via pública o a la mateixa via pública. Aquesta conducta revesteix
un especial retret quan es realitzi en espais d’especial interès paisatgístic o turístic.
3.- Les plantes que pengen sobre la via pública han de regar-se entre les 22:00 a les 06:00 hores i, per raons de seguretat, no es
permès exposar, mantenir o deixar testos o altres elements que pengin sobre la via pública, sense les mesures adequades
de seguretat.
4.- No és permès d’utilitzar els balcons i les terrasses com a magatzem de productes, ja sigui pel risc de sobrepès, per tractar-se
de productes inflamables o bé perquè pel seu volum generin una imatge negativa. Tampoc es permès utilitzar els patis de
llums com a magatzem, pel risc d’incendi que pot comportar.
5.- A l’efecte de preservar les condicions estètiques dels immobles i evitar que caiguin elements sobre la via pública, resta
prohibit instal·lar qualsevol tipus d’antenes, aparell de climatització o altres elements assimilables a les façanes o en llocs
visibles des de la via pública, exceptuant els supòsits expressant autoritzats de conformitat amb la normativa sectorial
d’aplicació.
Article 44.- Règim de sancions
L’incompliment de les normes previstes en aquest capítol té la consideració d’infracció lleu.
Títol IV: NORMES RELATIVES A LA CONSERVACIÓ I NETEJA DE L’ESPAI PÚBLIC.
Capítol 1.- Conservació de l’espai públic
Article 45.- Norma de conducta.
1.- Correspon a l’Ajuntament portar a terme els treballs de reparació i conservació de les vies públiques que són de titularitat
municipal i dels elements que la conformen. Cap persona pot executar aquests treballs o qualssevol altres que comportin
modificacions de la via pública o del seu mobiliari sense autorització expressa de l‘Ajuntament.
2.- Tots els ciutadans tenen l’obligació d’actuar cívicament, respectant els béns i els espais públics.
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3.- Queden prohibides les conductes vandàliques, agressives o negligents en l’ús del mobiliari urbà, així com tots els actes que
suposin un deteriorament dels espais públics i dels seus elements
Article 46.- Règim de sancions
1.- Les conductes agressives que comportin el deteriorament de l’espai públic i del mobiliari urbà, tenen la consideració
d’infracció greu.
2.- En cas que aquestes conductes generin situacions de risc o perill per a la salut o la integritat física de les persones, tenen
la consideració d’infracció molt greu.
3.- La imposició de sancions no exonera a la persona infractora de l’obligació de reparar els danys o perjudicis causats.
Capítol 2.- Neteja de l’espai públic
Article 47.- Neteja de la via pública.
1.- Totes les persones que romanen al terme municipal d’Olot estan obligades a evitar i a prevenir que s’embruti el municipi
en general i els seus espais públics en particular.
2.- Els titulars d’establiments i d’activitats autoritzats a la via pública (fixos o no) com bars, quioscos, ocupacions amb taules
i cadires, llocs de venda i activitats similars, estan obligats a mantenir en condicions adients de netedat, tant les pròpies
instal·lacions com l’espai urbà sotmès a la seva influència. També estan obligats els contractistes d’obres, en tant durin
aquestes.
3.- La neteja de la via pública correspon a l’Ajuntament. Els propietaris dels edificis, dels solars i els titulars dels comerços
situats a les plantes baixes col·laboraran en la neteja de les voreres corresponents a les respectives façanes.
4.- Sense perjudici de les llicències o autoritzacions que en cada cas siguin procedents i amb independència del lloc en
què es desenvolupin, qualsevol activitat que pugui ocasionar l’embrutiment de la via pública determina que els seus
organitzadors, responsables o titulars tinguin l’obligació d’adoptar totes les mesures necessàries per evitar aquest
embrutiment. De la mateixa manera estan obligats a netejar la part de la via pública i els seus elements estructurals que
s’haguessin vist afectats per l’activitat i a retirar els materials residuals. L’Ajuntament pot exigir una fiança en metàl·lic
o un aval bancari per l’import del servei subsidiari de neteja que previsiblement els correspongui d’efectuar com a
conseqüència de l’embrutiment produït per la celebració de l’acte públic.
Article 48.- Règim de sancions
1.-Les conductes que comportin l’embrutiment de l’espai públic tenen la consideració d’infracció lleu. En atenció a la intensitat
de l’embrutiment, la infracció pot classificar-se de greu.
2.- En cas que aquestes conductes generin situacions de risc o perill per a la salut o la integritat física de les persones, tenen
la consideració d’infracció molt greu.
Article 49.- Intervencions específiques
En el supòsit que la conducta infractora s’hagi realitzat a l’empara d’una autorització municipal prèvia, aquesta autorització
pot ser retirada, temporal o definitivament, en el marc del corresponent procediment sancionador. En tot cas, els agents de
l’autoritat poden parar immediatament l’activitat infractora de què es tracti.
Capítol 3.- Grafits, pintades i altres expressions gràfiques
Article 50.- Norma de conducta.
Es prohibeix realitzar tota mena de grafits, pintades o qualsevol altra expressió gràfica similar sobre qualsevol element de
l’espai públic, així com a l’interior o exterior d’equipaments municipals, infraestructures o elements d’un servei públic i
instal·lacions en general, inclosos transport públic, mobiliari urbà i béns i elements de domini públic, arbres i jardins, i tots
