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ORDENANÇA DE CIVISME A LA CIUTAT DE REUS 
 

Exposició de motius 
 
L’objectiu principal d’aquesta ordenança és preservar l’espai públic com a lloc de convivència, 
on totes les persones puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure circulació, 
lleure, trobada, oci i expressió, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres. 
 
L’ordenança vol ser una eina efectiva per resoldre les situacions i circumstàncies que puguin 
afectar la convivència o alterar-la. Per això pretén donar respostes que facin atenció a dos 
grans principis: d’una banda, el reconeixement del dret de tothom de comportar-se lliurement 
en els espais públics i ser respectats en aquesta llibertat; i de l’altra banda, la necessitat de 
preservar l’ordre i d’assumir determinats deures de convivència i respecte a la llibertat, la 
dignitat i els drets reconeguts als altres, així com al manteniment de l’espai públic en 
condicions adequades. En aquest sentit, l’exercici de la potestat sancionadora per part de 
l’autoritat municipal és una eina al servei de l’assoliment d’aquests objectius comunitaris. 
 
És amb aquest objectiu que l’Ajuntament es compromet en l’aplicació de l’ordenança. I es 
compromet també, més enllà de la divulgació dels seus continguts, a dur a terme activitats de 
foment i promoció dels valors de la convivència i del civisme entre la ciutadania, un àmbit de 
treball bàsic per reforçar les conductes cíviques i millorar la percepció favorable a aquestes 
actituds en detriment de les que, clarament, hi van en contra. Així mateix, es compromet a 
reforçar actuacions de caràcter social per atendre de manera convenient les persones que ho 
puguin necessitar, conscient que aquesta és, en determinats casos, una mesura efectiva de 
prevenció de possibles conflictes de convivència i, per extensió, de millora del benestar 
col·lectiu. 
 
Des del punt de vista material, aquesta ordenança actua en l’àmbit de les competències de 
què disposa l’Ajuntament amb la finalitat d’evitar totes les conductes que puguin pertorbar la 
convivència i de minimitzar els comportaments incívics a l’espai públic. Té, per tant, una 
naturalesa clarament transversal perquè afecta un bon nombre de competències locals i 
implica una gran part de l’estructura administrativa municipal. 
 
El fonament jurídic de l’ordenança es troba, en primer lloc, a la Constitució de l’any 1978, 
sobretot des de la perspectiva de la garantia de l’autonomia municipal. 
 
Més específicament la legislació de règim local recull la possibilitat que els ajuntaments, per a 
l’adequada ordenació de les relacions socials de convivència d’interès local i de l’ús dels seus 
serveis, equipaments, infraestructures, instal·lacions i espais públics, en defecte de normativa 
sectorial específica, puguin establir els tipus de les infraccions i imposar sancions per 
l’incompliment de deures, prohibicions o limitacions.  

 
 

TÍTOL I 
Disposicions generals 

 
Capítol I 

Objecte i àmbit d’aplicació 
 

Article 1. Finalitat i objecte 
 
1. La finalitat d’aquesta ordenança és garantir un bon clima de civisme i de convivència que 
afavoreixi les relacions solidàries, tolerants i respectuoses entre les persones. Per això fixa 
mecanismes per corregir i, si s’escau, sancionar les actituds incíviques, negligents i irresponsables 
que deteriorin la qualitat de la vida comunitària. 
 



 

2. L’objecte d’aquesta ordenança és regular les activitats que les persones físiques i jurídiques 
desenvolupen sobretot a la via pública i en altres espais i serveis de domini públic o que 
depassen l’àmbit estrictament privat. Amb aquest efecte es refereix a determinats tipus de 
comportaments que incideixen en el benestar col·lectiu i la convivència ciutadana, assumint com 
a fonament de base que la ciutat ha de ser un marc natural de convivència i d’iniciativa social. 
 
 
Article 2. Fonament legal 
 
1. El fonament legal d’aquesta ordenança és, en primer lloc, l’aplicació dels principis 
constitucionals i el desenvolupament dels principis continguts en l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya. 
 
2. Aquesta ordenança s’ha elaborat d’acord amb la potestat municipal de tipificar infraccions i 
sancions que, amb la finalitat d’ordenar les relacions de convivència ciutadana, s’estableixen en la 
legislació reguladora de les bases de règim local. 
 
3. El que s’estableix en l’apartat anterior s’entén sense perjudici de les altres competències i 
funcions atribuïdes a l’Ajuntament de Reus per la normativa general de règim local i la resta de 
legislació sectorial aplicable.  
 
 
Article 3. Àmbit d’aplicació objectiva 
 
1. Aquesta ordenança s’aplica en tot el terme municipal de Reus. 
 
2. Particularment, l’ordenança és aplicable en tots els espais públics de la ciutat: carrers, vies de 
circulació, voreres, places, avingudes, passeigs, passatges, parcs, jardins i altres espais o zones 
verdes o forestals, ponts, túnels i passos subterranis, aparcaments, fonts i estanys, edificis públics i 
altres espais destinats a ús o servei públic, així com construccions, instal·lacions, mobiliari urbà i 
altres béns i elements de domini públic municipal situats en aquests espais. 
 
3. Així mateix, l’ordenança s’aplica en aquells altres espais, construccions, instal·lacions, vehicles o 
elements destinats a ús o servei públic, ja siguin de titularitat d’una Administració diferent de la 
municipal o de qualsevol entitat o empresa pública o privada, com ara vehicles de transport, 
marquesines, parades d’autobús, de ferrocarril o d’autocars, tanques, senyals de trànsit, 
contenidors i altres elements de naturalesa similar. 
 
4. L’ordenança s’aplicarà també en espais, construccions, instal·lacions i béns de titularitat privada 
quan s’hi desenvolupin conductes o activitats que afectin o puguin afectar negativament la 
convivència i l’ordre públic; instal·lacions i elements assenyalats en els apartats anteriors; o quan 
el descuit o la falta d’un manteniment adequat per part de les persones propietàries, 
arrendatàries o usuàries pugui tenir també conseqüències negatives per a la convivència o el 
civisme a l’espai públic. 
 
Article 4. Àmbit d’aplicació subjectiva 
 
Aquesta ordenança s’aplica a totes les persones que es trobin a la ciutat de Reus, amb 
independència de la seva situació jurídica o administrativa, nacionalitat, residència o qualsevol 
altra circumstància. 
 

 
Capítol II 

Principis generals de convivència ciutadana i civisme 
 
 
Article 5. Principi de llibertat individual 
 



 

Totes les persones tenen dret a comportar-se lliurement en els espais públics de la ciutat, i a ser 
respectats en l’exercici d’aquesta llibertat. Aquest dret es basa en el respecte a la llibertat, la 
dignitat i els drets reconeguts a les altres persones, així com del manteniment de l’espai públic en 
condicions adequades per a la pròpia convivència. 
 
 
Article 6. Deures generals de convivència i civisme 
 
1. Sense perjudici d’altres deures que es puguin derivar d’aquesta o altres ordenances municipals 
i de la resta de l’ordenament jurídic aplicable, totes les persones que es trobin a la ciutat de Reus, 
sigui quin sigui el títol o les circumstàncies en què ho facin o la situació jurídica o administrativa 
en què es trobin, han de respectar les normes de conducta previstes en la present ordenança i en 
la normativa vigent. Aquest respecte és un pressupost bàsic per a la convivència a l’espai públic. 
 
2. A cap persona no li és permès, amb el seu comportament, lesionar els drets, la dignitat o la 
llibertat d’acció de les altres persones. De manera especial, no poden ser permeses les pràctiques 
abusives, discriminatòries o que comportin violència o coacció física, moral o psicològica. 
 
3. És un deure bàsic de convivència ciutadana tractar amb respecte, atenció i consideració les 
persones que es trobin en circumstàncies personals, socials o de qualsevol altra mena més ho 
necessitin. 
 
4. Totes les persones han de fer un bon ús dels espais públics i dels serveis, instal·lacions, 
mobiliari urbà i dels elements que en formin part, respectant la seva finalitat, i atenent al dret que 
tenen els altres d’utilitzar-los i gaudir-ne. 
 
