La necessitat d’una ordenança de civisme a Torrelles

eina jurídica que promogui
el debat i la participació ciutadana entre els
rau en dotar-nos d’una

agents

involucrats

social, per tal de

a

la

recerca

del

nou

consens

promoure el civisme.

L’ordenança també penalitza les conductes que no
s’atinguin al comportament ciutadà desitjable, i en

cobertura legal a l’actuació de
la Policia Local i suport als mecanismes judicials
establerts.
aquest sentit dóna

El text complet de l’ordenança

web

municipal

de

es pot consultar al

l'Ajuntament,

a

"Informació oficial, ordenances i reglaments"

l’apartat

Resum de la nova
ORDENANÇA REGULADORA DE

CIVISME I CONVIVÈNCIA
CIUTADANA

No es permet el

consum o tinença de substàncies psicòtropiques

·

COMPORTAMENT A PARCS, JARDINS I EN GENERAL A LA VIA PÚBLICA

considerades il legals per la legislació vigent, als llocs públics, així com
tampoc el consum de begudes alcohòliques a la via pública fora dels
espais autoritzats (terrasses de bars, xiringuitos festes populars).

·

parcs i jardins.

Cuidem les instal lacions dels

Respectem el

És

necessari

tramitar

comunicació prèvia en el cas de

una

celebrar festes infantils

en

parcs

o

espais

públics,

amb

una

descans

dels altres, evitant la producció de sorolls que

puguin alterar la convivència en qualsevol hora del dia. La franja horària

·

protegida per a la tranquil litat veïnal és entre les 22 i les 8 hores i entre
les 23 hores i les 9 hores dels dies festius i vigílies de festius.

antelació mínima de set dies.

Evitem realitzar qualsevol acte que pugui

danyar o embrutar els

espais d'ús públic, així com els elements que contenen.

No llencem en cap lloc del municipi: xiclets o altra resta de menjar
(excepte dins les papereres), puntes de cigarrera, o qualsevol altra
deixalla, i evitem escopir o fer necessitats fisiològiques a la via.

COMPORTAMENT EN EL MEDI NATURAL

Es restringeix l’accés a espais catalogats com a béns culturals d'interès
local

per

tal

d’evitar

la

degradació

del

bé.

És

restringeix l’accés a les coves de Can Riera

per

això

que

es

i protegim el medi

natural amb l’absència d’actuacions que el puguin malmetre.

Mantinguem en
i

dels

bon estat els elements del paisatge natural

equipaments

públics,

lliures

de

grafit

o

equivalent,

i urbà
sense

COMPORTAMENT EN ESPAIS PRIVATS

l’autorització per part de l’Ajuntament.

Fem bon ús de les

fonts públiques.

S’han de

mantenir els inmobles en perfecte estat de neteja, salubritat,

seguretat i ornat públic, especialment en les parts visibles des de la via.

No podem

encendre foc als espais públics

i, en especial, a les
Els jardins, les plantacions privades, els espais lliures i els terrenys no

zones arbrades i espais naturals, sense autorització.

mantenir en un estat correcte, tant pel que fa a
herbes com a deixalles. l'estat fitosanitari de les plantacions, així com
urbanitzats s’han de

Evitem riscs sanitaris i mediambientals per

abocaments indesitjats

la poda i tractament de l'arbrat.

al clavegueram.
Les relacions entre els membres d’una mateixa comunitat, escala, veïnat o
Fugim

de

fer

l'emissió d'olors

qualsevol

acció

o

omissió

que

generi

molestes, nocives i perjudicials per a les persones i

el medi ambient, exceptuant activitats permeses o autoritzades.

respecte, bona
conducta i solidaritat que defineixen una relació de bon veïnatge.
carrer, han d’estar presidides per les normes habituals de

€

*Les sancions de l'Ordenança de Civisme van dels 50 als 3.000