aquells espais que puguin entrar en la denominació genèrica de vies públiques, d’edificis públics o d’altres espais destinats a
l’ús o al servei públic. Queden exclosos els murals artístics que es realitzin amb autorització municipal.
Article 51.- Règim de sancions
1.- La realització de grafits, pintades o altres expressions gràfiques similars, llevat que no constitueixin una infracció més greu,
té la consideració d’infracció lleu.
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2.- Té la consideració d’infracció greu la realització de grafits o pintades en monuments o edificis protegits o catalogats.
També tenen la consideració d’infracció greu els grafits o les pintades que es realitzin en vehicles de transport públic,
en senyals de trànsit o d’identificació o en qualsevol element del mobiliari urbà, quan comporti la inutilització o pèrdua
total o parcial de funcionalitat de l’element. La mateixa consideració tindran quan l’escrit contingui frases o paraules
de menyspreu a la dignitat de les persones o de contingut discriminatori, sigui xenòfob, racista, sexista o homòfob o de
qualsevol altre condició o circumstància personal o social.
Article 52.- Intervencions específiques
1.- Els agents de l’autoritat procediran a la intervenció cautelar dels materials o mitjans emprats per fer els grafits o les
pintades. Igualment, quan s’escaigui, comminaran a la persona infractora a què netegi els grafits o les pintades, sense
perjudici de la sanció que pugui correspondre per la infracció comesa.
2.- L’Ajuntament, subsidiàriament, pot netejar o reparar els danys causats per les infraccions, amb càrrec a la persona o
persones responsables, sense perjudici de la imposició de les sancions corresponents i rescabalant-se, en tot cas, de les
despeses que comporti aquesta neteja o reparació.
Capítol 4.- Pancartes, cartells i fullets i altres elements publicitaris.
Article 53.- Norma de conducta.
1.- Es prohibeix la col·locació de pancartes, cartells, adhesius, papers enganxats o qualsevol altra forma de publicitat, anunci
o propaganda fora dels llocs habilitats a l’efecte per l’Ajuntament d’Olot.
2.- La col·locació de cartells, rètols i pancartes en edificis i instal·lacions municipals, en qualsevol espai públic o element del
paisatge i el mobiliari urbà o natural requereix autorització municipal expressa. També és necessària autorització municipal
per col·locar pancartes o cartells que volin sobre l’espai públic. Els titulars de l’autorització seran els responsables de la
retirada dels elements instal·lats i de retornar l’espai públic o el mobiliari urbà al seu estat anterior, de conformitat amb les
indicacions dels serveis municipals.
3- La col·locació de cartells en els monòlits informatius repartits per la ciutat no requereix autorització municipal. Per tal
de garantir el major nombre possible d’informació, no es podrà ocupar per un mateix cartell de mida A3 (420 x 297 mm)
aproximadament, ja sigui horitzontal o vertical, i amb un màxim d’un cartell per cada cara del monòlit.
4.- Es prohibeix la col·locació de publicitat a la part exterior dels vidres dels vehicles, així com escampar i llençar a la via
pública i en la resta d’espais públics sotmesos a aquesta ordenança qualsevol tipus de fulletons o papers publicitaris. En el
repartiment de publicitat domiciliària no es pot deixar la propaganda fora del recinte de la porteria o vestíbul dels edificis.
5.- Les persones físiques o jurídiques que promoguin la contractació o difusió del missatge publicitari o les que figuri
anunciades a les pancartes, cartells, fulletons o altres suports publicitaris respondran directament i solidàriament de les
infraccions precedents amb l’autor material del fet.
6.- La publicitat sonora requereix autorització municipal expressa.
Article 54.- Règim de sancions
1.- La col·locació o enganxada de cartells, adhesius o qualsevol altra forma de publicitat, anunci o propaganda fora dels llocs
habilitats a l’efecte, llevat que no constitueixi una infracció més greu, té la consideració d’infracció lleu.
2.- Té la consideració d’infracció greu la col·locació o enganxada de cartells, adhesius o qualsevol altra forma de publicitat,
anunci o propaganda en edificis i instal·lacions municipals o en monuments o edificis protegit o catalogats. També té la
consideració d’infracció greu la col·locació o enganxada de cartells, adhesius o qualsevol altra forma de publicitat, anunci o
propaganda fora dels llocs habilitats a l’efecte, quan es faci de forma que impossibiliti la correcta visió de senyals de trànsit
o impedeixi la correcta circulació de vehicles o vianants.
Article 55.- Intervencions específiques
1.- Els agents de l’autoritat, quan sigui possible, comminaran a la persona infractora a què procedeixi a retirar el material i a
reparar els danys efectuats per la col·locació, sense perjudici de la sanció que pugui correspondre per la infracció comesa.
2.- L’Ajuntament retirarà i intervindrà cautelarment els elements de propaganda o publicitat, amb càrrec a la persona o
persones responsables, sense perjudici de la imposició de les sancions corresponents i rescabalant-se, en tot cas, de
les despeses que comporti aquesta retirada. En cas que aquestes persones no recullin el material retirat, l’Ajuntament
procedirà a la seva destrucció.
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Títol V: NORMES RELATIVES A L’ACTUACIÓ DELS CIUTADANS EN CAS D’EMERGÈNCIA.