5. Les persones propietàries o ocupants d’immobles, edificis, construccions, instal·lacions, vehicles 
o altres béns de titularitat privada han d’evitar les conductes o activitats que causin danys 
materials als espais públics, a les construccions, instal·lacions, mobiliari urbà i altres béns i 
elements de domini públic municipal situats en aquests espais, i també als espais, construccions, 
instal·lacions i béns de titularitat privada. Han d’abstenir-se també de causar molèsties 
innecessàries a les altres persones. 
 
6. Totes les persones que es trobin a Reus tenen el deure de col·laborar amb les autoritats 
municipals o amb els seus agents per evitar qualsevol conducta que pugui posar en perill la 
convivència, que expressi una manca de respecte cap als altres o que contribueixi al 
deteriorament de la ciutat i el seu entorn. 
 

Capítol III 
Mesures per fomentar la convivència 

 
 
Article 7. Foment de la convivència ciutadana i del civisme 
 
1. L’Ajuntament té voluntat d’esmerçar tots els esforços que siguin al seu abast per contribuir a 
millorar la convivència i el civisme entre la ciutadania. Aquesta voluntat passa per fomentar les 
actituds respectuoses i els comportaments cívics, reconeixent-ne la funció social i afavorint que 
tinguin un valor exemplar. A més d’impulsar programes i accions de foment de la convivència i 
del civisme, l’Ajuntament vetllarà perquè les conductes i actituds de les persones s’ajustin als 
estàndards de convivència i, per tant, de garantir l’ordre i preservar la qualitat de vida a l’espai 
públic. 
 
2. Concretament, i sense perjudici de la resta d’actuacions que es puguin acordar, l’Ajuntament: 
 
a) Fomentarà el comportament solidari dels ciutadans i ciutadanes en els espais públics perquè, 
davant circumstàncies com ara accidents o similars, ajudin les persones que necessitin ajuda, ja 
sigui per transitar o orientar-se. Es fomentaran també altres actituds fraternals o humanitàries que 



 

contribueixin a fer que la ciutat sigui més amable, amb una atenció especial cap a les persones 
que, per qualsevol cirscumstància, més ho necessitin. 
b) Facilitarà, des dels espais d’atenció ciutadana o els canals habituals de relació amb la 
ciutadania, que totes les persones puguin fer arribar a l’Ajuntament els suggeriments, queixes, 
reclamacions o peticions que considerin oportunes per millorar el civisme i la convivència i 
preservar l’espai públic. 
c) Promourà el respecte a la diversitat per evitar actituds contràries a la dignitat personal i 
qualsevol mena de comportament discriminatori, especialment els de naturalesa xenòfoba, 
racista, sexista, religiosa o homòfoba. 
d) Impulsarà acords de col·laboració o altres fórmules de participació que pugui ser d’interès amb 
persones, entitats i associacions ciutadanes —culturals, veïnals, socials, empresarials, turístiques, 
esportives o de qualsevol altra mena— per fomentar entre els seus membres la col·laboració 
activa amb les diverses campanyes, actuacions i iniciatives municipals a favor de la convivència i 
el civisme, així com per difondre i fomentar el respecte a les normes bàsiques. De manera 
especial, impulsarà acords amb aquelles associacions i entitats ciutadanes que pel seu objecte o 
finalitat, tradició, arrelament a la ciutat, experiència, coneixements o altres circumstàncies puguin 
contribuir de manera més efectiva al foment de la convivència i el civisme. 
e) Facilitarà i incentivarà totes les iniciatives que condueixin al debat, l’intercanvi de parers i, en 
definitiva, la solució democràtica dels conflictes de convivència. 
f) Evitarà, amb els mitjans que tingui al seu abast, qualsevol iniciativa individual o col·lectiva que 
pugui destorbar el desenvolupament dels actes individuals o col·lectius que estiguin degudament 
autoritzats. 
g) Fomentarà l’ús preferent en serveis com el transport públic o en relació a determinats 
elements de mobiliari urbà per a les persones amb necessitats especials, així com totes aquelles 
actituds de civisme i de cortesia que resultin adients. 
h) Prendrà les mesures municipals al seu abast per preveure riscos per a la convivència ciutadana 
i el civisme a l'espai públic. 
i) Des dels serveis municipals competents, atendrà o bé informarà les persones que es trobin al 
carrer o a l’espai públic i estiguin en situació de necessitat o sense sostre dels llocs on poden 
rebre ajuda o atenció. 
 
Article 8. Col·laboració amb altres administracions 
 
L’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, impulsarà la col·laboració amb altres 
administracions, especialment amb l’Administració local i amb la Generalitat de Catalunya, i amb 
altres institucions i entitats públiques per garantir la convivència i el civisme, tot això sense 
perjudici de les competències pròpies de cadascuna d’aquestes administracions o entitats. 
 
L’Ajuntament proposarà a les administracions esmentades les modificacions normatives que 
consideri pertinents per garantir la convivència i el civisme, i millorar l’efectivitat de les mesures 
que s’adoptin amb aquest objectiu. 

 
Capítol IV 

Organització i autorització d’actes públics 
 
 
Article 9. Ocupació de la via pública 
 
1. Les condicions concretes per a l’ocupació de la via pública i el procediment per a l’atorgament 
de les preceptives llicències, autoritzacions o concessions s’ajustaran al que s’estableixen les 
ordenances i reglaments municipals.  
 
2. L’ocupació de la via pública o d’altres espais públics de titularitat municipal per a la celebració 
d’actes festius, musicals, culturals, esportius, religiosos o de qualsevol altra mena haurà de ser 
respectuosa amb el veïnat, evitant sorolls o molèsties que puguin perjudicar la seguretat, l’ordre i, 
en general, la bona convivència ciutadana. En  cas que generi molèsties inadmissibles, la Guàrdia 
Urbana té la facultat de paralitzar immediatament l’activitat. 
 



 

3. S'exclou de l'objecte d'aquesta ordenança l'exercici del dret de reunió i manifestació que es 
regularà per la seva normativa específica. 
 
 

     TÍTOL II 
Normes de conducta  

 
Capítol I 

Comportament general a la via i els espais públics 
 
 
Article. 10 Normes de conducta  
 
1. Les persones tenen dret a comportar-se lliurement a la via i els espais públics. Aquest dret 
s’exercirà d’acord amb el que estableixen aquesta ordenança i la legislació vigent, de conformitat 
amb la destinació de les vies i els espais públics, i haurà de respectar la convivència i la 
tranquil·litat ciutadanes, tot observant el civisme adequat i evitant perjudicar els drets i els béns 
públics i de la resta de persones. 
 
2. Queda prohibida a l’espai públic qualsevol conducta de menyspreu a la dignitat de les 
persones i també qualsevol comportament discriminatori, ja sigui de caràcter xenòfob, racista, 
sexista, homòfob, religiós o per raó d’altra condició o circumstància personal o social, i ja es tracti 
d’una conducta o comportament de fet, per escrit o de paraula mitjançant insults, burles, 
molèsties intencionades, coacció psíquica o física, agressions o altres conductes vexatòries. 
 
3. Es consideren especialment greus les conductes descrites anteriorment quan s’adrecin a 
persones grans, menors i persones amb discapacitat, així com les actituds d’assetjament o 
agressió entre menors. Igualment, seran especialment perseguides les conductes d’agressió o 
assetjament a menors efectuades en l’espai públic per grups de persones. 
 
4. Quan hi hagi indicis que una persona hagi pogut participar en la comissió d'una infracció; o bé 
quan atenent a les circumstàncies que concorrin, es consideri raonablement necessari que 
acreditin la seva identitat per a prevenir la comissió d'un delicte, es podrà requerir la identificació 
de les persones.  En aquests supòsits els agents de l'autoritat podran realitzar les comprovacions 
necessàries a la via pública o en el lloc on s'hagúes fet el requeriment, inclosa la identificació de 
les persones el rostre de les quals no sigui visible total o parcialment per utilitzar qualsevol tipus 
de vestimenta o objecte que el cobreixi, impedint-ne o dificultant-ne la identificació. Tot això 
respectant els principis de proporcionalitat, igualtat de tracte i no discriminació. 
 
La negativa a identificar-se serà sancionada de conformitat amb el previst a la normativa de  
protecció de la seguretat ciutadana. 
 
5. Quan el rostre de les persones no sigui visible, de manera total o parcial, a causa de l’ús 
d’alguna peça de roba o accessori, se’ls podrà demanar la identificació per poder utilitzar un 
servei municipal per al qual sigui necessària aquesta identificació. Si la persona s’hi nega, no 
podrà utilitzar o gaudir del servei. 
 

