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Núm. 4187
AJUNTAMENT DE ROSES
Anunci d’aprovació definitiva de l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana al municipi
Exp.: 2018/003607
El Ple de la corporació a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 28 de gener de 2019 va aprovar inicialment l’avantprojecte
de l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana al municipi de Roses, i va acordar que si en el
tràmit d’informació pública no es presentava cap reclamació o al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindria definitiu.
L’esmentat avantprojecte de l’Ordenança s’ha sotmès a informació pública durant el termini de 30 dies (hàbils) mitjançant
anunci inserit al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7817 de data 25 de febrer de 2019, al Butlletí Oficial de la
Província de Girona núm. 44 de data 4 de març de 2019, al tauler d’edictes de la Seu electrònica de l’Ajuntament del dia 13 de
febrer de 2019 al dia 15 d’abril de 2019 ambdós inclosos, i al diari El Punt Avui de data 22 de febrer de 2019, sense que s’hagin
presentat al·legacions.
El text íntegre de l’Ordenança és el següent:
“ORDENANÇA DE MESURES PER FOMENTAR I GARANTIR LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA AL MUNICIPI DE ROSES
PREÀMBUL
TÍTOL I.: DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
Article 2. Àmbit d’aplicació

Article 3. Atemptats contra la dignitat de les persones
Article 4. Dels grafits, pintades i altres expressions gràfiques.
Article 5. De les juguesques a la via pública
Article 6. Dels jocs a la via pública
Article 7. De la mendicitat.
Article 8. De la utilització de l’espai públic per a l’oferiment i demanda de serveis sexuals.
Article 9. De les necessitats fisiològiques a l’espai públic.
Article 10. Del consum de begudes alcohòliques
Article 11. Del comerç ambulant no autoritzat
Article 12. De les activitats i prestació de serveis no autoritzats.
Article 13. De la música a la via pública.
Article 14. Dels espectacles, malabarismes, acrobàcies i altres anàlegs a la via pública
Article 15. De l’ús d’espais, instal·lacions públiques i els seus elements
Article 16. De les actituds vandàliques en l’ús del mobiliari urbà i deteriorament de l’espai urbà.
Article 17. De l’accés a les instal·lacions públiques
Article 18. De les normes de seguretat a les platges, ports, espigons i zones de bany en general.
Article 19. De la reserva d’estacionament
Article 20. Del llançament de materials a la via pública.
Article 21. Del foc
Article 22. Del decòrum.
Article 23. De les zones enjardinades.
Article 24. De l’abandonament d’objectes a la via pública.
Article 25. De l’activitat en edificis privats.
Article 26. Dels sorolls a la via pública.
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TÍTOL III: RÈGIM SANCIONADOR
Article 27. Competència i normativa.
Article 28. De la sanció i el seu import.
Article 29. De les mesures provisionals.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
DISPOSICIÓ FINAL.
ANNEX

