ORDENANÇA MUNICIPAL DE POLICIA I DE BON GOVERN
TÍTOL PRELIMINAR
Article 1. -Aquestes Ordenances tenen per objecte regular la convivència i les
relacions ciutadanes a Lliçà d’Amunt. Seran d’aplicació a tot el terme municipal, i
queden obligades per les mateixes totes les persones residents o transeünts al
municipi.
Article 2. -Igualment obligaran a les mateixes persones determinades a l’article 1, els
bans i disposicions que dicti l’Alcaldia, en aplicació d’aquestes Ordenances o bé en ús
de les facultats que les lleis li atorguen.
Els actes contraris podran ser sancionats per l’autoritat municipal, al marge de les
implicacions penals que poguessin comptar.
Els agents municipals s’adreçaran als ciutadans amb el màxim respecte i consideració,
a qui els obliga la seva dignitat i representativitat.
Els ciutadans podran recórrer davant l’autoritat municipal aquells actes dels seus
agents que considerin erronis o atemptatius de la seva dignitat, en el termini legal
oportú.
Article 3.-El municipi ha de ser el marc natural de convivència i d’iniciativa social.
La convivència ciutadana haurà d’estar presidida pels principis de respecte i tolerància.
TÍTOL PRIMER. -COMPORTAMENT DELS CIUTADANS
Article 4. -El present títol té com objecte la regulació de les pautes que haurien de
presidir els comprotaments de les persones i els col·lectius, per garantir el millor
exercici de la lliure iniciativa i de la convivència, en aqueslls aspectes referits a la vida
de la població, sense perjudici d’allò que sobre aquesta matèria, està regulat a les lleis
estatals i autonòmiques.
L’autoritat municipal facilitarà i donarà suport a totes les iniciatives que condueixin al
debat, a l’intercanvi d’opinions i a la resolució democràtica dels conflictes ciutadans.
L’autoritat municipal podrà sancionar els comportaments quan produeixin
repercussions públiques que destorbin la convivència ciutadana. Així mateix,
propiciarà i donarà suport a les iniciatives ciutadanes destinades a promoure actituds
respecte a la dignitat humana.
Article 5.- Cal rebutjar la intolerància, l’autoritat municipal tindrà cura del respecte a
les minories ètniques, religioses, sexuals o d’altres presents en el Municipi o, en
qualsevol cas, promourà la tolerància com a principi bàsic de convivència.
Article 6.- Cal evitar totes les actituds, individuals o col·lectives, que vagin contra la
dignitat de les persones. Les persones que conculguin la dignitat de tercers seran
sancionats d’acord amb la present ordenança, sense perjudici de les accions penals.
Les mateixes conductes quan siguin destinades a la gent gran, menors o
discapacitats, agents o autoritats, veurà agreujada la seva responsabilitat i s’aplicaran
les sancions corresponents.

Article 7.-Cal evitar les actituds d’intransigència individualista, especialment en aquells
casos que els destorba estiguin justificats per a la consecució d’objectius generals de
caràcter cultural, recreatiu o cívic. Així mateix, l’autoritat municipal vigilarà la
proporcionalitat entre els objectius proposats i el destorb o molèstia que hom pugui
produir a determinades persones.
L’autoritat municipal facilitarà amb els mitjans al seu abast l’exercici dels drets de
manifestació i d’expressió en l’àmbit del municipi, sempre que es realitzin per mitjans
lícits. Igualment evitarà qualsevol acte o col·lectiu que pugui pertorbar, sense motiu
suficient, el desenvolupament de les iniciatives col·lectives degudament autoritzades.
Igualment, evitarà qualsevol actitud o pràctica que vulneri el dret a la intimitat, a la
pacífica convivència ciutadana, a la lliure el·lecció i a l’ús individual o col·lectiu dels
espais i béns públics i/o privats.
Article 8.-L’Ajuntament promourà la participació dels ciutadans a les tasques
col·lectives del municipi, donarà suport a les iniciatives culturals, esportives,
recreatives, d’acord amb les normes que siguin aplicables.
Article 9.-Tot ciutadà, dins les seves possibilitats té el deure moral de:
- Ajudar als seus veïns en situacions d’especial necessitat.
- Cooperar amb l’autoritat municipal a fer complir la present ordenança, donant part
d’aquelles situacions, danys o actituds que poguessin anar en detriment dels objectius
generals.
- Col·laborar amb l’autoritat municipal a evitar les conseqüències d’eventuals sinistres
o catàstrofes, si estigués al seu abast.
Article 10.-El comportament de les persones a la via pública s’ajustarà a les normes
següents:
a) Observaran el degut civisme i bones formes i evitaran actes que puguin causar
molèsties.
b) Denunciaran als agents de l’Autoritat les infraccions que observin realitzades a la
via pública.
c) Compliran puntualment les disposicions de les autoritats i Bans de l’Alcaldia, sobre
conducta del veïnat i observaran les prohibicions especials.
Article 11. 1. -La producció de sorolls a la via pública o a l’interior dels edificis, però audibles des
de fora, haurà d’ésser mantinguda dins els límits que exigeix la convivència ciutadana.
2. -Els preceptes d’aquest apartat es refereixen als sorolls produïts per:
a) To excessivament alt de la veu humana o l’activitat directa de les persones,
ja a la via pública o dins el propi habitatge.
b) Sons, cants i crits d’animals domèstics.
c) Aparells o instruments musicals i acústics.
3. -A fi de determinar si existeix soroll sancionable, a propòsit d’aquestes Ordenances,
l’apreciació es deduirà de l’informe dels Agents de l’Autoritat Municipal o dels Serveis
Tècnics.