 
Capítol II 

Ús d’elements de pirotècnia 
 
 
Article 11. Focs i activitats pirotècniques 
 
1. Es prohibeix fer foc i activitats pirotècniques a la via pública i als espais públics sense 
l’autorització corresponent, la qual s’atorgarà exclusivament amb motiu de manifestacions 
de cultura popular. 
 



 

2. Les fogueres de les revetlles de Sant Joan, Sant Pere i similars, castells de foc, festes 
populars i qualsevol altra activitat relacionada amb la manipulació de productes pirotècnics 
requeriran sempre el permís preceptiu de l’Administració i hauran de comptar 
obligatòriament amb una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos per 
danys a terceres persones i als béns públics i privats. 
 
3. En tot cas, l’autorització municipal a què es refereixen els apartats anteriors requerirà la 
prèvia acreditació del compliment de la normativa sectorial de seguretat aplicable per raó 
de l’activitat que s’ha de fer. 

 
4. No es permet manipular qualsevol classe de productes pirotècnics tal com els defineix la 
legislació sectorial aplicable quan aquesta conducta pugui causar molèsties als veïns o 
generar situacions de perill per a les persones i els objectes. 

 
Capítol III 

Conductes en les festes populars i en els espectacles públics 
 
 
Article 12. Conductes en les festes populars i en els espectacles públics 
 
1. En les festes populars i en els espectacles públics s’haurà de respectar l’horari establert 
en cada cas.  
 
2. Pel que fa a l’accés als espectacles públics, la ciutadania haurà de respectar l’ordre 
establert i les indicacions dels organitzadors i dels serveis de seguretat i ordre que hi siguin 
presents.  
 
3. L’Ajuntament vetllarà per minimitzar les possibles molèsties al veïnat, especialment per 
no pertorbar el dret al descans nocturn, controlant els horaris, la ubicació i la potència dels 
instruments sonors. 
 
 

Capítol IV  
Conductes en situacions extraordinàries o d’emergència 

 
 
Article 13. Conductes en situacions extraordinàries o d’emergència 
 
1. En situacions extraordinàries o d’emergència, com ara inundacions, incendis, riuades, 
nevades, fuites tòxiques o qualsevol altra situació excepcional que comporti evacuació o 
confinament, les persones hauran de respectar les normes de civisme i col·laboració 
ciutadanes, tot complint les indicacions i recomanacions que se’ls facin des dels plans 
bàsics d’emergència municipal, els plans d’emergència específics i el que s’estableix en la 
normativa vigent en matèria de protecció civil. 
 
2. En cas d’alguna desgràcia o catàstrofe natural, l’Alcaldia podrà requerir l’ajut i la 
col·laboració personal o material de les persones a títol individual o col·lectu del conjunt del 
terme municipal, de manera especial de les que pels seus coneixements o aptituds puguin 
ser de més utilitat. 
 
En aquests casos, l’Alcaldia podrà disposar també, si és necessari, dels mitjans públics i 
privats que puguin ser d’utilitat i d’aplicació a l’emergència decretada. Les persones titulars 
d’aquests serveis, ja siguin públics o privats, quedaran obligades a la prestació ordenada. 
 
3. Les entitats públiques i privades i la ciutadania en general tenen l’obligació de col·laborar 
en els simulacres que s’organitzin a fi d’implementar de manera correcta els plans de 
protecció civil. 



 

 
 

Capítol V 
Degradació visual de l’entorn urbà 

 
Secció I 

Grafits, pintades i altres expressions gràfiques 
 
 

Article 14. Normes de conducta 
 
1. Amb la finalitat de protegir el paisatge urbà i evitar la degradació arquitectònica, així com 
contribuir a l’embelliment de la ciutat, es prohibeix qualsevol tipus de grafit, pintada, taca, 
gargot, escrit, inscripció o grafisme que es faci amb qualsevol matèria (tinta, pintura, 
orgànica, etc. ) sobre qualsevol tipus de superfície (façana exterior o interior, paret mitgera, 
cobertes d’edificis públics o privats, vidres, aparadors, etc.) o element de l’espai públic, i 
també a l’interior o exterior d’equipaments, infraestructures o elements d’un servei públic o 
instal·lacions en general (incloses el transport públic, els equipaments esportius i d’altres, 
mobiliari urbà, arbres, jardins i vies públiques) i la resta dels elements descrits en l’article 3 
d’aquesta ordenança, llevat de l’excepció de l’apartat següent. 
 
2. Es permet fer murals artístics en un bé privat instal·lat de manera visible o permanent a la 
via pública amb l’autorització de la propietat i, en tot cas, l’autorització expressa de 
l’Ajuntament, previ informe dels serveis municipals competents. Caldrà que aquests espais 
siguin sotmesos periòdicament a control i neteja per part dels seus propietaris. 
 
Així mateix, l’Ajuntament podrà, sempre que ho consideri adient, determinar llocs o espais 
públics on es puguin realitzar murals i expressions gràfiques. La utilització d’aquests espais 
per a expressions gràfiques, que en cap cas podran tenir contingut xenòfob, racista, sexista, 
homòfon o violent ni atemptar a la llibertat religiosa, requerirà sempre la comunicació 
prèvia a l’Ajuntament. 
 
 

Secció II 
Pancartes, cartells, fulletons i similars 

 
 
Article 15. Regulació 
 
Les condicions a què s’hauran de sotmetre les activitats publicitàries i de propaganda que es 
portin a terme dins del terme municipal de Reus es regularan per la legislació sectorial i les 
ordenances municipals que siguin d’aplicació en cada cas. 
 
 
Article 16. Normes de conducta 
 
1. Per tal de mantenir les condicions de neteja i pulcritud adequades a la ciutat, s’estableix 
el següent règim pel que fa a la col·locació i repartiment de pancartes, cartells, fulletons i 
similars: 
 
a) Es prohibeix  la col·locació de cartells, rètols, pancartes, adhesius, papers o qualsevol altra 
forma de publicitat, anunci o propaganda al mobiliari urbà .  
 
No obstant es podrà autoritzar en determinats indrets la col·locació de cartells, pancartes i 
elements de publicitat que no danyin ni embrutin la superfície i que siguin de fàcil extracció, 
amb el compromís per part de la persona sol·licitant de retirar-los en el termini que 
s’estableixi.  
 



 

b) Es prohibeix escampar i llençar tota mena de fulletons o papers de publicitat comercial o 
qualsevol material similar a les vies públiques i als espais públics. 
  
c) Es prohibeix esquinçar, arrencar i llençar a l’espai públic cartells, anuncis, pancartes i 
objectes similars. 
 
d) Es prohibeix la instal·lació de tanques i cartelleres publicitàries sense autorització 
municipal. La instal·lació es regirà per la normativa municipal vigent. 
 
e) Es prohibeix la col·locació de fullets publicitaris i similars als vehicles estacionats a la via 
pública, llevat de casos particulars i prèvia autorització expressa.  
f) Es prohibeix la col·locació de publicitat de qualsevol tipus a la part interior dels vidres dels 
vehicles estacionats a la via pública. 
 
2. Les persones propietàries o titulars d’immobles, hauran de complir l’obligació de 
mantenir les parets i les façanes, sense que hi consti cap tipus d’anunci, exceptuant els que 
facin referència a la professió o activitat mercantil que s’hi desenvolupi. 
 
Es podran col·locar cartells en aparadors, portals i en altres llocs situats a l’interior dels 
establiments. 
 
3. Les persones sol·licitants de l’autorització seran responsables i es faran càrrec de les 
despeses de retirar els elements instal·lats i de retornar als espais el seu estat anterior, 
d’acord amb les indicacions dels serveis municipals. 
 
4. L’Ajuntament, subsidiàriament, podrà retirar els elements de propaganda o publicitat a 
càrrec de la persona o persones responsables de la seva instal·lació, sense perjudici de la 
imposició de les sancions corresponents. 
 
Article 17. Excepcions 
 
Durant els períodes electorals i aquells altres de participació ciutadana general en què 
siguin pertinents actes de propaganda i publicitat, l’Ajuntament de Reus adoptarà, de 
conformitat amb el que estableixi la normativa corresponent, espais especialment reservats 
per utilitzar-los com a suport publicitari. 
 
