AJUNTAMENT
D’OLIANA

ORDENANÇA GENERAL DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA

INTRODUCCIÓ

El civisme constitueix el conjunt de qualitats que afavoreixen la vida dins una
comunitat. Es basa en el respecte mutu entre les persones i vers les coses
compartides. I la convivència és el concepte que fa referència a la vida en companyia.
Civisme i convivència són actituds clau a l’hora de generar el marc de relacions de
respecte, confiança i solidaritat entre les persones a l’espai públic i en les relacions de
veïnatge a l’espai privat.
No es pretén vehicular les pràctiques o actituds incorrectes a través de mètodes
coercitius, és per això que l’ordenança preveu, entre d’altres, aplicar mesures
alternatives a la sanció econòmica i aposta, sempre que sigui possible, per la gestió
constructiva dels conflictes derivats de la convivència, abordant-los des del diàleg, el
pacte i la mediació.
D’aquesta manera, Oliana hauria de promoure una societat menys litigiosa, més
responsable, més cohesionada i activa en favor de la convivència, assumint la
corresponsabilitat envers les persones, els espais, els equipaments públics i el
mobiliari urbà.

TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
L’objectiu d’aquesta ordenança és la regulació de la convivència i les relacions
ciutadanes al municipi d’Oliana.
Serà d’aplicació a tot el terme municipal, i queden obligades per la mateixa totes les
persones residents o transeünts al municipi, sense perjudici del que està tipificat a les
lleis de l’Estat i de la Comunitat Autònoma que es competència de les jurisdiccions
corresponents.
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, tolerància i
proporció als objectius.
Article 2. Foment de la conducta cívica.
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La convivència ciutadana ha d’estar presidida pels principis de respecte, tolerància i
solidaritat, i cal rebutjar la violència física o psicològica entre persones i/o col·lectius.
L’autoritat municipal facilitarà i donarà suport a totes les iniciatives que condueixin al
debat, a l’intercanvi de parers i a la resolució democràtica dels conflictes ciutadans,
sense perjudici del recurs a la jurisdicció facultada per resoldre en darrer terme.
L’Ajuntament promourà, la participació dels ciutadans en les tasques col·lectives del
municipi, i donarà suport, dins de les seves possibilitats, a les iniciatives culturals,
esportives o recreatives, d’acord amb les normes que s’estableixin.
Article 3. Drets i Deures
Totes les persones i col·lectius objecte de l’Ordenança tenen dret a comportar-se
lliurement als espais públics del municipi i a ésser respectats en la seva llibertat, sense
cap discriminació per raó de grup ètnic, edat, sexe o opció sexual, llengua, religió,
opinió política, origen nacional o social o nivell d’ingressos.
Aquest dret s’exerceix sobre la base del respecte a la llibertat individual i col·lectiva, a
la dignitat i els drets reconeguts a les altres persones, així com del manteniment de
l’espai públic i de la resta d’espais objecte d’aquesta Ordenança en condicions
adequades per a la convivència.
Ningú no pot, amb el seu comportament, menystenir els drets de les altres persones,
ni atemptar contra la seva dignitat o la seva llibertat d’acció. Hom s’abstindrà
particularment de realitzar pràctiques abusives, arbitràries o discriminatòries o que
comportin violència física, coacció moral o psicològica o d’altra mena.
És un deure bàsic de convivència ciutadana tractar amb respecte, atenció,
consideració i solidaritat especials aquelles persones que, per les seves
circumstàncies personals, socials o de qualsevol altra índole, ho necessitin més.
Tothom té l’obligació d’utilitzar correctament els espais públics del municipi i els
serveis, les instal·lacions i el mobiliari urbà i la resta d’elements que hi estan ubicats
d’acord amb la seva pròpia naturalesa, destinació i finalitat i respectant en tot cas el
dret que també tenen els altres d’usar-los i de gaudir-ne.
Totes les persones propietàries o ocupants d’immobles, edificis, construccions,
instal·lacions, vehicles o altres béns de titularitat privada estan obligats a evitar que,
des dels mateixos, puguin produir-se conductes o activitats que causin molèsties
innecessàries a les altres persones.
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Article 4. Obligació de compliment i col·laboració ciutadana
El desconeixement d’aquesta Ordenança no eximeix del compliment de les seves
disposicions.
En el marc del deure general de col·laboració, la ciutadania té l’obligació de posar
immediatament en coneixement de l’autoritat municipal les presumptes infraccions
d’aquesta Ordenança que presenciïn o de les quals tinguin coneixement cert.
L’Ajuntament ha d’atendre les reclamacions, denúncies o suggeriments de les
persones i exercir les accions escaients en cada cas.

TÍTOL II: US DELS ESPAIS I BÉNS PÚBLICS
Article 5. Concepte
Es consideren espais i béns públics, tots aquells espais oberts destinats a l’ús i
gaudiment dels ciutadans (places, parcs, etc.) així com tots aquells elements i
mobiliaris urbans que, situats als espais o vies públiques, estan destinats a prestar
serveis específics als ciutadans (papereres, lluminàries, jocs infantils, bancs,
jardineres, tanques, arbres, plantes, flors, etc.).
Article 6. Respecte i cura pels espais públics i del domini públic.
1. Cal doncs evitar, i serà sancionable, qualsevol acció sobre els espais i béns
públics que pugui deteriorar-los.
2. Així mateix, cal evitar el seu ús per activitats, usos o funcions a què no estan
destinats, el que serà igualment sancionable, especialment quan impedeixi el
correcte gaudiment de la resta de ciutadans.
Article 7. Ocupacions de la via pública
1. Tota ocupació de la via pública resta sotmesa a l’obtenció prèvia de la
corresponent llicència o autorització municipal, sent requisit imprescindible
assegurar que es compleixi la normativa legal a la qual es trobi subjecta i
garantir l’observança de les previsions regulades a la normativa de protecció
civil i als plans corresponents.
2. En cas extraordinari i urgent, totes les activitats cíviques i polítiques, de
caràcter puntual i no comercial, es comunicaran immediatament a l’Ajuntament,
als efectes oportuns.
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Article 8. Focs i activitats pirotècniques
1. És prohibit fer foc i activitats pirotècniques a la via i als espais públics,
especialment, a les zones arbrades, sense la corresponent autorització, la qual
serà atorgada exclusivament amb motiu de manifestacions de cultura popular.
2. Les fogueres de les revetlles de Sant Joan i similars, castells de focs, festes
populars i qualsevol altra activitat relacionada amb la manipulació de productes
pirotècnics, requeriran sempre el preceptiu permís 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 requerirà la prèvia acreditació del
compliment de la normativa sectorial de seguretat aplicable per raó de l’activitat
que s’ha de realitzar.
Article 9. Festes populars i espectacles públics
1. L’Ajuntament podrà autoritzar la celebració de festes o activitats específiques
als espais públics, d’acord amb la normativa legal que sigui d’aplicació, fixant
les condicions que es considerin pertinents atenent a les característiques dels
espectacles i de l’espai de domini públic.
2. Els organitzadors seran responsables del compliment de les condicions
establertes per l’Administració municipal, així com del respecte del recinte i dels
elements i béns públics en ell instal·lats.
Article 10. Jocs i juguesques
1. La pràctica de jocs de pilota, monopatí o similars a la via i espais públics estarà
subjecta al principi general de respecte a les altres persones, i es procurarà, en
tot cas, no causar molèsties als vianants o al veïnat, ni deteriorament dels
béns, tant públics com privats.
2. És prohibida a la via i als espais públics la pràctica de juguesques que impliquin
apostes amb diners o béns, llevat d’autorització específica.
Article 11. Consum de substàncies que puguin generar dependència
1. Cal evitar l’ostentació pública de l’embriaguesa o de la drogoaddicció.
2. És prohibit el consum, la venda o la tinença de drogues, estupefaents o
substàncies psicòtropes declarades il·legals per la legislació vigent, tot i que no
constitueixin infracció penal:
Pàgina 4 de 27

