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ORDENANÇA DE BON GOVERN I CONVIVÈNCIA 

 

 

 

 

Capítol Preliminar 

 

L’objecte d’aquesta Ordenança ve donat pel fet que conviure comporta la necessitat 

d’un respecte mutu, tant envers les persones com els animals i els espais  que són 

d’ús públic, i per tal d’aconseguir un clima de convivència agradable entre els vens, 

i perquè els vilatans de Montesquiu es puguin sentir igual de còmodes als carrers i 

places del municipi, l’Ajuntament pretén disposar d’una normativa de coneixement 

públic i d’obligada observança, que tendeixi a regular les actuacions dels 

particulars. 

 

 

Capítol I 

Dels drets i deures de la població de Montesquiu 

 

 

Article 1.- Drets 

 

a) A tots els veïns del terme municipal se’ls reconeix el dret de gaudir en el 

mateix grau dels serveis municipals. 

b) Tots els habitants de Montesquiu tenen dret : 

 

b.1) a la protecció de la seva persona i els seus béns. 

b.2) a dirigir queixes i peticions per escrit a l’Alcaldia en relació amb temes de 

competència municipal. 

 

 

Article 2.- Deures  

 

a) Els habitants de Montesquiu s’hauran de comportar a la via pública amb 

civisme i compostura i hauran de complir puntualment les disposicions de les 

autoritats i bans de l’Alcaldia sobre conducta del veïnat i les prohibicions 

especials, i també hauran de denunciar a l’autoritat les infraccions que 

observin que es cometin a la via pública. 

 

b) Facilitaran a l’alcaldia, només en el cas que la legislació ho prevegi, les 

dades estadístiques que els siguin sol·licitades. 

 

c) Compareixeran davant l’autoritat municipal quan siguin requerits per 

disposició legal amb indicació del motiu de la citació. 

 

d) Compliran les seves obligacions respecte al padró municipal d’habitants. 

Hauran de comunicar a l’Ajuntament, en el termini de tres dies, els canvis 
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de domicili dintre i fora del municipi, independentment de sol·licitar la 

preceptiva baixa del padró d’habitants. 

 

e) Comunicaran a l’Ajuntament les baixes, altes o modificacions en la situació 

dels seus béns, immobles i establiments comercials, als efectes de reflectir 

als padrons els canvis de titularitat que es produeixin. 

 

Els propietaris absents del terme municipal estaran obligats a comunicar per escrit 

a l’Ajuntament el nom de la persona que els representi en el municipi. En cas 

contrari, es consideraran representants dels propietaris, els administradors, 

apoderats o encarregats de les finques o, en defecte d’aquests, els llogaters. 

 

 

 

Capítol II 

Disposicions generals 

 

 

Article 3.- De la convivència 

 

La producció de sorolls a la via pública a l’interior dels edificis, però que se senten 

des de fora, s’haurà de mantenir dins els límits que exigeix la convivència 

ciutadana, sense perjudici de la reglamentació especial d’instal·lacions industrials. 

 

Per tal de determinar si hi ha o no soroll sancionable als efectes d’aquesta 

ordenança l’alcaldia podrà fixar el límit de decibels admissibles en cada cas. 

 

Els preceptes d’aquest article fan referència a sorolls produïts per : 

 

3.1.- Sons, cants o crits d’animals domèstics. 

 

Des de les 11:00 de la nit fins les 7:00 del matí és prohibit deixar als patis, 

terrasses, galeries i balcons ocells, gossos o altres animals que amb els seus crits o 

cants pertorbin el descans dels veïns. A les altres hores, els propietaris o 

encarregats dels animals també els hauran de treure dels llocs on es trobin si 

ocasionen molèsties evidents als altres estadants de l’immoble o a les cases veïnes. 

3.2.- Aparells o instruments musicals o acústics. 