 

Capítol VI 
Conductes que adoptin formes de mendicitat 

 
Article 18. Normes de conducta 
 
1. No és permesa la mendicitat dins del conjunt del terme municipal. Es prohibeixen de 
manera expressa totes aquelles conductes que sota l'aparença de mendicitat encobreixin 
actuacions organitzades que impliquin actituds coactives o d'assetjament a les persones, o 
bé que obstaculitzin i impedeixin el seu lliure trànsit per les vies i els espais públics. 
 
2. Queda igualment prohibit l'oferiment de qualsevol bé o servei a persones que es trobin a 
l'interior de vehicles privats o públics. Es considerarà inclosa en aquest supòsit, entre altres 
comportaments, la neteja dels parabrises dels automòbils aturats en els semàfors o a la via 
pública, així com la recerca i la vigilància d'aparcaments per a tercers. 
 
3. Es prohibeix també la realització d'activitats de qualsevol tipus quan obstrueixin o puguin 
obstruir el trànsit rodat per la via pública o posin en perill la seguretat de les persones pel 
fet que es desenvolupin a la calçada, en els semàfors o envaint espais de trànsit rodat. 
 
4. Els agents de l'autoritat o, si s’escau, els professionals de serveis socials, informaran les 
persones que practiquin la mendicitat en espais d’ús públic sobre l’existència de 



 

dependències municipals i de centres d'atenció públics o privats (associacions, ONG, etc.) 
on poden rebre suport. En el cas de menors d’edat, les autoritats municipals els prestaran 
de forma immediata l'atenció que sigui precisa, sense perjudici que s'adoptin la resta de les 
mesures que preveu l'ordenament jurídic. 
 
 

 
Capítol VII 

Necessitats fisiològiques 
 
 
Article 19. Normes de conducta 
 
1. Queda prohibit fer necessitats fisiològiques com defecar, orinar o escopir en qualsevol 
dels espais públics definits en l'article 3 d'aquesta ordenança. 
 
2. Es considera especialment greu la conducta descrita en l'apartat anterior quan es dugui a 
terme en espais de gran afluència o freqüentats per menors, o quan es faci en monuments 
o edificis catalogats o protegits. 

 
 

Capítol VIII 
Comerç ambulant, activitats i prestació de serveis no autoritzats 

 
 

Article 20. Normes de conducta sobre el comerç ambulant 
 
Queda prohibida la venda ambulant de qualsevol tipus d’objecte o producte a l'espai públic, 
excepte quan es disposi d’autorització municipal d’ocupació de la via pública, la qual haurà 
de ser exhibida de forma perfectament visible. 
 
Article 21. Normes de conducta sobre activitats i prestació de serveis no autoritzats 
 
1. No és permès fer activitats i prestar serveis no autoritzats a l’espai públic com el tarot, la 
vidència, massatges, trenes o tatuatges, vigilància de vehicles o altres activitats que 
contradiguin la legislació sobre la protecció de les propietats industrial i intel·lectual, la 
competència deslleial i els drets dels consumidors, els usuaris i d’aquells que necessitin 
llicència. 
 
2. No és permesa l’exposició, la promoció o la compravenda de vehicles o de qualsevol altre 
tipus de mercaderia a la via pública sense l’autorització municipal corresponent. 
 
3. No és permès col·laborar amb qui fa les activitats o presta serveis no autoritzats a l’espai 
públic amb accions com vigilar i alertar sobre la presència dels agents de l’autoritat. 
 
4. Els organitzadors d’actes públics de caràcter cultural, lúdic, festiu, esportiu o de qualsevol 
altra mena vetllaran perquè mentre se celebren aquests actes no tinguin lloc les conductes 
descrites en els apartats anteriors. Si tot i així hi apareixen, els organitzadors ho hauran de 
comunicar immediatament als agents de l'autoritat. 
 
 

Capítol IX 
Gossos i altres animals a la via pública 

 
 
Article 22. Normes de conducta 
 



 

1. Les persones que passegin animals de companyia i les persones propietàris o 
posseïdores d’aquests animals hauran d’evitar que defequin a la via pública o en qualsevol 
espai d’ús públic, i també que facin les seves miccions a les façanes dels edificis o al 
mobiliari urbà. En cas que no es pugui evitar la defecació, s’hauran de recollir 
immediatament els excrements, que es col·locaran en bosses de plàstic o altres embolcalls 
impermeables tancats i es dipositaran preferentment al contenidor de rebuig o 
excepcionalment a la paperera més propera.  
 
2. En cap cas els animals podran accedir als espais, sorrals o parcs de jocs infantils. 
 
3. No es permet alimentar els animals a la via o espai públic o des de la via o l’espai públic. 
Està especialment prohibit en el cas dels animals abandonats, salvatges urbans (per 
exemple, els coloms) o ensalvatgits, tret dels supòsits autoritzats per l’Ajuntament en els 
termes que preveu l'ordenança municipal sobre tinença d’animals.  

4. Es prohibeix l’accés d’animals a l’interior dels edificis i a les instal·lacions públiques, 
excepte en els espais on estiguin autoritzats. Aquesta prohibició no afecta els gossos 
d’assistència degudament acreditats que acompanyin les persones. 

5. Les persones propietàries o posseïdores d'animals de companyia estan obligats al 
compliment del que disposa aquesta ordenança, sense perjudici del que disposa 
l'ordenança municipal sobre tinença d’animals, i són les responsables dels danys i perjudicis 
ocasionats pels seus animals. 
 
6. Per tal de fer conèixer els detalls d’aquesta normativa, fomentar les conductes cíviques en 
relació als animals de companyia i donar a conèixer, en el seu cas, nous serveis i 
instal·lacions municipals destinades al seu ús, l’Ajuntament durà a terme campanyes de 
sensibilització especialment adreçades als propietaris dels animals. 
 
 

Capítol X 
Ús dels espais naturals i zones verdes 

 
 
Article 23. Normes de conducta 
 
1. Totes les persones estan obligades a respectar els parcs i jardins i altres espais o zones 
verdes (d'ara endavant zones verdes), així com l'arbrat de la ciutat i les escultures, fonts, 
instal·lacions d’enllumenat i de joc, tanques, papereres, etc., i s’han d’abstenir de realitzar 
qualsevol acte que els pugui danyar, enlletgir o embrutar. 
 
2. Es prohibeix fer qualsevol activitat que pugui deteriorar les zones verdes, danyar l'arbrat i 
les plantacions, de qualsevol manera. No es permet agafar flors, fruits o plantes, regar, podar 
o talar en parcs, jardins o zones enjardinades d’ús públic, i trepitjar talussos, parterres o 
plantacions. 
 
3. Queda prohibit l'accés i la circulació de vehicles de motor per les zones verdes, llevat dels 
vehicles autoritzats i dels vehicles dels serveis municipals. 
 
4. La utilització dels parcs i jardins és pública i gratuïta, tret d’aquelles instal·lacions que 
l’Ajuntament autoritzi o dediqui a un ús especial, mitjançant les condicions pertinents. 
 
5. Les persones usuàries de parcs i jardins del municipi hauran de: 
 
a) Atendre les indicacions contingudes en els rètols informatius i avisos corresponents i les 
que puguin formular els gestors, guardes i agents de l’autoritat. 



 

b) Respectar el dret de les altres persones usuàries al descans i la tranquil·litat que es busca 
en aquests espais, per la qual cosa no es permet l’ús d’aparells sonors o de joc que puguin 
destorbar-la. 
 
6. L’Ajuntament fixarà l’horari d’obertura i de tancament dels diferents parcs i jardins de la 
ciutat, que haurà de ser respectat per tota la ciutadania. 
 

Capítol XI 
 Molèsties per sorolls   
 
 
Article 24. Normes de conducta 
 
1. Tota persona té l'obligació de respectar el descans del veïnat i evitar fer sorolls que alterin 
la convivència, independentment de l'hora del dia, però especialment en horari nocturn.  
 
2. La producció de sorolls a la via pública i a les zones de convivència pública (places, parcs, 
etc.) o a l'interior dels edificis es mantindrà dins dels valors límits que estableix la normativa 
sectorial de protecció contra la contaminació acústica i l’ordenança municipal en matèria de 
soroll i vibracions. 
 
