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1.12.- ORDENANÇA DE POLICIA I BON GOVERN
Capítol I. DISPOSICIONS GENERALS.Article 1. Fonament legal.La present Ordenança constitueix exercici de la potestat reglamentària als Ens
Locals l’art.4 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local i l’art. 8 de la Llei de Catalunya 8/1987 de 15 d’abril Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
Article 2. Objecte.-

Article 3. Àmbit d’aplicació.La present Ordenança és d’aplicació en tot el terme municipal de Bellvei i, per
tant, obliga totes les persones que s’hi trobin, resideixin o no en el municipi.
Capítol II.- NETEJA DE LES VIES I ESPAIS PÚBLICS.Article 4. Subjectes obligats a realitzar o col·laborar en la neteja.1) Tots els habitants de Bellvei estan obligats, quan a la neteja de la Població a
observar una conducta tendint a evitar i prevenir el seu embrutiment. De la
mateixa manera, estan obligats a denunciar a l’autoritat municipal les
infraccions referents a neteja pública de les quals tinguin coneixement.
2) Correspon als particulars la neteja de les voreres, els solars particulars, les
galeries comercials i similars. L’Ajuntament exerceix el control i la inspecció
d’aquesta neteja i pot obligar a realitzar-la.
3) Correspon a l’administració municipal la neteja de calçades, voravies,
passeigs, papereres, rètols d’identificació de les vies públiques i la resta
d’elements de responsabilitat municipal.
Article 5. Actuacions prohibides.1) No serà permès de llençar, abocar i dipositar o abandonar a la via pública
cap mena de productes en estat sòlid, líquid o gasós.
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L’objecte de la present Ordenança és millorar la qualitat de vida en el municipi,
mitjançant l’establiment de normes que regulin determinats aspectes i
manifestacions de la convivència ciutadana, fent compatibles els drets d’uns i
altres i garantint-ne el respecte mutu.
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Les deixalles sòlides de petit format com els papers, embolcalls o similars
hauran de dipositar-se a les papereres instal·lades per aquesta finalitat. Els
materials residuals més voluminosos o bé els petits en gran quantitat hauran de
ser objecte de lliurament ordenat als serveis municipals de recollida de
deixalles en la forma i condicions que preveu l’art. 9.
2) En especial no serà permès efectuar els següents actes a la via pública, ni
en cap indret fora dels expressament autoritzats.
Tirar, abocar, o dipositar: paper, terres, enderrocs o deixalles de qualsevol
mena i abandonar animals morts, així com dipositar escombraries en forma
diferent a la regulada en l’art. 9.
Abocar o vessar aigües residuals o qualsevol d’altres, així com les procedents
de la neteja interior d’edificis i vivendes, en especial als escossells dels arbres,
les quals s’hauran de llençar directament a través dels serveis propis de cada
vivenda o local.
El llançament de puntes de cigars, o de cigarreta, o d’altres matèries enceses a
les papereres. En tot cas s’hauran de dipositar un cop apagades.
El llançament a terra de qualsevol mena de deixalla des dels vehicles, ja
estiguin parats o en marxa.

Regar les plantes col·locades a l’exterior dels edificis si com a conseqüència
d’aquesta operació es produeixen basaments i escorrims sobre la via pública o
sobre els seus elements. En tot cas, el rec s’haurà de fer en horari adequat
procurant evitar qualsevol molèstia als ciutadans o a la comunitat en general
així com als seus béns.
Dipositar a les papereres de la via pública, bosses d’escombraries, caixes o
paquets anàlegs.
Trepitjar i trencar parterres i plantacions així com arrencar arbres, plantes i flors
dels espais públics, pujar als arbres i tallar les seves branques.
Encendre fogueres fora dels espais destinats o autoritzats per aquesta finalitat i
sense perjudici de les determinacions de l’Alcaldia respecte de les mesures de
prevenció d’incendis en cada moment.
Llençar, enganxar o repartir propaganda i publicitat sense la
corresponent autorització municipal.
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Netejar i espolsar catifes, estores i robes en general des dels balcons, finestres,
terrats i portes, entre les 9h. del matí i les 10h. de la nit.
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Rentar vehicles, maquinària o altres elements anàlegs, a la via publica
Pintades, gravats i actes similars a les parets o sobra qualsevol classe de
bens i que siguin visibles des de la via publica.
-Utilitzar aixetes, dutxes o anàlegs, així com el buidat de piscines, que no
tinguin els desguassos connectats al clavegueram o al pou negre de l’edifici i
vessin directament les aigües al carrer o a les finques veïnes.
-Llençar brases o objectes inflamables als contenidors.
-Netejar animals a la via pública
-Efectuar pintades sobre façanes i parets de béns municipals, així com al
mobiliari urbà.
-La manipulació i mobilització dels contenidors.
-Triatge, selecció i retirada d’objectes dels contenidors.
-Llençar a la calçada les restes de la neteja de les voreres.
-No es permet fer necessitats fisiològiques, com ara defecar, orinar, escopir i
altres ostentacions públiques de manca d’higiene, als espais públics, llevat de
les instal·lacions o elements que estiguin destinats especialment a la realització
d’aquelles necessitats.