Article 12. -Pel que fa als sorolls del grup a) de l’article anterior, queda prohibit:
a) Cantar o cridar, des de les 11 de la nit a les 7 del matí.
b) Cantar o parlar en to de veu excessivament elevat a l’interior dels edificis i domicilis
particulars des de les 11 de la nit fins a les 7 del matí.
c) Tancar portes i finestres amb estrèpit especialment durant el període assenyalat a
l’apartat anterior.
d) Qualsevol altra classe de soroll evitable a l’interior de les cases, en especial des de
les 11 de la nit fins a les 7 del matí, produït per reparacions materials o mecàniques de
caràcter domèstic, canvi de mobles o per altra causa.
Article 13. -Pel que fa als sorolls del grup b) de l’article 11, es prohibeix des de les 11
de la nit fins a les 7 del matí deixar en patis, terrasses, galeries i balcons, aus o
animals que amb els seus sons, crits o cants pertorbin el descans dels veïns, També
hauran d’ésser retirats pels seus propietaris o encarregats, sigui l’hora que sigui, quan
notòriament ocasionin molèsties a la resta d’ocupants de l’immoble o de les cases del
veïnat.
Els infractors, prèvia denúncia comprovada pels agents de l’Autoritat Municipal, seran
sancionats per l’Alcaldia. Si no es fa cas del requeriment de retirar aus o animals, i, si
més no a la segona denúncia, un cop hagi quedat degudament constatada la seva
veracitat, es procedirà a llur decomís, amb lliurament immediat a institucions adients.
Article 14. -Quant als sorolls del grup c) de l’article 11, s’estableixen les prevencions
següents:
a) Els propietaris o usuaris de receptors de ràdio i televisió, tocadiscs,
magnetòfons, altaveus, pianos i altres instruments musicals o acústics, hauran de
baixar el seu volum o utilitzar-los en forma que no ocasionin molèsties als veïns,
des de les 11 de la nit fins a les 7 del matí, i, a la resta d’hores, a prec de qualsevol
veí que ho demani, perquè tingui malalts al seu domicili o per altra causa
notòriament justificada.
b) Els assaigs o reunions musicals, instrumentals o vocals, de ball o dansa, i les
festes a domicilis particulars, s’atendran al que estableix l’apartat anterior.
c) Els que portin en funcionament per la via pública o en vehicles de transport
públic, receptors de ràdio denominats transistors, hauran de tancar la seva
connexió, a requeriment de qualsevol agent de l’Autoritat Municipal.
Article 15.- Les indústries i domicilis no podran emetre fums ni gasos que excedeixin
dels límits que senyala la legislació vigent en aquesta matèria.
Article 16. - Els infractors de les disposicions dels articles anteriors, en matèria de
sorolls i emissions de fums , sense perjudici de les mesures que, si és el cas,
s’adoptaran per al restabliment de l’ordre i la convivència, seran sancionades per
l’Alcaldia amb multa de 100 euros.
Article 17.- Queda prohibit l’exercici de la mendicitat pública al terme municipal.
L’organització de campanyes de recaptació per part d’entitats solidàries haurà de
comunicar-se a l’Alcaldia.
Article 18.- Queda prohibida la consumició de begudes alcohòliques i tot tipus de
drogues a la via pública, transports públics i espais oberts. Per excepció als
establiments del ram d’hostaleria i similars es permetrà la consumició de begudes
alcohòliques.

En relació amb el consum de tabac:
1. Es prohibeix el consum de tabac a la totalitat de les instal·lacions municipals
esportives i culturals on es desenvolupin activitats per a infants, encara que no siguin
utilitzades exclusivament per a ells i encara que estiguin ubicades a l'aire lliure.
2. Es prohibeix el consum de tabac a la totalitat a les terrasses de bar de les
instal·lacions municipals esportives i culturals on es desenvolupin activitats per a
infants, encara que estiguin ubicades a l'aire lliure.
3. Es prohibeix el consum de tabac a la totalitat de parcs infantils.
Les infraccions d’aquesta disposició seran sancionades amb multa de 100 euros.
Article 19.- Cal evitar l’ostentació pública de l’embriaguesa o de la drogoaddicció.
L’autoritat municipal prendrà cura d’evitar-la, conduint les persones que ho fessin als
serveis assistencials municipals o comarcals, en cas de necessitat.
Els serveis assistencials municipals promouran i donaran suport a iniciatives
ciutadanes destinades a la seva reorientació.
Els establiments públics destinats a la consumició de begudes prendran cura de
complir escrupolosament les normes referents als menors. El seu incompliment donarà
lloc a la immediata incoació d’expedient sancionador.
Les persones que regentin els esmentats establiments prendran cura d’evitar, en la
mesura de les seves possibilitats, la distribució, venda i consumició de qualsevol droga
i l’embriaguesa dels seus clients.
Serà incoat expedient sancionador a qualsevol establiment que es comprovi que està
implicat a la venda o distribució il·legal d’estupefaents, en base al que recullen els
articles 28 i 29 de la Llei Orgànica 1/1992 sobre protecció de la seguretat ciutadana,
donant compte al Ministeri Fiscal per si es deriven responsabilitats penals.
Els agents de l’autoritat municipals actuaran d’acord amb les normes que els hi seran
trameses, en la repressió, vigilància del comerç il·legal d’estupefaents de qualsevol
tipus, ajustant-se a les disposicions legals aplicables.
Els establiments comercials, a excepció dels destinats a l’àmbit de la restauració, no
podran vendre begudes alcohòliques entre les 23:00 hores i les 08:00 hores, fins i tot
aquells que puguin gaudir d’excepcionalitat horària.
Article 20.1.- Les persones que no respectin les normes de comportament a la via pública seran
requerides per tal que cessin en la seva actitud i, en cas de resistència, podran ser
desallotjades.
2.- Els serveis municipals podran desallotjar de la via publica les persones o retirar els
béns quan raons de seguretat o de salut així ho aconsellin. En el cas que la situació
climàtica o altres circumstàncies posin en perill la integritat física d eles persones que
romanen a la via pública, els serveis municipals els desallotjaran, transportant-los a
instal·lacions adients.

3.- Totes les activitats que es despleguin a la via pública es realitzaran amb els
requeriments i d’acord amb les previsions contemplades a la normativa de protecció
civil i els corresponents plans.
Article 21. -Cas que es faci ús de raticides seran sempre situats a llocs no accessibles
des de l’exterior de l’habitatge.
Article 22. - Quan s’adobin terres amb residus d’animals, mesquita o altres adobs que
puguin provocar olors, es procedirà a tombar-los sota terra abans de 24 hores.
L’Alcaldia podrà requerir la retirada o soterrament dels adobs quan es produeixin
molèsties. L’incompliment d’aquesta ordre serà sancionada amb multa de 150 euros.
Article 23. -L’activitat de caça tan sols es podrà practicar per aquelles persones que
gaudeixin de la preceptiva llicència i es respectarà estrictament la normativa relativa
als vedats i distàncies de zones habitades.
Queda expressament prohibit l’ús de trampes i altres arts de caça no autoritzades.
TÍTOL II.-DE LA PROTECCIÓ I CURA DELS MENORS
Article 24.-Pel que fa a la protecció de menors s’aplicarà el que disposa la Llei 8/95 de
27 de juliol, de protecció de menors de la Generalitat de Catalunya.
Els menors que es trobin a la via pública, extraviats o abandonats, seran conduïts a les
dependències municipals, retinguts en custòdia, per l’autoritat municipal, a disposició
dels seus pares o tutors legals. A tal efecte es faran les indagacions pertinents i en cas
que s’estimi convenient intervindran els Serveis socials municipals.
Si algun particular trobés infants presumptament abandonats o extraviats, els haurà
d’entregar a qualsevol agent de l’autoritat local o conduir-los a les dependències
municipals.
Article 25.-És un dret i un deure de tot infant anar a l’escola dels 6 als 16 anys. És
responsabilitat dels pares o tutors legals assegurar el normal exercici d’aquest dret.
Els agents de l’autoritat municipal portaran al Centre Docent a tot menor que durant
l’horari escolar es trobi al carrer, i en donaran part als Serveis socials municipals,
perquè estudiïn el cas i, si cal, cerquin les solucions més adients.
Qualsevol persona, que en tingui coneixement, informarà als seveis socials municipals
de qualsevol anomalia que pugui patir un infant respecte al seu tracte, drets d’atenció i
escolarització, a fi de que la seva situació sigui atesa pels serveis competents.
El centre docent on estigui matriculat un alumne té el dret i la obligació de comunicar
als serveis socials municipals o als serveis especialitzats, qualsevol anomalia que
perjudiqui el dret del menor, facilitant les dades necessàries per tal de poder atendre la
situació degudament i amb efectivitat.
En cas de situació d’extrema urgència es té la obligació de fer part de la incidència a la
Policia, al Jutjat o a la Fiscalia de Menors.
En cas de manifestació o negligència dels pares o tutors legals, els professionals
municipals, després d’un acurat estudi i actuació social, haurà de comunicar-ho a la
Direcció General d’Atenció a la Infància de la Generalitat de Catalunya.