3. Les persones propietàries, posseïdores o responsables d'animals domèstics o de 
companyia estan obligades a adoptar les mesures necessàries per impedir que el 
comportament dels seus animals destorbi la tranquil·litat del veïnat. 
 
Especialment es prohibeix que els animals s’estiguin a les terrasses, patis, galeries, balcons i 
altres espais oberts quan causin molèsties a veïns o vianants. 
 
4. El funcionament a l’interior dels habitatges d'electrodomèstics, aparells d’aire condicionat, 
ventilació o refrigeració, instruments musicals o acústics i similars s'ha d'ajustar als límits 
establerts per la normativa de sorolls per evitar molèsties innecessàries a la resta del veïnat. 
 
5. No és permès fer sorolls molestos, constants, repetitius i innecessaris que pertorbin la 
convivència ciutadana, com utilitzar un to excessivament alt de veu, els cops de porta, crits, 
salts, balls, cants, música alta i similars, especialment en hores de descans nocturn.  
 
El canvi i trasllat de mobles i similars haurà d'efectuar-se entre les 8 h i les 22 h, llevat de 
casos de força major. 
 
6. Es prohibeixen els sorolls originats per acceleracions brusques i estridents de vehicles, 
com ara forçar el motor quan es circula per pendents o fer derrapatges, així com els 
originats pels tubs d’escapament alterats, deteriorats, incomplets o ineficaços. També es 
prohibeixen els sorolls ocasionats pel volum excessiu dels equips musicals, tant a la via 
pública com als aparcaments de la ciutat, descampats o llocs on pertorbin o puguin 
molestar el veïnat. 
 
7. Amb caràcter general, es prohibeix, en vies i espais públics, l’ús de qualsevol dispositiu 
sonor amb finalitats de propaganda, reclam, avís o distracció, així com l’ús de ràdios, equips 
i instruments musicals o similars, sense autorització municipal, i sense perjudici del 
compliment de la legislació sectorial i de les ordenances municipals sobre aquesta matèria. 
 
Aquesta prohibició no regirà en els casos d'alarma, urgència o emergència, i podrà ser 
dispensada per l'autoritat municipal en la totalitat o part del terme municipal per raons 
d'interès general, de significació ciutadana o per altres casos. 
 
8. Es prohibeix l’ús injustificat de sistemes acústics d’alarma. 
 
 



 

Article 25. Controls 
 
1. Correspon als serveis municipals comprovar les molèsties originades per comportaments 
incívics i exigir l’adopció de les mesures correctores necessàries, sense perjudici de la 
incoació de l’expedient sancionador corresponent.  
 
2. En aquesta matèria, serà d’aplicació allò que preveu la normativa sectorial de protecció 
contra la contaminació acústica i l’ordenança municipal en matèria de sorolls i vibracions. 

 
 

Capítol XII 
Usos impropis de l'espai públic  

 
 
Article 26. Ús inadequat de l'espai públic per a jocs 
 
1. Es prohibeix la pràctica de jocs i competicions esportives espontànies en l'espai públic no 
destinat a aquests usos quan aquestes activitats pertorbin els drets legítims del veïnat o de 
les persones usuàries de l'espai públic. 
 
2. És prohibida, igualment, la pràctica d'acrobàcies i jocs d'habilitat amb bicicletes, patins, 
monopatins o similars fora de les àrees destinades a aquests usos, així com la utilització 
d’escales de vianants i del mobiliari urbà per a fer-hi acrobàcies i també d’elements 
destinats a facilitar l'accessibilitat de persones discapacitades, baranes, bancs, passamans o 
qualsevol altre element similar, llevat dels casos en què la celebració d'aquests actes tingui 
una autorització municipal. 
 
3. Queda especialment prohibida la pràctica de jocs amb instruments o altres objectes que 
puguin posar en perill la integritat física de les persones que transiten per l'espai públic, així 
com la integritat dels béns, serveis o instal·lacions que s’hi ubiquen,  tan públics com privats. 
 
4. Queda prohibida la pràctica de jocs o juguesques a la via o espais públics que impliquin 
apostes de diners o de béns materials. 
 
 
Article 27. Altres usos impropis 

1. Queda prohibit qualsevol ús impropi dels espais públics i dels seus elements que 
impedeixi o dificulti la utilització o el gaudi d’aquestes espais a què tenen dret la resta de 
persones. 

2. No es permeten els següents usos impropis dels espais públics i dels seus elements: 

a) Acampar a les vies i als espais públics, acció que inclou la instal·lació estable en aquests 
espais o en els seus elements o mobiliari de tendes de campanya, vehicles, autocaravanes, 
caravanes o similars, llevat dels casos en què es compti amb les autoritzacions 
corresponents per a llocs concrets. Tampoc és permès dormir de dia o de nit en aquests 
espais. Quan es tracti de persones en situació d'exclusió social, serà aplicable allò que 
preveu l'article 40 d'aquesta ordenança. 

b) Utilitzar el mobiliari urbà per a usos diferents a aquells per als que està destinat. 

c) Rentar-se, banyar-se o rentar roba en fonts, estanys o similars. 

 
Capítol XIII 

Consum de substàncies que puguin generar dependència 
 



 

Secció I 
Drogues  

 
Article 28. Consum de substàncies que puguin generar dependència 
 
1. Es prohibeix el consum o la tinença ilícits de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies 
psicotròpiques, encara que no estiguin destinades al tràfic, en els llocs, vies, establiments públics o 
transports col·lectius. Tampoc és permès l’abandonament en els citats llocs d’estris o instruments 
utilitzats per a aquest consum. 
 
Aquestes conductes seran sancionades de conformtitat amb el previst a la normativa de  protecció 
de la seguretat ciutadana.  
 
2. La tolerància del consum il·legal o el tràfic de  drogues tòxiques, estupefaents o substàncies 
psicotròpiques, en locals o establiments públics o la manca de diligència per tal d'impedir-ho per 
part dels propietaris, administradors o encarrègats, serà objecte de sanció, de conformitat amb el 
que disposa la normativa de  protecció de la seguretat ciutadana. 
 
3. Els agents de l'autoritat o, si s’escau, els professionals de serveis socials o de salut informaran 
les persones consumidores sobre l’existència de dependències municipals i de centres d'atenció 
públics o privats (associacions, ONG, etc.) on poden rebre suport per abandonar aquest consum. 
En el cas de menors d’edat, les autoritats municipals els prestaran de forma immediata l'atenció 
que sigui precisa, sense perjudici que s'adoptin la resta de les mesures que preveu, si s’escau, 
l'ordenament jurídic. 
 
4. Les multes que s'imposin als menors d'edat per la comissió d'infraccions en matèria de consum 
o tinença il·lícits de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques, es podran 
suspendre sempre que, a sol·licitud dels infractors i dels seus representants legals, aquells 
accedeixin a sotmetre's o un tractament o rehabilitació, si el precisen, o a activitats de reeducació, 
en els termes que fixi la normativa de  protecció de la seguretat ciutadana. 
 
 

Secció II 
Consum i venda de begudes alcohòliques i tabac 

 
 
Article 29. Disposicions generals 
 
1. La venda i el consum de begudes alcohòliques haurà de respectar la normativa establerta per 
la legislació vigent en cada moment, relativa a la prevenció i l’assistència en matèria de 
substàncies que puguin generar dependència. 
 
2. Es prohibeix la promoció pública de begudes alcohòliques i la distribució gratuïta de mostres 
que puguin induir al consum irresponsable, així com totes aquelles activitats de publicitat o 
promoció que incompleixen les determinacions legals. 
 
3. L'accés i el consum de begudes alcohòliques i tabac del menors resta prohibit en els 
termes establerts per la legislació vigent.  
 
 
Article 30. Consum de begudes alcohòliques  
 
 
Es prohibeix el consum de begudes alcohòliques en llocs, vies, establiments o transports 
públics quan es pertorbi greument la tranquil·litat ciutadana. 
 
La seva infracció serà objecte de sanció, de conformitat amb el que disposa la normativa de  
protecció de la seguretat ciutadana. 



 

 
Capítol XIV 

Utilització de l'espai públic per a pràctiques sexuals i oferiment i demanda de serveis 
sexuals 

 
Article 31. Normes de conducta 
 
1. Com a mesura general per garantir el respecte entre les persones i apel·lar al dret a la 
intimitat, es prohibeix a la via o espais públics la realització o incitació a la realització d'actes 
que atemptin contra la llibertat o indemnitat sexual, o executar actes d'exhibició obscena. 
 