PREÀMBUL
I
Al municipi de Roses, com a tots els municipis del món, cada vegada més globalitzat, està patint els darrers anys un procés
de canvi com a conseqüència de l’alteració de les premisses en les quals s’assentava tradicionalment el seu creixement. No
vivim ja en una societat tradicional ni homogènia on les normes establertes eren conegudes, compartides i observades per
la majoria, sinó que cal refer el consens respecte a un concepte de civisme que sigui compartit per tothom i adaptat als nous
temps.
No hi ha cap dubte que avui en dia convergeixen al nostre municipi situacions i fets que requereixen amb immediatesa
respostes per facilitar un clima de convivència que, en alguns casos, s’ha pogut veure afectat per diversos fenòmens difícils de
sintetitzar. Sense pretendre anar a fons en relació a les causes que afecten la convivència o el civisme, es poden citar aquí tres
fenòmens diferents. En primer lloc, el fenomen derivat del creixement de la mobilitat geogràfica i la globalització econòmica
que tendeix a barrejar poblacions procedents de cultures diverses. En segon lloc s’observa un fenomen més directament
relacionat amb les formes d’incivisme, aquell que neix no de les dificultats de convivència entre cultures diferents, sinó de la
pèrdua de normes culturals pròpies, i que deriva, per tant, en una situació d’anomia, de falta de sentit, en la que els individus
no saben com han d’orientar la seva conducta en no estar socialment ben delimitada. Un cert afebliment de la consciència
de pertinença a una comunitat contribueix a diluir el sentit de la convivència. A partir d’aquí, tot tipus de comportament és
possible, perquè falta la noció de límit. En tercer lloc, com a característica específica del nostre municipi la gran afluència
turística durant la temporada estival. Aquesta gran concentració de persones, en un espai i una franja temporal delimitada,
comporta una sèrie de conflictes inherents, com la disputa per places d’estacionament, la convivència entre turistes que
estan de vacances i residents que desenvolupen la seva vida normal amb unes condicions molt diferents a les de la resta de
l’any. Aquesta afluència de gent actua com a pol d’atracció d’un seguit d’activitats i conductes que alteren la tranquil·litat i el
benestar, la venda ambulant, la mendicitat i les queixes per sorolls es troben entre les més freqüents.
II
En tot cas, aquesta Ordenança té com a objecte la convivència ciutadana, entesa aquesta, òbviament, com a una noció que
agrupa en el seu si unes regles bàsiques de convivència que han de respectar tots els ciutadans i ciutadanes que es troben a
la ciutat.
Certament, no es tracta de problemes exclusius del municipi de Roses sinó que, amb una intensitat diversa, les conductes que
pertorben la convivència s’han anat estenent pels nuclis urbans i requereixen ser preses en consideració com a fenomen que
dificulta l’exercici dels drets i llibertats dels ciutadans i ciutadanes. Totes aquestes conductes que alteren la convivència es
produeixen, amb manifestacions i intensitat diverses, pràcticament en tots els municipis europeus i espanyols. La sensibilitat
ciutadana pels valors de convivència és una pauta generalitzada en les democràcies avançades. En aquesta línia, pretén també
ajudar en aquesta tasca, complexa, de foment del sentit de respecte i la responsabilitat, i de fer front a aquelles conductes que
degraden o pertorben la lliure convivència a l’espai públic.
III
L’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència té una naturalesa clarament transversal. Òbviament, la
matèria de la convivència afecta un bon nombre de competències locals i travessa literalment gran part de l’estructura de
responsabilitats polítiques i del sistema administratiu municipal.
L’obtenció d’uns estàndards raonables de convivència exigeixen mesures que excedeixen els marges de configuració normativa
d’una Ordenança municipal i requereixen mesures legislatives de complement que només poden activar les Corts Generals
o el Parlament de Catalunya. No obstant, això no implica que el poder normatiu local hagi de romandre inactiu davant una
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realitat que demana respostes. La voluntat, per tant, d’aquesta Ordenança és actuar dins de l’àmbit de competències que