Article 6. Obligacions del Servei Municipal de neteja.-

Neteja de la via pública així com els elements del mobiliari urbà de
responsabilitat municipal sens perjudici d’aquells elements que corresponguin a
determinades empreses explotadores de serveis.
Rec i neteja de calçades, voreres i places.
Neteja i buidat de les papereres situades a la via pública.
Neteges d’emergència en casos extraordinaris.
La neteja de rius, rieres i sèquies correspondrà als organismes competents
sobre aquesta matèria o altres responsables, segons la Llei d’Aigües vigent
sense perjudici de les actuacions que, amb caràcter subsidiari, pogués
emprendre l’autoritat municipal.
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Correspondrà a l’Administració Municipal, a través dels serveis de neteja
públics les següents actuacions:
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Article 7. Obligacions dels particulars.1) La neteja de passatges particulars, patis interiors d’illa, solars particulars,
zones verdes particulars, galeries comercials, façanes d’edificis particulars,
voreres i similars, correspondrà als propietaris. En cas de copropietat dels
elements assenyalats, la responsabilitat de la neteja correspondrà
solidàriament a tots els titulars.
2) Els productes de l’escombrada i neteja de la via pública i altres espais
efectuada pels particulars, en cap cas podran ser abandonats al carrer, sinó
que hauran de recollir-se en bosses, havent-se de lliurar al servei de recollida
d’escombraries en la forma i condicions prescrites pel Capítol III d’aquesta
Ordenança.
3) Els propietaris dels terrenys hauran de mantenir-los lliures de deixalles i
residus i en perfectes condicions de salubritat i ornat públic d’acord amb les
previsions de l’article 197 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (DL 1/2010, de
3 d’agost). Aquesta prescripció inclou l’exigència de la desratització i
desinfecció dels terrenys i serà extensible als locals tancats o abandonats.
Els jardins i les plantacions privades, així com els espais lliures i els terrenys no
construïts constitueixen un element important de l’ecosistema urbà i, com a tal,
les persones propietàries els han de mantenir en un estat correcte, atès
especialment el següent:
- La neteja i les condicions higièniques, de salubritat de seguretat i d’ornat
públic, tant pel que fa a herbes com a deixalles.
- L’estat fitosanitari de les plantacions.
La manca de conservació o neteja a les plantacions dels solars i els espais
lliures privats habilitarà l’Ajuntament per exigir a la persona propietària la
realització dels treballs necessaris per al correcte manteniment d’aquesta zona.
En cas de desobediència a l’ordre de manteniment d’aquestes plantacions i
espais lliures, l’Ajuntament podrà procedir a l’execució subsidiària dels treballs
necessaris amb càrrec a les persones propietàries i sens perjudici de la
imposició de les multes coercitives i sancions corresponents.
Les persones propietàries d’habitatges amb jardí i les plantacions del qual
tinguin branques, arrels, 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 o molèsties 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
multes coercitives i sancions corresponents.
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- La poda i el tractament de l’arbrat.
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4) Els titulars d’establiments de venda de productes amb embolcall alimentari i
quioscs o anàlegs, de consum o ús immediat o també els establiments de
begudes, gelats, caramels i derivats, encara que disposin d‘autoritzacions
temporals, estaran obligats a instal·lar papereres o recipients apropiats en un
lloc visible a la sortida dels seus locals o instal·lacions. Tanmateix, els
esmentats titulars i els que disposin de terrasses a la via pública, tindran
l’obligació de mantenir net i, per tant d’escombrar i fregar, si cal, el tram de la
via pública que correspongui, tantes vegades com es precisi.
5) Els titulars d’establiments enfront dels quals es realitzin operacions de
càrrega i descàrrega directament relacionades amb la seva activitat, estan
obligats a realitzar, tantes vegades com calgui, la neteja complementària de la
via pública (escombrada) i també a l’aplicació de detergents, d’acord amb
l’activitat desenvolupada, a fi de mantenir la via pública en perfectes
condicions la neteja mitjançant detergents no haurà de causar perjudici a
arbres i jardins públics.

7) Per prevenir l’embrutiment, les persones que realitzin obres en la via pública
hauran de procedir a la protecció d’aquesta mitjançant la col·locació d’elements
adients als voltants dels enderrocs, terres i altres materials sobrants de les
obres, de tal forma que s’impedeixi l’escampament i vessament d’aquests
materials fora de la estricta zona afectada pels treballs.
Quan es tracti d’edificis en construcció, l’obligació diària de netejar la via
pública, en tot l’àmbit material afectat per l’obra, correspondrà al contractista.
8) Està prohibit alimentar als animals domèstics del carrer, així com deixa-l’hi
menjar.
Capítol III. RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES.Article 8. El servei de recollida d’escombraries.1) L’Ajuntament prestarà el servei de recollida d’escombraries domiciliàries en
tots els nuclis de població del municipi. Els residus qualificats d’industrials i
especials seran gestionats per la pròpia empresa productora.
2) La recollida d’escombraries es realitzarà a través de contenidors adequats
distribuïts en tot el terme municipal.
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6) Els organitzadors d’un acte públic al carrer seran responsables de
l’embrutiment de la via pública com a conseqüència de la seva celebració.
L’Ajuntament els podrà exigir la constitució d’una fiança per a garantir que
acabat l’acte, deixaran la via pública en bones condicions.
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3) El servei de recollida d’escombraries es prestarà a les diferents zones de la
població amb la periodicitat que es determinarà per l’Ajuntament.
El servei no és prestarà en dies festius.
La Comissió de Govern podrà modificar la freqüència del servei en les diferents
zones per tal d’atendre degudament les necessitats de tot el municipi.
Article 9. Forma de dipositar els residus.1) Els usuaris del servei estan obligats a dipositar tots els residus a l’interior
dels contenidors, en bosses ben lligades, a partir de les vuit del vespre del dia
abans de la recollida.
2) Aquells tipus de residus urbans per la recollida dels quals existeixi algun
servei especial (paper, cartrons, vidres, piles, etc.) caldrà dipositar-los dins dels
contenidors especials per aquests tipus de residus existeixen a diferents zones
de Municipi i no podran deixar-se al costat dels mateixos.
3) Els serveis especials de recollida de mobles vells, trastos, i andròmines es
prestaran els dilluns de cada setmana a la Urbanització Baronia del Mar i els
dimarts de cada setmana al nucli de Bellvei, prèvia trucada a l’Ajuntament. Si
aquests dies fossin festius, es recollirà la setmana següent. Els usuaris
d’aquests serveis només caldrà que dipositin els residus davant de casa seva,
el dia abans de la recollida prèviament concertada.

4) Si com a conseqüència d’una deficient presentació i dipòsit dels residus es
produeix un embrutiment de la via pública, l’usuari causant en serà
responsable.
5) Els residus que restin escampats a la via pública o presentats de forma
diferent a la prescrita pel present article seran responsabilitat de l’establiment o
titular productor.
6) Els costos de retirada de mobles voluminosos i restes de poda abandonats a
la via pública en comptes de dipositats en els dies pactats per a la recollida
porta a porta per part de l’Ajuntament, aniran a càrrec de l’infractor i seran
motiu de sanció administrativa.
7) Pudors.
7.1 Es prohibeix, d’una manera general, qualsevol acció que generi l’emissió
d’olors molestes, nocives i/o perjudicials per a les persones i el medi ambient.
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Resta absolutament prohibit abandonar mobles o trastos vells a cap indret del
Municipi.

Ajuntament de Bellvei
7.2 La persona responsable de la producció d’aquestes 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.
7.3 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.
7.4 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.
7.5 No es podrà llençar a l’exterior fums, bafs i gasos, vapors o aire amb
substàncies en suspensió o temperatura diferent de l’ambient, per les façanes o
patis de tot tipus.
7.6 En relació a les operacions d’adob de camps amb purins o fems sense
esbravar i exploracions agràries i forestals: En terrenys agrícoles, situats a
menys de 100 metres d’un habitatge, hauran de colgar-se en el mateix moment
de la seva aplicació durant tot l’any. I en tot cas, la seva aplicació s’haurà
d’ajustar a la legislació corresponent.
Article 10. Els contenidors.1) Els contenidors constitueixen un element més del mobiliari urbà al servei
dels ciutadans, amb totes les conseqüències que això comporta.