Aquests actes es sancionaran de conformitat amb el que disposa la  la normativa de  
protecció de la seguretat ciutadana. 
 
 
2. Es prohibeix la sol·licitud o acceptació pel demandant de serveis sexuals retribuits en 
zones de trànsit públics a les proximitats de llocs destinats al seu ús per menors, com ara 
centres educatius, parcs infantils o espais de lleure accessibles a menors d'edat, o quan 
aquestes conductes, pel lloc on es realitzen, pugin generar un risc per a la seguretat vial. 
 
Aquests actes es sancionaran de conformitat amb el que disposa la normativa de  protecció 
de la seguretat ciutadana. 
 
 
Article 32. Intervencions específiques 
 
1. L'Ajuntament, a través dels serveis municipals corresponents i dels recursos disponibles, 
preveurá actuacions especialment adreçades a les persones que realitzin activitats 
d’oferiment sexual retribuïts a l'espai urbà. De manera especial: 
 
a) Els informarà sobre els serveis públics disponibles i molt específicament els relacionats 
amb serveis socials, serveis educatius i serveis sanitaris. 
b) Els informarà dels seus drets fonamentals. 
c) Col·laborarà amb les entitats i associacions que treballen en aquest àmbit per oferir-los 
opcions de formació encaminades a la inserció laboral i, en el seu cas, social. 
d) Els informarà sobre els recursos laborals que tenen al seu abast, ja sigui des de 
l'Administració o en col·laboració amb les entitats referents a la matèria. 
 
2. L'Ajuntament col·laborarà amb les autoritats competents en perseguir i reprendre les 
conductes que atemptin contra la llibertat i la integritat sexual de les persones que 
constitueixin infracció penal, i de manera especial en relació a activitats de proxenetisme o 
qualsevol altra forma d'explotació sexual, molt especialment quan facin referència a menors.  
 

 
Capítol XV 

Tinença d’armes 
 
 

Article 33. Prohibicions 
 
1. És prohibit portar armes sense la targeta d’armes corresponent. 
 
Les armes reglamentades només podran ser transportades per la via pública i els espais 
públics del municipi als efectes de ser traslladades des del lloc on estan dipositades o 
guardades fins al lloc on es realitzin les activitats d’utilització degudament autoritzades. 
Durant aquest trasllat, les armes hauran d’anar desmuntades i sempre dins el seu estoig o 
funda, de forma que no quedin a la vista. 
 



 

2. Així mateix, queda prohibida la tinença, circulació i ús d’altres objectes o instruments 
especialment perillosos per a la integritat física de les persones i susceptibles de ser 
utilitzats com a armes. Tampoc no és permès dur imitacions d’armes que, per les seves 
característiques, puguin induir a confusions. 
 
3. La tinença, el transport i l’ús d’armes hauran de respectar les determinacions establertes 
en la legislació vigent en aquesta matèria. L’incompliment de les condicions que s’hi 
estableixen comportarà l’adopció de la mesura cautelar de comís, sense perjudici de les 
sancions que s’escaiguin, d’acord amb la legislació corresponent.  
 
4. Es prohibeix l’exhibició d’objectes que puguin ser perillosos per a la vida i integritat física 
de les persones amb ànim d’intimidar. 
 
Aquest acte es sancionarà de conformitat amb el que disposa la normativa de  protecció de 
la seguretat ciutadana, tret que sigui constitutiu d'infracció penal. 
 
 

Capítol XVI 
Altres conductes que pertorben la convivència 

 
Article 34 Altres conductes prohibides 

Estan prohibits els següents actes: 

a) Situar o deixar abandonat a la via pública qualsevol objecte que suposi risc per a les 
persones, enlletgeixi l'entorn o obstrueixi el trànsit de vianants o vehicles. 

b) Estendre roba bruta o rentada o altres objectes que agredeixin l’estètica urbana que, per 
la seva situació i orientació, siguin visibles des de la via pública, a les obertures de les cases 
i en baranes de terrats i balcons. 

c) Accedir als edificis i instal·lacions públiques o zones no autoritzades fora dels horaris 
d'utilització o obertura. 

d) Col·locar, sense autorització municipal, gènere o qualsevol tipus d'objecte a l'exterior de 
les façanes dels comerços de manera que sobresurtin de la línia de façana i puguin 
molestar les persones que transiten per la via pública. 

e) Baladrejar, cridar, insultar, proferir paraules grolleres, etcètera. 

f) Romandre a la via pública en estat d'embriaguesa ocasionant escàndol o molèsties als 
vianants, o entorpint el trànsit de persones o vehicles. 

g) Es prohibeixen de manera especial les baralles, agressions o qualsevol altre 
comportament que, amb independència que els resultats siguin lesius o danyosos, alterin la 
seguretat col·lectiva o bé originin desordre a les vies i espais públics. 

h) Llençar pedres o altres objectes a persones, animals, vehicles o edificis.  

i) Fer broma o falsos avisos als serveis d’urgències (bombers, protecció civil, ambulàncies i 
policia). 
 
j) Sostreure materials o elements dipositats en contenidors de recollida a la via pública 
quan aquest recapte pugui ser destinat a una posterior venda o bescanvi, com en el cas de 
ferralla, cartrons, roba, vidre o altres. 
 
k) Deixar les escombraries fora dels contenidors de recollida. 
 



 

l) Dipositar les escombraries als contenidors fora de l’horari establert per a cada tipus de 
residu. 
 
m) Llençar al terra qualsevol tipus de deixalla o embrutar-lo amb qualsevol objecte sòlid, 
líquid o gasós. Els residus sòlids de petit format com papers, bosses, pellofes de llavors, 
pinyols de fruites, xiclets i altres materials similars s'han de dipositar a les papereres 
instal·lades al carrer. Les puntes de cigar o de cigarreta i altres materials encesos s'han 
d'apagar abans de dipositar-los a les papereres. 

n) Regar les plantes col·locades a l'exterior dels edificis si amb això es produeixen 
vessaments o degotalls que caiguin sobre la via pública, sobre els seus elements o sobre les 
persones que hi transiten. 

o) Llençar qualsevol tipus de deixalla des de balcons i terrasses. 

p) Espolsar roba o estores sobre la via pública des de finestres, balcons o terrasses. 
 
q) Anar per la via o pels espais públics totalment o parcialment despullat o despullada. 
 
r) Circular en bicicleta, patins, monopatins o similars per les voreres o per altres espais 
destinats a l’ús dels vianants (com ara places, carrers de vianants, etc), tret d’aquells espais 
en què hi hagi un carril expressament destinat a aquesta finalitat. 
 
s) Netejar qualsevol tipus de vehicle a la via pública. 
 
t) Abocar aigües residuals o altres substàncies als escocells dels arbres o a la via pública. 
 
u) Realitzar activitats de manteniment o reparacions mecàniques de vehicles a la via pública 
i als espais d’esbarjo comú, excepte que aquestes actuacions les facin els serveis 
professionals d’emergència. 
 
 

TÍTOL III 
Disposicions comunes sobre el règim sancionador i 

 altres mesures d’aplicació 
 

Capítol I 
Disposicions generals 

 
 
Article 35. Desenvolupament i aplicació de l’ordenança 
 
Quan les circumstàncies així ho aconsellin, l’alcalde dictarà les instruccions corresponents 
per a l’aplicació d’aquesta ordenança i concretarà les actuacions dels diversos òrgans i 
agents municipals implicats, de conformitat amb el que estableix la legislació de règim local.  
 
 
Article 36. Funcions de la Guàrdia Urbana relatives al compliment de l'ordenança 
 
1. En condició de policia administrativa, la Guàrdia Urbana és l'encarregada de vetllar pel 
compliment d'aquesta ordenança, denunciar quan s’escaigui les conductes que li siguin 
contràries i adoptar, si cal, altres mesures d'aplicació. 
 
2. En tot cas, l'Ajuntament, mitjançant els diversos instruments i òrgans de coordinació i 
col·laboració establerts, promourà les actuacions necessàries per tal que els Mossos 
d'Esquadra puguin col·laborar amb la Guàrdia Urbana en el manteniment de la seguretat 
pública a les vies públiques i espais públics regulats per aquesta ordenança. 
 



