ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA, PROTECCIÓ DEL MEDI
I US DE LA VIA PUBLICA.

TÍTOL PRIMER
NORMES RELATIVES A LES PERSONES
CAPÍTOL I : DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA
Article 1.- El present capítol d'aquesta ordenança té per objecte regular el comportament de totes
les persones i col·lectius d'aquest municipi, a l'efecte d'aconseguir la lliure iniciativa i pacífica
convivència de tots els ciutadans, presidida pels principis de respecte i tolerància del nostre
sistema democràtic.
Article 2.- Queden prohibides totes les actituds individuals o col·lectives que vagin contra la
dignitat de les persones. Els que conculquin aquesta, de fet o de paraula, atemptant contra la
convivència ciutadana, seran sancionats d'acord amb la present ordenança, sens perjudici de
les accions judicials que procedeixin.
Constituirà un agreujant d'aquestes conductes, quan afectin a autoritats, gent gran,
discapacitats o menors.
Article 3.- Queda prohibida la mendicitat. Els agents de l'autoritat identificaran, de forma
reglamentària, a les persones que la practiquin, i d'acord amb el Departament de Serveis
Socials d'aquest Ajuntament o, en el seu cas, d'altres administracions públiques, adoptaran les
mesures que siguin pertinents.

L'incompliment d'aquesta norma, pel que fa als propietaris de cafès, bars i similars, donarà lloc
a la immediata incoació de l'oportú expedient sancionador, que podrà concloure amb la
imposició de multes, i fins i tot, la clausura temporal o definitiva de l'establiment, sens perjudici
de les mesures que poguessin adoptar altres Administracions.
Article 5.- L'autoritat municipal tindrà cura del respecte a les minories ètniques, religioses, o
d'altres presents al municipi i, en qualsevol cas, promoure la tolerància com a principi bàsic de
convivència.
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Article 4.- Els establiments públics destinats a la consumició i venda de begudes, tindran cura
de complir escrupolosament les normes referents als menors, i hauran de col·locar, en llocs
ben visibles, cartells recordant la prohibició de la venda de begudes alcohòliques i tabac als
menors de setze anys. Els responsables de bars i establiments similars procuraran evitar, dins
del possible, l'embriaguesa dels seus clients, restant prohibida especialment, l'embriaguesa i el
consum de droga en llocs públics.

Igualment evitarà amb tots els mitjans al seu abast, qualsevol actitud o pràctica que vulneri el
dret a la intimitat, la pacífica convivència ciutadana, la lliure elecció i l'ús individual o col·lectiu
dels espais i béns públics o privats.
Article 6.- Els ciutadans estaran obligats a complir la present ordenança o altres preceptes
establerts en bans i reglaments, així com a seguir les indicacions dels agents de l'autoritat
municipal en l'exercici de les seves funcions. L'Ajuntament, per la seva part, tindrà cura de
donar a les seves normatives la màxima difusió. Les infraccions o la desobediència seran
sancionades en la forma que correspongui, prèvia tramitació de l'oportú expedient.
TÍTOL SEGON
CAPÍTOL I: NORMES SOBRE L’ÚS DELS ESPAIS I BENS PÚBLICS.

Article 7.- Es consideren espais i béns públics els destinats a l'ús i gaudiment dels ciutadans/es
(places, jardins, parcs, zones forestals, etc.), així com el mobiliari urbà situat en aquest.
Article 8.- És un deure de convivència i de civisme respectar els espais i béns públics, i un dret
el gaudi dels mateixos, i es sancionarà qualsevol acció dirigida al seu ús inapropiat o
deteriorament. De forma concreta queda expressament prohibit:
- Llençar papers o desperdicis fora de les papereres.
- Jugar a pilota o practicar exercicis o activitats no adequats que puguin pertorbar l'ús dels
espais públics o ocasionar danys en aquests.
- Encendre o mantenir foc en zones públiques.
- Banyar-se a les fonts públiques, jugar-hi, rentar-hi, etc.
- Malmetre de qualsevol forma, els arbres, tanques, bàculs o fanals, senyals de tràfic i mobiliari
urbà en general.
- Passejar o trepitjar els parterres o les zones de gespa que no estiguin expressament
autoritzats, collir flors i fruits, etc.
- Fer pintades en qualsevol mobiliari urbà, carrers, voreres o façanes, tant d’edificis públics
com privats.
TÍTOL TERCER
NORMES SOBRE TINENÇA D’ANIMALS
CAPÍTOL I: NORMES DE CARÀCTER GENERAL

2. Amb aquesta intenció, l'Ordenança té en compte les molèsties i els perills que poden
ocasionar els animals, a banda del valor i el benefici que pot representar la seva companyia per
a les persones.
3. L'Ordenança serà d'aplicació supletòria de la Llei de protecció dels animals, de la Llei que
regula l'accés a l'entorn de les persones amb disminució visual acompanyades de gossos pigall
i dels respectius desplegaments.
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Article 9.1. Es regula la tinença d'animals de companyia en el terme municipal d'Ascó.

Article 10.- S'entenen com animals de companyia els que es crien i es reprodueixen amb la
finalitat de viure amb les persones, en especial totes les subespècies i varietats de gats i totes
les subespècies i varietats de gossos. També es consideren animals de companyia
determinades aus i ocells.
Qui posseeix un animal té l'obligació de mantenir-lo en bones condicions higiènico-sanitàries.
Article 11.- Amb caràcter general, s'autoritza la tinença d'animals domèstics als domicilis
particulars sempre que les circumstàncies d'allotjament en l'aspecte higiènic ho permetin i que
no es produeixi cap situació de perill, molèsties o risc sanitari per als veïns o per a altres
persones, i tampoc per al propi animal.