AJUNTAMENT
D’OLIANA

a) A les vies, espais, establiments públics i als edificis municipals.
b) Als centres sanitaris, educatius, locals i centres per a nens i joves i altres
establiments similars, ja siguin públics o privats.
3. És prohibida la venda, el subministrament i el consum de begudes
alcohòliques:
a) A menors de 18 anys.
b) A la via i als espais públics, especialment en parcs i jardins, llevat dels
espais expressament reservats per a aquesta finalitat.
c) Als centres sanitaris, educatius, locals i centres per a nens i joves i altres
establiments similars, ja siguin públics o privats.
Article 12. Prohibicions expresses
a) Llençar papers o desperdicis fora de les papereres oportunament establertes i
embrutar els recintes de qualsevol altra manera.
b) Encendre o mantenir foc.
c) Abeurar o rentar animals a les fonts.
d) Sacsejar, arrancar, o trencar elements estructurals, o parts d’aquests, o pujar-hi
a sobre.
e) Passar per sobre els talussos, parterres i plantacions, arrencar les plantes i les
flors, perjudicar els arbres o les plantacions de qualsevol altra manera.
f) Enganyar adhesius o similars en elements estructurals.
g) Arrancar, ratllar o fer malbé rètols indicatius.
h) Abocar aigües residuals a la via pública, abandonar animals morts o altres
despulles, brossa, runes, deixalles, papers, residus i en general qualsevol altre
objecte que pertorbi la neteja, causi molèsties als ciutadans o al trànsit de
vehicles.
i) Alterar l'ordre i la tranquil·litat amb escàndols, batusses i aldarulls.
j) L'ús d'aparells sonors sense la necessària moderació per evitar molèsties al
veïnat, especialment en horari nocturn. Les excepcions per raons de festes
populars i altres esdeveniments públics hauran de ser autoritzades prèviament
per l'Ajuntament.
k) Caçar o matar ocells, així com llençar o dipositar qualsevol verí o substància
tòxica que pugui afectar la salut d'animals o plantes dins el terme municipal
sempre que no es disposi d’autorització municipal.
l) La venda ambulant sense la corresponent autorització municipal.
m) Està prohibit enganxar qualsevol tipus de rètol, cartell, full informatiu, o
elements similars, al mobiliari urbà, contenidors d'escombraries, parets,
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tanques, façanes i propietats públiques i privades, en general, sense
l’autorització expressa de l’Ajuntament o el propietari, respectivament.
n) Estan prohibides les pintades, els escrits, les rascades, els gravats i els actes
similars sobre qualsevol classe de béns municipals, quedant-ne exceptuades
les pintures murals de caràcter artístic autoritzades.
o) Netejar o arranjar vehicles a motor, a la via pública.

TÍTOL III: TINENÇA D’ANIMALS
CAPÍTOL I. Normes generals
Article 13. Objecte
El propòsit d’aquesta ordenança és regular la tinença d’animals en el terme municipal
d’Oliana, per tal d’evitar tant com es pugui les molèsties als ciutadans i de prevenir els
possibles riscos per la salut pública.
Article 14. Definicions
Als efectes d’aquesta Ordenança, s’entén per:
1. Animals domèstics: els que pertanyen a espècies que habitualment es crien, es
reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge,
així com també els animals que es crien per a la producció de carn, pell o algun
altre producte útil per l’ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen
en l’agricultura.
2. Animals de companyia: els animals domèstics que les persones mantenen
generalment a la llar amb la finalitat d’obtenir-ne companyia. Gaudeixen
sempre d’aquesta consideració els gossos, els gats i les fures.
3. Animals salvatges en captivitat: Els animals salvatges, autòctons o no
autòctons, que, de forma individual, viuen en captivitat.
4. Animals potencialment perillosos: Els animals salvatges, els domèstics o els de
companyia, que, amb independència de la seva agressivitat, pertanyen a races
que tenen capacitat de causar la mort o lesions a les persones o a altres
animals i danys a les coses.
5. Animals abandonats: Els animals de companyia que no van acompanyats de
cap persona, ni duen cap identificació del seu origen o de la persona que n’és
propietària.
6. Entitats de protecció i defensa dels animals: Les organitzacions (associacions,
fundacions, etc.) sense afany de lucre legalment constituïdes, que tenen per
objectiu o finalitat emparar i protegir els animals.
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Article 15. Dret de gaudir dels animals i deure de protegir-los
1. En l’àmbit de les seves competències, l’Ajuntament té el deure de protegir els
animals d’acord amb l’article 45.2 de la Constitució, sens perjudici del deure de
vetllar per la seguretat de les persones i dels seus béns.
2. Tothom té el dret a gaudir dels animals i el deure de protegir-los d’acord amb
l’article 45.1 de la Constitució, i ha de complir les normes contingudes en
aquesta Ordenança.
3. Els posseïdors d’animals domèstics estan obligats a adoptar les mesures
necessàries per impedir que la tranquil·litat dels seus veïns sigui alterada pel
seu comportament.
4. Els propietaris d’animals domèstics o de companyia estan obligats:
a) Proporcionar-los l’alimentació necessària i les atencions d’allotjament.
D’acord amb el tipus d’animal, han de tenir cura de les seves necessitats
físiques perquè pugui mantenir un estat de salut correcte.
b) Tots els propietaris d’un animal domèstic han d’aplicar les vacunes contra
aquelles malalties objecte de prevenció, d’acord amb el criteri del veterinari
o, si és el cas, de les indicacions de les autoritats sanitàries municipals.
c) Cada propietari ha de disposar de la corresponent cartilla sanitària, en la
qual a més d’especificar les característiques de l’animal i les dades precises
de la identitat del propietari, s’ha d’exposar l’estat sanitari de l’animal, les
vacunes aplicades i totes aquelles referències sanitàries que siguin
necessàries a criteri del veterinari.
Article 16. Entitats de protecció i defensa dels animals
Les entitats de protecció i defensa dels animals poden exercir la gestió cívica de
competències municipals sobre protecció i tinença d’animals i tindran la condició
d’interessades en els procediments administratius municipals relatius a la protecció
dels animals, sempre que s’hi personin.
Article 17. Accés a la informació relativa a animals
Totes les persones, tant físiques com jurídiques, tenen dret a accedir a la informació
relativa als animals de la qual disposi l’Ajuntament.