disposa l’administració local a fi d’erradicar totes aquelles conductes que puguin pertorbar la convivència i minimitzar els
comportaments incívics que es puguin realitzar als nostres medis urbans.
TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
Aquesta Ordenança té per objecte preservar l’espai públic com a lloc de convivència i civisme, on totes les persones hi puguin
desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure circulació, oci, trobada, i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets
dels altres i a la pluralitat d’expressions culturals, polítiques, lingüístiques, i religioses i de formes de vida.
Article 2. Àmbit d’aplicació
Aquesta Ordenança s’aplica a tot el terme municipal de Roses, i especialment, als espais de domini públic municipal i els
d’ús públic.
TÍTOL II: NORMES DE CONDUCTA A L’ESPAI PÚBLIC
Article 3. Atemptats contra la dignitat de les persones
1. Resta prohibida a l’espai públic la violència física o psíquica entre persones o col·lectius.
2. Resta prohibida a l’espai públic tota conducta de menyspreu a la dignitat de les persones, així com qualsevol comportament
discriminatori, sigui de contingut xenòfob, racista, sexista o homòfob, o de qualsevol altra condició o circumstància
personal o social, de fet, per escrit o de paraula, mitjançant insults, burles, molèsties intencionades, coacció psíquica o
física, agressions o conductes anàlogues.
3. Resten especialment prohibides les conductes anteriorment descrites quan tinguin com a objecte o s’adrecin contra
persones grans, menors i persones amb discapacitats.
4. Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica o esportiva o de qualsevol altra índole,
vetllaran perquè no es produeixin, durant la seva celebració, les conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb
motiu de qualsevol d’aquests actes es realitzen les conductes descrites en els apartats anteriors, els organitzadors en
l’espai públic dels actes ho hauran de comunicar immediatament als agents de l’autoritat.
Article 4. Dels grafits, pintades i altres expressions gràfiques
1. Resta prohibit a l’espai públic realitzar tota mena de grafit, pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o grafisme, amb qualsevol
matèria (tinta, pintura, matèria orgànica, o similars) o bé ratllant la superfície, sobre qualsevol element de l’espai públic,
així com a l’interior o l’exterior d’equipaments, infraestructures o elements d’un servei públic i instal·lacions en general,
inclosos transport públic, equipaments, mobiliari urbà, arbres, jardins i vies públiques en general, llevat d’autorització
municipal.
2. Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica o esportiva o de qualsevol altra índole,
vetllaran perquè no es produeixin, durant la seva celebració, conductes de degradació visual de l’espai utilitzat. Si
amb motiu de qualsevol d’aquests actes es produeixen les conductes descrites en l’apartat primer d’aquest article, els
organitzadors dels actes ho hauran de comunicar immediatament als agents de l’autoritat.
Article 5. De les juguesques a la via pública
Resta prohibit a l’espai públic l’oferiment de juguesques que comportin apostes amb diners o béns, llevat d’autorització
municipal.
Article 6. Dels jocs a la via pública
1. Resta prohibida la pràctica de jocs amb pilota, monopatí, patí o similars a l’espai públic, que comportin perill per a les
persones, per als béns, serveis o instal·lacions, tant públics com privats.
2. L’ajuntament sancionarà la pràctica descrita a l’apartat anterior, prohibirà i regularà amb els cartells informatius adients,
els jocs quan hi hagi constància d’un perill real o els antecedents ho aconsellin.
3. Els agents de l’autoritat intervindran de manera cautelar els mitjans emprats en la pràctica de jocs a l’espai públic que
infringeixin les prescripcions d’aquest article (intervenció cautelar del joc, monopatí, patí o similar amb el qual s’hagi
produït la conducta).
4. Resta prohibida la pràctica d’acrobàcies i jocs d’habilitat amb monopatí, patí o similars fora de les àrees destinades a
l’efecte, llevat d’autorització municipal.
5. Resta prohibit els jocs amb pistoles d’aigua o altres objectes que projectin aigua i molestin als usuaris de la via pública,
llevat d’autorització municipal.