Article 56: Norma de conducta.
1.- El comportament dels ciutadans en situacions d’emergència, com inundacions, incendis, nevades, fuites tòxiques o
qualsevol altra situació excepcional que comporti evacuació o confinament, s’ha adequar en cada moment a les normes de
civisme i col·laboració ciutadanes. En tot cas, s’estarà al que disposin els plans bàsics d’emergència específics, així com al
que estableixi la normativa en matèria de protecció civil.
2.- En cas de produir-se alguna desgràcia i/o catàstrofe natural, l’Alcaldia pot disposar, si ho estima necessari, dels mitjans
públics i privats que puguin ser d’utilitat i d’aplicació a l’emergència decretada i els seus titulars restaran obligats a
la prestació ordenada. S’estableix el deure de col·laboració d’entitats públiques i privades i dels ciutadans, en aquelles
situacions de simulacre necessàries per a la correcta implantació dels plans de protecció civil.
3.- En cas de nevada, l’Ajuntament és l’encarregat de netejar la calçada de les principals vies de circulació, mentre que els
ciutadans són responsables de la neteja de la neu i del glaç acumulats a la part de la vorera del davant de la seva façana.
En qualsevol cas, s’ha de deixar net un espai suficient entre la façana i la neu apilonada pel pas còmode dels vianants.
4.- Els serveis municipals poden desallotjar de la via pública les persones o retirar els béns quan raons de seguretat o de salut
així ho aconsellin. En el cas que la situació climàtica o altres circumstàncies posin en perill la integritat física de les persones
que romanen a la via pública, els serveis municipals els desallotjaran, transportant-los a instal·lacions adients.
Article 57.- Règim de sancions
1.- L’incompliment de les obligacions establertes en el cas de nevades té la consideració d’infracció lleu.
2.- Sens perjudici que els fets siguin constitutius d’infracció penal, l’incompliment de les obligacions d’aquest títol que generin
situacions de risc o perill per a la salut o la integritat física de les persones, tenen la consideració d’infracció greu o molt
greu, en atenció a la magnitud del risc o perill que generin
Títol VI: DISPOSICIONS COMUNES SOBRE RÈGIM SANCIONADOR I ALTRES MESURES D’APLICACIÓ.
Capítol 1: DISPOSICIONS GENERALS
Article 58.- Funcions de la Policia Municipal i dels Mossos d’Esquadra.
1.- La Policia Municipal és l’encarregada de vetllar pel compliment d’aquesta ordenança, de denunciar les conductes que hi
siguin contràries i d’adoptar les altres mesures que s’hi preveuen.
2.- De conformitat amb el Conveni de coordinació i col·laboració en matèria de seguretat pública i policia entre el Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot, la Policia de la Generalitat de Catalunya-Mossos d’Esquadra
també col·laborarà en l’aplicació d’aquesta ordenança.
Article 59.- Deure de col·laboració ciutadana.
1.- Tota persona que és a Olot té el deure de col·laborar amb les autoritats municipals o els seus agents per tal de preservar les
relacions de convivència ciutadana i civisme a la ciutat.
2.- En els àmbits de la convivència ciutadana i el civisme, i salvaguardant tots els drets previstos a l’ordenament jurídic, no
es permeten les següent conductes:
a.- Negar-se o resistir-se a les tasques d’inspecció o control de l’Ajuntament.
b.- Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació requerida pels funcionaris actuants en compliment
de les seves funcions.
c.- Subministrar als funcionaris actuants, en compliment de les seves tasques d’inspecció, control o sanció, informació o
documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error.
d.- Incomplir les ordres o els requeriments específics formulats per les autoritats municipals o els seus agents.
e.- Menysprear o pertorbar a les autoritats o als seus agents en l’exercici de les seves funcions en aplicació de la normativa de
convivència.
Article 60.- Denúncies ciutadanes
1.- Tota persona pot presentar denúncies per posar en coneixement de l’Ajuntament l’existència d’un determinat fet que
pugui ser constitutiu d’una infracció a aquesta ordenança.
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2.- Les denúncies han d’expressar la identitat de la persona o persones que les presenten, el relat dels fets que poguessin
constituir infracció, el lloc, la data de la seva comissió i, quan sigui possible, la identificació de les persones presumptament
responsables.
Article 61.- Responsabilitat per conductes comeses per menors d’edat.
1.- Quan les persones infractores d’aquesta ordenança siguin menors d’edat, amb la finalitat de protegir els seus drets i el seu
desenvolupament i formació, es poden substituir les sancions pecuniàries per mesures correctores, com ara, la realització
de treballs en benefici de la comunitat. Aquestes mesures s’adoptaran de manera motivada en funció del tipus d’infracció
i seran proporcionades a la sanció que rebi la conducta infractora. En tot cas, s’ha de demanar la conformitat dels pares o
tutors, que és vinculant.
2.- En tot cas, qualsevol denúncia, incoació d’expedient sancionador o imposició de sanció d’un menor d’edat ha de ser
notificada als seus pares o tutors.
3.- El pares o tutors dels menors són responsables dels danys produïts per les infraccions comeses pels menors d’edat que
depenguin d’ells.
Capítol 2: RÈGIM SANCIONADOR.
Article 62.- Infraccions
1.- Constitueixen infraccions administratives les accions i les omissions que contravinguin les obligacions establertes en