CAPÍTOL II. Règim jurídic de la tinença d’animals
Article 18. Prohibicions genèriques:
Es consideren prohibicions genèriques les següents:
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a. Els maltractaments o agressions físiques als animals o sotmetre’ls a qualsevol
pràctica que els irrogui sofriment o danys injustificats.
b. Abandonar-los.
c. Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higiènic i sanitari.
d. Practicar-los mutilacions, llevat de les controlades pels veterinaris en cas de
necessitat o per mantenir les característiques de la raça.
e. No facilitar-los l’alimentació necessària per a subsistir.
f. Fer-ne donació com a premi, recompensa o regal de compensació per altres
adquisicions de naturalesa distinta a la transacció onerosa d’animals.
g. Vendre’ls als menors de catorze anys i a incapacitats sense l’autorització dels qui
en tenen la pàtria potestat o la custòdia.
h. Vendre’ls a laboratoris o clíniques sense control de l’Administració.
i. Exercir la venda ambulant d’animals de companyia.
j. L’ús d’animals en espectacles, lluites i altres activitats si impliquen sofriment, burles
o tractaments antinaturals, o bé si poden ferir la sensibilitat de les persones que els
contemplen.
k. Alimentar qualsevol tipus d’animal a la via pública.
l. L’enverinament d’animals en tot el terme municipal.
m. Embrutar el domini públic, amb deposicions dels animals, els esmentats recintes.
n. La presència d’animals a l’interior de zones enjardinades i/o de parcs infantils
exclusius quan així s’especifiqui.
o. Ocasionar molèsties als veïns i/o ciutadans, derivades del seu soroll.
Article 19. Danys, molèsties i perjudicis.
El posseïdor d’un animal és el responsable dels danys, de les molèsties i dels
perjudicis que ocasioni a les persones, a les coses, a les vies i als espais públics, i al
medi natural en general, d’acord amb el que estableix l’article 1905 del Codi Civil.
Els propietaris dels animals de companyia que hagin agredit o lesionat alguna persona
estan obligats a:
1.
2.

Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida,
als seus representants legals i a les autoritats competents que ho sol·licitin.
Comunicar-ho a l’Ajuntament en un termini màxim de 24 hores posteriors als fets i
posar-se a disposició de les autoritats municipals.

Article 20. Presència d’animals en la via pública.
1.
2.

A les vies públiques, els gossos han d’anar proveïts de corretja o cadena i collar.
Han de circular amb morrió tots aquells gossos la perillositat dels quals sigui
raonablement previsible, d’acord amb la seva naturalesa i les seves
característiques.
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3.

L’autoritat municipal podrà ordenar l’ús de morrió quan les circumstàncies no
canviïn.

Article 21. Entrada d’animals en establiments.
1.

2.

L’entrada de gossos i gats en tota mena de locals destinats a fabricació,
emmagatzematge, manipulació, transport o qualsevol altra activitat relacionada
amb l’alimentació queda expressament prohibida.
Els propietaris d’establiments públics de tota mena, com ara hotels, pensions,
restaurants, bars, etc., poden prohibir segons el seu criteri, l’entrada i la
permanència de gossos i gats en llurs establiments.
Encara comptant amb la seva autorització és exigible que els gossos portin morrió
i que vagin subjectes per corretja o cadena així com que romanguin sempre
allunyats de la zona de preparació d’aliments.

Article 22. Deposicions en la via pública.
1.

2.

3.

Els posseïdors d’animals han d’adoptar mesures per a no embrutar, amb les
deposicions fecals, voravies, zones de vianants, parcs infantils i en general
qualsevol lloc destinat a pas de vianants.
Els propietaris d’animals són responsables de recollir immediatament i de forma
convenient els excrements. Les deposicions recollides s’han de posar de forma
higiènicament acceptable o bé en bosses d’escombreries domiciliàries o bé en
aquells llocs que l’autoritat municipal destini expressament a aquesta finalitat.
En cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat
municipal poden requerir el propietari/a, o la persona que condueixi l’animal,
perquè procedeixi a retirar les deposicions. Si no són atesos en el seu
requeriment, poden imposar la sanció pertinent.

Article 23. Sobre el cens municipal.
1. Tots els posseïdors de gossos i gats han de censar els animals en el corresponent
cens municipal en el termini de tres mesos comptats a partir de la data de
naixement, adquisició o, en el seu cas, de canvi de residència de l’animal.
2. Quan es tracti dels gossos considerats especialment perillosos segons la definició
atorgada per la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, o les normes de desplegament, l’Ajuntament
especificarà al registre censal la raça i qualsevol altra circumstància determinant de
la possible perillositat d’aquests gossos.
A l’efecte de la seva inclusió en el registre censal municipal, i sense perjudici
d’altres dades, s’haurà de presentar pels propietaris dels gossos potencialment
perillosos la corresponent assegurança de responsabilitat civil que garanteixi la
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indemnització dels danys que aquests animals puguin provocar a les persones i a
la resta d’animals.
Article 24. Identificació censal.
D’acord amb el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei de Protecció dels animals, es obligatòria la identificació dels gossos, gats i
fures, mitjançant una identificació electrònica amb la implantació d’un microxip
homologat, o bé mitjançant altres sistemes que s’estableixin reglamentàriament.
Article 25. modificació de les dades del cens.
1.

2.

La mort o desaparició de l’animal s’ha de comunicar al cens municipal en un
termini màxim de trenta dies des de la data de la mort o desaparició i s’ha de
presentar alhora la documentació de l’animal.
Les persones que transfereixen la propietat d’un animal o que canvien d’adreça o
de població estan obligades a comunicar aquest fet i les dades del nou propietari
i/o la nova adreça al cens municipal esmentat en un termini no superior a trenta
dies.

Article 26. Animals abandonats.
1.

2.

Es considera que un animal està abandonat si no porta cap identificació de
l’origen o del propietari ni va acompanyat de cap persona. En aquest supòsit,
l’Ajuntament, o si escau, l’entitat supramunicipal corresponent, s’ha de fer càrrec
de l’animal i l’ha de retenir fins que es recuperi, se’l cedeixi o se’l sacrifiqui.
En el cas que l’animal porti la placa d’identificació, els corresponents serveis
municipals avisaran al propietari, el qual haurà d’assumir les despeses derivades
del manteniment de l’animal en el corresponent centre de recollida.
Transcorreguts vint dies sense que s’hagi recollit l’animal, per part del propietari, o
si aquest no ha satisfet el pagament de les despeses, l’animal es considerarà
legalment abandonat, i es podran exigir les corresponents responsabilitats als
propietaris.

TÍTOL IV: VIA PÚBLICA
Article 27. Identificació.
1.
2.

El present títol regula l’ús comú de les vies públiques del terme municipal d’Oliana.
Les vies públiques es distingiran i identificaran amb un nom, distint per cada una
d’elles.

Pàgina 10 de 27

AJUNTAMENT
D’OLIANA

3.

4.
5.

6.

7.