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Article 7. De la mendicitat
1. Resta prohibida la pràctica que, volent aparentar mendicitat, representin actituds coactives o d’assetjament, com
l’obstaculització o l’impediment de manera intencionada el lliure trànsit dels ciutadans i ciutadanes pels espais
públics.
2. Resta prohibit l’oferiment de qualsevol bé o servei no requerit a persones que es trobin en l’interior de vehicles privats o
públics. Es consideraran inclosos en aquest supòsit, entre altres comportaments, la neteja no sol·licitada dels parabrises
dels automòbils detinguts en els semàfors o a la via pública així com l’oferiment no sol·licitat de mocadors, premsa o
qualsevol altre efecte.
3. Resta igualment prohibit aquelles conductes que, volent aparentar mendicitat, s’exerceixin acompanyats per animals
domèstics.
4. Resta prohibida l’activitat consistent en l’oferiment de cerca d’estacionament als conductors a canvi d’almoina o impedir
l’estacionament a qui estigui legitimat quan aquest no accepti pagar, sigui per quantitat estipulada o a voluntat.
Article 8. De la utilització de l’espai públic per a l’oferiment i demanda de serveis sexuals
1. Resta prohibit sol·licitar o acceptar serveis sexuals retribuïts en les zones de trànsit públic, i en especial en les proximitats
de llocs destinats al seu ús per menors, com centres educatius, parcs infantils espais d’oci accessibles a menors d’edat, o
quan aquestes conductes, pel lloc en què es duen a terme, puguin generar un risc per la seguretat viària.
2. Resta prohibit oferir serveis sexuals retribuïts a les zones de trànsit indicades a l’apartat anterior. Els agents de l’autoritat
requeriran a les persones que s’abstinguin de fer-ho en les citades zones, infomant a les persones que ofereixin aquests
serveis que la inobservança d’aquest requeriment pot constituir una infracció de desobediència a l’autoritat.
Article 9. De les necessitats fisiològiques a l’espai públic
1. Resta prohibit fer necessitats fisiològiques, com ara defecar, orinar, escopir i altres anàlogues a l’espai públic.
2. Resta especialment prohibida la conducta descrita a l’apartat anterior, quan es realitza en espais de concorreguda
afluència de persones o freqüentats per menors, o monuments o edificis de catalogació especial, o edificis institucionals o
administratius.
Article 10. Del consum de begudes alcohòliques
1. Resta prohibit el consum de begudes alcohòliques en els espais públics quan com a conseqüència d’aquest consum resulti
alterada la convivència ciutadana.
A aquest efecte, l’alteració es produeix quan concorrin alguna o algunes de les circumstàncies següents:
a) Quan per la morfologia o la naturalesa del lloc públic, el consum es pugui fer de forma o convidi a l’aglomeració.
b) Quan, com a resultat de l’acció del consum, es pugui deteriorar la tranquil·litat de l’entorn o provocar-ne situacions
d’insalubritat.
c) Quan el consum s’exterioritzi en forma denigrant per als vianants o la resta d’usuaris dels espais públics.
d) Quan els llocs es caracteritzin per l’afluència de menors o la presència d’infants i adolescents.
e) La prohibició a la qual es refereix aquest apartat restarà sense efecte en els supòsits en què el consum de begudes
alcohòliques tingui lloc en establiments i altres espais reservats expressament per a aquesta finalitat, com ara terrasses
i vetlladors, i quan l’esmentat consum compti amb l’oportuna autorització que l’autoritat competent pot atorgar, en
casos concrets, i no suposi cap deteriorament de la tranquil·litat de l’entorn.
2. L’organització de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, lúdica, festiva, esportiva o de qualsevol altra índole vetllarà
perquè no es produeixin, durant la seva celebració, les conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de
qualsevol d’aquests actes, es realitzen les conductes esmentades, l’organització ho haurà de comunicar immediatament
als cossos policials.
3. Resta prohibit llençar a terra o dipositar a la via pública recipients de begudes com ara llaunes, ampolles, vasos, o
qualsevol altre objecte.
Article 11. Del comerç ambulant no autoritzat
1. Resta prohibida la venda ambulant sense autorització municipal en tot el municipi, fora de l’àmbit del mercat municipal
de no sedentaris.