Article 12.- Els propietaris dels animals que conviuen amb ells estan obligats a mantenir-los en
les adequades condicions higièniques i sanitàries. En aquest sentit, han d'estar correctament
desparasitats, allotjats, alimentats, controlats i d'acord amb la legislació específica, vacunats.
Article 13.- Per als animals salvatges aquesta autorització tindrà en compte la perillositat de
l'espècie, les mesures tant de seguretat com les higiènico-sanitàries a adoptar pel propietari i
les molèsties que l'animal pugui ocasionar.
Article 14.- Sens perjudici de les prohibicions contemplades a la legislació sobre protecció dels
animals, es prohibeix:
1. L'entrada d'animals a locals d'espectacles públics esportius i culturals i a qualsevol tipus de
locals destinats a la fabricació, venda, emmagatzematge, transport o manipulació d'aliments.
2. L'entrada i la permanència d'animals a establiments públics i allotjaments sense l'autorització
del seu titular. Encara que disposin d'autorització, els gossos hauran de portar al collar la xapa
identificativa i anar subjectes amb corretja o cadena i proveïts de morrió.
3. La circulació i la permanència d'animals a les piscines públiques.
4. Que eIs animals realitzin Ilurs dejeccions aIs Ilocs destinats aI trànsit, permanència o esbarjo
dels ciutadans. Cas de deposició inevitable, fora dels llocs expressament autoritzats o habilitats
per a aquest fi, el posseïdor de l'animal està obligat a retirar immediatament els excrements i
netejar la part afectada de la via pública o de les façanes del edificis continguts.
5. Des de les 10 de la nit fins a les 8 del matí, deixar en qualsevol lloc animals que amb els
seus sorolls, crits o cants, pertorbin el descans dels veïns.
Durant les hores restants i encara que els animals estiguin a l'interior dels pisos o locals de què
es tracti, també hauran d'ésser retirats pels seus propietaris o encarregats quan notòriament
ocasionin molèsties als altres ocupants de l'immoble.

2. L'Ajuntament, per ell mateix o mitjançant associacions col·laboradores de protecció i defensa
dels animals, podrà comissar els animals de companyia si hi ha indicis que hom els maltracta o
tortura, si presenten símptomes d'agressió física, brutícia o desnutrició o si es troben en
instal·lacions indegudes.
3. L'Ajuntament pot també ordenar l'aïllament o comissar els animals de companyia en el cas
d'haver-los diagnosticat que pateixen malalties transmissibles a l'home, bé per sotmetre'ls a un
tractament curatiu adequat, bé per sacrificar-los si és necessari.
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Article 15.1. En el supòsit d'incompliment greu o persistent de les obligacions establertes en els articles
anteriors, l'administració municipal podrà ordenar el trasllat dels animals a un establiment
adient amb càrrec als propietaris i adoptar qualsevol altra mesura addicional necessària.

Article 16.1. El posseïdor d'un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, és
responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones, a les coses,
a les vies i espais públics i al medi natural en general.
2. El posseïdor d'un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, és
responsable d'adoptar les mesures que calguin per a impedir que eis animals embrutin les vies
i espais públics.
CAPÍTOL II. NORMES SANITÀRIES

Article 17.- Els propietaris d'animals que hagin causat lesions a persones o altres animals estan
obligats a:
1. Facilitar totes les dades de l’animal agressor i els seus propis a la persona agredida o al
propietari de l'animal agredit, als seus representants legals i a les autoritats competents que ho
sol·licitin.
2. Comunicar-ho, en el termini de 24 hores posteriors als fets com a màxim, a la Regidoria de
Governació o a l'òrgan de govern de qui depenguin les competències de salut i posar-se a
disposició de les autoritats municipals.
3. Sotmetre l'animal agressor a observació veterinària obligatòria i seguir les disposicions i
ordres que determini el veterinari.
4. Presentar a l'Ajuntament la documentació sanitària del gos o animal agressor i el certificat
d'observació veterinària, en un termini no superior a les 48 hores.
5. Les despeses originades en els punts anteriors aniran a càrrec del propietari o de la persona
posseïdora de l'animal agressor.
Sense perjudici de les responsabilitats que estableix el Codi Penal per a les persones que
deixen animals en condicions de fer mal, el compliment d'aquest precepte recau, tant sobre el
propietari o posseïdor de l'animal, com sobre qualsevol altra persona que, en absència dels
anteriors, sigui coneixedora dels fets i pugui fer-ho sense risc propi ni de tercers.
Article 18.1. L’autoritat competent pot ordenar, per raons de sanitat animal o de salut pública, la
vacunació o el tractament obligatori dels animals de companyia.

3. L'Ajuntament, d'ofici o a instància de part, mitjançant el servei municipal o veterinaris al
servei de l'Ajuntament, realitzarà les inspeccions que consideri oportunes per tal de vetllar pel
compliment de les normes establertes. Els propietaris o posseïdors d'animals, facilitaran
l'entrada dels serveis municipals o veterinaris, als llocs a on aquests visquin per tal de poder
dur a terme aquesta inspecció.
Article 19.- Els veterinaris de l'administració pública, les clíniques i consultoris veterinaris han
de disposar d'un arxiu amb la fitxa clínica dels animals que hagin estat vacunats o tractats.
Aquest arxiu estarà a disposició de l'autoritat competent.
CAPÍTOL III: NORMES ESPECÍFIQUES PER A GOSSOS
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2. El animals afectats per malalties sospitoses de perill a les persones i els que pateixin
afeccions cròniques d'aquesta mena que siguin inguaribles hauran de ser sacrificats. El sacrifici
s'haurà de fer sota control veterinari i utilitzant mètodes que impliquin el mínim sofriment i
provoquin la pèrdua immediata de la consciència.