3) Els contenidors se situaran a la via pública responent a criteris racionals i
d’estratègia amb la finalitat de cobrir adequadament tots els sectors de la
població i procurant que estiguin a distàncies raonables pels usuaris.
4) Els contenidors situats a la via pública seran degudament assenyalats i
tindran la consideració de serveis especials de l’espai urbà per a la càrrega,
descàrrega, neteja i les altres operacions pròpies del servei. Restarà prohibit el
seu desplaçament o manipulació fora dels espais senyalitzats. Així mateix,
restarà prohibit causar qualsevol destorb a la prestació del servei de retirada de
contenidors per la càrrega i descàrrega de residus.
5) L’Ajuntament determinarà el nombre de contenidors necessaris, amb el
criteri d’absorbir tota la producció de residus domiciliaris del municipi.
6) El manteniment i neteja dels contenidors correspondrà al servei municipal de
recollida d’escombraries.
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2) L’Ajuntament determinarà les característiques tècniques dels contenidors
amb criteris d’unificació pel que fa al model, així com d’estanquitat, facilitat de
maniobra i estètica adequada.
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7. Queda prohibit forçar l’obertura dels contenidors intel·ligents per ambdós
costats. La sanció en aquests casos serà taxada com a infracció lleu.
8. Els contenidors de poda, són exclusivament d’ús particular i per dipositar-hi
petites restes de poda.
Les empreses professionals que es dediquen a treballs de jardineria (que
generen gran volum) han de fer-se càrrec de les seves restes i diposita-les a la
deixalleria comarcal o gestionar-n’he el seu ús; com adob o contractar el servei
de recollida domiciliària que ofereixen algunes empreses.
La sanció en aquests casos serà tipificada com a infracció greu amb una multa
de 301,00 € a 1.000 €.
Article 11. Recollides selectives.En les zones on ha hagi instal·lats contenidors pels envasos de vidre, paper o
piles seran d’ús obligatori per tots els veïns.
Es considera que forma part de la recollida selectiva la recollida de trastos
vells, que es portarà a terme:
Recollida a la Urbanització Baronia del Mar: TOTS ELS DILLUNS (menys els que
caiguin en festiu)
Recollida a Bellvei: TOTS ELS DIMARTS (menys els que caiguin en festiu)

Article 12. Abocament de terres i runes.-

2) Resta totalment prohibit abocar terres i runes fora dels espais expressament
habilitats a l’efecte. En els indrets autoritzats, els abocaments s’hauran
d’efectuar d’acord amb les indicacions dels serveis tècnics municipals.
Capítol IV. OBERTURA DE CATES I RASES A LA VIA PÚBLICA.Article 13. Necessitat de prèvia llicència municipal.1) L’obertura de cates o rases a la via pública o altres espais amb aquest
caràcter exigirà com a requisit previ l’obtenció de llicència municipal.
2) Les llicències s’atorgaran sempre sense perjudici de tercers.
3) L’atorgament de llicències serà competència de la Comissió de Govern per
delegació de l`Alcaldia.
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1) L’Ajuntament fomentarà que l’abocament de terres i runes es faci en els
llocs que convinguin a l’interès públic i de manera tal que es possibiliti la
recuperació d’espais , a criteri dels Serveis Tècnics Municipals.
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Article 14. Responsabilitat del titular de la llicència.El sol·licitant de la llicència serà el responsable d’informar-se degudament dels
serveis que puguin existir en el tram afectat per la rasa o cata, ja siguin de
propietat pública o privada, tals com abastament d’aigua, electricitat, telèfon,
etc. i, en conseqüència, haurà de respondre de les avaries que es provoquin en
els mateixos com a conseqüència de l’excavació.
2) El titular de la llicència serà el responsable dels danys materials o humans
que es puguin produir com a conseqüència directa o indirecta de l’obra. En
aquest sentit, les obres s’hauran de mantenir perfectament senyalitzades,
especialment a la nit, i hom hi col·locarà tanques de protecció, llums vermells i
bandes reflectants.
3) Si per l’obertura de la rasa o cata és necessari interrompre la circulació de
vehicles, el titular de la llicència ho comunicarà a l’Agutzil amb 24 hores
d’antelació com a mínim. El titular complirà totes les indicacions a l’Agutzil
sobre la forma i elements a emprar per tallar la circulació. A les sortides
d’habitatges, passos de vianants, cantons de cruïlles, garatges, etc. i en tots
aquells llocs que no es pugui interrompre el pas de persones i vehicles es
col·locaran planxes d’acer de suficient resistència que permetin el pas.
Article 15. Zones de nova urbanització.-

Article 16. Fiança.Independentment dels tributs que, a tenor de les Ordenances Fiscals vigents,
s’acreditin en obtenir la llicència, en el moment de sol·licitar-la l’interessat haurà
de constituir una fiança generalment de 300,51 € per garantir la nova reposició
del paviment. En qualsevol cas a l’ofici de concessió de la llicència es
consignarà la fiança determinada.
Article 17. Replanteig.Abans d’iniciar les obres es farà el replanteig que serà sotmès a l’aprovació
dels Serveis Tècnics Municipals.
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En les zones i carrers de nova urbanització no es permetrà l’obertura de rases
o cates en un termini de cinc anys, llevat dels casos molt extraordinaris
l’atorgament dels quals serà en el seu cas discrecional.
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Article 18. Execució de les rases.1) Quan es tracti de paviments continus (asfàltics, formigó, etc. l’obertura del
paviment es farà tallant amb disc sobre la línia que configura la superfície de la
rasa. Si es tracta de paviments en peces (llambordes, panots, llosetes, etc.)
l’obertura es farà desmuntant el paviment de manera que s’afecti només la
superfície estrictament necessària.
Els productes de l’excavació seran immediatament retirats després de la seva
extracció i no es podran deixar a la via pública, excepte que siguin d’una
naturalesa apropiada per ser utilitzades en el replà de la rasa o cata.
3) L’excavació de la rasa o cata es farà amb l’amplada mínima necessària
perquè les terres s’aguantin, sense posar en perill els treballadors ni el trànsit,
mobiliari urbà o immobles que pugui haver-hi prop de la rasa.
Article 19. Reposició de paviments.1) Abans de tapar la rasa es comunicarà als serveis tècnics municipals a fi que
puguin comprovar l’estat dels serveis que discorrin per la rasa i el dels treballs
efectuats i indicar les mesures que, en el seu cas, calgui adoptar.