2. Resta prohibit col·laborar en l’espai públic amb els venedors ambulants no autoritzats, amb accions com ara facilitar el
gènere o vigilar i alertar sobre la presència dels agents de l’autoritat.
3. Resta prohibida la compra o l’adquisició en l’espai públic de qualsevol producte procedent de la venda ambulant no
autoritzada.
Article 12. De les activitats i prestació de serveis no autoritzats
1. Resta prohibida la realització d’activitats i la prestació de serveis no autoritzats en l’espai públic, com ara el tarot, vidència,
massatges, tatuatges, trenes africanes i altres activitats anàlogues, llevat d’autorització municipal.
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2. Resta prohibit col·laborar en l’espai públic amb qui realitza les activitats o presta els serveis no autoritzats, amb accions
com ara vigilar i alertar sobre la presència dels agents de l’autoritat.
3. Resta prohibida la demanda, l’ús o el consum en l’espai públic de les activitats o els serveis no autoritzats als quals es
refereix aquest article.
4. Resta prohibit col·locar publicitat en els vehicles quan es faci amb la finalitat de vendre’ls a la via pública.
5. Resta prohibit col·locar publicitat als vidres dels vehicles o a les bústies o qualsevol altre lloc, sense l’autorització de llurs
propietaris.
6. Resta prohibit col·locar, sense autorització, cartells, pancartes, adhesius o qualsevol altra forma de propaganda o publicitat,
als edificis i instal·lacions municipals, als elements del paisatge, al mobiliari urbà o en altres llocs similars.
7. Resta prohibit deixar pancartes a l’espai públic una vegada realitzat l’esdeveniment o acte.
Article 13. De la música a la via pública
1. Resta prohibida reproducció de música, ja sigui amb instruments de música, amb mitjans electromecànics o ambdós
conjuntament, a la via pública, independentment si es fa de manera estàtica o ambulant, llevat d’autorització municipal.
2. Resta prohibida la col·laboració per a la realització d’aquesta activitat facilitant l’espai o subministrant altres serveis per
a la seva realització, llevat d’autorització municipal.
Article 14. Dels espectacles, malabarismes, acrobàcies i altres anàlegs a la via pública
Resta prohibida la realització d’espectacles, malabarismes, acrobàcies, figures humanes i altres anàlegs, acompanyats o no de
música, a la via pública, independentment si es fa de manera estàtica o ambulant, llevat d’autorització municipal.
Article 15. De l’ús d’espais, instal·lacions públiques i els seus elements
1. Resta prohibit fer un ús impropi dels espais públics i els seus elements, de manera que impedeixi o dificulti la utilització
per la resta d’usuaris, i en especial els següents, llevat d’autorització municipal:
a) Acampar a les vies i els espais públics, acció que inclou la instal·lació estable en aquests espais públics o els seus
elements o mobiliari en ells instal·lats, o en tendes de campanya, vehicles, autocaravanes o caravanes, llevat
d’autoritzacions per a llocs concrets.
b) Dormir de dia o de nit en els espais públics.
c) Utilitzar els bancs i els seients públics per a usos diferents als quals estan destinats.
d) Rentar-se o banyar-se en les fonts, els estanys o similars.
e) Rentar roba, animals a les fonts, els estanys, les dutxes o similars.
f) Rentar vehicles a la via pública.
g) Enganxar cartells a les parets públiques, fanals, etc.
h) Repartir publicitat amb finalitat empresarial.
Article 16. De les actituds vandàliques en l’ús del mobiliari urbà i deteriorament de l’espai urbà
Resten prohibides les conductes vandàliques, agressives o negligents en l’espai públic o mobiliari urbà.
Article 17. De l’accés a les instal·lacions públiques
1. Resta prohibida l’accés a les instal·lacions esportives, d’esbarjo o altres instal·lacions dels recintes dels centres docents fora
de l’horari d’obertura dels centres, llevat d’autorització municipal.
2. Resta prohibit l’accés als espais esportius municipals fora de l’horari d’ús de les instal·lacions, o quan aquests estiguin
tancats al públic.
Article 18. De les normes de seguretat a les platges, ports, espigons i zones de bany en general
1. Resta prohibit el bany en els espigons i en altres zones senyalitzades en les quals no es permet el bany o el pas està
restringit.