Article 20.- Són aplicables als gossos les normes de caràcter general que s'apliquen a tots els
animals.
Article 21.1. Els propietaris de gossos els hauran de censar en el registre que a tal efecte existeix a
l'Ajuntament, dins el termini màxim de tres mesos comptats a partir de la data de naixement o
d'adquisició del animal. L'animal ha de portar necessàriament la seva identificació censal de
manera permanent.
2. La identificació censal de l'animal es realitzarà obligatòriament per un dels sistemes
següents, que s'adaptaran en tot cas a la normativa de la Unió Europea:

a) Tatuatge a la pell per un mitjà que garanteixi el caràcter indeleble,
b) Identificació electrònica mitjançant la implantació d'un microxip de lectura compatible i codi
alfanúmeric,
c) Ressenya completa, com a identificació de caràcter provisional.
3. El marcatge de l'animal haurà de reunir les característiques tècniques que determini el
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat i la persona o entitat
responsable del marcatge lliurarà al propietari o posseïdor de l'animal un document acreditatiu
d'aquest fet.
4. En el moment d'efectuar la inscripció censal, l'Ajuntament facilitarà aI propietari o posseïdor
de l'animal una placa o xapa acreditativa que haurà de portar l'animal, amb el codi del municipi i
el numero de registre censal. El propietari o posseïdor de l'animal hi haurà de fer constar les
seves dades (nom, cognoms, DNI, domicili i telèfon) i el nom de l'animal.
5. Al censar l'animal s'han de facilitar, almenys, les dades del paràgraf anterior i l'espècie, raça,
sexe, data de naixement, sistema utilitzat d'identificació (tatuatge, microxip o ressenya
completa, en cas d'utilitzar-se aquest sistema), i domicili habitual de l'animal. En el cas
d'identificació provisional per ressenya completa també haurà de constar el color, taques
característiques, tipus de pelatge, alçada, forma de les orelles i cua, altres marques o
accidents.
6. Els posseïdors d'animals domèstics de companyia, que ho són per qualsevol títol, estan
obligats a notificar a l'Ajuntament en el qual estigui censat l'animal, en el termini de dos mesos,
la baixa, la cessió o el canvi de domicili de l'animal, així com qualsevol altra modificació de les
dades que figurin en el cens corresponent.
7. Una ordenança fiscal fixarà les taxes que ha de percebre l'Ajuntament pel servei de cens de
gossos.
Article 22.- Cada any s'haurà d'administrar la vacuna antiràbica als gossos, amb caràcter
obligatori. S'haurà de fer constar la vacunació a la tarja sanitària del animal.

2. S'haurà de col·locar en lloc visible un rètol que adverteixi del perill de l'existència d'un gos de
vigilància a l'interior del recinte.
3. S'haurà d'evitar que els lladrucs i gemecs dels gossos molestin als veïns.
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Article 23.1. Els propietaris dels gossos de vigilància hauran de tenir-los de manera que no esdevinguin
perillosos per ais vianants i hauran d'impedir que els animals abandonin el recinte privat i
ataquin les persones que circulen per la via pública.

Article 24.1. A la via pública, els gossos aniran proveïts de cadena o corretja i collar amb placa
identificativa, on hi constarà eI número censal corresponent a cada animal. Els animals
domèstics i de companyia que circulin per les vies públiques han de fer-ho, en tot cas,
acompanyats i conduïts per persones que puguin respondre del comportament de l'animal.
2. Hauran de circular amb morrió tots aquells gossos la perillositat dels quals sigui
raonadament previsible tenint en compte la seva naturalesa i característiques, i també el seu
comportament quotidià.
Article 25.- Com a norma general, és prohibit d'alimentar qualsevol animal a la via pública i,
especialment, aquells que no tenen propietari conegut.
Article 26.-

1. És prohibit que els gossos dipositin les seves dejeccions en els parcs, els jardins i zones
enjardinades.
2. Els titulars o les persones que passegin gossos hauran d'evitar que aquests animals facin
llurs deposicions a la via pública o en algun espai d'ús comú general, i en el supòsit que es
produeixi la deposició, hauran de retirar immediatament els excrements o la brutícia produïda i
netejar el lloc afectat. Si s'infringeix aquesta norma, els agents de l'autoritat municipal podran
requerir el propietari o la persona que condueix l'animal perquè procedeixi a retirar les
dejeccions.
3. Les dejeccions recollides es col·locaran de manera higiènica a les bosses d’escombraries
domiciliàries o als contenidors d'escombraries. És prohibit de dipositar-les a les papereres
públiques i als embornals de la xarxa de clavegueram.
CAPÍTOL IV: SOBRE L'ABANDONAMENT D'ANIMALS
Article 27.1. Es considera que un animal està abandonat si no duu cap identificació de l'origen o del
propietari ni va acompanyat de cap persona.
En aquest supòsit, l'Ajuntament o, si s'escau, l'entitat supramunicipal corresponent, per ell
mateix o mitjançant entitats col·laboradores, es farà càrrec de l'animal i el retindrà fins que sigui
recuperat, cedit o sacrificat. La reclamació d’un animal no controlat i retingut pels Serveis
Municipals comportarà la classificació del mateix així com l’aplicació de la sanció corresponent.
2. El termini per recuperar un animal sense identificació són vuit dies.
3. Si l'animal porta identificació, s'avisarà al propietari, i aquest té un termini de vuit dies per
recuperar-lo, abonant prèviament les despeses que ha originat el manteniment d'aquest. Un
cop transcorregut aquest temps, si el propietari no ha satisfet l'abonament de les despeses,
l'animal es considera abandonat.

Article 28.1. L'entrada d'animals en qualsevol tipus d'establiments dedicats a fabricar, transportar,
emmagatzemar o manipular aliments queda expressament prohibida.
2. Els propietaris d'establiments públics de tota mena, segons el seu criteri, podran prohibir
l'entrada i permanència d'animals als seus establiments. Els gossos pigall queden al marge
d'aquesta prohibició. Amb tot, s'exigirà la correcta identificació de l'animal i aquest haurà d'anar
lligat amb la seva cadena.
Article 29.1. És prohibida la circulació o permanència de gossos i altres animals a les piscines públiques.
2. És prohibida l'entrada de gossos i gats en locals públics, esportius o culturals
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4. Els centres de recollida d'animals abandonats, un cop transcorregut el termini legal per a
recuperar-los, poden sacrificar-los o donar-los en adopció,

CAPÍTOL V: GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS
Article 30.- Definició.
Es consideren gossos potencialment perillosos
1. Els que pertanyen a una de les races següents o llurs encreuaments: bullmastiff, dòberman,
dog argentí, dog de Burdeus, fila brasiler, mastí napolità, pit bull, presa canari, rottweiler,
Staffordshire bullterrier, terrierde Staffordshire americà, tosa japonès i Akita Inu. Aquest llistat
pot ser modificat per l'autoritat competent.