3) La llicència municipal per l’obertura de la rasa haurà d’estar en poder del
personal que realitzi l’obra i s’haurà d’exhibir a petició de l’Agutzil o dels
Serveis Tècnics.
Capítol V. OCUPACIÓ DE VIES I ESPAIS PÚBLICS.Article 20. Exposició de mercaderies.1) Prèvia llicència municipal que atorgarà la Junta de Govern per delegació de
l’Alcaldia, els titulars d’establiments comercials podran ocupar una part de les
vies públiques que expressament es determini, davant les façanes dels seus
establiments.
2) En funció de les característiques de la via, amplada de la calçada, intensitat
del trànsit, tant rodat com de vianants, la llicència indicarà la superfície màxima.
Aquestes determinacions també podran establir-se de forma general per
carrers sencers o trams. En cap cas l’amplada de l’espai a ocupar podrà ser
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2) Mentre durin els treballs de reposició els tècnics municipals inspeccionaran
l’obra tantes vegades com considerin convenient, i una vegada acabada, el
contractista o titular de la llicència els ho comunicarà perquè practiquin la
inspecció final. Sense la conformitat dels Serveis Tècnics municipals a l’obra
realitzada, no es podrà procedir a la devolució de la fiança.
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superior a la de la façana de l’establiment ni es podrà ocupar la vorera.
3) Queda expressament prohibit el subarrendament d’aquests espais de la via
pública.
4) L’atorgament d’aquestes llicències serà discrecional per part de la Comissió
de Govern per delegació de l`alcaldia atenent al trastorn que l’ocupació pugui
causar al trànsit de persones i vehicles, a raons de les mercaderies que es
pretenguin exposar, o altres d’anàlogues i igualment objectives.
Article 21. Col·locació de taules i cadires.1) Prèvia llicència de la Comissió de Govern per delegació de ’Alcaldia, es
podran ocupar els espais públics contigus a bars, restaurants, i anàlegs amb
taules i cadires, com annex a l’establiment.
2) La llicència determinarà en cada cas la superfície màxima a ocupar, si
aquesta ha de delimitar-se amb algun element de mobiliari urbà (jardineres,
tanques, etc.) i el temps de vigència de la llicència.
3) El titular de la llicència serà responsable de mantenir en tot moment la neteja
de l’espai ocupat.
4) Diàriament, en procedir-se al tancament de l’establiment, s’hauran de retirar
les taules, cadires, parasols i els altres elements que inclogui l’ocupació.

6) Els establiments autoritzats per ocupar aquests espais públics no podran
col·locar en cap cas altaveus a l’exterior del seu establiment per tal que la
música pugui escoltar-se des de l’espai públic ocupat.
7) La ocupació de la via publica generarà l`abonament de la corresponent taxa
prevista a les ordenances fiscals vigents al Municipi.
Article 22. Bastides i materials de construcció.1) Les llicències d’obres, llevat que ho especifiquin expressament, no autoritzen
per ocupar la via pública amb bastides, maquinària, materials de construcció,
etc.2) Per ocupar la via pública amb bastides o materials de construcció caldrà
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5) L’atorgament d’aquestes llicències serà discrecional per part de la Comissió
de Govern per delegació de l`alcaldia , en funció de les característiques de la
via o espai públic on hagi de produir-se, per evitar que siguin causa de
trastorns pel trànsit de persones o vehicles.
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obtenir prèvia llicència de la Comissió de Govern per delegació de l’Alcaldia
que només la concedirà si és imprescindible per poder executar l’obra.
3) Els titulars de llicència d’ocupació de via pública d’aquesta naturalesa hauran
de senyalitzar i protegir amb tanques tots els elements que constitueixin
l’ocupació. Durant la nit, restaran senyalitzats amb llums vermells.
4) La llicència especificarà en cada cas les mesures de seguretat concretes
que en cada supòsit s’hagin d’adoptar, així com la durada màxima de l’ocupació
i les altres condicions que resultin necessàries.
5) Als peticionaris de la llicencia els serà liquidada la taxa que preveuen les
ordenances fiscals vigents en règim d`autoliquidació .)
Article 23. Guals Permanents.1) Les entitats o particulars interessats en l’obtenció d’autoritzacions
d’aprofitament de la via pública amb reserves d’espai pel pas de vehicles als
edificis o solars, mitjançant la corresponent senyalització de la prohibició
d’estacionar, hauran de sol·licitar-ho a l’Alcaldia per mitjà d’escrit on detallaran
l’extensió de l’aprofitament requerit.
2) L’autorització s’atorgarà només per l’espai necessari per permetre el pas
dels vehicles de què es tracti.

4) Tanmateix s’haurà de satisfer la taxa que en el seu moment s`estableixi.
Article 24. Reserves d’espai per càrrega i descàrrega.1) L’Alcaldia podrà assenyalar en els diferents sectors del municipi zones de
càrrega i descàrrega on restarà prohibit l’estacionament durant l’horari que es
consignarà en la placa fixada en el senyal corresponent. Aquests espais podran
ser utilitzats per realitzar operacions de càrrega i descàrrega per tots els
establiments de les immediacions.
2) Els establiments que per les seves característiques no puguin realitzar
adequadament les operacions de càrrega i descàrrega des de les zones que
amb caràcter general s’hagin establert per aquesta activitat podran sol·licitar la
reserva d’un espai adequat i proper a l’establiment per a realitzar-les.
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3) Si les condicions de la vorera no permetessin el pas de vehicles sense que
se n’ocasionés el trencament o deteriorament, l’Alcaldia podrà exigir al
sol·licitant, com a condició de l’autorització, que practiqui el corresponent rebaix
de la vorera en la forma que indiquin els Serveis Tècnics municipals.
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3) L’atorgament d’aquestes reserves serà discrecional per part de l’Alcaldia, en
funció de la necessitat real de la reserva pel normal funcionament de
l’establiment. La resolució que atorgui la reserva indicarà la ubicació exacta, la
llargada de l’espai reservat, els dies i hores durant els que serà efectiva la
reserva i qualsevol altre condició que s’estimi necessària.
4) Els titulars de reserves d’espai per operacions de càrrega i descàrrega
hauran de senyalitzar l’espai afectat mitjançant la plaça corresponent, on
constaran els dies i hores reservats durant els que hi restarà prohibit
l’estacionament, i en el pintat del caire de la vorera. Així mateix, hauran de
satisfer la taxa que, en el seu cas, s’estableixi.
5) En cap cas els titulars de reserves d’espais per càrrega i descàrrega
podran utilitzar l’espai reservat com aparcament durant l’horari de vigència de
la reserva.
Article 25. Altres formes d’ocupació dels espais públics.La forma d’ocupació de l’espai denominat Pista de Tenis serà la següent: Els
usuaris podran sol·licitar i recollir les claus per accedir al recinte en horari
d’obertura del Centre Cívic La Patronal.
Un cop s’hagi acabat de jugar, les claus es dipositaran a la bústia que hi ha
ubicada al Centre Cívic La Patronal.
L’alcaldia podrà autoritzar altres formes d’ocupació dels espais públics sempre
que ho aconsellin raons d’interès públic. La llicència concretarà els termes i
condicions de l’ocupació.

La conservació i neteja de tots els espais públics ocupats en virtut de les
llicències i autoritzacions regulades en aquest capítol estaran a càrrec dels
seus titulars.
Article 27. Prohibició d’ocupar espais públics sense llicència municipal.1. No es podrà ocupar cap espai públic per cap concepte sense prèvia llicència
municipal.
2.Tampoc es podrà exercir l’acampada lliure en cap indret del municipi,
(inclosos els terrenys de propietat privada) tret que l’Ajuntament en concedeixi
l’autorització expressa.
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Article 26. Conservació i neteja dels espais públics ocupats.-
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3.Queda prohibida expressament qualsevol tipus d’ús dels espais públics, no
autoritzada expressament per l’Ajuntament, quan això suposi aprofitament
privatiu del tipus que sigui, d’aquest espai.
4. Barbacoes.
4.1 En tot el terme municipal es prohibeix l’ús de barbacoes, llevat d’espais
habilitats i finques de titularitat privada.
4.2 Només es podran fer barbacoes dintre de les àrees recreatives i
d’acampada expressament autoritzades per a això, així com en habitatges de
les urbanitzacions, masies, cases de pagès i d’altres construccions sempre que
disposin de mesures adequades de precaució i prevenció d’espurnes que
puguin originar possibles incendis.
4.3 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 entre veïns.
4.4 Es prohibeix l’abocament de cendres incandescents als contenidors de
recollida de residus.
4.5 Caldrà tenir una dotació de mesures de seguretat consistent en punts
d’aigua propers, extintors, etc.
4.6 En situacions d’extrema sequera es podrà establir per Decret d’Alcaldia la
prohibició de la realització de qualsevol barbacoa dins el municipi.

