
Ordenança municipal 
del Bon ús de la via 
pública i dels espais 
públics

Que tipifica:
les faltes lleus
greus
i molt greus

Comportament a la via pública
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No es podrà realitzar cap grafit, pintada, taca, gar-
got, escrit, inscripció o grafisme en cap espai públic, 
ni en el mobiliari urbà, els arbres i plantes.

No es podrà col·locar cap cartell ni pancarta en 
qualsevol espai públic excepte llocs autoritzats.

Tu pots fer millor Tortosa

Els propietaris d’animals de companyia procuraran 
no pertorbar ni produir molèsties a ningú.

Està totalment prohibit el sacrifici d’animals a la via 
pública.

Queda prohibit encendre o mantenir foc sense 
l’autorització municipal.

Telèfons i webs d’interès

AJUNTAMENT DE TORTOSA

Pl. Espanya, 1
Tel. 977 58 58 00
www.tortosa.cat

aj.tortosa@tortosa.cat

SERVEI DE MEDIACIÓ

Tel. 662 062 383
mediacio@tortosa.cat

POLICIA LOCAL

Tel. 977 58 58 01
www.policialocaltortosa.cat

Atenció Ciutadana de la Generalitat

Tel. 012

Emergències de la Generalitat
Tel. 112

Telèfons i webs d’interès

Està prohibit realitzar comportaments o activitats, 
tant dins d’un domicili com a la via pública, que 
provoquin molèsties acústiques als veïns.

Conductes que pertorben la            
convivència ciutadana

Servei de Mediació Comunitària

Està prohibit deixar objectes o residus fora dels 
contenedors destinats a aquesta finalitat.

Queda prohibit el consum d’alcohol quan es pertobi 
o provoqui molèsties a la via i els espais públics.



Estan prohibits els actes vandàlics, agressius o   
negligents en l’ús del mobiliari urbà, així com els 
actes de deteriorament (destrosses).

No es podran realitzar competicions esportives  
massives i espontànies que pertorbin el dret al des-
cans i seguretat dels veïns i dels altres usuaris.

No es permet dormir ni de dia ni de nit en els es-
pais públics.

No es pot realitzar cap tipus de necessitat fisiològi-
ca (defecar, orinar, escopir) en cap espai públic.

Es prohibeix la venda, dispensació i consum de be-
gudes alcohòliques a la via i espai públic.

Es prohibida la venda ambulant i la col·locació 
d’expositors publicitaris sense autorització munici-
pal a la via pública.

Queda prohibit prendre aigua potable de les fonts 
públiques amb una quantitat superior a 5 litres.

Està prohibit reparar vehicles i/o abandonar-los a la 
via pública.

Els immobles

No es permet acampar al municipi llevat dels 
llocs autoritzats.

La instal.lació d'aparells d'aire condicionat es 
farà de forma que aquests no facin soroll ni 
molestin els habitatges contigus i no es podran   
col.locar sobre façanes.

No es podran instal.lar antenes de cap mena a 
les obertures, finestres, balconades,  façanes i 
paraments del perímetre dels  edificis. 

L’objectiu bàsic d’aquesta ordenança és el de 
preservar i fer bon ús de l’espai públic, del mobiliari 
i les instal.lacions per prestar els serveis públics 
com a lloc de convivència, on totes les persones  
puguin desenvolupar en llibertat la seva forma i 
manera d’entendre la vida, sense més límits que 
el respecte a la dignitat i els drets de les altres per-
sones.

L’Ordenança

Espai públic
Es consideren espais públics les avingudes, els 
carrers, les places, els parcs, els jardins, les fonts, 
el mobiliari urbà, els passatges interiors d’accés 
o ús col·lectiu, els vehicles destinats a transport 
públic, els complexos esportius, culturals i els al-
tres edificis de titularitat municipal.

Sancions
Les infraccions seran sancionades amb multes, 
depenent de la seva tipificació entre faltes lleus, 
greus i molt greus.

L’Ajuntament de Tortosa, per tal d’informar a la 
ciutadania envers la modificació de l’Ordenança 
municipal del Bon ús de la via pública i dels es-
pais públics, ha editat aquest tríptic en el qual 
s’exposen alguns dels articles referents al conjunt 
de normes reguladores de la convivència en els es-
pais i la via pública.

Els imports d’aquestes sancions seran entre       
100 € i  3.000 € .

Teniu més informació a l’apartat           
Ordenances i Reglaments del web

www.tortosa.cat

Es prohibeix tenir a la vista del públic, en les 
obertures de les cases, finestres, balconades i 
baranes de terrats, roba o similars i d’altres ob-
jectes que pertorbin l’estètica de la façana, en 
l’àmbit del conjunt històric-artístic d’acord amb 
el vigent POUM.

Deteriorament, ús inadequat i ús 
impropi de l’espai públic

Es prohibeix anar despullat o despullada o sense 
camiseta pels espais públics.

No es permet rentar-se o banyar-se en les fonts 
i els estanys, així com rentar-hi roba.

La reparació i conservació dels espais públics cor-
respon a l’Ajuntament, encara que és obligació de 
la ciutadania mantenir-los nets i en bones condi-
cions.