  

Els propietaris o usuaris de receptors de ràdio i televisió, tocadiscs, magnetòfons, 

altaveus i altres instruments musicals o acústics hauran de mantenir-los a un volum 

baix o utilitzar-los de manera que no causin molèsties als veïns, des de les 11:00 

del vespre i fins les 7:00 del matí. A la resta d’hores, tindran la mateixa obligació si 

els ho demana qualsevol veí perquè té malalts a casa o per una altre causa prou 

justificada. 
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Article 4.- De les revetlles i actes públics.  

 

Queda prohibit alterar l’ordre o la tranquil·litat pública amb aldarulls, baralles i, en 

general, amb qualsevol actitud poc moderada que vagi en contra d’un 

comportament cívic. 

 

Els establiments com bars, cafeteries, restaurants i anàlegs regiran el seu horari 

nocturn amb subjecció a les disposicions que periòdicament dicta l’Administració de 

la Generalitat i que sempre podran consultar a les oficines municipals. 

 

 

Article 5.- De l’embriaguesa i la drogoaddicció 

 

És prohibit de consumir begudes alcohòliques en excés a la via pública fora dels 

establiments de begudes. Les persones que circulin per la via pública amb mostres 

evidents d’embriaguesa seran conduïdes pels agents de l’autoritat al lloc idoni per a 

poder determinar si se’ls ha d’imposar una sanció governativa o si s’ha de passar a 

la jurisdicció competent. 

 

També és prohibit el consum de droga en vies i locals públics. 

 

 

Capítol III 

De la via pública 

 

 

 

Article 6.-  

 

No és permès rascar, escriure, dibuixar o fer pintades a les parets i portes dels 

edificis ni col·locar-hi cartells o anuncis, a excepció dels llocs que oficialment hi 

destina l’Ajuntament, en especial pel que fa a la propaganda electoral. I, en 

aquests casos, s’haurà de sol·licitar la corresponent autorització. 

 

 

Article 7.- 

 

Tampoc està permès a la via pública : 

 

7.1.- Abocar-hi aigües residuals, deixalles, escombraries o qualsevol altre tipus de 

residus que embrutin el carrer o els espais lliures. 

 

7.2.- Abocar deixalles industrials, mobles vells, plàstics, etc als boscos, camps i 

voreres de camins, carreteres i torrents. 

 

7.3.- Rentar els vehicles a la via pública. 

 

7.4.- Si es realitza el transport d’adobs orgànics pels carrers del casc urbà, en 

cassos pels quals és imprescindible de passar-hi, i s’embruten, s’haurà de procedir 
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immediatament a la neteja dels mateixos. I un cop escampats els adobs orgànics 

en camps, és obligació de tapar-los seguidament. 

 

7.5.- En els edificis en construcció o en aquells on s’hi realitzin obres, s’hauran de 

regar i escombrar les voreres i la calçada que es troba davant de la propietat, 

diàriament,  caldrà deixar-les netes quan finalitzi la jornada laboral. Aquesta 

obligació correspondrà al contractista, amb la responsabilitat del propietari. 

 

 

Article 8.-  

 

Els propietaris de solars estan obligats a mantenir-los nets i són responsables de 

l’abocament de deixalles que poguessin realitzar terceres persones. 

 

 

Article 9.-  

 

Els veïns que procedeixin a segar la gespa, esporgar arbres o, en general, a la 

neteja dels espais enjardinats o lliures, no podran abocar les deixalles que se’n 

produeixin a la via pública. Així mateix, la runa produïda per obres no podrà 

abocar-se a la via pública i s’haurà de traslladar a l’indret assignat per 

l’Ajuntament. 

 

 

Article 10.-  

 

En cas de produir-se alguna nevada, cada veí ha de procedir a arraconar l’excés de 

neu, de forma que la vorera quedi lliure per a la circulació de vianants. 

 

 

Article 11.-  

 

Els propietaris de finques en el terme municipal estan obligats a retallar dels seus 

jardins aquells brancatges que sobrevolin les finques col·lindants i també la via 

pública, com també a mantenir en condicions les tanques arbrades de les seves 

propietats, sense que puguin envair la via pública o les finques veïnes. 

