ORDENANÇA GENERAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA.
"Jo us he de dir, amics meus, que la joventut no s'ha de debatre en convulsions
estèrils, ni ha de deixar-se portar per l'instint de destrucció, sinó que ha de fer, allà en
es trobi, obra creadora. La joventut ha de comprendre que les seves aspiracions
humanes i justes sols podran realitzar-se amb l'exercici de la llibertat dintre de les lleis.
Fóra d'elles no hi pot haver més que desordre i tenebra. Aquestes lleis, com tota obra
de l'home, són perfectibles: però sols podrà perfeccionar-les un poble en el qual
l'esperit de ciutadania sigui cada dia més afinat i el sentit de la justícia més viu."
Carles Rahola, Breviari de ciutadania.

Correspon a la gent gran d'experiència donar exemple de ciutadania. Ells
també han sabut l'esverament de la joventut i han après de la tranquil·litat dels anys.
Sigui la seva vida un mirall net que reflecteixi la concòrdia i l'amistat.
No hi ha millor mestre que l'experiència.
Ciceró.
Tenim la sort encara de viure en un poble petit. Compartim uns espais comuns
que tots coneixem i que hem d'aprendre a estimar cada cop més i saber-los apreciar
pel que ens donen de tranquil·litat, d'esplai i de convivència. En aquest sentit hem de
buscar una harmonia del nostre àmbit municipal que ha de ser responsabilitat de tots
els ciutadans amb la col·laboració de l’Ajuntament. El bon funcionament d'aquesta
cooperació, tot i que representa un gran esforç de participació col·lectiva, és el que
ens donarà plena consciència del poble i ens farà sentir solidaris de totes les actituds
ciutadanes encaminades a fer-nos la vida social més engrescadora, eficient i
confortable. Es aquest l'esperit de l'Ordenança.

L'Ajuntament en la mesura de les seves possibilitats, posarà els mitjans que
siguin necessaris per tal de facilitar al màxim l'observança dels preceptes que conté
aquesta ordenança.
Article 1r. La present Ordenança té per objecte regular un bon ús de la via pública i
facilitar una bona convivència ciutadana.
Article 2n. Àmbit.
L'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordenança abarca tot el terme municipal d'Avinyonet de
Puigventós.
Article 3r. Les pintades, els escrits, les rascades, els gravats i actes similars sobre
qualsevol classe de béns i que siguin visibles des de la via publica quede prohibits,
excepte les que pel seu caràcter especial autoritzi l'Ajuntament i, en el seu cas, el
propietari de l'element sobre el qual es vol pintar.
Article 4t. Qualsevol comportament que suposi un mal ús o generi embrutiment o
danys a la via pública, als seus elements estructurals, edificis, instal·lacions, mobiliari
urbà, parcs i jardins de titularitat municipal, constitueix infracció d'aquesta Ordenança.
Article 5è. La producció de sorolls a l'interior d'edificis i espais comuns així com patis,

