NORMES BÀSIQUES DE CONVIVÈNCIA I CIVISME:

Amb aquestes normes bàsiques es pretén promoure, orientar i fomentar els
valors i la conscienciació ciutadana mitjançant la divulgació de les normes
de comportament adequades en les diferents situacions que poden generar
actituds incíviques, conflictes de convivència o vulneracions de drets dels
veïns. En definitiva, l’objectiu final és contribuir a millorar les relacions
interpersonals, preservar i tenir cura dels espais públics i privats com a llocs
de convivència i civisme, on tothom pugui desenvolupar les seves activitats
amb respecte a la dignitat i als drets dels altres, incrementat per tant la
nostra qualitat de vida.
• La base fonamental de la convivència, és el diàleg, el respecte mutu,
la cordialitat, i la comprensió entre les persones.
• Respecteu el mobiliari urbà, els parcs i els jardins.
• No abandoneu mobles i altres objectes al carrer. Aviseu per a la seva
recollida al telèfon 977794579 o al 010.
• Jugueu a pilota sense molestar als vianants.
• Utilitzeu les papereres per llençar residus petits.
• Porteu els gossos lligats i recolliu els seus residus.Tingueu-los
identificats amb microxip i inscriure’ls en el Registre Censal
Municipal. Procureu que els vostres animals de companyia no causin
molèsties als vostres veïns.

• Els gossos de raça potencialment perillosos, han de anar sempre
lligats amb cadena no extensible de menys de 2 metres, amb morrió i
conduïts per una persona major de 18 anys.
• No feu pintades als espais públics ni als privats.
• Dipositeu les escombraries als contenidors adequats (paper, cartró,
vidre, orgànica). L’horari de dipòsit de residus als contenidors no
soterrats és entre les 20:00 fins les 22:00 hores.

• Respecteu el descans dels vostres veïns, especialment entre les 22 i
les 8 hores.
• No aboqueu aigües a la via pública, ni renteu o hi repareu vehicles.
• No espolseu catifes, estores, robes i altres efectes de caràcter
personal.
• No regueu les plantes en hores que molestin els veïns.
• Respecteu a les platges les indicacions que es donin i les
senyalitzacions sobre les condicions i els llocs de bany.
• Utilitzeu adequadament les dutxes de les platges.
• No abandoneu els vostres animals de companyia.
• En els espais comuns del vostre edifici no deixeu objectes que
molestin, impedeixin el pas o privin de fer la neteja.
• Recordeu que la venda ambulant està prohibida i que el comprador
pot ser sancionat.

• No abandoneu el vostre vehicle a la via pública. La Policia Local
(Aparcam) disposa d’un servei que gestiona la baixa administrativa a
la DGT.
• No lligueu les bicicletes o motos als arbres, fanals ni mobiliari urbà.
• Si sou titular d’un establiment públic respecteu l’horari d’obertura i
tancament establert.
• Conserveu en bon estat les persianes metàl·liques del vostre
establiment o local, per tal d’evitar la transmissió de sorolls.
• Respecteu els horaris de treball de les obres de construcció. L’horari
de treball en temporada d’estiu, comprès entre el 15 de juny fins el 15
de setembre, és: de dilluns a divendres de les 10 a les 14 i de les 16
a les 20 hores. Els dissabtes, diumenges i festius s’haurà de parar
tota activitat. L’horari de treball de la resta de l’any, és: de dilluns a
divendres de les 08 a les 20 hores. Dissabtes amb activitats d’obres
menors que no comportin soroll de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores.
Diumenges i festius queda prohibida tota activitat.
• Eviteu les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies a la via
pública, resten prohibides entre les 22 hores i les 8 hores.