aquesta ordenança, sigui a títol de dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple inobservança.
2.- Les infraccions a aquesta Ordenança es classifiquen en molt greus, greus i lleus.
Article 63.- Infraccions molt greus
1.- Són infraccions molt greus aquelles conductes que apareguin definides amb aquesta classificació en la present ordenança i
les que, en aplicació dels criteris establerts en la legislació de règim local, puguin tenir aquesta classificació.
2.- També té la consideració de falta molt greu la reincidència en la comissió d’infraccions greus en els darrers dotze
mesos.
Article 64.- Infraccions greus
1.- Són infraccions greus aquelles conductes que apareguin definides amb aquesta classificació en la present ordenança i les
que, en aplicació dels criteris establerts en la legislació de règim local, puguin tenir aquesta classificació.
2.- També té la consideració de falta greu la reincidència en la comissió d’infraccions lleus en els darrers dotze mesos.
Article 65.- Infraccions lleus
1.- Són infraccions lleus aquelles conductes que apareguin definides amb aquesta classificació en la present ordenança i les
que, en aplicació dels criteris establerts en la legislació de règim local, puguin tenir aquesta classificació.
2.- Qualsevol altra infracció de les de les disposicions d’aquesta Ordenança que no hagi estat tipificada de greu o molt
greu.
Article 66.- Procediment sancionador.
El procediment per a la imposició de les sancions determinades en aquesta ordenança ha d’ajustar-se al que estableixen
les normes i els principis del procediment administratiu sancionador establerts per la legislació sobre el procediment
administratiu comú i per la normativa catalana sobre el procediment sancionador.
Article 67.- Sancions
1.- Les infraccions molt greus a aquesta ordenança es sancionen amb multa de fins a 3.000 EUR.
2.- Les infraccions greus es sancionen amb multa de fins a 1.500 EUR.
3.- Les infraccions lleus es sancionen amb multa de fins a 750 EUR.
4.- Les infraccions a aquesta ordenança poden ser sancionades, alternativament a la sanció pecuniària o conjuntament amb
aquesta, amb la retirada temporal o definitiva de l’autorització municipal.
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Article 68.- Graduació de les sancions.
1.- La imposició de les sancions previstes en aquesta ordenança es guia per l’aplicació del principi de proporcionalitat i, en
tot cas, ha de tenir en compte els criteris de graduació següents, que poden ser valorats separadament o conjuntament:
a.- La intensitat de la pertorbació o dels danys causats.
b.- L’existència d’intencionalitat.
c.- La reincidència
d.- El benefici derivat de la infracció.
e.- La capacitat econòmica de la persona infractora
2.- Els criteris enunciats en el paràgraf anterior també s’han de tenir en compte quan, de conformitat amb aquesta ordenança,
s’imposin sancions no pecuniàries, a l’efecte de determinar els seu contingut i durada.
Article 69.- Responsabilitat.
En cas que, després de les oportunes investigacions per individualitzar la persona o persones infractores, no sigui possible
determinar el grau de participació dels diversos subjectes que hagin intervingut en la comissió de la infracció, la responsabilitat
serà solidària.
Article 70.- Substitució de multes.
1.- En les infraccions lleus, es pot substituir la sanció de multa per la realització de treballs en benefici de la comunitat.
2.- La realització de treballs en benefici de la comunitat, han de ser adoptades amb el consentiment previ de l’interessat com
a alternativa a les sancions d’ordre pecuniari, llevat que la llei imposés el seu caràcter obligatori. En cas que la persona
infractora sigui menor d’edat s’ha de demanar la conformitat als pares o tutors, que és vinculant.
3- En cas d’incompliment de les mesures substitutòries, procedeix la imposició de la corresponent sanció pecuniària, en funció
de la tipificació de la infracció comesa.
Article 71.- Potestat sancionadora.
La potestat sancionadora per a les infraccions tipificades en aquesta ordenança, correspon a l’Alcalde, sense perjudici de la
seva delegació en altres regidors de la Corporació.
Article 72.- Apreciació de delicte o falta penal.
Quan les conductes a què es refereix aquesta ordenança poguessin constituir infracció penal, es remetran a l’autoritat judicial
que correspongui les actuacions practicades.
Article 73.- Prescripció i caducitat.
La prescripció i la caducitat es regeix per la legislació administrativa sancionadora general, sense perjudici del que disposa
la legislació sectorial
Capítol 3: REPARACIÓ DE DANYS
Article 74.- Reparació de danys.
1.- La imposició de les sancions que corresponguin per l’incompliment d’aquesta ordenança no exonera la persona infractora
de l’obligació de reparar els danys o perjudicis causats.
2.- L’Ajuntament, subsidiàriament, pot reparar els danys o perjudicis causats per les infraccions, amb càrrec a la persona o
persones responsables, sense perjudici de la imposició de les sancions corresponents i rescabalant-se, en tot cas, de les
despeses que comporti aquesta reparació.
Article 75.- Substitució de la reparació dels danys.
1.- L’Ajuntament pot substituir, en la resolució o posteriorment, la reparació econòmica dels danys i els perjudicis causats als
béns de domini públic municipal per altres reparacions equivalents en espècie consistents en la realització de treballs a la