Els pares o tutors seran atesos pels serveis socials municipals en tots aquells
aspectes relacionats amb els seus fills que presentin problemes o conflictes, per ser
assessorats i tractats a la mesura al seu abast.
TÍTOL III. -ZONES NATURALS I ESPAIS VERDS
Article 26. -Tenen la consideració de fonts públiques aquelles que estiguin
emplaçades a les vies públiques, a tot el seu terme municipal, susceptibles d’ús i
aprofitament comú.
Article 27. -Es prohibeix a les fonts públiques:
a) Rentar robes, fruites, verdures i objectes de qualsevol classe.
b) Rentar-se, banyar-se o posar a nedar gossos o altres animals, o enterbolir les
aigües.
c) Abandonar sota raig càntirs, cubells o qualsevol altre vas o recipient. Per tant,
cada usuari traurà l’aigua per torn i es retirarà després d’omplir el recipient.
d) Beure directament del tub o de l’arrencament del sortidor, excepte en el cas que
les fonts tinguin instal·lació especial.
e) Abeurar cavalleries i bestiar
f) Deixar jugar els nens amb barquetes o objectes anàlegs, llevat de les fonts i
estanys construïts i destinats especialment a aquesta finalitat.
Article 28.- És d’exclusiva competència municipal la instal·lació i manteniment a la via
pública, per adornament de la vila i benefici i esbargiment dels seus habitants,
d’arbres, jardins i parcs públics, sense perjudici dels elements arboris i vegetals
existents a finques particulars.
Article 29.- Sens perjudici del que s’estableix a les Normes de Planejament,
l’Administració Municipal podrà obligar els propietaris de jardins particulars visibles des
de la via pública que siguin en males condicions, a efectuar les podes corresponents i
arranjaments, a fi que no desfavoreixin l’estètica i la seguretat.
Article 30.- Tota persona respectarà l’arbrat públic i les instal·lacions corresponents i
complementàries, com estàtues, reixats, proteccions, fanals, pals, tanques i mobiliari
urbà, dedicats al seu embelliment o utilitat, i s’abstindrà de qualsevol acte que els
pugui perjudicar o embrutar. Els infractors, a més de ser sancionats amb la
corresponent multa, hauran de rescabalar l’import dels danys causats.
Es prohibeix sotraguejar als arbres, tallar branques i fulles, gravar o tallar l’escorça,
abocar tota classe de líquids, encara que no siguin perjudicials, a les proximitats de
l’arbre i dels clots, i tirar-hi escombraries o residus.
Article 31.- Els visitants de places i jardins de la vila, hauran de respectar les plantes i
les seves instal·lacions complementàries, evitar tota mena de desperfectes i brutícies,
guardar el degut capteniment i atendre les indicacions contingudes a rètols i avisos, i
aquelles que pugin formular els vigilants i guardes.
Està totalment prohibit:
a)
b)
c)
d)
e)

Passar per damunt dels parterres i plantacions.
Enfilar-se als arbres.
Perjudicar l’arbrat i plantacions en qualsevol altra forma.
Agafar flors, plantes i fruits.
Caçar o matar ocells

f) Llençar papers o deixalles fora de les papereres, oportunament establertes i
embrutar el recinte de qualsevol altra forma.
g) Portar els gossos deslligats i permetre que s’arrambin a les plantacions.
h) Deixar pasturar bestiar de qualsevol mena als parterres.
i) Abeurar o rentar animals a les fonts i estanys.
j) Pescar als estanys.
k) Jugar a pilota i practicar exercicis físics fora dels espais que s’hi destinin.
l) Encendre o mantenir foc.
m) Passar ramats per vies públiques.
Article 32. -També està prohibit a les places i jardins:
a) Passar els automòbils i bicicletes, i altres vehicles pels llocs destinats a vianants,
amb l’excepció de les bicicletes conduïdes per nens menors de vuit anys, i allò
disposat en matèria de circulació i aparcament.
b) Fer proves amb els cotxes i circular amb automòbils escola pels llocs no
permesos, i exercir sense llicència o concessió, qualsevol indústria o comerç a les
places, parcs i jardins, i la utilització per a fins particulars de qualsevol porció o
element dels mateixos.
Article 33. - Als boscos del terme municipal, siguin públic o privats, i a la via pública es
prohibeix, llevat dels indrets on sigui expressament autoritzat, encendre-hi foc. Tampoc
no es podrà acampar, pernoctar, arrencar o causar danys als arbres o plantes, i en
general practicar qualsevol activitat que pugui resultar perjudicial.
Article 34. -Per desenvolupar l’activitat de temporada dels pinyataires s’exigirà
autorització del propietari de la finca i comunicació a l’Alcaldia, la qual podrà denegarla raonadament.
TÍTOL IV. -DE LA RETOLACIÓ I NUMERACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
Article 35. -Les vies públiques s’identificaran amb un nom diferent per a cada una
d’elles. Aquesta retolació tindrà caràcter de servei públic, i es durà a terme mitjançant
el corresponent projecte, el qual se sotmetrà a informació pública per quinze dies i
serà aprovat per la Comissió de Govern.
Article 36. -La numeració de les vies públiques s’ajustarà a les regles següents:
a) Els carrers de Nord a Sud, es començaran a numerar des del Sud, els números
parells a l’esquerra i els senars a la dreta. Els carrers de Llevant a Ponent, es
començaran a numerar des de Llevant.
b) Les finques amb front a dues o més vies tindran la numeració corresponent a
l’entrada de la finca, i les situades a places portaran numeració correlativa.
Article 37. -Els edificis de serveis públics, a més a més del número, ostentaran la
indicació del seu nom, destí o funció.
Article 38. -Els propietaris de finques vénen obligats a consentir les servituds
administratives corresponents, amb caràcter gratuït, per suportar la instal·lació
d’elements numeradors o retoladors i de serveis públics que estableixi l’Administració
Municipal.
TÍTOL V. -DE LA VIA PÚBLICA