 

 
Article 37. Deure de col·laboració ciutadana en el compliment de l'ordenança 
 
Totes les persones que siguin a Reus tenen el deure de col·laborar amb les autoritats 
municipals o els seus agents per preservar les relacions de convivència ciutadana i civisme a 
l'espai públic. 
 
 
Article 38. Conductes que obstrueixin les tasques de control, investigació o sanció en els 
àmbits de la convivència i el civisme 
 
En relació a la convivència ciutadana i el civisme, i salvaguardant tots els drets previstos en 
l'ordenament jurídic, no es permeten les conductes següents: 
 
a) La negativa o la resistència a les tasques d'inspecció o control per part de l’Ajuntament. 
b) La negativa o la resistència a subministrar dades o facilitar la informació requerida pels 
funcionaris actuants en compliment de les seves funcions. 
c) Facilitar als funcionaris que actuïn en compliment de la seva feina d'inspecció, control o 
sanció, qualsevol informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a 
error, ja es faci de manera explícita o implícita. 
d) L'incompliment de les ordres o els requeriments específics formulats per les autoritats 
municipals o els seus agents.  
 
 
Article 39. Denúncies ciutadanes 
 
1. Sense perjudici de l'existència d'altres persones interessades a part d’aquella que es 
consideri presumpta infractora, tothom pot presentar denúncies i posar en coneixement de 
l'Ajuntament l'existència d'un fet que pugui ser constitutiu d'una infracció establerta en 
aquesta ordenança. 
 
2. Les denúncies hauran d’indicar la identitat de la persona o persones que les presenten, 
els fets que puguin constituir infracció, la data dels fets i, quan sigui possible, la identificació 
de les persones presumptament responsables.  
 
3. Quan la denúncia invoqui un perjudici al patrimoni municipal la no iniciació del 
procediment haurà de ser motivada i es notificarà al denunciant la decisió de si s'ha iniciat o 
no el procediment.  
 
 
Article 40. Mesures de caràcter social 
 
1. Els agents de l'autoritat o, si s’escau, els professionals de serveis socials, informaran les 
persones que practiquin la mendicitat en espais d’ús públic sobre l’existència de 
dependències municipals i de centres d'atenció públics o privats (associacions, ONG, etc.) 
on poden rebre suport. En el cas de menors d’edat, les autoritats municipals els prestaran 
de forma immediata l'atenció que sigui precisa, sense perjudici que s'adoptin la resta de les 
mesures que preveu, si s’escau, l'ordenament jurídic. 
 
2. En els casos especialment greus o urgents, i amb l'únic objecte que la persona pugui 
rebre efectivament i al més aviat possible l'atenció social o mèdica que requereix, els agents 
de l'autoritat o altres serveis municipals competents podran acompanyar-la. 
 
3. Immediatament després d'haver practicat aquestes diligències, en cas que hagin estat 
dutes a terme per agents de l'autoritat, aquests n’informaran els serveis municipals 
corresponents perquè adoptin les mesures oportunes i, si s’escau, en facin el seguiment o 
ho comuniquin a l'autoritat o administració competent. 
 



 

 
Capítol II 

Règim sancionador 
 
 
Article 41. Infraccions administratives 
 
1. Es considerarà infracció administrativa els fets o conductes que impliquin l'incompliment 
total o parcial de les obligacions o prohibicions establertes en aquesta ordenança municipal. 
 
2. Tota infracció serà classificada com a lleu, greu o molt greu, i comportarà la sanció 
corresponent. 
 
3. El procediment sancionador per l’incompliment d’aquesta ordenança es tramitarà d’acord 
amb allò que estableix l’Ordenança general reguladora del procediment per a l’exercici de la 
potestat sancionadora de l’Ajuntament de Reus, tret que la legislació sectorial prevegi una 
altra cosa. 
 
 
Article 42. Sancions 
 
1. Tret que la legislació sectorial prevegi una altra cosa, les multes per les esmentades 
infraccions s’imposaran per les següents quanties: 
 

- Infraccions lleus: fins a 600 euros  
- Infraccions greus: fins a 1.200 euros  
- Infraccions molt greus: fins a 2.400 euros  

 
2. Les sancions tipificades en aquesta ordenança s’estableixen sense perjudici de les 
sancions específiques que es regulen en la legislació sectorial aplicable, per la qual cosa, en 
els casos que aquesta legislació sectorial estableixi sancions diferents, tan principals com 
accessòries, s’aplicaran les establertes a la legislació sectorial, dins dels límits que 
s’atribueixin a la competència local. 
 
 
Article 43. Graduació de les sancions 
 
1. La imposició de les sancions previstes en aquesta ordenança es guiarà per l'aplicació del 
principi de proporcionalitat i, en tot cas, es tindran en compte els criteris de graduació 
següents: 
 
a) La gravetat de la infracció. 
b) L'existència d'intencionalitat. 
c) La naturalesa dels perjudicis causats. 
d) La reincidència. 
e) La naturalesa dels béns o productes que s’ofereixen en el comerç ambulant no autoritzat. 
f) En el cas de sancions que s'imposin a l'empara de la normativa de protecció de la 
seguretat ciutadana es tindran en compte la capacitat econòmica de l'infractor i la resta de 
criteris de graduació que s'estableixen en aquella norma. 
 
 
2. S'entén per reincidència la comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució administrativa ferma. 
 
Article 44. Infraccions 
 



 

A banda de les infraccions específiques previstes en aquesta ordenança que es remeten a 
l'aplicació de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana, es tipifiquen les següents 
infraccions: 
 
a) Es consideraran com a lleus les infraccions següents: 
 

1. Fer un mal ús dels béns públics o del mobiliari urbà. 
2. No respectar el dret dels altres a gaudir dels béns i espais públics. 
3. No respectar l’horari de tancament dels parcs, jardins, espais públics i instal·lacions o 

edificis públics. 
4. Accedir als edificis o a les instal·lacions públiques amb animals, tret que es tracti de 

gossos d’assistència. 
5. Regar plantes sense la deguda precaució, produint vessaments o degotalls sobre la 

via pública o sobre els seus elements i vianants. 
6. Estendre roba o exposar elements domèstics en llocs visibles des la via pública. 
7. No respectar el descans del veïnat. 
8. Col·locar cartells, pancartes o propaganda fora dels llocs permesos o autoritzats. 
9. Embrutar la via pública amb qualsevol objecte sòlid, líquid o gasós.  
10. Acampar a les vies i espais públics amb tendes, vehicles, autocaravanes, caravanes o 

similars. 
11. La manca de respecte envers les altres persones. 
12. L’ús injustificat de sistemes acústics d’alarma. 
13. Netejar qualsevol tipus de vehicle a la via pública. 
14. La pràctica de la mendicitat o de qualsevol conducta que adopti les formes de 

mendicitat, en els termes que estableix l’article 18. 
15. Practicar jocs en la via pública en els termes que estableix l’article 26. 
16. Danyar o malmetre l’arbrat, els jardins, els elements del mobiliari urbà, els 

contenidors de recollida de residus o qualsevol altre element ubicat a la via pública 
o als espais públics en general. 

17. Abocar aigües residuals o altres substàncies als escocells dels arbres o a la via 
pública. 

18. Espolsar robes o estores sobre la via pública.  
19. Anar per la via o els espais públics totalment o parcialment despullat o despullada. 
20. Alimentar els animals a les vies o espais públics o des de les vies o espais públics, 

tret dels supòsits autoritzats per l’Ajuntament. 

21. Dipositar les escombraries als contenidors fora de l’horari establert per a cada tipus 
de residu.  

22. Deixar les escombraries fora dels contenidors de recollida. 
23. Circular en bicicleta, patins, monopatins o similars per les voreres o per altres espais 

destinats a l’ús dels vianants, tret d’aquells en els que hi hagi un carril expressament 
destinat a aquesta finalitat. 