Administració Local Ajuntaments

Núm. 131 – 9 de juliol de 2013

Pàg. 158

comunitat, sempre que hi hagi consentiment previ dels interessats tret que la llei imposés el seu caràcter obligatori. En cas
que la persona infractora sigui menor d’edat s’ha de demanar la conformitat als pares o tutors, que és vinculant.
2- En cas d’incompliment de les mesures substitutòries, procedeix la reparació econòmica dels danys causants de conformitat.
Capítol 4: MESURES ADMINISTRATIVES
Article 76.- Mesures de policia administrativa directa
1.- Els agents de l’autoritat exigiran en tot moment el compliment immediat de les disposicions previstes en aquesta ordenança
i, sense perjudici de procedir a denunciar aquelles conductes antijurídiques, poden requerir verbalment a les persones que
no respectin les normes a cessar la seva actitud o comportament advertint-los que en cas de resistència poden incórrer en
responsabilitat criminal de desobediència. En cas de resistència a aquests requeriments, les persones infractores poden ser
desallotjades, respectant en tot cas el principi de proporcionalitat.
2.- A efectes de poder incoar el corresponent procediment sancionador, els agents de l’autoritat requeriran a la persona
presumptament responsable que s’identifiqui, advertint-los que les conductes obstruccionistes a l’actuació dels agents de
l’autoritat poden arribar a ser constitutives de responsabilitat criminal
Article 77.- Mesures provisionals.
1.- Iniciat l’expedient sancionador, mitjançant acord motivat, es poden adoptar les mesures provisionals imprescindibles pel
normal desenvolupament del procediment, per evitar la comissió de noves infraccions o assegurar el compliment de la
sanció que pogués imposar-se. Aquestes mesures poden consistir en qualsevol de les previstes en la normativa general i
sectorial aplicable en cada cas, i han de ser proporcionades a la naturalesa i a la gravetat de la infracció.
2.- Quan la Llei així ho prevegi, les mesures provisionals es poden adoptar amb anterioritat a la iniciació de l’expedient
sancionador.
3.- En qualsevol cas, els agents de l’autoritat poden retirar i intervenir cautelarment els instruments o objectes emprats en la
comissió d’infraccions a aquesta ordenança.
Article 78.- Comissos.
1.- Els agents de l’autoritat poden comissar els estris i el gènere objecte de la infracció o que serviren, directa o indirectament,
per a la seva comissió, així com els diners, fruit o productes obtinguts amb l’activitat infractora, els quals quedaran sota
la custòdia municipal mentre sigui necessari per a la tramitació del procediment sancionador o mentre perdurin les
circumstàncies que varen motivar el comís. Si es tracta de béns fungibles, es destruiran o se’ls donarà la destinació que
sigui adient.
2.- Una vegada resolt l’expedient sancionador amb resolució ferma i transcorreguts dos mesos sense que el titular hagi
recuperat els objectes comissats es procedirà a la seva destrucció o es lliuraran gratuïtament a entitats sense afany de
lucres amb finalitats socials.
3.- Les despeses ocasionades pel comís són a càrrec de qui hagi causant les circumstàncies que han provocat el comís.
Article 79.- Mesures d’execució forçosa.
Per a l’execució forçosa de les resolucions de l’Ajuntament es poden imposar multes coercitives, d’acord amb el que disposa
la legislació vigent.
DISPOSICIONS ADDICIONALS.
PRIMERA.- Quadre de sancions.
1.- S’estableix un quadre de sancions per a determinades infraccions de caràcter lleu a la present Ordenança, que es recullen
a l’Annex I d’aquesta norma municipal.
2.- Es faculta a la Junta de Govern Local per actualitzar i revisar el quadre d’infraccions, que figura com a annex I d’aquesta
Ordenança.
SEGONA.- Relació d’activitats commutadores
1.- Les mesures alternatives o complementàries de la sanció econòmica i a la reparació de danys, prevista en aquesta ordenança
seran les següents:
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a) Reparació dels danys causats
b) Col·laboració amb la Brigada Municipal
c) Col·laboració amb els serveis de neteja municipals
d) Col·laboració amb l’àrea de Joventut i Esports