2. Aquells que, per les seves característiques racials, i d'acord amb la normativa vigent, poden
ser considerats potencialment perillosos.
3. Els que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.
4. Els que presentin un caràcter marcadament agressiu i els que hagin protagonitzat episodis
d’agressions a persones o a altres gossos, sigui quina sigui la seva raça.
Article 31.- Determinació de la perillositat
Correspon a l'Ajuntament determinar la perillositat potencial dels gossos que manifestin un
caràcter marcadament agressiu o que hagin protagonitzat agressions a persones o altres
animals. La perillositat potencial s'haurà de determinar en atenció a criteris objectius, d'ofici o
després d'una notificació o denúncia, amb l'informe previ d'un/a veterinari/ària col·legiat/ada
pera aquesta tasca.
Article 32.- Llicència per a la tinença i conducció
1. Tots els gossos potencialment perillosos que resideixin habitualment al municipi hauran
d'estar censats a l'Ajuntament i el seu propietari haurà de disposar de la llicència administrativa
corresponent emesa per l'Ajuntament, per a l'obtenció de la qual és preceptiu ser major d'edat.
2. Tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós haurà de
disposar i portar a sobre la llicència corresponent.
3. Els requisits per a l'atorgament d'aquesta llicència són els establerts per la legislació
específica de gossos potencialment perillosos, té un període de validesa de cinc anys i pot ser
renovada successivament.
No obstant això, la llicència perdrà la seva vigència en el moment en què la persona titular deixi
de complir qualsevol dels requisits establerts per obtenir-la.
4. La intervenció, mesura cautelar o suspensió que afecti la llicència administrativa en vigor,
acordada en via judicial o administrativa, serà causa per denegar l'expedició d'una llicència
nova o la renovació de la que es té, fins que aquestes accions s'hagin aixecat.

Article 33.- Identificació.
És obligatòria la identificació de tots els gossos considerats potencialment perillosos mitjançant
un microxip homologat. Aquest requisit és previ a qualsevol transacció i s'ha d'acreditar
prèviament a l'obtenció de la llicència.
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5. Qualsevol variació de les dades que figurin en aquesta llicència haurà de ser comunicada
per la persona titular en el termini de quinze dies, comptats a partir de la data en què es
produeixi.

Article 34.Els propietaris d'animals inclosos en la llista d'espècies que, a tal efecte, s'estableixi
reglamentàriament, han de contractar i mantenir en vigor una pòlissa d'assegurances amb una
companyia legalment establerta al Principat que cobreixi la responsabilitat civil pels danys i els
perjudicis que l'animal pugui ocasionar a tercers.
TÍTOL QUART
CAPÍTOL I: ÚS DE LA VIA PÚBLICA
Article 35.- El present títol regula l'ús com dels vials públics, camins i places de Ascó.

Article 36.- Queda prohibit l'exercici, sense llicència o concessió expressa, de qualsevol
indústria o comerç en els espais o vies públiques, així com la utilització, de forma directa o
indirecta, de qualsevol element dels serveis públics o mobiliari urbà existent.
Article 37.- L'Ajuntament podrà autoritzar la celebració de festes o activitats específiques als
espais públics, i fixar, per cada cas, les normes que regiran com a condició donades les
característiques de l'acte i l'espai públic sol·licitat.
Els organitzadors seran responsables de la seguretat, del compliment de les condicions
imposades i dels possibles danys que s'ocasionin. Garantiran la neteja del lloc i en tot cas
hauran de deixar el lloc en les mateixes condicions en què estava abans d'iniciar els actes.
Article 38.- Es respectarà, de forma especial, l'arbrat i les plantacions de tota mena, com
elements vius d'embelliment, restant prohibit trencar branques dels arbres, fer gravats a
l'escorça dels mateixos o qualsevol altre dany.
Els propietaris d'immobles podran sol·licitar autorització per cultivar flors i plantes ornamentals
en els parterres existents en el vial. L’autorització serà totalment discrecional i revocable.
Article 39.- Les vies públiques s'identificaran amb un nom determinat. L'assignació d'aquest
podrà fer-se d'ofici o a instància de part. Ambdós casos correspondrà al Ple l'adopció de
l'acord, prèvia tramitació de l'oportú expedient.
Article 40.- La rotulació de les vies públiques es considera un servei públic.
Article 41.- Els propietaris de finques estan obligats a consentir les servituds administratives
corresponents per suportar la instal·lació a les façanes o tanques, dels elements indicadors
dels vials, senyals de trànsit i serveis públics en general (incloses línies d'enllumenat, telefonia,
etc.), sense més indemnització que la dels desperfectes ocasionats.
Article 42.- La conservació de la via pública i del mobiliari urbà existent en aquesta, és
d'exclusiva competència municipal.

Article 43.- Correspon als propietaris de finques la construcció de voreres i guals, amb les
característiques, forma i procediment establert per la normativa determinada a les ordenances
municipals.
Article 44.- Requerit un propietari per la construcció d'una vorera, o per la reparació d'un gual
malmès per l'ús del seu titular, aquest disposarà d'un termini de dos mesos per portar a terme
les obres corresponents. En cas d'incompliment, l'obra podrà ésser realitzada per l'Ajuntament,
per via substitutòria, amb despeses a càrrec de la propietat.
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Cap particular no podrà fer-hi obres ni col·locar, modificar o treure instal·lacions, o fer un ús
especial d'aquestes, sense la prèvia llicència municipal.

Article 45.- Es considera gual la modificació d'una vorera elevada a l'efecte de facilitar l'accés
d'un vehicle a un determinat local, passant per damunt d'aquesta, segons gràfic que a tal efecte
serà facilitat pels Serveis Tècnics Municipals.
Resta prohibida tota altra forma de facilitar el pas per damunt de la vorera (petites rampes
situades entre el bordó i la voravia, o col·locació en aquesta de qualsevol classe d'objecte).
Article 46.- Prèvia l'oportuna autorització, es podrà instal·lar guals, degudament senyalitzats,
que assegurin l'entrada i sortida d'un vehicle durant les 24 hores del dia, prohibint
l'estacionament davant seu de qualsevol classe de vehicle. Aquesta classe de guals són de
caràcter discrecional, i l'Ajuntament podrà, per causes justificades, disposar la seva supressió.