24. Totes les altres conductes assenyalades com a prohibides en la present ordenança i 
que no estiguin tipificades com a infraccions greus o molt greus. 

 
b) Es consideraran com a greus les infraccions següents: 
 

1. Fer fogueres o activitats pirotècniques sense el permís preceptiu. 
2. L’accés i la circulació de vehicles de motor als parcs, jardins i altres espais o zones 

verdes, llevat dels vehicles autoritzats i els vehicles dels serveis municipals. 
3. No recollir immediatament les defecacions dels animals de companyia a les vies o 

espais públics.  
4. No evitar que els animals facin les seves miccions a les façanes dels edificis o al 

mobiliari urbà.  
5. No impedir l’accés d’un animal als espais, sorrals o parcs de jocs infantils o a d’altres 

indrets prohibits. 
6. Fer broma o donar falsos avisos als serveis d’urgències (Bombers, Protecció Civil, 

ambulàncies i policies) o fer un ús inadequat d’aquests serveis. 



 

7. Practicar jocs o activitats a la via pública que impliquin apostes de diners o de béns. 
8. Fer necessitats fisiològiques com defecar, orinar o escopir en qualsevol dels espais 

públics. 
9. Fer qualsevol tipus de grafit, pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o grafisme en els 

termes que s’estableixen a l’article 14. 
 

c) Seran considerades com a molt greus les infraccions següents: 
 

1. Col·locar cartells o pancartes, grafits, pintades i altres expressions gràfiques en 
monuments o edificis catalogats o protegits. 

2. L’oferiment de jocs que impliquin apostes amb diners o béns als menors o persones 
amb alguna discapacitat psíquica. 

 
Article 45. Apreciació d'infracció penal 
 
Quan les conductes a què es refereix aquesta ordenança puguin constituir infracció penal, 
es remetran al Ministeri Fiscal o a l'autoritat judicial que correspongui els antecedents 
necessaris de les actuacions practicades. 
 
Article 46. Intervencions específiques 
 
Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, lúdica, festiva, esportiva o 
d’altra mena vetllaran perquè no s’hi produeixin les conductes prohibides que es descriuen 
en aquesta ordenança. Si tot i així aquestes conductes es duen a terme, els organitzadors ho 
comunicaran immediatament als agents de l’autoritat. 
 
Article 47. Reparació de danys 
 
La imposició de les sancions que corresponguin per l'incompliment d'aquesta ordenança no 
exonera la persona infractora de l'obligació de reparar els danys o perjudicis causats. 
 
Article 48. Mesures de policia administrativa 
 
En cas d'infracció els agents de l'autoritat requeriran la persona presumptament responsable 
perquè s'identifiqui. En el cas que aquesta identificació no es pugui dur a terme per 
qualsevol mitjà, o si la persona es negués a identificar-se, els agents, per impedir la comissió 
d'un delicte o a l'objecte de sancionar una infracció podran requerir a qui no es pogués 
identificar a que els acompanyi a les dependències policials més properes  que comptin 
amb mitjans adients per a la pràctica d'aquesta diligència, als sols efectes de la seva 
identificació i pel temps estrictament necessari, que en cap cas podrà superar el fixat a la 
normativa sobre seguretat ciutadana. 
 
La persona a qui es sol·liciti la identificació serà informada de manera immediata i 
comprensible de les raons d'aquesta sol·licitud, així com, en el seu cas, del requeriment per 
a que acompanyi els agents a les dependències policials. 
 
Article 49. Decomisos 
 
1. Els agents de l'autoritat podran, en tot cas, decomissar els utensilis i el gènere objecte de 
la infracció o que es va utilitzar directament o indirectament, per cometre-la, com els diners, 
els fruits o els productes obtinguts amb l'activitat infractora. Aquest material quedarà sota la 
custòdia municipal mentre sigui necessari per a la tramitació del procediment sancionador 
o, si no n’hi ha, mentre perdurin les circumstàncies que van motivar el decomís. 
 
Si es tracta de béns fungibles, es destruiran o se’ls donarà una destinació adequada.  
 
2. Els objectes decomissats es posaran a disposició de l'òrgan sancionador competent per a 
la resolució de l'expedient. Una vegada dictada la resolució ferma i transcorregut un any 



 

sense que la persona titular els hagi recuperat, es destruiran o es lliuraran gratuïtament a 
entitats sense ànim de lucre amb finalitats socials. 
 
3. Els agents de l’autoritat podran procedir a l’ocupació temporal d’armes, fins i tot les que 
es portin amb llicència o permís, i de qualsevol altre instrument d’agressió amb l’objectiu de 
prevenir que es cometi algun delicte, o quan hi hagi perill per a la seguretat de les persones 
o les coses. 

 
Capítol III 

Mesures de policia administrativa 
 
 
Article 50. Ordres singulars per a l'aplicació de l'ordenança 
 
1. L'òrgan municipal competent podrà dictar les ordres singulars o nominatives i les 
disposicions especials que procedeixin sobre la conducta i el comportament que les 
persones han d’observar a la via pública amb la finalitat de fer complir la normativa en 
matèria de convivència ciutadana i de civisme. 
 
2. Sense perjudici de la imposició de la sanció que correspongui, l'òrgan municipal 
competent podrà també requerir les persones que siguin responsables d'alguna de les 
conductes descrites en aquesta ordenança perquè s'abstinguin de fer actuacions similars en 
el futur dins del terme municipal. 
 
3. L'incompliment de les ordres, les disposicions o els requeriments al fet que s'ha fet 
esment en els apartats 1 i 2 d'aquest article serà sancionat en els termes previstos en 
aquesta ordenança, sense perjudici que es pugui iniciar procediment penal per causa de 
desobediència. 

 
 

Capítol IV 
Mesures provisionals 

 
Article 51. Mesures provisionals 
 
1. Iniciat l'expedient sancionador mitjançant un acord motivat, es podran adoptar les 
mesures provisionals imprescindibles per al desenvolupament normal del procediment per 
evitar noves infraccions o per assegurar el compliment de la sanció que es pugui imposar. 
Aquestes mesures podran consistir en qualsevol de les previstes en la normativa general i 
sectorial aplicable en cada cas, i hauran de ser proporcionades a la naturalesa i gravetat de 
la infracció. 
 
2. Quan la llei així ho prevegi, les mesures provisionals es podran adoptar també amb 
anterioritat a la iniciació de l'expedient sancionador. 
 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA 
 
Quan la normativa sectorial aplicable ho permeti l’Ajuntament podrà substituir la imposició 
d’una sanció de multa per treballs en benefici de la comunitat. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA 
 
L'Ajuntament aplicarà el criteri de la capacitat econòmica de l'infractor a l'hora de graduar 
les sancions en aquells supòsits que la normativa ho permeti. 
 



 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA 
 
La prioritat de l’Ajuntament de Reus és preservar la convivència ciutadana, la seguretat i la 
cohesió social i evitar la pertorbació de la tranquil·litat. Amb aquesta finalitat promourà un 
clima de convivència propi d’una societat oberta. En aquest marc, la individualització de la 
persona és un element essencial per possibilitar la relació interpersonal i fer realitat aquesta 
convivència, i el fet d’ocultar el rostre actua, sovint, com un impediment. Per tant, 
l’Ajuntament adoptarà polítiques actives en aquest sentit i, si cal, mesures sancionadores  
quan la legislació ho permeti. 
 
En data 1 de juliol de 2014 el Tribunal Europeu dels Drets Humans va convalidar que els 
Estats poden prohibir per llei l’ocultació del rostre. Quan la normativa legal aplicable a 
Catalunya  estableixi aquesta prohibició, l'Ajuntament sancionarà el seu incompliment 
sempre que aquesta normativa legal atorgui competències o habiliti als municipis per a fer-
ho.  
 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  
 
Queden derogats tots els preceptes continguts en les ordenances municipals de Reus que 
s’oposin a aquesta ordenança o la contradiguin. 
 
 
DISPOSICIONS FINALS 
 
Primera. Difusió de l'ordenança 
Aprovada aquesta ordenança, l'Ajuntament en farà una edició especial per distribuir-la 
àmpliament en diferents punts de la ciutat des d’on pugui ser consultada i coneguda per la 
ciutadania, com ara oficines d'atenció ciutadana, centres cívics, establiments de 
concurrència pública, associacions veïnals i entitats ciutadanes, i pàgina web municipal, 
entre d’altres. 
 
 
Segona. Entrada en vigor 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor un cop se n’hagi publicat el text al Butlletí Oficial de la 
Província i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l'article 65.2 de la Llei 
7/1985, reguladora de les bases de règim local. 
 

El Secretari General, 

 

 

Jaume Renyer Alimbau 

Reus, ........................................ 
 