e) Col·laboració amb la Policia Municipal
f) Col·laboració amb el Consorci de Benestar Social
g) Col·laboració amb altres departaments de l’Ajuntament
2.- Es faculta a la Junta de Govern Local per aprovar un protocol d’actuació que reguli l’exercici d’aquestes mesures alternatives
o complementàries de la sanció econòmica.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
A l’entrada en vigor d’aquesta ordenança queda derogada qualsevol disposició anterior d’igual o inferior rang normatiu
que s’oposi al seu contingut i, en especial, l’Ordenança de Convivència i via pública, aprovada definitivament pel Ple de
l’Ajuntament d’Olot, en sessió de data 25 de gener de 2007.
DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA.- Ordenances municipals específiques.
L’Ajuntament d’Olot disposa de diverses ordenances municipals específiques en matèries que tenen una incidència directa
en la regulació de la convivència ciutadana i que, en atenció a criteris d’especialització, seran d’aplicació preferent. Aquestes
ordenances són:
a.- L’Ordenança municipal per a la instal·lació de terrasses, aprovada pel Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió de 28 de juny
de 2012 i publicada en el BOP, núm. 182, de 20 de setembre de 2012.
b.- L’Ordenança reguladora de sorolls i vibracions, aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió de 23
de febrer de 2012 i publicada en el BOP, núm. 52, de 14 de març de 2012.
c.- L’Ordenança municipal de circulació, aprovada pel Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió de 28 d’octubre de 2010 i publicada
en el BOP, núm. 11, de 18 de gener de 2011 i la seva posterior modificació, aprovada pel Ple de l’Ajuntament d’Olot, en
sessió de 28 de juny de 2012 i publicada en el BOP, núm. 177, de 13 de setembre de 2012.
d.- L’Ordenança de control i tinença d’animals domèstics, aprovada pel Consell Comarcal de la Garrotxa, en data 28 de
setembre de 2004 (BOP, núm. 207/26-10-2004) i que és d’aplicació en el municipi d’Olot, per acord del Plenari de la
Corporació de data 28 d’octubre de 2004 (BOP, núm. 32/25-01-2005) i les seves posteriors modificacions.
e.- L’Ordenança general de gestió de residus, aprovada pel Ple de l’Ajuntament d’Olot en sessió de data 17 de gener de 2002
i publicada al BOP, núm. 64, de 3 d’abril de 2002 i les seves posteriors modificacions.
f.- L’Ordenança municipal d’obres a la via pública, aprovada pel Ple de l’Ajuntament d’Olot en sessió de data 27 d’abril de
1995 i publicada al BOP, núm. 70, de 25 de maig de 1995.
SEGONA.- Normativa de referència.
Les referències a la diferent normativa estatal i autonòmica que apareix en aquesta Ordenança també s’entén feta a la
normativa que la substitueixi.
TERCERA.- Entrada en vigor.
Aquesta ordenança entrarà en vigor als quinze dies hàbils d’haver-se publicat íntegrament el seu text al Butlletí Oficial de la
província de Girona.
ANNEX I: QUADRE DE SANCIONS.
RELACIÓ D’INFRACCIONS TIPIFICADES DE L’ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA
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ARTICLE

INFRACCIÓ

TÍTOL II: NORMES DE COMPORTAMENT A L’ESPAI PÚBLIC

PREU

GRAU

100

LLEU

300

LLEU

300

LLEU

CAPÍTOL 1: NORMES RELATIVES A LES PERSONES
4.4
4.5
4.6
9.1
9.2

12.1
14.1
14.3

14.4

Pertorbar el descans o la tranquil·litat dels veïns mitjançant el funcionament d’aparells domèstics de qualsevol mena,
d’instruments musicals o d’altres aparells sonors; així com mitjançant cants, crits o qualsevol altre acte molest.

No vetllar els propietaris dels locals d’oci pel descans dels veïns.

No vetllar els organitzadors de festes populars, culturals o esportives perquè durant la seva celebració es compleixen
les condicions de l’autorització municipal i es respectin les prescripcions d’aquesta ordenança municipal.

CAPÍTOL 3: MENDICITAT I ACTIVITATS FRAUDULENTES

Efectuar una conducta que, sota l’aparença de mendicitat, representa una actitud enganyosa, coactiva o d’assetjament,
o que obstaculitzi o impedeixi de manera intencionada el lliure trànsit de les persones i vehicles per la via i els espais
públics.