Article 47.- Els guals amb prohibició d'estacionament, hauran d'estar degudament senyalitzats,
amb les plaques que facilitarà el propi Ajuntament, a les que hi haurà de constar el número de
registre de cada gual. Correspondrà al seu titular el mantenir la senyalització en deguda forma i
abonar les taxes a que hi hagi lloc segons les característiques de cada gual.
Article 48.- Queda prohibit l'abocament d'aigua o altres productes a la via pública o als
embornals, així com realitzar-hi oficis o treballs, i de forma especial el rentat de tota mena de
vehicles, inclosos els agrícoles i en especial ensulfatadores o atomitzadors.
Article 49.- Serà a compte dels particulars les connexions de les finques a la xarxa de
clavegueram, inclosa la seva conservació (fins i tot en el cas que el deteriorament de la
connexió es produeixi en terreny públic, quan les causes siguin imputables al particular).
Les empreses o particulars als qui s'autoritza la realització d'obres a la via pública, o que afectin
aquesta d'alguna manera, estaran obligats a la reposició dels materials o equipaments
malmesos, d'acord amb les instruccions que seran donades pels Serveis Tècnics municipals,
podent en el seu defecte ser realitzades aquestes tasques, per via substitutòria, i amb
despeses a càrrec dels obligats, pel propi Ajuntament.
Article 50.- L'Ajuntament podrà contractar amb una empresa privada totes les tasques
corresponents a les connexions al clavegueram i la seva conservació. En aquest supòsit, els
particulars hauran de sol·licitar a l'Ajuntament autorització per qualsevol classe d'obra que afecti
les instal·lacions del clavegueram municipal, que seran realitzades per l'empresa adjudicatària,
previ pagament del preu públic a que hi hagi lloc.
Article 51.- Queda prohibit col·locar a la calçada i vorera objectes que puguin dificultar la
circulació rodada, excepte en casos urgents de força major, i amb el fi exclusiu d'assenyalar un
perill, donant-ne compte, en aquest cas, al Servei de Vigilància Municipal, i procedint a la seva
senyalització, tant de dia com de nit.
La instal·lació de rètols i cartells necessitarà l'oportuna llicència, que restarà condicionada a
què no dificultin la lliure circulació de vehicles i vianants.

En tot cas la concessió d'aquestes autoritzacions no haurà de suposar una limitació especial al
conjunt d'usuaris, o tindrà com a finalitat la satisfacció d'un interès general o particular especial
(per exemple reserva d'aparcament per a un minusvàlid).
Aquestes concessions no crearan cap dret subjectiu i podran ésser modificades per l'Alcaldia, a
petició de part o d'ofici, quan es consideri oportú.
CAPÍTOL II: TANQUES PROVISIONALS, CONTENIDORS I GRUES PER OBRES.
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Article 52.- L'Ajuntament podrà, a petició dels particulars, concedir reserves especials
d'estacionament o aparcament a la via pública per casos determinats i justificats, que restaran
condicionats al pagament de les taxes o preus públics corresponents.

Article 53.- Les obres de primera planta, o aquelles que puguin comportar perills pels vianants,
hauran d'ésser protegides mitjançant les oportunes tanques, que hauran de reunir les
condicions de solidesa i adequació a l'objecte de protecció dels vials i dels vianants.
L'ocupació de la vorera per les tanques no haurà d'excedir els dos terços de la seva amplada
permetent en tot cas, el pas de vianants. Quan per l'amplada de la vorera aquesta sigui
ocupada quasi totalment, s'haurà de construir una vorera provisional al costat de la tanca,
garantint de totes formes la circulació dels vehicles.
Article 54.- Les tanques hauran de restar degudament senyalitzades, tant de dia com de nit.

Article 55.- Quan es realitzin obres de molta durada en les que s’efectuï extracció o
amuntegaments de materials que excedeixin de 1 m³ de volum, els titulars d'aquestes hauran
d’instal·lar, prèvia l'oportuna autorització i en el lloc que s’assenyali, els contenidors
corresponents, tenint cura de buidar-los periòdicament.
Als contenidors només s'hi podrà dipositar materials procedents de la construcció i hauran
d'ésser retirats de la via pública quan finalitzi el termini de la llicència o dins de les 24 hores
següents a la finalització de les obres.
Els contenidors hauran de tenir inscrit el nom de l'empresa a què pertanyen, estaran degudament
senyalitzats i pintats amb colors que destaquin i ressaltin la visibilitat, i durant la nit, s'hi col·locaran
llums. En els carrers amb senyalització d'aparcament quinzenal s'hauran de canviar de lloc,
d'acord amb aquesta, a l'efecte de no obstaculitzar el trànsit rodat.
Article 56.- Els contenidors únicament podran ésser utilitzats per les persones autoritzades per la
seva col·locació, les quals hauran de tenir cura del seu buidat als abocadors autoritzats, quan
siguin plens, transportant-los degudament coberts perquè no caiguin residus a l'exterior.
Article 57.- Les grues per obres hauran d'obtenir la prèvia llicència municipal, d'acord amb allò
que s'estableix a les ordenances del Pla General d'Ordenació i normativa d'especial aplicació.
En tot cas hauran de restar totalment inaccessibles a les persones alienes a les obres.
CAPÍTOL III: PUBLICITAT I TANQUES PUBLICITÀRIES.
Article 58.- Resta totalment prohibit la col·locació de cartells de publicitat en terrenys de domini
públic o de propietat de l'Ajuntament en general, excepte en el cas que obtinguin una especial
autorització.
La col·locació de cartells de publicitat en llocs de propietat privada, visible des de la via pública,
seran en tot cas objecte de la prèvia sol·licitud de llicència municipal, amb pagament de les
taxes a que hi hagi lloc. Seran responsables del compliment d'aquest article tant els propietaris
dels immobles on es col·loqui la publicitat com les empreses anunciadores o els titulars dels
anuncis.
TÍTOL CINQUÈ

Article 59.- L'Ajuntament ha d'afavorir les accions que, en matèria de neteja pública col·lectiva,
desenvolupin els particulars orientant-se a millorar la qualitat de vida.
Tots els ciutadans de Ascó poden col·laborar a evitar i prevenir que la població s'embruti o es
deteriori.
Article 60.- A efectes de neteja s’assimilarà als carrers o vials públics els jardins, zones verdes i
zones de terra susceptibles d’ésser utilitzades com a zona d'esbarjo.
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CAPÍTOL I: DE LA NETEJA DE LA VIA PUBLICA EN RELACIÓ AMB L’ÚS COMÚ.