Article 28.- Publicitat
1. Es prohibeix el repartiment, escampament i llançament de tota mena de
publicitat ( fulls, programes, fullets, adhesius i materials similars ) a la via
publica, la seva col·locació a parabrises de cotxes o escampaments similars,
així com publicitat dipositada a les bústies dels veïns, sense que aquestes
estiguin degudament autoritzades.
2. INDICADORS D’ESTABLIMENTS DE FARMÀCIA, SANITARIS, DE
SEGURETAT I PÚBLICS
a) Sense perjudici de les concessions publicitàries que estiguin en vigor, es
podrà autoritzar la senyalització a la voravia de la via pública; utilitzant els
suports ja existents que indiquen els equipaments públics del municipi, a
aquells establiments de farmàcia, sanitaris, de seguretat i de les oficines de les
administracions públiques que estiguin situats en zones on la configuració
urbana no en permet una fàcil localització, o estiguin flanquejats per edificis
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4.7 Qualsevol tipus d’activitat d’encesa de foc ha d’estar subjecte al que
disposa el Decret 64/1995, de mesures de prevenció d’incendis forestals.
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situats en zones de reculada de façanes, flanquejats per construccions o altres
elements físics que n’impedeixin la visibilitat.
b) En aquesta senyalització no es permetrà publicitat comercial.
c) Tenint en compte la consideració d’interès general de les activitats abans
esmentades, quan siguin de difícil localització, es preveu la possibilitat
d’autoritzar-ne la senyalització orientativa en la ruta circulatòria, amb les
mateixes condicions anteriors.
d) Aquestes llicències no estaran subjectes al límit de vigència anual i es
consideraran atorgades mentre perdurin les circumstàncies que en motivaren
l’autorització.
e) L’Ajuntament es reservarà la facultat de revocar aquestes llicències per
necessitats urbanístiques, circulatòries o qualsevol altre suficientment
justificada.
f) L’alcalde establirà les condicions oportunes i estarà obligat al compliment de
la normativa de rang superior que sigui d’aplicació, així com l’obtenció de les
llicències municipals o d’altres administracions que corresponguin.
g) La mida dels indicadors, seguiran les característiques dels ja col·locats en el
mateix suport.
h) La comanda i posterior col·locació anirà a càrrec del peticionari, amb
indicació del model de cartell especificat en l’autorització municipal.
MOBILIARI URBÀ
Qualsevol comportament que suposi un mal us o que generi embrutiment o
danys als elements de mobiliari urbà constitueix una infracció tipificada en
aquesta ordenança.

Es consideren mobiliari urbà tots aquells elements que serveixin
d’ornamentació suport de serveix i activitats d’esplai i recreatives. A títol
enunciatiu, es considera mobiliari urbà:
Papereres.
Fonts i estanys
Jocs infantils
Jardineres
Bancs
Marquesines i parada de transport urbà
Contenidors
Element de suport de jardineria
Senyalització circulatòria mòbil i fixa
Altres elements de mobiliari urbà amb les mateixes funcions.
JARDINS , PARCS I ZONES VERDES
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Article 29.- Definició de mobiliari urbà.-
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Article 30.- Tothom haurà de respectar les plantes de les jardineres, així com
els elements destinats a la seva ubicació .Es prohibeix arrancar, tallar o
arrancar plantes, flors, arbres o branques , així com abocar-hi líquids o
escombraries de jardineres, jardins o zones verdes.
Tanmateix es prohibeix trepitjar parterres, plantacions , o abocaments i dipòsit
de qualsevol tipus de runes , electrodomèstics o qualsevol altres materials., així
com malmetre o sostraure elements de jardineria .
Capítol VI. CIRCULACIÓ EN VIES URBANES.Article 31. Normativa aplicable.Seran directament aplicables en tot el terme municipal, a més de les
disposicions que conté aquest capítol, les normes del text articulat de la Llei
sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Vial.
Article 32. Senyalització.1) Els senyals d’ordenació del trànsit instal·lats a les vies públiques amb el
format i característiques que estableixi el Catàleg Oficial de Senyals de la
Circulació i Marques Vials, són de general i obligada observància.

3) Els danys que voluntàriament es causin a les instal·lacions i senyals seran
objecte d’indemnització, fins a la seva completa reposició, pel seu autor, sens
perjudici de la multa que correspongui i de les responsabilitats criminals en què
hagués pogut incórrer.
4) Els danys que es produeixen involuntàriament en les instal·lacions i senyals
seran, en tot cas, indemnitzats pel seu causant.
Article 33. Deures dels usuaris de les vies públiques.1) Els usuaris de la via estan obligats a comportar-se de manera que no
dificultin indegudament la circulació ni ocasionin perill, perjudicis o molèsties
innecessàries a les persones, o danys als béns. Concretament s’haurà de
conduir amb la diligència i precaució necessàries per evitar qualsevol dany,
propi o aliè, tenint cura de no posar en perill, tant al mateix conductor com a la
resta d’ocupants del vehicle i als altres usuaris de la via. Queda terminantment
prohibit conduir de manera negligent o temerària.
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2) Correspon a l’Alcaldia ordenar la col·locació i conservació de les indicacions,
senyals i marques necessàries per donar compliment a la normativa reguladora
del trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial.
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2) Es prohibeix llençar, dipositar o abandonar sobre la via objectes o matèries
que puguin dificultar la lliure circulació, parada o estacionament,fer-les
perilloses o deteriorar aquella o les seves instal·lacions, o produir en ella o en
les seves rodalies efectes que modifiquin les condicions apropiades per
circular, parar o estacionar.
3) Qui hagués creat sobre la via algun obstacle o perill l’haurà de fer
desaparèixer el més aviat possible, adoptant mentrestant les mesures
necessàries perquè pugui ser advertit pels altres usuaris i perquè no es dificulti
la circulació.
4) Es prohibeix llençar a la via qualsevol objecte que pugui posar en perill la
seguretat vial.
5) Es prohibeix l’emissió de pertorbacions electromagnètiques, sorolls, gasos i
altres contaminants en les vies objecte d’aquesta ordenança, per damunt de les
limitacions que reglamentàriament s’estableixin.
Article 34. Circulació de vianants.-