La denominació de les vies públiques podrà fer-se d’ofici o a instància de part. En
ambdós casos correspon al Ple municipal l’adopció de l’acord definitiu prèvia
tramitació del corresponent expedient administratiu.
La retolació de les vies públiques té caràcter de servei públic i podrà efectuar-se
mitjançant làpida o placa, que es fixarà a cada cantonada.
Els propietaris de finques estan obligats a consentir les servituds administratives
corresponents per suportar la instal·lació en façanes o tanques dels elements
indicadors de la via, normes de circulació o de referència de servei públic, cablejat
de l’enllumenat públic, elements necessaris per subjectar els guarniments de les
Festes Nadalenques i altres esdeveniments, sense cap altre indemnització que la
dels desperfectes causats.
És obligació dels propietaris de cada finca la col·locació de l’indicatiu de la
numeració al costat de la porta d’entrada (d’acord amb els models i normes
establertes per l’Ajuntament), una vegada li hagi estat assignada o modificada per
l’òrgan corresponent de l’administració municipal.
Malgrat l’esmentat en el paràgraf anterior, l’Ajuntament podrà col·locar l’indicatiu
de la numeració que es menciona, demanant a la propietat l’abonament de les
despeses que això comporti.

Article 28. Conservació de la via pública
1.
2.

La conservació de la via pública, així com de tots els elements ornamentals o
indicadors en ella instal·lats es competència de l’administració municipal.
En conseqüència cap particular no pot fer-hi obres, ni col·locar, modificar o treure
cap dels elements ornamentals o de senyalització, sense prèvia llicència, sense
perjudici de les obres municipals que pugui promoure la iniciativa particular.

Article 29. Arbrat, parcs, jardins i fonts
1. És objecte d’aquest títol la defensa del següent:
a) Espais oberts d’ús públic, tant els que estan plantats (parcs, jardins i
plantacions de tota mena) com els que sense estar plantats en extensions
significatives es dediquin principalment al lleure i a l’esbarjo (zones de joc,
esportives, etc.).
b) Tota mena de plantacions en vies i places públiques, així com també en els
espais privats.
c) Elements vegetals com arbres, flors, plantes, matolls i similars, així com els
elements inerts com fonts, sorra, estàtues, jocs, papereres i similars, instal·lats
en aquests espais.
2. És competència municipal la instal·lació i el manteniment de parcs, jardins i
plantacions de tota mena a la via pública, tant pel valor mediambiental que els
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ecosistemes urbans aporten al municipi, com per ornament, benefici i esbarjo dels
seus habitants, sens perjudici dels elements arboris i vegetals existents en finques
particulars, quan afectin la via pública.
3. 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.
4. Caldrà, respectar les plantes i les instal·lacions existents, evitant qualsevol mena de
desperfectes i brutícia, havent de seguir una conducta correcta que no perjudiqui
els drets i béns de la resta de persones usuàries.
5. L’Ajuntament autoritzarà, si escau, l’ús dels espais públics per a festes,
celebracions i altres actes lúdics i/o esportius.
6. És prohibit qualsevol acte que pugui danyar, enlletgir o embrutar la via o els espais
d’ús públic, així com els elements que contenen, per la qual cosa s’hauran de
respectar les zones verdes, l’arbrat, les plantacions de tota mena i les instal·lacions
complementàries com escultures, fonts, instal·lacions d’enllumenat i de joc,
tanques, papereres i resta de mobiliari urbà, així com altres elements destinats a
l’embelliment o utilitat dels espais públics.
7. Els jardins i les plantacions privades, així com els espais lliures i els terrenys no
urbanitzats constitueixen un element important de l’ecosistema urbà i, com a tal, les
persones propietàries els han de mantenir en un estat correcte.
8. Les persones propietàries d’habitatges amb jardí, les plantacions del qual tinguin
branques, arbustos, tanques vegetals o anàlogues, que surtin de la seva propietat,
hauran de mantenir-les de manera que no causin molèsties a tercers o originin risc
en la via pública. L’Ajuntament podrà ordenar els treballs necessaris per complir
amb aquesta obligació i, en cas de desobediència, podrà procedir a l’execució
subsidiària dels treballs necessaris amb càrrec a les persones propietàries i sens
perjudici de la imposició de les sancions corresponents.
Article 30. Xarxa de Clavegueram
1.
2.

3.

Està prohibit abocar sobre les reixes d’absorció d’aigües pluvials(embornal) tot
tipus de productes sòlids, escombraries, brossa del carrer i voreres, etcètera.
La neteja i conservació de les connexions de les finques particulars a la xarxa de
general de clavegueram, és responsabilitat del o dels propietaris de cada finca,
fins i tot en el cas que el deteriorament de la connexió s’hagi produït fora de la
façana, o sigui en terreny públic.
L’Ajuntament és responsable de la neteja i conservació de la xarxa general de
clavegueram i dels embornals de pluvials.
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Article 31. Objectes en la via pública.
1.

2.

No es pot situar o deixar abandonats a la via pública objectes particulars, encara
que estiguin arrambats a establiments dels seus propietaris, sense cap més
excepció que les derivades de les normes vigents sobre obres particulars i fires al
carrer o ocupació de la via pública.
L’autoritat municipal podrà en qualsevol moment, i sense previ avís, retirar runes,
materials de construcció i qualsevol altre objecte que dificultin el pas o la lliure
circulació per la via pública. En aquest cas, el cost del servei, es repercutirà a
l’infractor.

Article 32. Autoritzacions en fires o festes tradicionals.
L’autoritat municipal podrà autoritzar amb ocasió de fires o festes tradicionals
l’ocupació de la via pública per qualsevol activitat no expressament prohibida per
aquesta ordenança o per la llei, fixant les condicions, els llocs i el temps de
l’autorització.
Article 33. Venda ambulant
1. No s’autoritza la venda ambulant dins el terme municipal, excepte en aquells casos
i de la forma expressament previstos en la present ordenança.
2. Es perseguirà especialment la venda ambulant o domiciliària d’aliments o
productes alimentaris.
Article 34. senyals de trànsit.
1. Les senyals d’ordenació del trànsit instal·lades a la via pública, amb les
característiques i signes establerts en el Codi de la Circulació i d’ús preceptiu, són
de general observació.
2. Es prohibeix a qualsevol persona instal·lar, modificar o retirar qualsevol senyal
reguladora sense autorització expressa de l’Ajuntament.
3. Els danys causats voluntàriament a les instal·lacions i senyals seran indemnitzats,
fins la seva completa reposició, pel seu autor, sense perjudici de la multa
corresponent i de la responsabilitat criminal que pogués ser exigida.
4. Si els danys es produïssin involuntàriament seran igualment indemnitzats, en
qualsevol cas, pel causant. Si aquest incomplís l’obligació de comunicar al dany a
l’autoritat municipal, serà a més sancionat amb multa.
Article 35. Dificultar la circulació
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1.

2.

Està prohibit col·locar a la calçada objectes que puguin dificultar la lliure circulació
de vehicles, excepte casos urgents de força major i amb el fi exclusiu de senyalar
un evident perill, sempre sota l’exclusiva responsabilitat de qui ho fes i donant
compte immediatament a l’autoritat municipal que, si així ho considera, podrà
retirar-los, carregant el cost del servei a l’infractor.
Tot obstacle que pugui dificultar la lliure circulació haurà d’estar convenientment
senyalitzat per part de qui va obtenir autorització per col·locar-lo, disposant també
d’il·luminació amb el nombre suficient de llums, des de l’hora de posta de sol fins a
la de la seva sortida.