2. Es prohibeix el bany, o si cal l’accés a la platja, en cas de bandera vermella, o per indicacions de l’autoritat.
3. Resta prohibida l’activitat de pesca fora de l’horari i els llocs autoritzats.
Article 19. De la reserva d’estacionament
Resta prohibida la reserva d’estacionament consistent en l’apropiació l’espai públic amb la finalitat que els conductors de
vehicles no s’hi puguin estacionar.
Article 20. Del llançament de materials a la via pública
Resta prohibit llençar qualsevol tipus d’objecte, líquid o sòlid, a la via pública, tals com cigarretes, papers, xiclets, recipients,
galledes d’aigua, o deixalles de tota mena.
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Article 21. Del foc
1. Resta prohibida la realització de focs, barbacoes o similars en els espais públics, sigui quin sigui el combustible o la font
d’alimentació utilitzada, llevat d’autorització municipal.
Article 22. Del decòrum
1. Resta prohibit anar despullat als espais públics.
2. En el casc urbà, resta prohibit anar en banyador o similar, o amb el tors totalment nu.
Article 23. De les zones enjardinades
3. Resta prohibit trepitjar els talussos, els parterres i les plantacions de l’espai públic municipal.
4. Resta prohibit agafar flors, fruits o plantes dels jardins i espais públics en general, llevat d’autorització municipal.
Article 24. De l’abandonament d’objectes a la via pública
Resta prohibit situar o deixar a la via pública objectes particulars, encara que es trobin adossats a les façanes i que pertanyin
a les persones propietàries dels esmentats objectes, sense llicència o autorització municipal.
Article 25. De l’activitat en edificis privats
1. Resta prohibit regar les plantes col·locades a l’exterior dels edificis produint abocaments als veïns.
2. Resta prohibit espolsar tapissos, catifes, estores, llençols i qualsevol roba o altra mena d’objecte d’ús domèstic en portes,
balcons i finestres que donin a la via pública.
3. Resta prohibit realitzar activitats pertorbadores del descans aliè a l’interior dels habitatges, especialment entre les 24
hores i les 8 hores del dia següent.
Article 26. Dels sorolls a la via pública
1. Resta prohibit emetre qualsevol soroll que alteri la tranquil·litat veïnal entre les 24 hores i les 8 hores del dia
següent.
2. Resta prohibit usar els sistemes acústics d’alarma o d’emergència sense causa justificada.
3. Resta prohibit emprar publicitat sonora sense autorització.
4. Resta prohibit cridar a l’espai públic per sobre dels límits del respecte mutu o alterar el descans veïnal entre les 24 hores i
les 8 hores del dia següent.
TÍTOL III: RÈGIM SANCIONADOR
Article 27. Competència i normativa
La competència per sancionar les infraccions a què es refereix aquesta ordenança correspon a l’Alcade/essa, que podrà
delegar les seves atribucions en qui consideri.
El procediment per sancionar les infraccions a què es refereix aquesta ordenança serà el que vingui determinat per llei.
Article 28. De la sanció i el seu import
Les infraccions tipificades en aquesta Llei es classifiquen en molt greus, greus i lleus.
Les infraccions molt greus se sancionaran amb una multa fins a 3.000€, les greus amb una multa fins a 1.500€, i les lleus amb
multa fins a 750€.
La qualificació de la infracció i l’import de la sanció aplicable serà la prevista a l’annex 1 d’aquesta ordenança.
Article 29. De les mesures provisionals
1. Els agents de l’autoritat podran intervenir i capturar cautelarment els instruments, estris, efectes o productes utilitzats
per cometre la infracció, així com els diners, els fruits o els productes obtinguts directament, que s’han de mantenir en
els dipòsits establerts a l’efecte o sota la custòdia de les forces i cossos de seguretat mentre es tramita el procediment
sancionador o fins que, si s’escau, se’n resolgui la devolució o se’n decreti el comís.
2. Si la confiscació és de béns fungibles i el cost del dipòsit supera el valor venal, cal destruir-los o donar-los una destinació
adequada, d’acord amb el procediment que s’estableixi reglamentàriament.
3. Les despeses ocasionades pel comís i el cost del dipòsit, seran a càrrec del causant de les circumstàncies que l’han
determinat.
4. Una vegada dictada resolució ferma i transcorreguts dos mesos sense que el titular hagi recuperat l’objecte es procedirà a