terrasses, galeries, balcons i altres espais oberts de l'edifici, s'han de mantenir dintre
dels límits de tolerància mútua i el respecte als altres. Aquest precepte afecta sorolls
originats per la veu humana o per l'activitat directa de persones, animals, aparells
domèstics, aparells i instruments musicals o acústics, instal·lacions d'aire condicionat,
ventilació o refrigeració i sorolls similars.
Article 6è. A la via pública i altres zones de concurrència no es poden realitzar
activitats com ara cantar, cridar, fer funcionar aparells de ràdio, televisors, instruments,
tocadiscos i altres aparells anàlegs per sobre dels límits de la tolerància mútua i el
respecte als altres. També queden inclosos en aquest article la publicitat sonora i els
sorolls derivats del treball a la via pública, el qual està sotmès al que precepti la
pertinent llicència municipal, així com els sorolls i la velocitat dels vehicles que circulin
per la via pública i depassin els límits de tolerància.
Article 7è. L'Ajuntament per pròpia iniciativa o a requeriment de tercers comprovarà si
els actes o les activitats produeixen o no sorolls que suposin l'incompliment que
disposa aquesta Ordenança. Si els denunciats cessen les seves activitats, no seran
objectes de sanció. En cas de negativa, continuació o reincidència en la molèstia es
cursarà la denúncia pertinent.
Article 8è. No està permès llençar, abocar, dipositar o abandonar a la via pública cap
mena d'endergues o productes en qualsevol estat.
Article 9è. Els posseïdors d'animals han d'adoptar mesures perquè no embrutin la via
pública, estant obligats a recollir i retirar immediatament les deposicions fecals. A les
vies públiques els animals hauran d'anar sempre acompanyats per una persona que
se'n faci responsable i no podran accedir a les zones de jocs infantils, considerant con
a tals la superfícies estricte del parc i una zona d'influència constituïda per una franja
de cinc metres d'amplada que envolti aquesta superfície. Per contrapartida els animals
no es podran maltractar en cap ocasió constituint infracció d'aquesta Ordenança els
actes damnosos contra els animals domèstics.
Article 10è. Per a totes les activitats que puguin ocasionar l'embrutiment de la via
pública, qualsevol que sigui el lloc on es desenvolupin, sense perjudici de les llicències
o autoritzacions que en cada cas siguin procedents, s'exigeix als seus titulars
l'obligació d'adoptar les mesures adients per evitar-ho, de netejar la part de la via
pública que s'hagués vist afectada i de retirar els materials residuals, que s'hauran de
dipositar i abocar en els contenidors i llocs previstos en el moment d'atorgar la
pertinent llicència o autorització.
Article 11è. L’ús comú de la via pública pels ciutadans s’haurà d’acomodar a les
normes pacífiques de la convivència, per la qual cosa constitueixen infracció d’aquesta
Ordenança els comportaments individuals o de grup que tinguin caràcter violent o
siguin intimidatoris o agressius, físics o verbals.
Article 12è. Guals: l’accés de vehicles des de la via pública als locals o recintes, o a
l’inrevés, constitueix un ús comú especial de béns de domini públic, i, en
conseqüència, estarà subjecte a llicència municipal. S’entén com a gual tota
modificació de l’estructura de la vorada i de la vorera que es calgui per facilitar aquest
accés. Les característiques de disseny i el material a utilitzar seran determinades per
l’Ajuntament quan atorgui la preceptiva llicència municipal.
Article 13è. Constitueixen infraccions administratives d’aquesta Ordenança les
accions i omissions que representin vulneració dels seus preceptes, tal com apareixen

tipificats en els diferents articles.
Article 14è. Seran responsables de les infraccions administratives les persones
físiques o jurídiques que les cometi a títol d’autors o co-autors. Aquesta responsabilitat
es podrà estendre a aquelles persones que per llei se’ls atribueixi el deure de preveure
la infracció administrativa comesa per uns altres.
Article 15è. Les infraccions a aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt
greus. Les sancions derivades de les infraccions administratives tindran la naturalesa
de multa i s’imposaran d’acord amb la següent escala:
- Infraccions lleus: fins 90,15€.
- Infraccions greus: de 90,16 € fins 150,25€.
- Infraccions molt greus: de 150,26 fins a 300,50€.
La classificació de la infracció i la seva corresponent sanció hauran d’observar la
deguda adequació amb el fets, ponderant-se per això els següents criteris d’aplicació:
- L’existència d’intencionalitat o reiteració
- La naturalesa dels perjudicis ocasionats
- La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de
la mateixa naturalesa
- La transcendència social
La imposició de les sancions serà compatible amb l’exigència a l’infractor de la
reposició de la situació alterada pel mateix al seu estat originari, així com la
indemnització pels danys i perjudicis causats pels fets sancionats.
Article 16è. Les infraccions molt greus prescriuran als tres anys; les greus, als dos
anys i les lleus als sis mesos, comptant a partir del dia en que la infracció s’hagués
comès. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als tres anys; les
greus als dos anys i les lleus a l’any, comptant a partir del dia següent en que s’hagués
adquirit fermesa en via administrativa la resolució. Si transcorreguts sis mesos des de
la iniciació del procediment sancionador no hagués recaigut resolució expressa i
definitiva s’iniciarà el termini de trenta dies per a la caducitat de l’expedient i arxiu de
les actuacions.
Article 17è. La competència per a la incoació dels procediments sancionadors i per a
la imposició de sancions i de les demés exigències compatibles amb les sancions
correspon a l’Alcalde, el qual la pot delegar en els membres de la Corporació.
Article 18è. Determinada la responsabilitat administrativa de l’infractor i senyalada la
multa, podrà convenir-se de forma voluntària, la substitució de la quantia de la
indemnització de danys i perjudicis i tanmateix de la multa, per la realització física de
treballs que requereixi la reparació del dany.
Article 19è. Normativa complementària. Per el no previst en els articles de la
present Ordenança sobre règim sancionador serà d’aplicació el Decret 278/1993 del 9
de novembre (D.O.G.C. nº1827 del 29 de novembre) i supletòriament el Reial Decret
1398/1993 del 4 d’agost (B.O.E. nº189 del 9 d’agost).