Article 61.1. Queda prohibit llençar o abandonar a la via pública tota mena de productes en estat sòlid,
líquid o gas. Els residus sòlids de petit format com papers, cigarretes, etc., s'hauran de dipositar
a les papereres instal·lades a la via pública.
2.- Els propietaris hauran de tenir cura de regar les plantes col·locades a l'exterior dels edificis
de forma que no es produeixin basaments o degotalls que caiguin a la via pública. En tot cas es
procurar fer la irrigació de 10 del vespre a 8 del mat.

Article 62.- Les deixalles s'hauran de presentar per la seva recollida, en bosses de plàstic
tancades i es dipositaran en els contenidors escaients.
L'Ajuntament podrà disposar la col·locació de contenidors en punts estratègics de la població,
en qualsevol cas els usuaris del servei hi hauran de dipositar les bosses de deixalles en
l’interval horari que a l’efecte es determini.
Article 63.- Queda prohibit deixar escombraries, cartons o altres embolcalls i qualsevol altre
tipus de deixalla, fora dels contenidors destinats a la seva recollida.
Article 64.- Queda prohibit espolsar catifes des dels balcons o estendre roba cara a la via
pública.
Article 65.1. Correspon als ocupants i als propietaris d'immobles la neteja dels passatges particulars, les
galeries comercials i similars, i les voreres dels edificis per ells ocupats. El mateix cal dir en
casos de nevada o tempestes. En cas de copropietat o de varis arrendataris, aquesta obligació
correspondrà solidàriament a tots ells.
2. L'Ajuntament exercirà el control i la inspecció de l'estat de neteja dels elements descrits en
l'apartat anterior, podent obligar a les persones responsables a netejar-los, d'acord amb les
instruccions que a aquest efecte dictin els serveis tècnics municipals.
Article 66.- Els productes resultants de l'escombrada i neteja dels elements descrits en l'article
anterior, no poden en cap cas, abandonar-se al carrer, sinó que s'han de recollir en bosses
adequades que s'han de dipositar en els contenidors d'escombraries domiciliàries situats a la
via publica, o bé, si són poc voluminosos, a la bossa de la brossa domiciliària.
Article 67.- Les persones que facin obres que d'alguna manera afectin a la calçada, queden
obligades a evitar l’embrutiment d'aquesta, tenint cura cada dia, al finalitzar el treball, de la seva
neteja.

Article 68.- Resta prohibida, en principi, qualsevol tipus de pintada a la via pública, tant si són
fetes sobre elements estructurals, calçades, voreres i mobiliari urbà, com sobre les parets dels
edificis.
Article 69.- Queda prohibit escampar i llençar fullets a la via pública sense autorització
municipal.
TÍTOL SISÈ
CAPÍTOL I: INSTAL·LACIONS SERVEIS MUNICIPALS.
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En els casos que sigui necessària l’ocupació del vial amb materials de la construcció o amb
runes, sense que sigui obligatòria la instal·lació de contenidors, aquestes es col·locaran de
forma que no dificultin la circulació i seran degudament senyalitzades tant de dia com de nit.

Article 70.- Està totalment prohibit fer connexions o modificar les existents en relació als serveis
municipals d’aigua, clavegueram i d’altres que es pugin crear sense la corresponent
autorització municipal.
Pel que fa al servei d’enllumenat públic està totalment prohibida qualsevol manipulació de la
instal·lació municipal.
TÍTOL SETÈ
CAPÍTOL I: VENDA AMBULANT

Article 71.- La venda ambulant es regularà d'acord amb l’Ordenança específica aprovada per
aquest Ajuntament.
TÍTOL VUITÈ
CAPÍTOL I: RETIRADA DE VEHICLES
Article 72.- El Servei de Vigilància Municipal podrà procedir, si l'obligat a efectuar-ho no ho fa, a
la retirada del vehicle de la via i el seu trasllat en els següents casos:
1. Sempre que impliqui un perill o causi greu trastorn a la circulació o al funcionament d'algun
servei públic i també quan es considera abandonat, d'acord amb allò que s'estableix a l'article
següent.
2. En cas d'accident que impedeixi continuar la marxa.
Article 73.- Es considerà justificada la retirada del vehicle, en els casos següents:
1. Quan el vehicle estigui estacionat en doble fila sense conductor.
2. Quan obligui als altres conductors a realitzar maniobres excessives, perilloses o
antireglamentàries.
3. Quan ocupi totalment o parcialment un gual degudament senyalitzar durant l'horari assenyalat.
4. Quan estigui estacionat en una zona de càrrega i descàrrega, durant les hores de la seva
utilització.
5. Quan estigui estacionat en una parada de transport públic senyalitzada i delimitada.
6. Quan estigui estacionat en llocs expressament reservats a servei d’urgència o seguretat.

8. Quan estigui estacionat totalment o parcialment damunt d'una voravia, andana, refugi, passeig,
zona de precaució o zona de franges en el paviment, no tenint autorització expressa.
9. Quan impedeixi la visibilitat dels senyals de trànsit a la resta dels usuaris de la via.
10. Quan estigui estacionat en un pas de vianants senyalitzat.
11. Quan estigui estacionat en un punt on est prohibida la parada.
12. Quan impedeixi el gir o obligui a fer especials maniobres per efectuar-lo.
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7. Quan estigui estacionat davant de les sortides d’emergència de locals destinats a espectacles
públics, durant les hores que se celebrin.