Per travessar el carrer, els vianants ho faran pel pas degudament senyalitzat al
terra o pas zebra, vigilant que no vinguin vehicles o, si en vénen, procurant no
perdre temps per tal de no entorpir la circulació rodada.
3) En cas de no haver cap pas de zebra en una zona, caldrà travessar el carrer
tenint cura que no vingui cap vehicles i de forma ràpida.
Article 35. Circulació de vehicles.La velocitat màxima permesa, amb caràcter general, serà aquella que, d’acord
amb l’art. 19.3 del R. D. L. 339/1990, reglamentàriament s’estableixi. Tanmateix
aquest límit podrà ser rebaixat en les travessies que es considerin
especialment perilloses per acord entre l’Ajuntament i el titular de la via o, en
les vies urbanes, per Decret de l’Alcaldia.
2) Els conductors de vehicles estan obligats a moderar la marxa i, si fos
necessari, detenir-la, quan ho ordenin els agents de l’autoritat, quan les
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1) Els vianants hauran de circular per les voreres o, allà on no n’hi haguessin,
per la seva dreta seguint la línia més propera a les façanes respectant els
principis generals de circulació per les vies públiques, sense ocupar la calçada,
sense dur a terme accions que molestin o dificultin la pacífica circulació dels
altres vianants, evitant saltar, córrer i adoptar totes aquelles actituds que
puguin suposar perill per a la pròpia seguretat i dels altres o dificultar la
circulació de vehicles per la calçada.
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circumstàncies ho recomanin per qualsevol motiu i, especialment, al manca de
visibilitat, desperfectes a la calçada, aglomeracions de qualsevol classe, zona
de mercat, zones de cruïlles o estrenyiments, voreres molt estretes o
inexistents, i pas d’escolars.
3) Els conductors de vehicles, en creuar els passos de vianants, pararan i no
tornaran a iniciar la marxa fins que aquest hagin passat completament per
davant del vehicle. En cas que no travessi cap vianant, caldrà reduir la marxa i
extremar la precaució a fi d’evitar accidents.
4) Estan prohibits els avançaments dintre del nucli urbà.
5) Els vehicles circularan sempre per la seva dreta.
6) Els canvis de direcció o de sentit de la marxa es faran sempre als llocs on
sigui permès i l’amplària i visibilitat de la via pública ho permeti i, en tot cas, la
maniobra es farà de forma ràpida i amb estricta observància de les normes
sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial.
7) A les cruïlles els conductors de vehicles actuaran amb prudència i amb
estricta observància del senyals i indicacions que hi hagi i, especialment,
deixaran passar els vianants que travessin per la via que el conductor vulgui
enfilar, respectant sempre la preferència dels vehicles que circulin per la seva
dreta i, en general, totes aquelles normes de seguretat d’inexcusable
observància.

9) Queda prohibit parar i estacionar:
En front de les entrades i sortides de vehicles en els immobles (guals
degudament autoritzats per l’Ajuntament).
Els passos de vianants degudament senyalitzats.
En les cruïlles de vies públiques.
On s’impedeixi la visibilitat dels senyals de trànsit.
On s’origini obstrucció o entrebanc greu de la circulació.
A les voreres, a menys que ho autoritzi el senyal corresponent.
10) Queda prohibit estacionar:
a) En els llocs reservats per a les parades i estacionaments dels vehicles de
transport públic de viatgers.
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8) La parada i estacionament s’hauran d’efectuar de tal manera que el vehicle
no obstaculitzi la circulació no constitueixi un risc per a la resta d’usuaris de la
via, tenint especialment cura de la seva col·locació i evitant que pugui posar-se
en moviment en absència del conductor.
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b) En doble fila.
c) A menys de cinc metres d’una cantonada, encreuament o bifurcació.
d) En llocs destinats als contenidors d’escombraries o que dificultin la seva
retirada per part del servei municipal corresponent.
e) En general sempre que així s’indiqui puntualment mitjançant la corresponent
senyalització.
f) Quan circumstancialment s’ordeni amb motiu del pas de comitives,
caravanes, proves esportives, mercats, fires o per motiu de neteja o reparació
de la via pública.
Article 36. Retirada de vehicles.1) L’Ajuntament procedirà, d’acord amb allò que reglamentàriament es
determini si l’obligat ja fer-ho no ho fes, a la retirada del vehicle de la via i al seu
dipòsit en el lloc designat per l’autoritat municipal en els següents casos:
Sempre que constitueixi perill o causi greus pertorbacions a la circulació o al
funcionament d’algun servei públic i també quan pugui pressumir-se
racionalment el seu abandonament a la via.
En cas d’accident que impedeixi la continuació de la marxa.
Quan hagi estat immobilitzat per les seves deficiències.

2) Llevat dels casos de robatori o d’altres formes d’utilització del vehicle en
contra de la voluntat del seu titular, degudament justificades, les despeses que
s’originen com a conseqüència de la retirada a la que es refereix el paràgraf
anterior, seran a compte del titular, que haurà d’abonar-les o garantir el seu
pagament com a requisit previ a la devolució del vehicle, sense perjudici del
dret de recurs que té reconegut i de la possibilitat de repercutir-los sobre el
responsable de l’accident de l’abandonament del vehicle o de la infracció que
hagi donat lloc a la retirada.
3) D’acord amb allò que disposa l’article 38.4 del R. D. L. 339/1990 de 2 de
març, quan els agents municipals trobin a la via pública un vehicle estacionat
de manera que impedeixi totalment la circulació, constitueixi un perill o la
pertorbi greument, podrà prendre mesures que s’iniciaran, necessàriament,
amb el requeriment podrà ordenar el trasllat del vehicle a un altre indret de la
via pública o al dipòsit corresponent utilitzant els serveis retribuïts de
particulars.
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Quan immobilitzat un vehicle, en els casos en què l’infractor no acrediti la seva
residència habitual en el territori espanyol i no dipositi l’import de la multa fixat
provisionalment per l’agent, l’infractor persisteixi en la seva negativa a dipositar
o garantir el pagament de l’import de la multa.

Ajuntament de Bellvei

4) En relació a les mesures que contempla l’apartat anterior, podrà considerarse que es pertorba greument la circulació en una zona urbana i que, per tant,
estan justificades les mesures que s’hi preveuen, en els casos següents:

d) Quan es trobi estacionat en llocs expressament senyalitzats com a reservats
per càrrega o descàrrega durant les hores destinades a aquestes feines segons
consti en el senyal corresponent.
e) Quan es trobi estacionat en un dels espais reservats per als transports
públics, sempre que aquests espais estiguin degudament senyalitzats i
delimitats.
f) Quan el vehicle estacionat impedeixi el gir que autoritza el senyal
corresponent.
g) Quan estigui estacionat totalment o parcial sobre una vorera o a un passeig
on no estigui permès estacionar.
h) Quan estigui estacionat en una vorera o en un xamfrà de manera que
sobresurti de la línia de la vorera d’algun dels carrers adjacents i impedeixi el
pas d’una fila de vehicles.
i) Quan es trobi en un lloc que impedeixi la visió dels senyals de trànsit als
altres usuaris de la via.
j) Quan estigui estacionat en l’itinerari o en l’espai que hagi d’ocupar una
comitiva, una desfilada, una processó, una cavalcada, una prova esportiva o
qualsevol altra activitat rellevant, degudament autoritzada.
K) Quan sigui necessària la reparació i neteja de la via pública.
l) Quan es trobi en un lloc reservat al mercat setmanal, el dia corresponent,
sempre que aquest lloc estigui degudament senyalitzat.
La retirada del vehicle comportarà al seu trasllat a un altre indret, el més proper
possible al lloc que ocupava abans, de tal manera que el vehicle quedi
estacionat adequadament en la via pública, i en qualsevol cas s’adoptaran les
mesures necessàries per comunicar-ho al conductor tant aviat com es pugui.
En el lloc d’on hagi retirat el vehicle es fixarà un adhesiu que expliciti que el
vehicle ha estat retirat per l’agent municipal (agutzil).
5) La retirada se suspendrà immediatament si el conductor o una altra persona
autoritzada compareixen i prenen les mesures escaients.
6) Es d’aplicació a aquests supòsits de retirada del vehicle de la via pública el
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Quan un vehicle estigui estacionat en doble fila sense conductor.
Quan estigui estacionat davant l’entrada o la sortida de vehicles d’un immoble
durant les hores autoritzades per utilitzar-les.
Quan es trobi estacionat en un lloc prohibit, en una via de circulació ràpida o
molt densa.

Ajuntament de Bellvei
que disposa l’article 71.2 del RDL 339/1990, de 2 de març, pel que fa a les
despeses originades, que s’estableixin a la corresponent ordenança fiscal, i al
seu pagament o fiançament com a requisit previ a la devolució del vehicle.
7.- D’acord amb el que preveu la legislació vigent, quan un vehicle es trobi amb
evidents signes d’abandó a la via publica, s’instruirà expedient per declara-lo
Residu sòlid urbà. Les despeses que s’originin per aquest motiu seran a càrrec
exclusiu del titular del vehicle .
Article 37. Facultats sancionadores.L’Ajuntament pot sol·licitar que la Subdelegació del Govern Civil i/o la
Conselleria de Governació amb les seves respectives forces d’ordre Públic
assumeixen les competències de Policia Local ..
2) A les travessies, mentre no tinguin característiques exclusives de vies
urbanes, la competència correspon a la Subdelegació del Govern
Capítol VII TINENÇA I CIRCULACIO D`ANIMALS
Capítol derogat. Publicat al BOPT 4/06/21 núm. inserció 2021-04944 i aprovat
pel Ple Ordinari de 8/04/2021.
Articles 38 al 47bis. Derogats. Segons publicació al BOPT 4/06/2021 núm.
inserció 2021-04944 aprovada pel Ple Ordinari de 8/04/2021.

Constitueixen infracció administrativa d’aquesta ordenança les accions i
omissions que representin vulneració dels seus preceptes, tal com apareixen
als diferents articles.
Són aplicables a les sancions establertes per aquesta ordenança el principis de
potestat sancionadora i del procediment sancionador establerts per la Llei
30/92 de 26 de novembre del Regim Jurídic de les Administracions publiques i
del Procediment administratiu comú.
Son responsables de les infraccions administratives, les persones físiques que
les cometin a títol d’autors i coautors.
1) Les infraccions de la present Ordenança podran ser lleus, greus o molt
greus.
D’acord amb allò que disposa l`art. 21.1.n de la Llei 11/99 de 21 d`abril de
Modificació de la llei 7/85 de Bases del Regim local, relatiu a les quanties de les
infraccions d`ordenances s`estableixen les següents quanties i classificacions:
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Capítol VIII. INFRACCIONS I SANCIONS.-
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2) La classificació de la infracció i la imposició de la sanció, es farà observant la
deguda adequació als fets i es tindran en compte per això els següents criteris:
L’existència d’intencionalitat o reiteració.
Els perjudicis ocasionats.
La reincidència, per comissió en el termini d’un any de mes d’una infracció de
la mateixa naturalesa.
La imposició de les sancions serà compatible amb l’exigència a l’infractor de la
reposició de la situació alterada al seu estat originari.
Pertorbació o molèsties causades
Danys causats
Ànim de lucre
Desconsideració envers els ciutadans o l’Ajuntament
Temeritat o mala fe
Reiteració o reincidència
Article 48.- Infraccions lleus.Es consideren infraccions lleus de la present Ordenança, a títol enunciatiu, les
següents:

Tenir bruta la vorera.
Llençar papers o similars al terra.
Espolsar estores o regar plantes en horari diürn.
Llençar aigües brutes procedents de neteja domèstica a la via pública o a
qualsevol altre espai públic, en especial als escocells dels arbres.
Realitzar necessitats fisiològiques (defecar, orinar, escopir, i altres ostentacions
de manca d’higiene) a espais públics.
Alimentar els animals a la via pública.
Del capítol III (recollida d’escombraries):
Desplaçar del seu lloc els contenidors
Queda prohibit forçar l’obertura dels contenidors intel·ligents per ambdós
costats.
Del capítol IV (cates i rases):
No retirar d’immediat els productes de l’excavació, llevat que hagin de ser
utilitzats en reomplert de la rasa.
No comunicar a l`agutzil municipal amb l’antelació mínima exigida per l’art. 15.3
la necessitat de tallar la circulació.
No senyalitzar suficientment l’obra, sempre que això no comporti perill evident.
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Del capítol II (neteja):
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Del capítol V (ocupació de la via pública):
Ocupar una superfície superior a l’autoritzada per la llicència.
No mantenir net l’espai ocupat.
No recollir els elements amb que és realitzi l’ocupació després del tancament
de l’establiment.
Utilitzar com aparcament exclusiu els espais concedits com a reserva per
càrrega i descàrrega.
Malmetre mobiliari urbà.
Arrencar plantes i /o arbres de jardineres i jardins
Del capítol VI (circulació):
Parar els vehicles en front de guals degudament senyalitzats, passos de
vianants, cruïlles, en llocs on s’impedeixi la visibilitat dels senyals exprés de
prohibició.
Fer sonar els senyals acústics dels vehicles sense motiu que ho justifiqui.
Del capítol VII (tinença d’animals):
Derogat. Segons publicació al BOPT 4/06/2021 núm. inserció 2021-04944
aprovada pel Ple Ordinari de 8/04/2021.