Article 36. Organització d’esdeveniments en la via pública.
Qualsevol persona o entitat que projecti organitzar carreres, concursos, caravanes o
qualsevol altre manifestació esportiva o d’altre tipus que afecti les vies públiques
urbanes, sense perjudici de les superiors facultats que corresponen a l’autoritat
governativa, haurà d’obtenir-hi la pertinent autorització municipal, per determinar
itineraris, horaris i normes a les que s’haurà d’ajustar la celebració de cada acte.
Article 37. Acampada lliure.
Queda prohibida l’acampada lliure sense l’autorització, segons el cas, del propietari del
terreny i de l’autoritat municipal.
Queda prohibit acampar a les vies i els espais públics, acció que inclou la instal·lació
estable en aquests espais públics o els seus elements o mobiliari en ells instal·lats, de
tendes de campanya, vehicles, autocaravanes o caravanes, llevat d’autoritzacions per
a llocs concrets.
Article 38. Retirada de vehicles de la via pública.
1.

2.

Es procedirà, si l’obligat a efectuar-ho no ho fa, a la retirada del vehicle de la via
pública sempre que constitueixi perill o destorb a la circulació de vehicles o
vianants o al funcionament d’algun servei públic; així mateix, en cas d’accident o
immobilització del vehicle.
Llevat de situacions excepcionals, les despeses originades per la retirada o
enganxament del vehicle seran a compte del titular

Article 39. Vehicles abandonats i la seva retirada.
Es podrà considerar abandonat un vehicle quan:
1. Estigui estacionat per un període superior a quinze dies en el mateix lloc.
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2. Presenti desperfectes o un estat que permeti presumir racionalment una situació
d’abandó o impossibilitat de circular pels seus mitjans.
Pel que fa la seva retirada:
Els vehicles abandonats seran retirats i les despeses corresponents seran a càrrec
del titular. La retirada dels vehicles abandonats, requerirà la prèvia tramitació del
corresponent expedient administratiu, d’acord amb la normativa vigent.
Article 40. Circumstàncies especials.
Quan circumstàncies especials ho requereixin es podran adoptar les oportunes
mesures d’ordenació del trànsit, prohibint o restringint la circulació de vehicles, o
canalitzant les entrades a unes zones del municipi per determinades vies, així com
reordenant l’estacionament.
Article 41. Càrrega i Descàrrega.
1.

2.

Les operacions de càrrega i descàrrega hauran de realitzar-se amb les
precaucions degudes, en les zones reservades a aquest fi i determinades per
l’Ajuntament.
Les mercaderies es carregaran i descarregaran utilitzant els mitjans necessaris
per agilitar l’operació i procurant no dificultar la circulació tant de vianants com de
vehicles.

TÍTOL V: ENTORN URBÀ
CAPÍTOL I. Normes generals
Article 42. Disposicions generals:
1.

2.

3.

Amb caràcter general, es prohibeix qualsevol activitat que ocasioni un
deteriorament o perjudici al medi ambient del poble. Totes les persones
relacionades en l’article 1 d’aquesta Ordenança són obligades a observar una
conducta encaminada a evitar i prevenir el deteriorament del municipi.
Les persones propietàries de béns immobles i, subsidiàriament, les persones
usuàries, seran responsables del seu manteniment en condicions adequades
d’higiene, salubritat, seguretat i ornat públic, especialment aquelles parts visibles
des de la via pública susceptibles de poder molestar el veïnat.
Les persones propietàries de solars i terrenys i, subsidiàriament, les persones
usuàries, tenen l’obligació de conservar-los en condicions adequades d’higiene,
salubritat, seguretat i ornat públic, per la qual cosa hauran de mantenir-los lliures
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4.

de deixalles, residus, herbes, etc., i hauran de realitzar les corresponents
operacions de desratització, desinsectació i desinfestació tant en els immobles,
com en els solars i terrenys.
L’Ajuntament podrà ordenar les mesures necessàries per al manteniment dels
immobles en condicions que impedeixin ocasionar perjudicis en la via pública,
molèsties a tercers o l’agressió a l’entorn urbà. En cas que aquesta ordre no sigui
executada voluntàriament, podrà procedir a la seva execució subsidiària, amb
càrrec de la persona titular de l’immoble o, si escau, de la persona usuària i sens
perjudici de la imposició de les sancions corresponents.

CAPÍTOL II. Contaminació visual
Article 43. Grafits, pintades i altres expressions gràfiques
1.

2.

És prohibit realitzar qualsevol tipus de grafits, pintades o qualsevol altra expressió
gràfica, ja es tracti de dibuixos, escrits i/o gargots, fetes amb qualsevol matèria
(tinta, pintura, etc.), en façanes dels immobles, tanques de parcs, jardins, solars
i/o obres, rètols dels carrers, senyals de trànsit, monuments, edificis públics i, en
general, sobre elements del paisatge urbà i de les instal·lacions, equipaments,
mobiliari urbà i vies públiques en general. La infracció a aquest precepte tindrà el
caràcter de molt greu si es realitza sobre monuments, edificis públics,
especialment els catalogats, o mobiliari urbà.
No obstant això, l’Ajuntament podrà autoritzar la realització de qualsevol expressió
gràfica, prèvia presentació de la corresponent sol·licitud, la qual anirà
acompanyada d’un esbós en el qual s’indiquin les mesures, dia i lloc de la
realització.

Article 44. Pancartes, cartells i qualsevol altra forma de propaganda i publicitat
1.

2.

La col·locació de cartells, pancartes, banderoles, adhesius o qualsevol altra forma
de propaganda, amb fins publicitaris o no, haurà d’efectuar-se únicament en els
llocs expressament autoritzats o habilitats amb aquest efecte per l’Ajuntament,
sense que en cap cas s’ocultin els elements arquitectònics amb interès significatiu.
Les actuacions o intervencions sobre béns culturals d’interès nacional o béns
catalogats seran sancionades de conformitat amb la Llei de patrimoni cultural.
Les pancartes, cartells o similars seran de fàcil retirada i, en cap cas, embrutaran
o faran malbé la superfície o espai que ocupin, i s’haurà de tenir especial cura de
retirar les cordes lligades a arbres i altres elements. Les entitats autoritzades s’han
de comprometre a retirar aquests elements en un termini de tres dies, comptats
des de l’acabament de l’activitat o esdeveniment puntual, excepte quan es renovi,
motivadament i per raons justificades, el termini abans de la seva caducitat, el
qual únicament es podrà produir una sola vegada.
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CAPÍTOL III. Contaminació atmosfèrica
Article 45. Concepte
Té la consideració de contaminació atmosfèrica la presència d’algunes substàncies o
formes d’energia a l’atmosfera a nivells més elevats dels normals, suficients per
produir una acció nociva a la salut de les persones, als recursos biològics o als
ecosistemes o béns materials.