 

 

 

Capítol IV 

Voreres i façanes 

 

 

 

Article 12.-  

 

Les façanes que donin a la via pública hauran d’estar en bon estat de conservació, 

per tal de contribuir amb l’ornat públic. A tal efecte l’Ajuntament, a partir de 

l’aprovació definitiva d’aquesta Ordenança comunicarà a questa obligació, 
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mitjançant ordres d’execució, als propietaris afectats i els concedirà el termini de 

dos anys pel seu condicionament, amb l’exempció del pagament de l’impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres. 

 

 

Article 13.-  

 

La construcció de voreres pels particulars estarà subjecte sempre a llicència 

municipal i gaudirà de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

corresponent a un projecte d’urbanització. Els treballs de construcció de la vorera 

es realitzaran sota la fiscalització de l’Administració municipal i seguint-ne les 

instruccions que assenyali. 

 

 

 

Capítol V 

Parcs i jardins 

 

 

Article 14.-  

 

14.1.- Arbres i plantes en general. 

 

La instal·lació i manteniment a la via pública d’arbres i parcs públics com a 

ornament del poble i per al benefici i l’esplai dels habitants és de competència 

municipal  exclusiva, sense perjudici dels arbres i vegetals que hi ha a les finques 

particulars. Totes les persones han de respectar els arbres del poble i les 

instal·lacions complementàries, com ara estàtues, reixes, proteccions, fanals, pals, 

tanques i altres elements de decoració o d’utilitat, i s’han d’abstenir de fer 

qualsevol acte que els pugui espatllar, enlletgir o embrutar. 

 

És prohibit de sacsejar els arbres, podar-los pel seu compte, tallar-ne branques i 

fulles, gravar-ne l’escorça i tirar-hi cap mena de líquid encara que no sigui 

perjudicial, ni cap mena de deixalla als voltants dels arbres i els seus clots i 

escossells. 

 

14.2.- Jardins i parcs. 

 

Els visitants dels jardins i parcs de Montesquiu hauran de respectar-ne les plantes i 

les instal·lacions complementàries, evitar-hi tota mena de desperfectes i brutícies, 

tenir-hi el comportament adequat i observar-hi les indicacions dels rètols i avisos i 

les que els puguin formular els vigilants i els agents de l’autoritat. 

 

Hi és especialment prohibit : 

 

14.2.1.- passar per damunt dels talussos, parterres, plantacions i tocar les plantes i 

les flors. 

 

14.2.2.- pujar als arbres. 
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14.2.3.- perjudicar els arbres i plantacions de la manera que sigui. 

 

14.2.4.- collir flors, plantes o fruites. 

 

14.2.5.- caçar o matar ocells. 

 

14.2.6.- tirar papers o deixalles fora e les papereres i embrutar el recinte de la 

manera que sigui. 

 

14.2.7.- jugar a pilota i practicar exercicis físics fora dels espais destinats a aquest 

fi. 

 

14.2.8.- encendre o mantenir foc. 

 

14.2.9.- exercir, sense llicència o concessió, qualsevol indústria o comerç a l’interior 

dels parcs o jardins i utilitzar-ne amb finalitats particulars alguna part o element. 

 

 

 

Capítol VI 

Normes relatives als animals 

 

 

Article 15.-  

 

Els propietaris d’animals domèstics estan obligats i són responsables de 

l’acompliment de la següent normativa : 

 

15.1.- Els animals domèstics han de circular per la via pública  acompanyats i 

conduïts pels seus amos o per una persona que pugui respondre del comportament 

de l’animal. 

 

15.2.- Els animals domèstics que circulin per la via pública hauran de disposar del 

corresponent carnet sanitari que acrediti l’estat de vacunació de l’animal, i de la 

xapa de control sanitari reglamentari anual. En el cas que es produeixi algun 

incident es podrà fer una reclamació a la persona que en aquell moment sigui 

responsable de l’animal. 