Exercici de la mendicitat en la via i espais públics de tot el terme municipal

50

LLEU

300

LLEU

Fer les necessitats fisiològiques, com ara defecar, orinar, vomitar, i escopir, a la via i espais públics

100

LLEU

80

LLEU

300

LLEU

300

LLEU

300

LLEU

300

LLEU

300

LLEU

CAPÍTOL 4: NECESSITATS FISIOLÒGIQUES

CAPÍTOL 5: CONSUM DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES

Consumir begudes alcohòliques a la via i als espais públics, fora dels establiments i altres espais expressament autoritzats.

No vetllar els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica, esportiva o de qualsevol
altra mena perquè, durant la seva celebració, no es produeixin les conductes de consum de begudes alcohòliques fora
dels espais autoritzats, descrites en el capítol 5.

No vetllar els propietaris d’establiments públics, destinats a la venda o al consum de begudes alcohòliques, per tal que
no s’efectuï el consum d’aquestes begudes o de qualsevol altra dispensada per l’establiment, a l’exterior immediat del
mateix o fora de les terrasses degudament autoritzades
TÍTOL III: NORMES RELATIVES A L’ÚS DE L’ESPAI PÚBLIC
CAPÍTOL 1: ÚS DE L’ESPAI PÚBLIC

17.2
17.3
17.4
17.5.a
17.5.b
17.5.c

17.5.d
17.5.e

Fer un ús de l’espai públic i dels seus elements de manera que impedeixi o dificulti la utilització o el gaudi per a la
resta de ciutadans, o que deteriorin o malmetin l’espai públic, o puguin generar molèsties.

Ocupar la via i els espais públics amb terrasses de bar, barres, quioscs, barraques, parades i altres instal•lacions
semblants, sense autorització municipal o incomplint els condicionants i limitacions de dimensions, l’horari, tipus de
mobiliari o de qualsevol altre tipus

Utilitzar els espais públics per a festes, celebracions i altres actes lúdics i/o esportius, sense l’autorització municipal,
o incomplint les condicions que se li hagin imposat, en atenció a l’acte de què es tracti.

Utilitzar la via pública com a magatzem o com aparador de productes, llevat que, en aquest darrer supòsit, es disposi
d’autorització municipal específica

Utilitzar la via pública per exercir-hi oficis o treballs, llevat de que es disposi d’autorització municipal específica.

150

LLEU

150

LLEU

Acampar o dormir a les vies o espais públics

Qualsevol altre ús impropi de l’espai públic que afecti o impedeixi l’ús comú general dels altres ciutadans o que
malmeti o deteriori l’espai públic

150

LLEU

150

LLEU

Practicar jocs i esports als espais públics no habilitats a l’efecte o que no comptin amb autorització municipal expressa,
quan pertorbin els drets dels veïns o dels altres usuaris de l’espai públic

50

LLEU

Fer juguesques a la via i espais púbics, que comportin apostes amb diners o béns, llevat d’autorització específica

500

LLEU

Fer ús de pirotècnia a la via pública de productes de la 3a categoria del Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria,
exceptuant els articles del tipus font, coets i bateries.

100

LLEU

150

LLEU

Causar danys sobre bens i mobiliari, públic o privat, durant la utilització de material piritècnic.

300

LLEU

Fer venda ambulant de qualsevol mena de producte a la via o espai públic, sense l’autorització municipal específica

150

LLEU

Anar despullat pels espais públics, llevat d’aquells llocs públics on per autorització municipal concreta, estigués
autoritzada aquesta pràctica.

300

LLEU

50

LLEU

500

LLEU

Netejar vehicles a la via pública

80

LLEU

CAPÍTOL 2: ÚS INADEQUAT DE L’ESPAI PÚBIC PER A JOCS
20.2
23
26.1
26.2
26.4
29
32.1
32.2
35

CAPÍTOL 3: JUGUESQUES

CAPÍTOL 4: ÚS DE MATERIAL PIROTÈCNIC A LA VIA I ESPAIS PÚBICS

Fer ús de material pirotècnic a la via pública, fora de les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, de les festes de barri i de
celebracions esportives, culturals o socials rellevants, sense autorització municipal.

CAPÍTOL 5: VENDA AMBULANT

CAPÍTOL 6: ALTRES CONDUCTES QUE PODEN AFECTAR LA SEGURETAT DELS ESPAIS PÚBLICS

Transitar o estar-se en els espais públics només en banyador o una altra peça de roba similar, tret de les piscines o
aquells altres llocs on sigui normal o habitual estar-s’hi amb només aquesta peça de roba

Executar o fer executar a una altra persona actes d’exhibició obscena.
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ARTICLE
37
40.4.a

40.4.b

40.4.c

40.4.d

40.4.e

40.4.f

40.4.g

40.4.h

40.4.i

INFRACCIÓ

Oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis sexuals retribuïts a l’espai públic. Mantenir
relacions sexuals a l’espai públic, ja sigui mitjançant retribució o no.