SECCIÓ 1a. Fums
Article 46. Emissions contaminants
És prohibit de realitzar qualsevol emissió a l’atmosfera que sobrepassi els límits
contaminants establerts per la normativa vigent o que sigui susceptible de produir
efectes nocius a la salut de les persones
Article 47. Vehicles
Les persones propietàries o conductores de vehicles de motor seran responsables de
mantenir les seves emissions contaminants dins dels límits que indiquen les normes
establertes a aquest efecte, i queda totalment prohibit ultrapassar aquests límits.

SECCIÓ 2a. Pudors
Article 48. Disposicions generals
1.

2.

3.

4.

Es prohibeix, d’una manera general, qualsevol acció o omissió que generi
l’emissió d’olors molestes, nocives i/o perjudicials per a les persones i el medi
ambient.
La persona responsable de la producció d’aquests olors és obligada a dur a terme
les accions oportunes perquè cessin les causes que les van motivar, sens
perjudici de la imposició de les sancions corresponents.
En el cas de realitzar-se operacions susceptibles de desprendre bafs o
emanacions molestes o pudents, hauran de fer-se en locals condicionats per tal
que no passin a l’exterior.
Els fums, bafs, vapors i altres efluvis contaminants, qualsevol que en sigui l’origen,
hauran d’evacuar-se a l’exterior mitjançant conductes, xemeneies o extractors,
segons els casos, evitant que es faci per les façanes.
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Article 49. Barbacoes
1.

2.

3.

Només es podran fer barbacoes dintre de les àrees recreatives i d’acampada
expressament autoritzades per a això, així com en parcel·les de les
urbanitzacions, sempre que siguin d’obra i disposin de mesures adequades de
precaució i prevenció d’espurnes que puguin originar possibles incendis.
En qualsevol cas, les barbacoes que es facin en els espais privats, es faran de
forma que s’eviti la producció de fums i olors que puguin alterar la normal
convivència.
Es prohibeix l’abocament de cendres incandescents als contenidors de recollida
de residus.

CAPÍTOL IV. Contaminació acústica i vibracions
Article 50. Disposicions generals
1.

2.

Té la consideració de contaminació acústica l’existència, a l’ambient exterior i/o
interior, de sorolls i/o vibracions produïts per diferents emissors que ultrapassin els
límits establerts pel que fa al cas a l’Ordenança municipal reguladora de sorolls i
vibracions o a l’equivalent que en el futur la pogués substituir, produint molèsties o
risc per a les persones, els béns, el desenvolupament de les activitats o el medi
ambient.
Els criteris de qualitat ambiental acústica en el municipi, les mesures per prevenir i
corregir la contaminació acústica que afecta la població i el medi urbà i les
actuacions municipals específiques en matèria de sorolls i vibracions, s’hauran
d’ajustar a les prescripcions que estableix l’esmentada Ordenança municipal
reguladora de sorolls i vibracions o l’equivalent que en el futur la pogués substituir.

Article 51. Obligacions
1.

2.

Tots els ciutadans i les ciutadanes tenen l’obligació de respectar el descans dels
veïns i les veïnes i d’evitar la producció de sorolls que alterin la normal
convivència, independentment de l’hora del dia.
És prohibit:
a) Realitzar qualsevol acció que provoqui una elevació dels nivells sonors
per sobre dels límits establerts, de manera específica, per a cada cas
concret.
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3.
4.
5.

b) L’emissió de qualsevol soroll que alteri la tranquil·litat veïnal entre les 21
hores i les 7 hores, excepte quan provingui d’activitats populars o
festives autoritzades per l’Ajuntament.
En els casos de difícil o impossible amidament instrumental, se seguirà el criteri
de les autoritats municipals i els usos de la correcta convivència social.
És prohibit qualsevol activitat pertorbadora del descans aliè en l’interior dels
habitatges, especialment entre les 21 hores i les 7 hores del dia següent.
Les reparacions domèstiques, els canvis de mobles i similars s’efectuaran entre
les 8 hores i les 21 hores dels dies laborables i entre les 10 hores i les 20 hores
dels dies festius i vigílies de festius, excepte en casos de força major.

Article 52. Controls
1.
2.

La persona responsable del focus de soroll molest haurà de permetre l’accés a
l’habitatge o local al personal acreditat de l’Ajuntament.
Les mesures de soroll s’efectuaran en els termes establerts a la normativa
sectorial vigent. En cas d’incompliment s’aplicarà el règim sancionador
corresponent.

Article 53. Actes a la via pública
1.

2.

Queda prohibida l’emissió de qualsevol soroll que alteri la tranquil·litat veïnal entre
les 21 hores i les 07 hores dels dies laborables i entre les 21 hores i les 10 hores
dels dies festius i vigílies de festius, excepte per a aquelles activitats que, en la
respectiva llicència municipal, tinguin autoritzat un horari diferent i quan provinguin
d’activitats populars o festives autoritzades, les quals hauran de disposar de
l’autorització municipal corresponent.
L’ús de ràdios, televisions, equips i instruments musicals, megàfons de
propaganda o publicitat i similars en la via pública només es podrà fer amb
autorització municipal.

Article 54. Establiments i activitats
1.

2.
3.

Tota activitat, ja sigui comercial, industrial o de qualsevol mena, que es
desenvolupi en el terme municipal d’Oliana, haurà d’adoptar les mesures
oportunes per adequar la producció de contaminació sonora als límits establerts a
la normativa corresponent, especialment en zones residencials i entre les 21 hores
i les 7 hores del dia següent.
El funcionament de l’activitat no ha de comportar un augment dels nivells de
sorolls, tant exteriors com interiors, establerts en la legislació sectorial aplicable.
Les persones titulars dels establiments d’activitats de pública concurrència estan
obligades a vetllar per l’ordre públic i el descans veïnal, i són directament
responsables del comportament sorollós de la seva clientela, tant si els sorolls es
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4.

produeixen dins del local, com en l’accés o en les zones exteriors immediates. Per
la qual cosa, són també directament responsables d’adoptar les mesures
adequades per tal d’evitar aquests actes incívics o molestos, i es recomana, a
aquest efecte, la instal·lació d’una placa a l’exterior dels establiments de pública
concurrència, especialment en els establiments musicals, on es demani respecte
al descans veïnal. Quan les persones titulars dels establiments d’activitats de
pública concurrència no puguin evitar aquests conductes, hauran d’avisar els
cossos o les forces de seguretat, per tal de mantenir l’ordre i la convivència
ciutadana i col·laborar amb els agents de l’autoritat en cada moment.
Les persones titulars dels establiments públics han de complir estrictament l’horari
d’obertura i tancament establert legalment, així com les condicions que estableix
el títol habilitant municipal. Els establiments comercials han d’exposar l’horari
adoptat de tal manera que la informació sigui visible al públic, fins i tot amb
l’establiment tancat.

Article 55. Càrrega i descàrrega de mercaderies
1.

Les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació de caixes,
contenidors, materials de construcció i objectes similars es prohibeixen entre les
10 hores del vespre i les 7 del matí següent. S’exceptuen les operacions de
recollida d’escombraries i repartiment de queviures.

Article 56. Treballs en la via pública.
1.

2.