Article 39. -És competència de l’Administració Municipal l’execució dels treballs i
obres necessaris per a la perfecta conservació dels elements estructurals i d’ornament
de la via pública.
En conseqüència ningú no podrà, encara que sigui per millorar l’estat de conservació
de les vies, executar treballs de reparació o restauració dels elements esmentats, sens
perjudici de les obres municipals que pugui promoure la iniciativa particular.
Article 40.- Les empreses i particulars als quals s’ordeni l’execució d’obres de la via
pública, vénen obligats a efectuar reposició de paviment, voreres i guals, en la forma,
manera i condicions determinades als preceptes que regulen les rases i canalitzacions
i d’altres disposicions aplicables.
Tots els solars, edificats o no, que es trobin ubicats en sòl urbà, hauran de tenir
pavimentada la vorera d’acord amb les indicacions de l’últim paràgraf d’aquest article.
Estaran exempts aquells terrenys que es trobin en polígons o unitats d’actuació
pendents d’execució.
Per raons de seguretat i ornament públic, l’Ajuntament podrà requerir als propietaris de
solars que construeixin el paviment definitiu de les voreres que donen façana a la via
pública, encara que no tinguin prevista l’execució d’obres de nova construcció a la
parcel·la.
En el supòsit que el propietari del solar no compleixi aquestes mesures es podrà
procedir a l’execució subsidiària de l’Ajuntament a costa del propietari, d’acord amb la
normativa sobre ordres d’execució de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i la vigent Llei
de procediment administratiu. Les despeses de l’execució subsidiària seran
independents de les sancions que es puguin imposar per no estar tancat o per falta de
neteja, d’acord amb la legislació vigent.
El paviment de les voreres s’haurà de realitzar mitjançant l’execució d’una base de
formigó de resistència característica igual o superior a 20 N/mm2, amb un gruix mínim
de 10 cm i la col·locació del paviment definitiu, que haurà de ser estèticament coherent
amb les normes vigents al municipi en la matèria.
Article 41. - L’ús de la via pública i d’altres béns d’ús públic municipal, es considera
d’ús comú general, sempre que no concorri cap circumstància que determini la seva
inclusió en qualsevol dels supòsits que regulen els articles següents. L’ús comú
general podrà ser exercit lliurement per qualsevol persona, d’acord amb la seva
naturalesa dels béns i sense més limitacions que les establertes en aquesta
Ordenança i en les Lleis i Reglaments d’aplicació general.
Article 42. -L’ús comú especial de la via pública respectarà les disposicions següents:
1) Ús comú especial d’activitats realitzades o d’instal·lacions situades a llocs de domini
privat que determinin una intensitat en la utilització del domini públic, superior a la
normal.
Es consideren inclosos en aquesta modalitat els usos i activitats següents:
a) Taulells i taules destinats a la venda de gelats, begudes i similars, que sense
sortir de la línia de façana i distants a menys de 0’40 m. estiguin en comunicació
directa amb la via pública.

b) Taulells de bars, cafès, tavernes i establiments similars amb front a la via
pública, que permetin l’expedició directa de consumició al públic estacionat a les
voreres.
c) Taquilles de venda de bitllets per a espectacles de totes classes, obertes
directament a la via pública.
d) Aparells de venda automàtica o d’altres elements adossats a les façanes.
Els elements expressats hauran de trobar-se en tot cas a l’interior dels immobles o
adossats a les seves façanes i no hauran d’obstaculitzar l’ús normal de la via pública.
No obstant això l’Alcaldia podrà ordenar la seva retirada per motius estètics o
urbanístics, i sempre que origini estacionament de públic a les voreres o destorb del
trànsit.
2) Ús comú especial que revesteix intensitat o quan l’ocupació del domini públic és
transitòria. Es consideraran inclosos en aquesta modalitat, els usos i activitats
següents:
a) Venda ambulant
b) Venda fora establiment comercial permanent
c) Activitats industrials
d) Tòmboles o rifes
e) Vetlladors, paravents i para-sols
f) Mercaderies col·locades a les voreres
g) Instal·lacions temporals per a Fires i Festes tradicionals
h) Guals
i) Reserves d’estacionament i de càrrega i descàrrega
j) Tanques de protecció
k) Contenidors
l) Grues de la construcció
m) Rases, canalitzacions, connexions, cambres i galeries de serveis al subsòl
n) L’exercici d’indústries o activitats professionals a la via pública que impliquin un ús
intensiu de l’espai públic, com el rodatge de pel·lícules, els autotaxis, automòbils de
lloguer i venda de vehicles.
Article 43. - La venda ambulant no és permesa a tot el terme municipal. Els agents de
l’autoritat podran requerir els venedors l’exhibició de la documentació acreditativa de
l’origen dels productes exposats a la venda i de l’autorització per desenvolupar
l’activitat de venda no sedentària. En els supòsits que no es pugui justificar alguna
d’aquestes circumstàncies es podran intervenir els productes i traslladar-los al dipòsit
municipal. El gènere serà retornat al venedor prèvia acreditació de la seva propietat
(factura o similar) i pagament de les taxes originades. Si transcorregut un mes no ha
retirat el gènere, es considerarà abandonat i l’Ajuntament podrà disposar la seva
destrucció o lliurament a institucions benèfiques.
Article 44. -La venda en lloc fix a la via pública o en determinats espais oberts, podrà
revestir les modalitats següents:
∗ Venda en establiments permanents situats a la via pública, llevat dels quioscos de
propietat municipal, objectes de concessió administrativa, com xurreries, etc.
∗ Venda de productes alimentaris de temporada, com gelats, castanyes, etc.
∗ Venda mercat setmanal.
Article 45. -Aquestes modalitats de venda quedaran subjectes a llicència municipal,
que serà personal i intransferible, i tindrà un vigor d’un període no superior a l’any. La
llicència especificarà també el lloc o llocs on pugui exercir-se l’horari de venda dels

productes autoritzats. Les llicències podran ser revocades per l’Ajuntament quan es
consideri convenient en vista de la desaparició de les circumstàncies que les van
motivar, sense que això doni lloc a indemnització o compensació.
La venda es realitzarà en parades o instal·lacions desmuntables, les quals no podran
situar-se en accessos a llocs comercials o industrials i edificis d’ús públic.
Article 46. - La col·locació a la via pública de taules, cadires i baguls frigorífics amb
finalitat lucrativa es pot autoritzar amb les següents condicions i en els casos
següents:
Condicions
Primer: no es podrà dur a terme l’ocupació de la via pública fins que el titular no hagi
obtingut la llicència corresponent,. L’incompliment d’aquest precepte podrà originar la
denegació del permís d’ocupació de la via pública, sense perjudici del pagament de la
taxa i de les sancions i els recàrrecs que s’escaiguin.
Segon: Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se ni
subarrendar-se a tercers. L’incompliment d’aquesta condició comportarà l’anul·lació
del permís.
Tercer: Aquest permís s’entén otorgat sense perjudici de tercer, salvant el dret de
propietat i és revocable per raó d’interès públic.
Quart: L’horari de servei de taules serà:
A ) Nucli urbà i establiments en vies interurbanes:
De 8 a 24 hores, podent-se ampliar fins a les 01 hores durant la Festa Major.
B) Resta d’establiments no inclosos en l’apartat A:
De 8 a 23 hores.
L’adaptació a aquests horaris serà pels establiments existents i pels nous.
Cinquena: En el cas que es col·loquin para-sols no podran superar en cap cas el
perímetre que formen les taules in cadires.
Sisena: Les taules, les cadires i qualsevol altre element mòbil autoritzat (para-sols,
jardineres, etc.) es recolliran cada dia a les 11 h de la nit.
Setena: El titular de l’activitat es responsabilitza totalment que els clients no facin
soroll i aldarulls a la via pública, i tindrà reservat el dret d’admissió. Així mateix queden
prohibits els jocs de taula al carrer i la utilització de qualsevol tipus d’aparell de difusió
de música a la via pública.
Vuitena: Els permisos concedits a establiments que han de col·locar les taules i
cadires en espais públics afectats per a la realització de festes culturals o populars,
esdeveniments esportius o socials, s’hauran d’adaptar als horaris i espais que siguin
necessaris per a la realització d’aquests actes, previ avís de l’Ajuntament.
Casos