la seva destrucció o els lliurarà gratuïtament a entitats sense afany de lucre amb finalitats socials.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Que es deroguin els tipus infractors de la venda ambulant de la resta d’Ordenances municipals.
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DISPOSICIÓ FINAL. Aquesta ordenança entrarà en vigor transcorreguts 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la
publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la província.
ANNEX DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER FOMENTAR I GARANTIR LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA AL
MUNICIPI DE ROSES.
Article Fet denunciat
Qualificació
3.1
Exercir a l’espai públic violència física o psíquica entre persones o col·lectius.
MG
Exercir a l’espai públic conductes de menyspreu a la dignitat de les persones, així com
3.2
MG
qualsevol comportament discriminatori.
Realitzar les conductes descrites als apartats 3.1 i 3.2 a persones grans, menors i amb
3.3
MG
discapacitats.
No comunicar, als agents de l’autoritat, per part dels organitzadors de qualsevol acte pú3.4
blic, la concurrència de les conductes descrites als apartats 3.1 i 3.2, quan es produeixin
LL
durant la seva celebració.
Realitzar tota mena de grafiti, pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o grafisme, amb qual4.1
LL
sevol matèria, sobre qualsevol element de l’espai públic.
No comunicar, als agents de l’autoritat, per part dels organitzadors de qualsevol acte pú4.2
blic, la concurrència de la conducta descrita a l’apartat 4.1 quan es produeixin durant la
LL
seva celebració.
Oferir a la via pública juguesques que comportin apostes amb diners o béns, llevat
5
G
d’autorització municipal.
Practicar jocs amb pilota, monopatí, patí o similars a l’espai públic, que comportin perill
6.1
LL
per a les persones, per als béns, serveis o instal·lacions, tant públics com privats.
Practicar acrobàcies i jocs d’habilitat amb monopatí, patí o similars fora de les àrees desti6.4
LL
nades a l’efecte, llevat d’autorització municipal.
Practicar jocs amb pistoles d’aigua o altres objectes que projectin aigua i molestin als usua6.5
LL
ris de la via pública, llevat d’autorització municipal.
7.1
Practicar sota l’aparença de mendicitat actituds coactives o d’assetjament.
MG
Obstaculitzar o impedir de manera intencionada, el lliure trànsit dels ciutadans i ciutada7.1
G
nes pels espais públics.
Oferir béns o serveis no requerits a persones que es trobin en l’interior de vehicles privats
7.2
LL
o públics.
Practicar sota l’aparença de mendicitat conductes que s’exerceixin amb acompanyament
7.3
LL
d’animals domèstics.
7.4
Oferir la cerca d’estacionament als conductors a canvi d’almoina.
LL
7.4
Impedir l’estacionament a qui estigui legitimat quan aquest no accepti pagar.
G
8.1
Sol·licitar o acceptar serveis sexuals retribuïts en les zones de trànsit públic.
G
Sol·licitar o acceptar serveis sexuals retribuïts en les proximitats de llocs destinats al seu
8.1
ús per menors o quan aquestes conductes, pel lloc en què es duen a terme, puguin generar
G
un risc per la seguretat viària.
Incomplir el requeriment dels agents de l’autoritat de cessar en l’oferiment de serveis se8.2
G
xuals retribuïts a les zones de trànsit públic.
9.1
Fer necessitats fisiològiques en l’espai públic.
LL
9.2
Fer necessitats fisiològiques en els espais definits a l’article 9.2.
G
10.1 Consumir begudes alcohòliques en els espais alterant la convivència ciutadana.
LL
No comunicar, als agents de l’autoritat, per part dels organitzadors de qualsevol acte pú10.2 blic, la concurrència de les conductes descrites als apartats 10.1, quan es produeixin durant
LL
la seva celebració.
10.3 Llençar a terra o dipositar a la via pública recipients de begudes o qualsevol altre objecte.
LL
Realitzar la venda ambulant sense autorització municipal en tot el municipi, fora de
11.1
G
l’àmbit del mercat municipal de no sedentaris.
11.2 Col·laborar en l’espai públic amb els venedors ambulants no autoritzats.
G
Comprar o adquirir en l’espai públic qualsevol producte procedent de la venda ambulant
11.3
LL
no autoritzada.
12.1 Realitzar activitats no autoritzades en l’espai públic.
G
12.1 Prestar serveis no autoritzats en l’espai públic.
G
12.2 Col·laborar en l’espai públic amb qui realitza o presta els serveis no autoritzats.
LL