Els treballs temporals, com els d’obres de construcció pública o privada, no
podran realitzar-se entre les 10 del vespre i les 8 del matí si produeixen increment
sobre el nivell de fons dels nivells sonors de l’interior de propietaris alienes.
S’exceptuen de la prohibició de treballar en hores nocturnes les obres urgents, per
raons de necessitat o perill o aquelles que pels seus inconvenients, no puguin ferse de dia. El treball nocturn haurà d’ésser autoritzat expressament per l’autoritat
municipal, que determinarà els límits sonors que haurà de complir.

Article 57. Alarmes i similars.
Es prohibeix fer sonar qualsevol sistema d’avís, alarma o senyalització d’emergència
fora de les funcions que els hi són pròpies.

CAPÍTOL VII. Contaminació lumínica
Article 58. Definició
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S’entén per contaminació lumínica l’emissió de flux lluminós de fonts artificials
nocturnes en intensitats, direccions o rangs espectrals innecessaris per a la realització
de les activitats previstes en la zona que s’han instal·lat els llums.
Article 59. Disposicions generals
L’Ajuntament fomentarà el diàleg amb les empreses i els particulars perquè en la
il·luminació de recintes privats exteriors, façanes i rètols publicitaris s’atenguin, en la
mesura que sigui possible, les normes de reducció de la contaminació lumínica
nocturna, els criteris d’eficiència del consum energètic i l’estètica urbana d’integració a
les façanes i als seus elements arquitectònics.

TÍTOL VI: DISCIPLINA ADMINISTRATIVA
CAPÍTOL I. Inspecció, control i revisió
Article 60. Disposicions generals
1.

2.

3.

Els serveis municipals corresponents han de vetllar pel manteniment de l’ordre
públic i pel compliment del que disposa en aquesta Ordenança, per la qual cosa,
totes les activitats regulades en aquesta queden subjectes a l’acció inspectora de
l’Ajuntament, la qual es podrà dur a terme, en qualsevol moment, sens perjudici de
les accions específiques de control de les activitats i de revisió de les
autoritzacions i de les llicències municipals.
És competència municipal la vigilància i inspecció, així com la sanció de les
infraccions comeses contra aquesta Ordenança, sense perjudici de les
competències que puguin correspondre a altres autoritats en aplicació de la
normativa vigent.
El personal al servei d’aquesta Corporació, en l’exercici de les funcions
d’inspecció derivades d’aquesta Ordenança, tindran, en cas que hagi estat
atribuïda legalment, el caràcter d’agent de l’autoritat, prèvia acreditació de la seva
identitat, les persones assenyalades en l’article 2 d’aquesta Ordenança, seran
obligades a facilitar la tasca inspectora, subministrant tota la informació requerida,
tant verbalment, com documentalment.

CAPÍTOL II. Règim sancionador
SECCIÓ 1a. Normes generals
Article 61. Definició i classificació de les infraccions
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1.

2.

3.

Constitueixen infracció administrativa els fets o conductes, per acció o omissió,
que impliquin l’incompliment o la vulneració, total o parcial, de les disposicions i
prohibicions que s’estableixin en aquesta Ordenança, com també aquelles altres
que estiguin tipificades a la normativa sectorial aplicable, ja sigui estatal,
autonòmica o local, sens perjudici que els preceptes d’aquesta Ordenança puguin
contribuir a una més correcta identificació de les conductes i a una determinació
més precisa de les sancions, introduint les corresponents especificacions i
graduacions.
No obstant això, les infraccions i les sancions que hi són tipificades, seran
d’aplicació en defecte de regulació per la legislació sectorial aplicable, ja sigui
estatal, autonòmica o local.
Les infraccions d’aquesta Ordenança es classifiquen en lleu, greu o molt greu.

Article 62. Tipificació general de les infraccions
Les infraccions d’aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus o molt greus.
1.

Tindran la consideració de molt greus les infraccions següents:

1.1. Les que rebin expressament aquesta qualificació en aquesta Ordenança o en la
legislació sectorial aplicable.
1.2. Les que es realitzin de forma conscient i deliberada, sempre que es produeixi un
dany greu.
1.3. Les que siguin concurrents amb altres infraccions sanitàries o ambientals, greus,
o hagin servit per facilitar o encobrir la comissió.
1.4. L’incompliment reiterat dels requeriments específics formulats per l’Ajuntament.
1.5. La negativa o resistència a la tasca inspectora i de control de l’Administració i els
agents en el compliment de les funcions, així com el subministrament
d’informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error de
manera explícita o implícita.
1.6. La coacció, amenaça, represàlia, desacatament o qualsevol altra pressió
exercida sobre les autoritats o els agents municipals.
1.7. Les que suposen una pertorbació rellevant de la convivència que afecti, de
manera greu, immediata i directa, la tranquil·litat o l’exercici de drets legítims
d’altres persones, el normal desenvolupament d’activitats de tota mena, d’acord
amb la normativa aplicable o a la salubritat o ornat públics.
1.8. Les que suposen l’impediment de l’ús d’un servei o espai públic per una altra o
unes altres persones amb dret a la seva utilització.
1.9. Les que suposen l’impediment o la greu i rellevant obstrucció al normal
funcionament d’un servei públic.
1.10. Els actes de deteriorament greu i rellevant d’equipaments, infraestructures,
instal·lacions o elements d’un servei públic.
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1.11. Els actes de deteriorament greu i rellevant d’espais públics o de qualsevol de les
instal·lacions i elements, siguin mobles o immobles, no derivats d’alteracions de
la seguretat ciutadana.
1.12. La reincidència en la comissió d’infraccions greus.
1.13. La reiteració en la comissió d’infraccions greus en els darrers cinc anys.
1.14. Les que, per raó dels criteris emprats en aquest article, mereixin la qualificació
de molt greus o que no sigui procedent la seva qualificació com a infraccions
lleus o greus.
2. Tindran la consideració de greus les infraccions següents:
2.1 Les que rebin expressament aquesta qualificació en aquesta Ordenança o en la
legislació sectorial aplicable.
2.2 Les que es produeixen per manca de controls i precaucions exigibles en
l’activitat, servei o instal·lació de què es tracti.
2.3 Les que siguin concurrents amb altres infraccions sanitàries o ambientals, lleus,
o hagin servit per facilitar-les o encobrir-les.
2.4 L’incompliment dels requeriments específics que formuli l’Ajuntament, sempre
que es produeixi per primera vegada.
2.5 La reincidència en la comissió d’infraccions lleus.
2.6 La reiteració en la comissió d’infraccions lleus en els darrers tres mesos.
2.7 Aquelles altres que, per raó dels criteris emprats en aquest article, mereixin la
qualificació de greus o que no sigui procedent la seva qualificació com a
infraccions lleus o molt greus.
3. Tindran la consideració de lleu les infraccions següents:
3.1. Les simples irregularitats en l’observació de les normes contingudes en aquesta
Ordenança i en la legislació sectorial que no tinguin transcendència directa per al
medi ambient ni per a la salut pública.
3.2. Les comeses per simple negligència, sempre que l’alteració o risc per al medi
ambient o la salut pública siguin d’escassa entitat.
3.3. Aquelles altres que, segons els criteris emprats en aquest article, mereixin la
qualificació de lleus o que no sigui procedent la seva qualificació com a
infraccions greus o molt greus.
4. La tipificació general d’infraccions dels paràgrafs anteriors s’estableix sens perjudici
de les tipificacions específiques que, amb relació a les accions o omissions
contràries a aquesta Ordenança, es regulen en la corresponent legislació sectorial
aplicable i en la secció següent de l’esmentada Ordenança.
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5. Si es donés el cas que una mateixa infracció aparegués tipificada en dos o més
preceptes d’aquesta Ordenança, es tindrà en consideració aquella que s’ajusti més
al cas concret.
Article 63. Graduació general de les sancions
1. Les sancions tipificades en aquesta Ordenança que no tinguin regulació de la seva
graduació en la normativa sectorial aplicable, es graduaran tenint en compte el seu
caràcter de molt greu, greu o lleu, que serà determinat en funció dels criteris
següents, els quals podran ser valorats conjuntament o separadament:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