a) Espais longitudinals: on predomini la funció de pas sobre la funció d’estada,
voreres, carrers de vianants, etc. En aquest cas, s’han de complir els requisits
següents:
1. L’amplada mínima de la vorera a utilitzar parcialment ha de ser de tres metres.
2. L’amplada màxima de la franja que poden ocupar les taules i les cadires no ha
de superar, en cap cas, la meitat de l’amplada de la vorera tret de si la vorera
té una amplada superior als quatre metres. En aquest cas, s’ha de deixar un
pas lliure a la vorera de dos metres, a part dels escocells o els altres elements
urbans.
3. Les cadires i les taules s’han de disposar de manera que no impedeixin o
dificultin, en cap moment, l’accés a les finques confrontants, als passos de
vianants i a la fluïdesa del trànsit de vianants.
4. La longitud màxima de la franja ocupada per taules i cadires ha de ser la de la
façana de l’establiment sol·licitant. Malgrat això, es pot concedir, amb caràcter
excepcional, una longitud major quan l’Ajuntament consideri que no ocasiona
dificultats a les àrees confrontants.
b) Espais centrals:
1. Són els espais on predomina la funció d’estada i trobada sobre la de pas
(places, etc.). En aquest cas, l’autorització, que és excepcional, està
supeditada a respectar les zones enjardinades i la zona de joc i descans
existents, i ha de permetre, a més, l’estada i trobada i la fluïdesa del trànsit
dels vianants.
2. El titular de la llicència ha de senyalar amb una franja de cinc centímetres de
pintura blanca les cantonades del perímetre dins del qual ha de col·locar-se
els vetlladors, llevat dels casos en què per raons estètiques, s’exclogui
aquesta mesura.
3. Les llicències per a la col·locació de taules i cadires a la via pública poden
tenir una durada diària, mensual o anual.
4. Quan així es determini en la llicència d’ocupació s’han de col·locar
elements estructurals adients per delimitar la zona ocupada de la calçada.
5. En tot cas, és obligatòria la neteja diària de l’espai ocupat i la
instal·lació de les papereres necessàries.”
Article 47. -La instal·lació de qualsevol mena de paravents als costats de l'establiment
o als seus voltants requereix llicència municipal. L’alçada mínima dels paravents serà
de 2’20 metres.
Article 48. -Podrà autoritzar-se l’ocupació de la via pública en llocs d’atraccions als
recintes firals de les Fires i Festes Locals en forma d’ocupació temporal, pels dies que
durin els festeigs.
Article 49. -Els empresaris firants que vulguin obtenir llicència per a concórrer amb les
seves atraccions a les fires, hauran de sol·licitar-ho mitjançant instància a
l’Ajuntament, tot fent-hi constar el nom i cognoms de l’interessat, domicili, número del
carnet d’identitat, classe d’espectacle o atracció, mides, etc. Les sol·licituds hauran de
presentar-se a l’oficina de Registre General de l’Ajuntament com a mínim trenta dies
abans de la inauguració de la Festa.
Article 50. -A la instància de sol·licitud, i en concepte de reserva de llocs, s’hi
adjudicarà el 10% de l’impost aproximat dels drets que fixa l’Ordenança fiscal
corresponent.

La quantitat pagada, en concepte de reserva es deduirà al moment del pagament dels
drets de la llicència.
Cas que s’hagi fer la reserva de lloc i no es concorri a la fira o festa, no es podrà
reclamar la quantitat ja pagada, la qual es considerarà indemnització per danys i
perjudicis.
Article 51. -Els llocs d’atraccions esmentats s’adjudicaran amb caràcter transitori per a
cada festa concreta. Es farà mitjançant repartiment del terreny disponible per a
aquesta fi, entre els firaires que hagin de fer la sol·licitud.
Article 52. -El pagament dels drets es farà efectiu al mateix moment de l’adjudicació
del lloc. L’adjudicatari que no s’atengui al pagament d’aquests drets d’ocupació en
temps i forma, perdrà tot el dret i s’adjudicarà el seu lloc a un altre dels firaires
interessats.
Article 53. -Es fixarà per a cada cas un mínim i un màxim de dies per fer la instal·lació
de l’atracció, passats els quals l’adjudicatari no tindrà dret a usar el lloc. Aquests
hauran de fer efectiu l’import corresponent als dies assenyalats, d’acord amb la tarifa
establerta, amb independència dels dies que hagin ocupat el lloc. Aquesta tarifa
s’aplicarà d’acord a la classe d’atracció, metre quadrat ocupat i dies estipulats.
Article 54. -Cas de restricció en el subministrament de fluid elèctric, o de fer mal
temps mentre durin les festes, els adjudicataris del lloc no podran reclamar la quantitat
feta efectiva. Així mateix, tindran l’obligació de complir les disposicions sobre seguretat
i higiene que es dictin per al millor desenvolupament de les Festes i complir les
disposicions de Policia Sanitària vigent.
Article 55. -S’entén per gual a la via pública tota modificació d’estructura de la vorada,
sense alterar la rasant oficial a la línia formada per la intersecció de la façana i la
vorera, destinades exclusivament a facilitar l’accés de vehicles a locals situats a les
finques davant de les quals es practiqui.
Article 56. -Queda prohibida tota altra forma d’accés mitjançant rampes, instal·lacions
provisionals com objectes de fusta o metàl·liques, totxanes o sorra, etc.
Article 57. -Els guals podran concedir-se amb caràcter indefinit o amb duració
prefixada. L’ús d’uns i d’altres podrà ser permanent o horari.
Els guals d’ús permanent permetran l’entrada i la sortida de vehicles durant les 24
hores del dia i davant seu no es podrà estacionar cap vehicle.
Els guals d’ús horari només limitaran l’estacionament davant seu, durant la jornada
laboral de l’establiment de què es tracti.
Article 58. -Els guals s’autoritzaran sempre discrecionalment i sense perjudici de
tercer. El permís no crea cap dret subjectiu i el titular podrà ser requerit, en tot
moment, perquè el suprimeixi a costa seva i reposi la vorera al seu estat anterior.
Article 59. -Els trasllats, ampliacions, reduccions o supressions de guals haurà de
sol·licitar-los el seu titular. Els trasllats seran considerats com allargament d’una nova
llicència de gual, sense perjudici d’abonar les despeses que ocasioni la supressió de
l’existent.
Article 60. -El titular del gual és obligat a:

1. La conservació del paviment i del disc senyalitzador
2. Efectuar al gual, les obres ordinàries i extraordinàries de conservació que ordeni
l’Ajuntament
3. Pagar les taxes que siguin exigibles
4. Per la primera instal·lació, el titular pagarà l’import de la placa, i anirà a càrrec el
manteniment del gual en bon estat.
Article 61. -Les llicències de guals s’anul·laran:
1. Per no conservar en perfecte estat el seu paviment.
2. Pel no ús o l’ús indegut del gual
3. Per canviar les circumstàncies que motivaren la concessió de la llicència
4. En general, per incompliment de qualsevol de les obligacions reflectides en els
articles anteriors.
Article 62. -Tota obra de reparació o de nova construcció d’immobles que exigeixi el
pas de camions, per la vorera, portarà annexa la construcció del corresponent gual
d’horari limitat, previ pagament dels drets corresponents.
Article 63. -Podran autoritzar-se reserves especials:
1. De bandes de situació per als vehicles de serveis públics.
2. D’estacionament i parada en llocs determinats per facilitar operacions de càrrega i
descàrrega, o accés a diversos edificis o instal·lacions, de caràcter públic o especial,
sempre que l’interès públic ho exigeixi i no dificultin la circulació.
La vorada d’aquestes reserves haurà de pintar-se de color groc si l’estacionament està
prohibit durant tot el dia, i ratllat blau i blanc si la prohibició afecta un horari limitat.
A les reserves especials, els seran d’aplicació els preceptes sobre guals, pel que fa a
conservació, anul·lació de llicències.
Article 64. -Per autoritzar-se reserves especials s’exigirà que, segons el cas, el
sol·licitat acrediti:
1. A les reserves per facilitar operacions de càrrega i descàrrega, el volum i la
freqüència de les operacions a realitzar, la seva naturalesa i pesos que aixequen i
transporten.
2. A les sales d’espectacles, cinemes, teatres, instal·lacions esportives i similars. La
justificació que ho exigeixen les necessitats col·lectives, i es limitarà la reserva a les
hores d’entrada i de sortida.
Article 65. -Les reserves especials s’atorgaran sempre amb caràcter discrecional, no
crearan cap dret subjectiu a favor del seu titular i podran ser modificades per l’Alcaldia
tantes vegades com ho demanin les necessitats del trànsit. En casos prou justificats,
com la titularitat de vehicles per a minusvàlids, es podrà concedir per l’Alcaldia una
reserva d’aparcament.
Article 66. -És obligatori la instal·lació de tanques a totes les construccions d’edificis,
obres exteriors i enderrocaments, i quan s’ocupi la via pública amb materials destinats
a l’execució d’obres interiors.
En cap cas, l’espai lliure de vorera podrà ser inferior a 0’80 metres. Si no és possible,
es facilitarà el pas mitjançant taulons i passarel·les degudament protegides i
senyalitzades, per permetre el pas als vianants.

Article 67. -Totes les tanques de protecció ostentaran un rètol indicatiu de la llicència
municipal, data de començament i acabament de l’obra i horari de treball.
Les tanques no podran ocupar major superfície de la via pública que l’autoritzada. Cas
d’infracció, sens perjudici de les multes que procedeixin l’Ajuntament obligarà el
contractista a enderrocar-les i construir-les dintre del límit autoritzats, i si no ho fes, ho
farien els serveis municipals, a càrrec de l’infractor.
Article 68. - El constructor de les obres ve obligat a mantenir les tanques en bones
condicions d’estètica i conservació.
Article 69. - La col·locació de contenidors, saques, sitges, grues o altres elements
d’obra en la via pública són subjectes a llicència municipal, que es concedirà per obra
determinada prèvia sol·licitud del responsable d’aquesta.
La llicència expressarà en tot cas:
1. El titular, el seu domicili i un telèfon de servei permanent.
2. L’obra per a la qual es precisa i el nombre d’expedient i data de concessió de la
llicència d’obres.
3. Els dies d’utilització de la llicència.
4. El seu lloc de col·locació a la vorera o a la calçada.
Article 70. - Els contenidors o elements d’obra se situaran, si és possible, dintre de la
zona tancada d’obres. En tot altre cas haurà de sol·licitar-se aprovació de la situació
que es proposi.
En la col·locació es tindran en compte les prescripcions següents:
1. Se situaran preferentment davant de l’obra o com més a la vora millor
2. Hauran de situar-se de forma que no impedeixin la visibilitat dels vehicles
3. No podran situar-ne als passos de vianants ni a les reserves d’estacionament i
parada, llevat que s’hagi sol·licitat la reserva per la mateixa obra.
4. En cap cas es podran col·locar sobre les tapes d’accés de serveis públics.
Article 71. -Els contenidors que ocupin la via pública hauran de ser degudament
senyalitzats amb llums elèctrics de color vermell.
Article 72. - Els contenidors o elements d’obra només podran ser utilitzats pel titular
de la llicència, i cap persona que no sigui autoritzada per aquell, podrà abocar-hi al seu
interior.
Article 73.- Es prohibeix expressament:
a)
L’abandonament, la recollida i el dipòsit d’altres residus provinents de la
construcció en recipients diferents dels contenidors i sacs.
b)
Dipositar en els contenidors o en els sacs residus que, tot i procedir de
moviments de terres, obres de reforma o d’enderrocs d’immobles, diguin
caracteritzables com a residus especials d’acord amb allò que disposa el Catàleg de
Residus de Catalunya.
c)
Dipositar en els contenidors o els sacs residus que continguin matèries
inflamables, explosives, nocives o perilloses; siguin susceptibles de putrefacció o de
produir olors desagradables, i tota mena de materials que, per qualsevol motiu, puguin
causar molèsties als veïns i vianants.