Import
1750
1500
2000
300
600
300
750
300
300
300
1750
750
300
300
500
750
1200
1500
1500
500
1000
600
300
300
1500
750
300
1000
1000
300
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Article Fet denunciat
Qualificació
12.3 Sol·licitar, a l’espai públic, l’ús o la prestació d’un servei no autoritzat.
LL
Col·locar publicitat en els vehicles quan es faci amb la finalitat de vendre’ls a la via pú12.4
LL
blica.
Col·locar publicitat als vidres dels vehicles o a les bústies o qualsevol altre lloc, sense
12.5
LL
l’autorització de llurs propietaris.
Col·locar, sense autorització, cartells, pancartes, adhesius o qualsevol altra forma de pro12.6 paganda o publicitat, als edificis i instal·lacions municipals, als elements del paisatge, al
LL
mobiliari urbà o en altres llocs similars.
12.7 Deixar pancartes a l’espai públic una vegada realitzat l’esdeveniment o acte.
G
13.1 Reproduir música a la via pública, llevat d’autorització municipal.
G
Col·laborar amb actes que afavoreixin la reproducció de música sense autorització, llevat
13.2
LL
d’autorització municipal
14
Realitzar actuacions artístiques sense autorització municipal.
G
Fer un ús impropi dels espais públics de manera que s’impedeixi o es dificulti la seva uti15.1
G
lització a la resta d’usuaris, sense autorització municipal.
Realitzar conductes vandàliques, agressives o negligents en l’espai públic o el mobiliari
16
G
urbà.
Accedir a les instal·lacions publiques fora de l’horari d’obertura dels centres, llevat
17.1
G
d’autorització municipal.
17.2 Accedir als espais esportius municipals fora de l’horari d’ús de les instal·lacions.
LL
Banyar-se en els espigons i en altres zones senyalitzades en les quals no es permet el bany
18.1
G
o el pas està restringit.
Banyar-se o accedir a la zona de bany en cas de bandera vermella o incomplint les indica18.2
G
cions de l’autoritat.
18.3 Pescar fora de l’horari i els llocs autoritzats.
LL
Reservar estacionament apropiant-se de l’espai públic amb la finalitat que els conductors
19
LL
de vehicles no s’hi puguin estacionar.
20
Llençar qualsevol tipus d’objecte, líquid o sòlid a la via pública.
LL
21.1 Fer foc, barbacoes o similars en els espais públics, llevat d’autorització municipal.
G
22.1 Anar despullat als espais públics.
G
22.2 Anar en banyador o similar, o amb el tors totalment nu, en el casc urbà
LL
23.1 Trepitjar els talussos, els parterres i les plantacions de l’espai públic municipal.
LL
Agafar flors, fruits o plantes dels jardins i espais públics en general, llevat d’autorització
23.2
LL
municipal.
Situar o deixar a la via pública objectes particulars, adossats a façanes que pertanyin a
24
LL
les persones propietàries dels esmentats objectes, sense llicència o autorització municipal.
25.1 Regar les plantes col·locades a l’exterior dels edificis produint abocaments als veïns.
LL
25.2
25.3
26.1
26.2
26.3
26.4

Espolsar tapissos, catifes, estores, llençols i qualsevol roba o altra mena d’objecte domèstic
en portes, balcons i finestres que donin a la via pública.
Realitzar activitats pertorbadores del descans aliè a l’interior dels habitatges, especialment entre les 24 hores i les 8 hores del dia següent.
Emetre qualsevol soroll que alteri la tranquil·litat veïnal entre les 24 hores i les 8 hores del
dia següent.
Emprar els sistemes acústics d’alarma o d’emergència sense causa justificada.
Emprar publicitat sonora sense autorització.
Cridar a l’espai públic per sobre dels límits del respecte mutu o alterar el descans veïnal
entre les 24 hores i les 8 hores del dia següent.

Import
300
300
300
300
750
750
200
1000
1000
1000
750
300
1000
1500
300
200
200
1000
1500
200
300
200
200
400

LL

400

LL

400

LL

500

LL
LL

500
500

LL

500

”
Roses, 18 de maig de 2019
Montserrat Mindan Cortada
Alcaldessa
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