L’afectació del medi ambient o la salut de les persones.
L’alteració social a causa del fet infractor.
La possibilitat de restabliment de la realitat fàctica.
El fet que l’objecte de la infracció sigui o no legalitzable.
El benefici derivat de l’activitat infractora.
El grau de malícia o intencionalitat de la persona infractora.
El grau de participació en el fet per títol diferent de l’anterior.
La capacitat econòmica de la persona infractora.
La reiteració en la comissió d’infraccions del mateix tipus.
La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció
de la mateixa naturalesa, quan així hagi estat declarat per resolució ferma.

2. En la fixació de les multes, es tindrà en compte que, en tot cas, la comissió de la
infracció no resulti més beneficiosa per a la persona infractora que el compliment de
les normes infringides.
3. La graduació general de sancions dels paràgrafs anteriors s’estableix sens perjudici
de les graduacions específiques que es regulen en la corresponent legislació
sectorial aplicable.
Article 64. Sancions generals
1. D’acord amb l’article 141 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, les sancions corresponents, amb caràcter general, per les infraccions
comeses a aquesta Ordenança seran les següents:
1.1.

Sanció principal:
1.1.1. Per la comissió d’una infracció lleu: multa de fins 750 €.
1.1.2. Per la comissió d’una infracció greu: multa de 750,01 € fins 1.500 €.
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1.1.3. Per la comissió d’una infracció molt greu: multa de 1.500,01 € fins a
3.000 €.
1.2.

Sancions accessòries:
1.2.1. Infraccions molt greus:
1.2.1.1. Suspensió temporal o revocació definitiva de la llicència
o autorització municipal.
1.2.1.2. Confiscació, comís, esterilització o sacrifici d’animals
potencialment perillosos.
1.2.1.3. Clausura d’establiments.
1.2.1.4. Suspensió temporal de l’activitat.
1.2.1.5. Precinte de focus emissors.
1.2.2 Infraccions greus:
1.2.2.1. Suspensió temporal de l’activitat.
1.2.2.2. Precinte de focus emissors.

2. La declaració de responsabilitat i la imposició de la corresponent sanció
administrativa són compatibles amb el següent:
2.1. L’exigència a l’infractor de la reposició de la situació alterada per ell mateix al
seu estat originari.
2.2. La possible responsabilitat civil de la persona sancionada.
2.3. La corresponent indemnització que se’ls pugui exigir pels danys i perjudicis
causats.
Article 65. Acumulació de sancions
1.
2.

Incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les quals hi
hagi relació de causa-efecte, s’imposarà només la sanció que resulti més elevada.
Quan no es doni la relació de causa-efecte a la qual es refereix el paràgraf
anterior, als responsables de dues o més infraccions se’ls imposaran les sancions
corresponents a cadascuna de les infraccions comeses.

Article 66. Obligacions de reposició i restauració
1.

Sens perjudici de les sancions corresponents que es puguin imposar a les
persones responsables de les infraccions a aquesta Ordenança, aquestes estan
obligades a la reposició i restauració de la realitat física alterada a l’estat en el
qual trobava amb anterioritat a la comissió de la infracció.
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2.
3.

L’exigència de les mesures reparadores o restauradores es podrà fer en el mateix
procediment sancionador o, si resulta necessari, en un altre de complementari.
L’Ajuntament podrà realitzar subsidiàriament els treballs que, segons aquesta
Ordenança, hagin d’efectuar les persones responsables, amb càrrec a aquestes
de les despeses originades pels esmentats treballs, degudament justificats, sens
perjudici de la imposició de les sancions corresponents.

Article 67. Prescripció general d’infraccions i sancions.
Les infraccions i sancions tipificades en aquesta Ordenança que no tinguin un termini
específic de prescripció en la normativa sectorial aplicable, prescriuran:
✓ Per infraccions molt greus: als 3 anys
✓ Per infraccions greus: als 2 anys
✓ Per infraccions lleus: a l’any

SECCIÓ 2a. Fórmules alternatives
Article 68. Reconeixement voluntari de responsabilitat
1.

2.

Les persones responsables de les infraccions regulades en aquesta Ordenança
podran reconèixer la seva responsabilitat en qualsevol moment de la tramitació de
l’expedient administratiu sancionador.
Com a norma general, sempre que legalment sigui possible i prèvia conformitat de
l’infractor, les sancions de caràcter econòmic que s’imposin per la comissió de fets
o actes contraris a aquesta Ordenança, podran ser substituïdes per altres
fórmules alternatives, encaminades a la reparació del dany causat, amb la finalitat
de contribuir, pel seu caràcter, a fomentar la conducta cívica entre la ciutadania.

Article 69. Treballs voluntaris per a la comunitat i tasques socioeducatives
1.

El reconeixement de la responsabilitat, quan vagi acompanyat de l’oferiment de
dur a terme accions educatives, possibilitarà, quan legalment sigui possible, i amb
les finalitats de generar conductes cíviques, reparar, en la mesura del possible, els
danys ocasionats a la resta de la ciutadania com a conseqüència d’una conducta
incívica i evitar la comissió de futures conductes incíviques, que la persona
instructora del corresponent expedient administratiu sancionador proposi a l’òrgan
competent per a la seva resolució, la substitució de la corresponent sanció
econòmica per la realització de treballs voluntaris per a la comunitat o de tasques
socioeducatives en general, sempre que la persona infractora hagi acreditat, si
escau, haver reparat el dany material ocasionat, llevat del cas que el treball
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2.

3.

4.

voluntari per a la comunitat consisteixi precisament en la reparació de l’esmentat
dany.
Aquesta mesura de substitució no serà possible quan l’Administració tingui
coneixement d’una conducta reiterada o reincident en la comissió d’infraccions a
aquesta Ordenança per part de la persona infractora, llevat que aquesta sigui
menor d’edat.
No obstant això, l’esmentada mesura de substitució també podrà ser adoptada, si
escau, amb posterioritat a la resolució de l’expedient sancionador, prèvia
sol·licitud de la persona interessada dintre del termini d’un mes, comptat des del
següent dia hàbil a la notificació de l’esmentada resolució.
Atès el caràcter voluntari d’aquestes accions educatives, no seran considerades
com a sanció.
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