d)
Dipositar mobles, estris, trastos vells i qualsevol altre material residual en els
contenidors i sacs que no siguin els provinents directament de la pròpia obra o
demolició.
Article 74. - Els contenidors o altres elements d’obra hauran d’ésser retirats de la via
pública:
1. En finalitzar el termini de llicència
2. En qualsevol moment, a requeriment de l’Ajuntament.
3. Per al seu buidament quan siguin plens.
En retirar-lo, el titular de la llicència haurà de deixar la superfície de la via pública en
perfecte estat i completament neta.
Article 75. - El titular de la llicència serà responsable dels danys que els contenidors o
altres elements d’obra causin a qualsevol element de la via pública i d’aquells que es
causin a tercers. El promotor de les obres, juntament amb el titular de la llicència i el
transportista, són responsables solidaris de la retirada i neteja dels contenidors o sacs
de runes, de mantenir la neteja al seu voltant i d’evacuar els residus que hi ha dins o al
seu entorn, sense perjudici de la responsabilitat dels particulars que dipositen residus
furtivament.
Article 76. - Els mobles o màquines en desús, els materials residuals voluminosos, els
residus perillosos, la runa i altres residus no poden ser abandonats a la via pública o a
zones verdes.
Article 77. -Els criteris en quant a la situació dels contenidors d’escombraries als
diferents punts del municipi seran els següents:
1. Es situaran en zones de titularitat municipal.
2. Les pendents dels carrers no seran mai superiors al 8%.
3. Les distàncies entre els contenidors seran d’aproximadament 50 metres.
4. L’emplaçament del contenidor serà entre mitgeres quan s’hagi de situar entre
parcel·les habitades.
5. Fàcil maniobra del vehicle captador de residus.
Correspon la responsabilitat de la situació dels contenidors en aquest municipi als
propis serveis tècnics de l’Ajuntament.
TÍTOL VI. -ACTIVITAT PUBLICITÀRIA
Article 78. -Als efectes d’aquestes normes s’entén per publicitat tota acció
encaminada a difondre entre el públic el coneixement de l’existència d’una activitat
clarament política, sindical, econòmica o de productes o serveis que s’ofereixin al
consum.
Article 79. -L’activitat publicitària podrà realitzar-se a través dels mitjans següents:
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Llocs especialment autoritzats a tal fi per l’Ajuntament
Vehicles portadors de cartells o anuncis
Projeccions fixes o anuncis visibles des de la via pública
Anuncis en quioscos de venda de diaris
Repartiment personal o individualitzat de propaganda escrita.
Oral o megafònica.

Article 80. -No es permetran activitats publicitàries de qualsevol classe als llocs on es
pugui pertorbar el trànsit rodat o la seguretat dels vianants, als paviments de la
calçada, a les esglésies, cementiris. Caldrà per tal de poder fer propaganda sol·licitar i
obtenir la preceptiva llicència municipal.
Article 81. -No s’autoritzaran en cap cas les activitats publicitàries que pel seu objecte,
forma o contingut siguin contràries a les lleis.
Article 82. -L’Alcaldia podrà dictar disposicions especials per facilitar la propaganda a
les eleccions a càrrecs públics, de manera que es causin els inconvenients mínims als
interessos dels ciutadans. Cada candidatura es veurà obligada a retirar els elements
publicitaris subsistents, un cop finalitzat el període electoral, si no ho fa en el termini de
deu dies ho faran els serveis municipals, previ requeriment oportú a costa d’aquella.
La grua municipal durant el període electoral, podrà ajudar a penjar la propaganda
electoral als partits polítics que ho sol·licitin, en condicions d’igualtat, previ acord per
escrit de les forces polítiques locals que concorrin a les eleccions, sens perjudici de les
necessitats de servei.
Article 83. -De la infracció d’allò que disposen aquestes normes seran responsables:
-L’empresa publicitària o la persona física o jurídica que hagués disposat la
col·locació de l’anunci sense llicència prèvia.
-Subsidiàriament el propietari de l’immoble o concessionari de la instal·lació on
els anuncis s’hagin col·locat.
TÍTOL VII. -DE LA NETEJA
Article 84. -Estaran obligats a col·laborar en la neteja de les voreres i els paviments, a
la part situada davant els edificis acabats o en construcció, i dels solars, les persones
següents:
1. Als edificis destinats a habitatges, el porter o la persona designada pel propietari, i
si manca aquest, els veïns de l’immoble i titulars de locals de negocis situats a la
planta baixa.
2. Als edificis industrials, el porter o el personal que hi resideixi.
3. Als edificis públics els conserges, els porters o el personal expressament
encarregat.
4. Als solars els seus propietaris
5. Als edificis en construcció el contractista.
Article 85. -Els propietaris d’immobles són obligats a mantenir els seus edificis en les
adequades condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.
Els propietaris dels immobles que pel seu deteriorament necessitin ser rehabilitats,
hauran de sol·licitar prèviament llicència a l’Ajuntament, que en el seu cas, els serà
atorgada gratuïtament.
Article 86. -Queda prohibit efectuar a la via pública els actes següents:
1. Llençar, abocar o dipositar escombraries, terres, runes, papers o deixalles de
qualsevol mena.
2. Buidar aigües brutes o netes
3. Abandonar animals morts
4. Utilitzar la via pública per a exercir-hi treballs o oficis, llevat dels casos autoritzats

5. Rentar o netejar qualsevol vehicle, així com reparar-lo
6. Embrutar-la, escopir o realitzar necessitats fisiològiques.
7. La pintada d’eslògans, dibuixos, grafits o similars sobre els elements que conformen
els espais públics, el seu mobiliari o sobre les façanes dels immobles confrontats,
llevat que hi hagi autorització.
Es prohibeix així mateix tenir a la vista del públic, a les obertures de les cases i
baranes dels terrats, vestits, roba bruta o rentada o altres objectes que ofenguin
l’estètica urbana.
TÍTOL VIII. -DELS SOLARS
Article 87. -Als efectes d’aquesta Ordenança tenen la condició de solars les
superfícies classificades com a sòl urbà.
Article 88. -L’Alcalde, o persona en qui delegui, ordenarà la inspecció de les
parcel·les, obres i instal·lacions del terme municipal, per comprovar el compliment de
les condicions exigibles.
Article 89. -Els propietaris dels solars hauran de mantenir-los en condicions de
seguretat, salubritat i ornament públic i els és prohibit de tenir-hi deixalles residus
sòlids urbans o runes.
Article 90. - Els propietaris dels solars hauran de mantenir-los tancats per raons de
salubritat, seguretat i ornament públic, independentment que encara no s’hi hagi
construït.
Article 91. - La tanca del solar ha de realitzar-se seguint les alineacions i les
característiques dimensionals i de materials definides al planejament urbanístic
municipal.
Article 92. - Pel tancat d’un solar s’haurà de tramitar un comunicat d’obres exemptes.
Article 93. -L’Alcalde ordenarà l’execució del tancat d’un solar, i indicarà els requisits i
el termini d’execució, un cop els serveis tècnics hagin emès informe i s’hagi escoltat al
propietari.
TÍTOL IX. - SANCIONS
Article 94. -El procediment aplicador de sancions previst en aquest títol es configura
com una norma de caràcter general, l’àmbit material del qual el constitueix la sanció de
les infraccions tipificades i punibles d’acord amb aquesta ordenança.
Sense perjudici de les normes aplicadores de sancions disposades en alguns articles
d’aquestes ordenances, en allò que no hi és convingut s’estarà en allò que preveu els
articles següents.
L’Alcaldia serà l’òrgan competent per la incoació i imposició de les sancions sense
perjudici de les facultats de desconcentració.
Article 95. - Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
1. -Són infraccions lleus:
a) Distribuir propaganda i/o enganxar cartells o pancartes en llocs no autoritzats o
sense autorització municipal.