 

15.3.- Els animals no poden circular per la via pública si no és lligats amb un collar i 

una corretja. Si per la seva raça o ensinistrament poden ser animals agressius o 

perillosos, tant per als vianants com per a altres animals que circulin 

reglamentàriament, estaran obligats a circular amb morrió. 

 

15.4.- Els amos estan obligats a vetllar que els animals que hagin de fer les seves 

necessitats fora del domicili no ho facin en espais públics o en lloc de trànsit de 

vianants. 
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Capítol VII 

Recollida d’escombraries 

 

 

 

Article 16.-  

 

S’estableix amb caràcter obligatori l’ús i la recepció d’aquest servei per part dels 

administrats, dintre del perímetre determinat per aquesta Administració. El servei 

serà realitzat segons la programació i horaris que estableixi aquest Ajuntament i de 

conformitat amb aquesta Ordenança. 

 

 

Article 17.- residus domiciliaris 

 

Als efectes de l’execució d’aquest servei tindran aquesta consideració : 

 

17.1.- les escombraries, la sutja, la cendra i tota mena de residus d’habitatges, 

comprovant que entremig no hi hagi caliu. 

 

17.2.- deixalles de botigues i indústries urbanes. 

 

17.3.- residus d’escombrar i netejar les voravies. 

 

17.4.- productes procedents de petites reparacions o d’esporgar plantes, sempre 

que càpiguen en bosses. 

 

No tenen la consideració de residus domiciliaris : 

 

a) Les deixalles de fabricació 

b) Els residus industrials de tallers i els que procedeixin de magatzems com 

embalatges, etc 

c) Les terres de desmunt i les runes d’obres no compreses en el primer apartat 

d’aquest article. 

d) Els fems de quadres, estables i corrals. 

e) Les restes de mobles, jardineria i poda d’arbres, salvant el que disposa el 

primer apartat. 

 

 

Article 18.- Residus d’indústries i comerços 

 

S’entén per “residu industrial” qualsevol material sòlid, pastós o líquid resultant 

d’un procés de fabricació, de transformació, d’utilització, de consum o de neteja, el 

productor o els posseïdors del qual el destina a l’abonament. 
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Article 19.- Residus industrials o comercials especials 

 

Als efectes de la llei 6/83 de 7 d’abril, sobre residus industrials, es consideraran 

“residus industrials o comercials especials” qualsevol residu industrial o comercial 

que, per les seves característiques tòxiques o perilloses o per causa del seu grau de 

concentració, requereix un tractament específic i un control periòdic dels seus 

efectes nocius potencials.  

 

 

Article 20.- Prestació del servei de recollida de residus domiciliaris. 

 

a) El servei de recollida es farà quatre dies per setmana i , si les necessitats del 

servei ho requereixen, s’incrementarà d’acord amb les disponibilitats. 

b) La recollida es farà a través dels contenidors, on els usuaris deixaran les 

escombraries dins de bosses de plàstic, resistents, ben tancades per evitar 

que es vessin. I les bosses no hauran de contenir vidres ni piles, sent 

obligació de dipositar-los en els contenidors instal·lats a l’efecte. Els usuaris 

col·locaran les seves bosses en el contenidor i procuraran fer-ho poc abans 

de l’hora per a la recollida del servei, per evitar la producció de mals olors i 

el mal efecte que produeix per l’ornat públic els contenidors plens i amb 

bosses al voltant, la qual cosa faria un desdoblament del servei, amb el 

consegüent encariment del cost d’aquest. 

 

 

Capítol VIII 

De l’ocupació de la via pública 

 

 

Article 21.-  

 

L’ocupació de la via pública amb cadires, taules, parades, etc.. estarà subjecta a 

l’autorització i el pagament de les taxes que estableixi la corresponent Ordenança 

Fiscal vigent. 