13. Quan impedeixi la visibilitat del trànsit d'una via als conductors que accedeixin d'una altra.
14. Quan estigui estacionat en un itinerari degudament senyalitzat, que hagi d’ésser utilitzat per
una comitiva, cavalcada, processó, o altres activitats similars degudament autoritzades.
15. Quan sigui necessari per la realització d'obres de reparació o neteja a la via pública,
degudament comunicades o senyalitzades.
CAPÍTOL II: VEHICLES ABANDONATS

Article 74.- Es considerarà que un vehicle es troba abandonat si existeix alguna de les
circumstàncies següents:
1. Que sigui estacionat per un període superior a trenta dies en el mateix lloc d'una zona pública.
2. Que presenti desperfectes que permetin presumir racionalment d'una situació d'abandonament.
3. Quan li manquin les plaques de matrícula.
Article 75.- Quan es localitzi un vehicle presumptament abandonat s’obrirà el pertinent expedient.
Immediatament s'iniciaran els tràmits tendents a la determinació del seu titular, a qui se li
comunicarà que el seu vehicle es considera abandonat i es donarà un termini de deu dies per
personar-se a l'expedient o retirar el vehicle. Si així no fos possible per desconèixer el domicili del
propietari, el vehicle serà retirat sense més tràmit.
Les despeses corresponents al trasllat i permanència en el dipòsit seran de compte del titular.
TÍTOL NOVÈ
SOBRE CONSERVACIÓ, NETEJA I TANCAT DE PARCEL·LES.
Article 76.- Els propietaris de solars i parcel·les hauran de mantenir-les en condicions de
seguretat, salubritat i ornat públic, tenint cura que no s'hi dipositin residus urbans i runa.
També hauran de procedir a la retirada de la vegetació incontrolada que hi pugui créixer i a la
seva neteja, especialment en aquelles parcel·les en que la brossa, matolls i arbres puguin
suposar un risc d'incendi, complint en tot cas les prescripcions establertes a l'article 3r. del
Decret 64/95, de 7 de març, del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca sobre mesures
de prevenció d'incendis forestals. L'incompliment d'aquesta obligació es considerarà sempre
com una falta greu.

Article 78.- Els propietaris de solars o parcel·les hauran de mantenir-les tancades, mentre no es
practiquin obres de nova construcció.
Article 79.- Quan es construeixi en una parcel·la es tindrà especial cura en donar a l'arbrat i
vegetació existent un tractament racional, de forma que es mantingui un equilibri entre la zona
edificada i la d'arbrat i vegetació.
Article 80.- Els tancats de solars de parcel·les es consideraran obra menor i estaran subjectes a
prèvia llicència. Com a norma general les tanques tindran una alçada de 1'80 metres, i estaran
realitzades amb materials adients a la zona, i que no siguin contraris a l'ornat públic.
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Article 77.- L'Alcaldia, d'ofici o a instància de qualsevol interessat, previ els informes dels
Serveis Tècnics, podrà disposar la incoació d'expedient a l'efecte d'ordenar al propietari
l’adopció de les mesures necessàries per la neteja del solar o parcel·la, fixant un termini per la
seva execució.

Article 81.- L'Alcalde podrà, prèvia la incoació i tramitació de l'expedient corresponent, i en cas
d'incompliment del propietari, disposar la neteja o tancat d'un solar o parcel·la mitjançant un
procediment d’execució subsidiària, i amb despeses totalment a càrrec de la propietat.
Prèviament aquesta haurà d’ésser requerida perquè porti a terme allò que ha disposat l'Alcaldia
al respecte, donant-li audiència en l'expedient.
L'ordre d’execució del tancat d’una parcel·la, suposa implícitament i a tots els efectes, la
concessió de la llicència reglamentària.
TÍTOL DESÈ

CAPÍTOL I: JARDINS I PLANTACIONS PRIVADES.
Article 82.- Els jardins i les plantacions privades es mantindran per llurs propietaris o ocupants
en el degut estat de neteja i condicions fitosanitàries adequades, tenint cura, en especial, de la
seva esbrossada i de l’esporgada de l'arbrat.
En cas d'incompliment o negligència, l'Alcaldia obrir l’oportú expedient sancionador, podent en
últim extrem, procedir a l’execució subsidiària, amb despeses a càrrec de l'interessat.
Article 83.- Queda prohibit el llençar brossa vegetal procedent de la neteja de parcel·les o
jardins en torrents, vials, zones verdes o als contenidors de recollida de deixalles del municipi
sense anar amb la corresponent bossa tancada.
Article 84.- Els arbres, plantes i vegetació en general, no podran envair les voreres i els vials de
forma que dificultin el trànsit, tant de vehicles com de vianants. Com a norma general no
podran excedir al llarg de la tanca o façana, sempre que l'amplada de la vorera ho permeti, en
20 cm. Pel que respecta als arbres de més de 3 metres d’alçada no podran excedir de
l’amplada de la vorera. La neteja i/o manteniment de les voreres, en la part afectada, anirà a
càrrec dels propietaris o titulars dels arbres, plantes i vegetació.
Article 85.- Els arbres, encara que estiguin en zones privades, que pel seu tamany i longevitat
tinguin un especial interès, no podran ésser tallats sense una prèvia autorització municipal.
Article 86.- Les infraccions o incompliments d'allò que es preceptua en el present títol, donaran
lloc a la incoació de l’oportú expedient sancionador.
TÍTOL ONZÈ
CAPÍTOL I: NORMES DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS
Article 87.- Tots els veïns i propietaris de finques d’aquest municipi, tant rústiques com urbanes,
d’aquest municipi, tindran especial cura en el compliment de tot allò que s’estableix en la
normativa específica per la prevenció d’incendis forestals i l’ajuntament vetllarà per l’aplicació
efectiva de la mateixa.
TÍTOL DOTZÈ

Article 88. El soroll i les vibracions són elements de contaminació susceptibles d'afectar la salut
de les persones i la seva qualitat de vida. La Generalitat de Catalunya té aprovada una
ordenança tipus mitjançant la Resolució del Conseller de Medi Ambient de data 30 d'octubre de
1995, havent-se aprovat en data 28 de juny de 2002, la Llei 16/2002, de Protecció contra la
contaminació acústica.
El municipi d’Ascó es regirà per la Llei 16/2002, que serà d’aplicació en forma directa i mentre
l’Ajuntament no n'aprovi una normativa específica en aquesta matèria, quedant sense efecte
qualsevol normativa municipal reguladora prèvia.
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CAPÍTOL I: DELS SOROLLS I LES VIBRACIONS

TÍTOL TRETZÈ
CAPÍTOL I: INFRACCIONS, SANCIONS I PROCEDIMENTS SANCIONADORS.
Article 89.- El present títol regula, amb caràcter general, les infraccions i corresponents
sancions en relació a les matèries objecte d'aquesta ordenança i el procediment a aplicar per
l'Ajuntament en l'exercici de la seva potestat sancionadora adaptat a la Llei 30/92, de Règim
Jurídic de les Administracions públiques, de 26 de novembre, i el Reial Decret 1398/93, de 4
d'agost, que s'aplicarà amb caràcter supletori en all que no hi sigui regulat.