b) Moure o maltractar els contenidors.
c) Malmetre les plantes i les flors dels parcs i jardins.
d) Qualsevol acció o omissió que infringeixi disposicions contingudes en aquesta
ordenança i que no resulti tipificada d’infracció molt greu o greu.
2. -Són infraccions greus:
a) La reincidència en infraccions lleus.
b) Llençar, buidar o abandonar per part dels particulars objectes o residus fora dels
llocs autoritzats.
c) No efectuar les neteges de les vies públiques, solars, edificis i altres propietats,
d) Netejar o reparar vehicles i maquinària a la via pública.
e) Instal·lar contenidors, sacs d’obres o material d’obra sense disposar de llicència o
no utilitzar-los segons el que disposa aquesta Ordenança.
f) No protegir obres a la via pública amb tanques.
g) No facilitar les tasques d’inspecció o la informació sol·licitada per l’Ajuntament.
h) Abandonar animals morts a la via pública.
i) Talar arbres sense llicència municipal.
j) Encendre o mantenir focs sense autorització.
k) Incomplir les indicacions que determini l’autoritat municipal.
l) La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació que
requereixin les autoritats municipals o els agent de l’autoritat així com subministrar
informació inexacta.
m) La producció de sorolls a la via pública o a l’interior dels edificis, però audibles des
de fora, sobrepassant els límits que exigeix la convivència ciutadana.
n) Manca de llicència municipal per l’ús comú especial de la via pública.
3.-Són infraccions molt greus:
a)
b)
c)
d)

Reincidir en infraccions greus
Abandonar residus industrials especials a la via pública
Talar arbres de titularitat pública.
La resistència , la coacció, la represàlia o la temptativa de fer-ne, contra els
funcionaris que practiquin la vigilància o la inspecció.
e) Causar danys o deslluïments a les vies públiques o a les instal·lacions i mobiliari
urbà, modificar-lo o utilitzar-los contra la destinació que els hi és pròpia amb resultat
de dany.
f) Desobeir els mandats de l’autoritat o dels seus agents dictats en directa aplicació
del que disposa aquesta ordenança, quan això no constitueixi infracció penal.
Article 96. -Contra les infraccions comeses i sense perjudici de les obligacions d’altre
ordre que puguin derivar-se dels actes dignes de sanció, s’aplicaran els tipus de
sancions següents:
1.
2.
3.
4.
5.

Avís i advertiment de sanció
Multes fins a 3000 euros.
Suspensió temporal dels efectes de la llicència per un termini màxim de 15 mesos.
Revocació dels efectes de la llicència
Limitació de les condicions de llicències

Article 97. - La multa que s’imposarà té quatre graus que es corresponen
respectivament amb les infraccions:
1. Infraccions lleus de 50 fins a 100 euros.
2. Infraccions greus de 101 fins a 300 euros.

3. Infraccions molt greus de 301 fins a 1.000 euros.
4. Infraccions molt greus reincidents de 1.001 fins a 3.000 euros.
Article 98. - Les sancions corresponents a cada classe d’infracció es graduen tenint
en compte criteris objectius i subjectius, que es poden apreciar separadament o
conjunta.
1. -Són criteris objectius:
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

L’afectació de la salut i la seguretat de les persones
L’alteració social a causa del fet infractor
La gravetat del dany causat al medi ambient
La superfície afectada i el seu deteriorament
La possibilitat de reparació o restabliment de la realitat fàctica
El benefici derivat de l’activitat infractora
La reincidència

2. -Són criteris subjectius:
∗
∗
∗
∗

El grau de malícia del causant de la infracció
El grau de participació en el fet per títol diferent de l’anterior
La capacitat econòmica de l’infractor
La incidència

Article 99.- Obligació de reparar el dany causat o abonar el seu cost
La imposició de les sancions precedents no exonera l’autor de la infracció de reparar
els danys causats. L’Administració municipal tramitarà per via d’execució subsidiària
l’obligació de rescabalament que procedeixi.
Article 100.- Comisos
1.- A més dels supòsits en què així es preveu expressament en aquesta Ordenança a
l’article 43, els agents de l’autoritat podran, en tot cas, comissar els estris i el gènere
objecte de la infracció o que serviren, directa o indirectament, per a la seva comissió,
així com els diners, fruits o productes obtinguts amb l’activitat infractora, els quals
quedaran sota la custòdia municipal mentre sigui necessari per a la tramitació del
procediment sancionador o, a manca d’aquest.
2.- Les despeses ocasionades pel comís seran a càrrec del causant de les
circumstàncies que l’han determinat.
Article 101.-Procediment sancionador
1.- Responsable de la infracció.- Serà responsable de les infraccions disposades en
aquesta ordenança l’autor del fet en què consisteixi la infracció. En el cas de les
infraccions de l’article 95.2 e) i f) si es desconeix qui és el responsable de l’obra, es
requerirà al titular de l’empresa instal·ladora de contenidors o sacs per tal que
l’identifiqui, si incomplís aquesta obligació en el tràmit procedimental oportú sense
causa justificada serà sancionat pecuniàriament com a autor d’una falta greu, de
conformitat a l’article 95.2 g).
2.- El procediment s’incoarà d’ofici per l’autoritat competent que tingui coneixement de
fets que puguin constituir infraccions dels preceptes d’aquesta ordenança, mitjançant

denúncia formulada pels agents de la Policia Local que es dirigirà a l’Alcalde per la
tramitació de la instrucció. Com a regla general, les denúncies es notificaran en el
mateix moment als denunciats, quedant incoats els corresponents expedients, i en
conseqüència, disposaran d’un termini de quinze dies per al·legar el que considerin
convenient per a la seva defensa i proposar les proves que estimin oportunes.
Excepcionalment, en cas d’impossibilitat de notificació immediata, es procedirà a la
notificació de la denúncia en el domicili de l’infractor, concedint-li un termini de quinze
dies perquè al·legui.
3.- L’abonament de l’import de la multa indicat en la notificació de la denúncia,
implicarà la finalització del procediment. Una vegada estudiades les possibles
al·legacions que s’hagin pogut presentar, l’Alcalde dictarà la corresponent resolució,
que donarà per finalitzat el procediment.
4.- Pel que fa a la interposició de recursos contra les resolucions dictades per
l’Alcaldia, s’estarà a allò establert en la normativa corresponent.
5.- El pagament de les multes s’haurà de fer efectiu davant dels òrgans de recaptació
de l’Administració, dins dels quinze dies hàbils següents a la data en que la resolució
sancionadora hagi adquirit fermesa. Vençut el termini d’ingrés establert anteriorment
sense haver-se satisfet la multa, la seva exacció es portarà a terme pel procediment
de constrenyiment.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, ha estat modificada pel Ple de l'Ajuntament en sessió del
dia 20 d’octubre de 2016, i entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