 

 

Article 22.- 

 

Autoritzada l’ocupació de la via pública, la persona responsable davant 

l’Administració municipal respondrà que l’espai públic utilitzat quedi en bon estat de 

neteja i de conservació una vegada acabada l’activitat per a la qual es va demanar 

el permís. Mentre duri l’ocupació s’haurà de mantenir diàriament net.. 
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Capítol IX 

Obres en la via pública 

 

 

Article 23.- En tot tipus d’obra : 

 

És obligatori obtenir prèviament la llicència municipal, sense perjudici de les 

autoritzades que fossin precedents segons la legislació específica, en els següents 

actes, entre altres : 

 

a) Le sobres d’instal·lacions de serveis públics. 

b) Els moviments de terres. 

c) Les instal·lacions subterrànies dedicades a serveis públic o a qualsevol altre 

ús a què es destini el subsòl. 

d) Els altres actes que assenyali la Llei del Sòl, els seus Reglaments, els plans, 

Normes i Ordenances. 

 

 

Article 24.-  

 

Les obres de nova construcció, inacabades, hauran d’adaptar-se a la resta 

d’edificacions, de manera que no desdiguin l’estètica del sector. 

 

 

Article 25.-  

 

A tota sol·licitud de llicència d’obra que es presenti al Registre de l’Ajuntament 

obligatòriament s’hi adjuntarà fotocòpia de l’Impost sobre Activitats Econòmiques 

del contractista. 

 

 

Capítol X 

Cales i canalitzacions 

 

 

Article 26.-  

 

Les cobertes dels edificis amb vessant a la via pública hauran de tenir el 

corresponent canal de recollida d’aigües amb tub de desguàs connectat al 

clavegueram. En el supòsit que el vial no tingués clavegueram, el tub de baixada 

desguassarà a 10 cm. De la vorera. 
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Capítol XI 

Del trànsit de vehicles i vianants 

 

 

Article 27-.- 

 

S’estableix per al nucli urbà una limitació de velocitat per a tots els vehicles de 40 

km/hora i en cas d’infringir-se, podrà ser objecte de la sanció pertinent. 

 

 

Article 28.-  

 

La infracció dels senyals de trànsit instal·lats a la població comportarà la sanció 

pertinent. 

 

 

Article 29.- 

 

Les motocicletes que transitin sense dispositius silenciadors reglamentaris podran 

ser retingudes per l’autoritat municipals sense perjudici de les sancions que 

s’escaiguin. 

 

 

Article 30.-    

 

Tot vehicle, motocicleta, tractor, que circuli per la via pública haurà d’anar proveït 

de la reglamentària identificació o matrícula. La infracció d’aquest precepte 

motivarà la retenció del vehicle, el qual no podrà ser retirat fins que hagi estat 

resolt el  motiu de la infracció; això sense perjudici de la sanció que es pugui 

imposar. 

 

 

Capítol XII 

 

 

Article 31.-  

 

En cas de que es produís alguna desgràcia o calamitat pública, per ordre de 

l’Alcaldia es podrà requerir l’ajut i col·laboració dels habitants de Montesquiu i, 

especialment d’aquells  que pels seus coneixements i aptituds puguin prestar-

los amb més utilitat per a la comunitat. 
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Capítol XIII 

Sancions i recursos 

 

 

Article 32.-  

 

Les infraccions del que es disposa en la present Ordenança seran sancionades per 

l’Alcaldia amb les multes que autoritzen les disposicions legals vigents. 

 

 

Article 33.-  

 

Les sancions que procedeixin per infracció de les normes de circulació seran les 

especificades pel Codi de Circulació vigent. 

 

 

DILIGÈNCIA.-  

 

Aquesta Ordenança va ser aprovada provisionalment per l’Ajuntament el dia 7 de 

setembre de 1993, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 1994 i regirà mentre no se 

n’acordi la seva modificació o derogació. 

 

 