CAPÍTOL 7: ZONES I ESPAIS VERDS

Trepitjar els talussos, parterres i plantacions llevat de les zones de gespa expressament autoritzades

Pujar als arbres

Agafar flors, fruits i plantes

Donar menjar als animals

Encendre o mantenir foc, sense autorització

40.4.m
40.4.n
40.4.o

40.5
40.6
43.2
43.3
43.4

43.5

50

LLEU

150

LLEU

100

150

Circular amb qualsevol vehicle a motor per zones verdes

Utilitzar alguna part o element d’aquest espais amb finalitats particulars.

Qualsevol comportament que pugui malmetre els espais

Efectuar qualsevol comportament que vagi en detriment del riu i del seu entorn

LLEU

LLEU

LLEU

LLEU

LLEU

LLEU

150

LLEU

150

LLEU

150

Pertorbar la tranquil·litat en espais verds, jardins i espais públics a l’aire lliure utilitzant aparells de música amb
altaveus

LLEU

50

100

Rentar-se, banyar-se o rentar la roba a les fonts públiques, estanys o similars.

Exercir qualsevol treball o comerç a l’interior dels parcs o jardins públics

40.4.k

LLEU

50

Romandre en un espai públic amb horari de tancament, fora de l’horari d’obertura

40.4.l

500

50

Llençar papers o deixalles fora de les papereres

Rentar o banyar animals a les fonts públiques, estanys o similars

GRAU

50

Matar animals i dur a terme activitats que perjudiquin la fauna en general

40.4.j

PREU

LLEU

100

LLEU

50

LLEU

150

LLEU

150

LLEU

150

LLEU

50

LLEU

50

LLEU

100

LLEU

150

LLEU

Actuar de manera incívica, sense respectar els béns i els espais públics

100

LLEU

Embrutar l’espai públic

150

LLEU

300

LLEU

No mantenir la neteja de les voreres corresponents, els propietaris dels edificis, solars, titulars de comerços situats a
les plantes baixes i els contractistes d’obres, en tant durin aquetes.

300

LLEU

Efectuar pintades i/o grafits a llocs no autoritzats

150

LLEU

Col·locar pancartes, cartells, adhesius, papers enganxats o qualsevol altra forma de publicitat, anunci o propaganda
fora dels llocs habilitats

150

LLEU

300

LLEU

100

LLEU

100

LLEU

150

LLEU

No mantenir en els jardins, solars i plantacions privades la neteja pel que fa a herbes com a deixalles, l’estat fitosanitari
de les plantacions i la poda i tractament de l’arbrat

CAPÍTOL 8: CONSERVACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

Estendre roba a llocs que pengi sobre la via pública o a la mateixa via pública

Regar les plantes que pengen sobre la via pública fora de l’horari permés, entre les 22:00 a les 06:00 hores. Mantenir o
deixar testos o altres elements que pengin sobre la via pública, sense les mesures adequades de seguretat

Utilitzar els balcons i les terrasses com a magatzem de productes, ja sigui pel risc de sobrepès, per tractar-se de productes inflamables o bé perquè pel seu volum generin una imatge negativa. Tampoc es permès utilitzar els patis de
llums com a magatzem.

Instal·lar qualsevol tipus d’antenes, aparell de climatització o altres elements assimilables a les façanes o en llocs visibles des de la via pública, exceptuant els supòsits expressant autoritzats de conformitat amb la normativa sectorial
d’aplicació.
TÍTOL IV: NORMES RELATIVES A LA CONSERVACIÓ I NETEJA DE L’ESPAI PÚBLIC

45.2
47.1
47.2
47.3
50
53.1
53.2
53.3
53.4
53.6

CAPÍTOL 1: CONSERVACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
CAPÍTOL 2: NETEJA DE L’ESPAI PÚBLIC

No mantenir, els titulars d’establiments i d’activitats autoritzats a la via pública, en condicions adients de netedat, tant
les pròpies instal·lacions com l’espai urbà sotmès a la seva influència.

CAPÍTOL 3: GRAFITS, PINTADES I ALTRES EXPRESSIONS GRÀFIQUES

CAPÍTOL 4: PANCARTES, CARTELLS, FULLETS I ALTRES ELEMENTS PUBLICITARIS

No retirar els titulars de l’autorització els elements instal•lats, no deixant l’espai públic o el mobiliari urbà al seu estat
anterior

Ocupar els monòlits informatius amb un o més cartells de mida superior a A3, horitzontal o vertical, en cadascuna
de les cares dels monòlits

Col·locar publicitat a la part exterior dels vidres dels vehicles, així com escampar i llençar a la via pública i en la resta
d’espais públics qualsevol tipus de fulletons o papers publicitaris. Deixar en el repartiment de publicitat domiciliària
la propaganda fora del recinte de la porteria o vestíbul dels edificis.

Efectuar publicitat sonora sense autorització municipal expressa.
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