Article 49.- Infraccions greus.Es consideren infraccions greus d’aquesta Ordenança, a títol enunciatiu, les
següents:

Abandonar animals morts.
Encendre fogueres en espais no autoritzats.
Tenir els solars bruts de deixalles, herbes, etc.
La comissió de tres faltes lleus en un període de tres mesos o de més de tres
en el període d’un any.
Netejar animals i vehicles a la via pública
Del capítol III (recollida d’escombraries):
Abandonar les deixalles a la via pública, solars, torrents, platja, etc.
Abocar terres o runes a la via pública, solars, torrents, etc.
La comissió de tres faltes lleus en un període de tres mesos o de més de tres
en el període d’un any.
Abandonar a la via pública, andròmines i trastos vells, fora dels dies estipulats
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Del capítol II (neteja):
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per a la seva recollida i sense previ avis a l’ajuntament.
Del capítol IV (cates i rases):
Tallar la circulació sense haver-ho comunicat a la Policia Local.
Reposar el paviment sense complir les prescripcions de l’art. 20.
Obstaculitzar la inspecció dels treballs per part dels Serveis Tècnics municipals.
No senyalitzar l’obra, amb perill per les persones o vehicles.
Del capítol V (ocupació de via pública):
Ocupar la via pública sense prèvia llicència municipal.
No senyalitzar degudament els guals i reserves per càrrega i descàrrega.
La comissió de tres faltes lleus en un període de tres mesos o de més de tres
en el període d’un any.
La realització de qualsevol tipus d’obra, sense obtenir la preceptiva llicència.
Del capítol VII ( tinença d`animals)
Derogat. Segons publicació al BOPT 4/06/2021 núm. inserció 2021-04944
aprovada pel Ple Ordinari de 8/04/2021.
Article 50.- Infraccions molt greus.Es consideraran infraccions molt greus d’aquesta Ordenança, a títol enunciatiu,
les següents:

La comissió de tres faltes greus en el període d’un any.
Del capítol IV (cates i rases):
Obrir cates o rases sense llicència municipal.
Del capítol V (ocupació de via pública):
Ocupar la via pública sense llicència municipal.
La comissió de tres faltes greus en el període d’un any.
Del capítol VI (circulació):
Accedir amb els vehicles a els vies o zones tancades a la circulació.
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Del capítol II (neteja) i del capítol III (recollida d’escombraries):
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Del capítol VII (tinença d’animals):
Derogat. Segons publicació al BOPT 4/06/2021 núm. inserció 2021-04944
aprovada pel Ple Ordinari de 8/04/2021.
Article 51.- Classes de sancions.Les infraccions de la present Ordenança podran ser sancionades amb:
Multes pecuniàries.
Suspensió temporal d’activitats.
Clausura temporal d’establiments.
Supressió temporal de llicències.
Caducitat definitiva de llicències.
Reducció de l’horari d’obertura al públic dels establiments.
Comís d’animals i sacrifici d’aquest. (Derogat. Publicat al BOPT 4/06/2021 núm.
inserció 2021-04944 aprovada pel Ple Ordinari de 8/04/2021)
Immobilització temporal de vehicles.
Les multes pecuniàries podran reiterar-se mentre persisteixi l’actuació
infractora.
La imposició de les sancions procedents per les infraccions d’aquesta
Ordenança no serà incompatible amb l’adopció de totes les mesures
necessàries per fer cessar les actuacions infractores o restaurar l’ordre jurídic
infringit.

Per la Comissió d’infraccions lleus de la present Ordenança es podran imposar
les següents sancions:
Multa pecuniària de 60,00 fins a 300,00 €.
Suspensió temporal de llicència per un termini de fins a dos dies.
Clausura temporal d’establiments o instal·lacions per un termini de fins a dos
dies.
Reducció d’una hora en l’horari d’obertura al públic per un període no superior
a 15 dies.
Article 53.- Sancions per les infraccions greus.Per la comissió d’infraccions greus de la present Ordenança es podran imposar
les següents sancions:
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Article 52.- Sancions per les infraccions lleus.-
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Multa pecuniària de 301,00 fins a 1.000,00 €.
Suspensió temporal de llicència per un termini de 3 fins a 7 dies.
Clausura temporal d’establiments o instal·lacions per un termini de 3 fins a 7
dies.
Reducció en una hora de l’horari d’obertura al públic per un període superior a
15 dies, amb un màxim de 3 mesos.
Retirada temporal de vehicles fins que es proveeixin de silenciador adequat.
Comís i/o sacrifici d’animals.
Article 54.- Sancions per les infraccions molt greus.Per la comissió d’infraccions molt greus de la present Ordenança es podran
imposar les següents sancions:
Multa pecuniària de 1001,00 fins a 3.000,00 €.
Suspensió temporal de llicència per un termini de 8 fins a 30 dies.
Caducitat definitiva de llicència i multa de 150,25 €.
Clausura temporal d’establiment o instal·lacions per un termini de 8 fins a 30
dies.
Retirada temporal de vehicles fins que es proveeixin de silenciador adequat i
multa de 150,25 €.
Comís i/o sacrifici d’animals i multa de 150,25 €.

1. En l’exercici de la seva potestat sancionadora l’Ajuntament, dintre de les
seves competències, sancionarà les accions i conductes contràries a aquesta
Ordenança i a la respectiva legislació sectorial, mitjançant el corresponent
procediment sancionador, amb la finalitat de prevenir l’incompliment o anormal
compliment de les activitats que regula.
2. Aquest procediment administratiu sancionador s’ajustarà a les regles i als
principis generals establerts a la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del
sector públic, títol preliminar, capítol III, serà d’aplicació el procediment
sancionador establert en la corresponent legislació sectorial, i en virtut al Decret
278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació en
els àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
3. Quan l’autoritat municipal pressuposi, en qualsevol moment del procediment
administratiu sancionador, que els fets o conductes originadors d’infraccions
administratives puguin derivar en il·lícits penals, ho posarà immediatament en
coneixement de l’òrgan competent de l’Administració de Justícia, als efectes
d’exigència de responsabilitats penals en què hagin pogut incórrer les persones
infractores, sol·licitarà testimoni de totes les actuacions practicades pel que fa
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Article 55.- Competència i procediment
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al cas i suspendrà l’esmentat procediment fins que es resolgui la via penal.
4. Les infraccions de les normes d’aquesta Ordenança seran sancionades per
l’Alcaldia, per altres òrgans municipals, o pel regidor/a delegat/ada en virtut de
les competències que específicament els atribueixi la corresponent legislació
sectorial o una altre normativa municipal, les quals tinguin atribuïdes per
desconcentració, o l’exercici de les quals els hagin estat confiades per
delegació.
Disposició final.La present ordenança que ha estat modificada pel Ple en la sessió de 17
d’octubre de 2019 i publicada al BOPT número 2019-11374 de 23 de desembre
de 2019 i seguirà vigent mentrestant no s’acordi la modificació o derogació.
La present ordenança que ha estat modificada pel Ple en la sessió de 8
d’octubre de 2020 i publicada al BOPT número 2020-08929 d’1 de desembre
de 2020 i seguirà vigent mentrestant no s’acordi la modificació o derogació.
La present ordenança que ha estat modificada pel Ple en la sessió
extraordinària de 28 de desembre de 2020 i publicada al BOPT número 202101380 de 24 de febrer de 2021 i seguirà vigent mentres no s’acordi la
modificació o derogació.

El Secretari

Vist i plau
L’alcalde
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Aquesta ordenança ha estat parcialment derogada pel Ple en la sessió
ordinària de 8 d’abril de 2021 i publicada al BOPT número 2021-04944 de 4 de
juny de 2021.