Article 90.- Es considera infracció administrativa els fets o conductes que impliquin
incompliment total o parcial de les obligacions o prohibicions contingudes en aquesta
ordenança, d'acord amb la qualificació dels mateixos i l'assenyalament de sancions establert al
llarg del seu articulat.
Tota infracció podrà ésser qualificada com de lleu, greu o molt greu i portar aparellada la
corresponent sanció.
Article 91.1.- Les infraccions seran sancionades per l'Alcaldia amb multes de fins a 600 euros les lleus, de
600,01 euros fins a 1.500,00 euros les greus, i de 1.500,01 euros fins a 3.000,00 euros les molt
greus. En el cas que sigui possible, aquestes sancions es podran commutar per sanció de
reparació substitutòria en relació als danys ocasionats.
2.- No obstant, amb el consentiment previ de l’interessat, i com alternatives a les sancions
d’ordre pecuniari o de reparació de danys imposades a la present ordenança, l’Ajuntament i en
forma preferent respecte a menors, podrà substituir la sanció de multa de reparació, per
sessions formatives, participació en activitats cíviques o altres tipus de treball per la comunitat.
En cas de no assistència a les sessions formatives, de no participar en les activitats cíviques o
no realitzar les tasques assignades, procedirà imposar la corresponent sanció, en funció de la
tipificació de la infracció comesa.
Article 92.- La qualificació de les infraccions es farà tenint en compte:
a) La bona o mala fe dels infractors.
b) El fet que l'objecte de la infracció sigui autoritzable o no.
c) La transcendència de la infracció.
d) El benefici il·lícit que comporti la infracció.
e) La reiteració.
f) La desobediència a requeriments efectuats per la autoritat competent.
Article 93.- El règim sancionador aplicable a les conductes tipificades en aquesta ordenança
serà el previst en la pròpia ordenança amb les següents exempcions:

b) Les conductes del títol setè se sancionaran d'acord amb el reglament específic aprovat per
l'Ajuntament d’Ascó.
c) Les conductes del títol vuitè seran sancionades d'acord amb la legislació específica i els
expedients sancionadors es tramitaran d'acord amb la mateixa.
d) Les conductes del títol dotzè se sancionaran d'acord amb l'ordenança tipus aprovada per la
Generalitat de Catalunya.
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a) Les conductes del títol tercer que, en matèria de protecció d’animals, el seu règim
sancionador es reguli per normativa específica, seran sancionades d'acord amb aquesta
legislació i els expedients sancionadors es tramitaran d'acord amb la mateixa.

Article 94.- Es consideraran infraccions lleus:
a) Les conductes previstes al títol primer, segon, tercer, quart, cinquè, novè i desè d'aquesta
ordenança.
b) Altres conductes previstes en la resta de títols de l'ordenança i no sancionades per la
legislació específica.
Article 95.- Es consideren infraccions greus:
a) La reincidència per dues vegades d'una infracció lleu.

b) Les conductes previstes al títol sisè.
Article 96.- Es consideraran infraccions molt greus:
a) La reincidència de les conductes considerades greus.
Article 97.- Sens perjudici de la substanciació de l'expedient sancionador corresponent, els
agents de l'autoritat impediran l'actuació il·lícita i adoptaran les mesures cautelars necessàries
a aquest efecte.
Article 98.- La incoació dels expedients sancionadors es farà d'acord amb el següent
procediment:
1. Iniciació. S'efectuarà d'ofici per Decret de l'Alcaldia, bé per iniciativa pròpia, bé com a
conseqüència d'alguna petició, o prèvia denúncia. En tot cas es podrà acordar prèviament la
realització d'actuacions prèvies per investigar si procedeix o no la iniciació de l'expedient.
El Decret contindrà:
a) Identificació de la persona o persones presumptament responsables.
b) Els fets, qualificació i possible sanció.
c) Designació d'Instructor i Secretari, atorgant un termini de tres dies a efectes de recusació.
d) Mesures cautelars, si s'escau.
e) Atorgament d’audiència a l'interessat.
2. Instrucció. Es donarà trasllat del Decret concedint un termini de quinze dies perquè els
interessat puguin formular les al·legacions i aportar les proves que creguin oportunes.
L'Instructor per la seva part efectuarà les diligències necessàries per aclarir els fets i poder
obrir, d'ofici o a instància de part, un període de prova.

La proposta de resolució es notificarà als interessats concedint un termini de quinze dies
perquè puguin examinar l'expedient incoat, i fer les al·legacions que siguin oportunes.
4. Resolució. Correspon a l'Alcalde mitjançant Decret que es notificarà als interessats i que
exhaureix la via administrativa.
Article 99.- Procediment simplificat. Quan la infracció sigui qualificable de lleu s'utilitzarà un
procediment simplificat en la forma següent:
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3. Proposta de resolució. Seguidament l'Instructor formular una proposta de resolució en la que
es far constar els fets, qualificació, sanció, o bé la inexistència d'infracció i arxiu de les
actuacions.

a) Decret d'iniciació que declari, a més, la simplificació del procediment.
b) Notificació als interessats i reducció de tota la fase d'instrucció a un període de deu dies.
c) Proposta de resolució.
d) Resolució de l'Alcaldia en un termini de tres dies.
Disposició Final. Aquesta Ordenança entrar en vigor una vegada transcorreguts 15 dies hàbils
des de la seva publicació integra en el BOPT, desprès de la aprovació definitiva.
Ascó, 26 de setembre de 2008

