ORDENANÇA MUNICIPAL DE VIA PUBLICA I CONVIVENCIA CIUTADANA AL
MUNICIPI DE VILA-SACRA

L’exercici de la responsabilitat solidaria i el manteniment de tot un seguit de
normes i costums de respecte social i ciutadà fa que la convivencia i les
relacions entre les persones sigui més agradable i a la vegada repercuteixi
positivament en la consolidació d’un model de civisme i de cultura en el nostre
municipi.

Aquestes normes de solidaritat, tolerancia i respecte són expressament
burlades per persones que no han assolit el grau de sensibilitat social suficient
o bé que pensen que els seus drets están per sobre dels seus deures. Quan
aquestes actituds reiterades s’incompliment de normes socials , no tenen les
recomenacions que es fan des de l’administració pública , cal disposar dels
instruments legals que permetin corregir i si s’escau sancionar les actituts
incíviques , negligents i irresponsables que deterioren la qualitat de vida del
nostre municipi.

Aquesta ordenança té l’objectiu de dotar a l’ajuntament dels instruments legals
que li permetin exercir la seva responsabilitat en el manteniment i regulació de
les normes que han d’afavorir la convivencia ciutadana

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1r. Objecte

La present Ordenança té per objecte regular les normes de convivencia i les
relacions civiques en la utilització, tant dels espais, com de bens i serveis de
domini públic del municipi de Vila-sacra, creant un clima de civisme que fomenti
el respecte entre tots els ciutadans , ja siguin veïns o visitants.

L’ordenança també afecta les obligacions dels ciutadns titulars i usuaris d’espais
privats quan la seva actuació té una repercussió sobre altres persones i l’interès
general local.

Article 2n. Àmbit d’aplicació

Aquesta ordenança és d’estricte compliment en tot el terme municipal de Vilasacra i el desconeixement d’aquesta ordenança no eximeix del compliment de
les disposicions en ella establertes

CAPITOL II.- DRETS I DEURES DE LA CIUTADANIA

Article 3r. Drets dels ciutadans

1. A tots els veins del terme municipal de Vila.sacra se’ls reconeix el dret a
gaudir, per igual dels serveis i aprofitaments comunals o municipals
existents, I en general de tots aquells beneficis que els atribueixin les
disposicions vigents, d’acord amb les normes que ho estableixin i regulin.
2.- Sens perjudici dels drets i deures reconeguts a l’art 18 de la Llei 7/1985
de 2 d’abril, de bases de règim local, es reconeix explícitament el dret dels
ciutadans a participar en la vida i en la gestió municipal d’acord amb allò que
disposen les lleis i reglaments .
2. Tots els habitants del terme municipal tenen dret a:
a)- La protecció de llurs persones i béns.

b)- Dirigir instàncies i peticions a l´Autoritat i a la Corporació Local en
assumptes de la seva competència.
c)- Gaudir de l´entorn natural i mediambiental del terme municipal així com el
deure de conservar-lo i protegir-lo. El seu ús haurà de ser racional i, en tot cas,
ajustat a la normativa vigent. Qualsevol acte contrari a aquesta disposició pot
ser objecte de sanció administrativa i/o penal en el seu cas, segons s´estableix
per les lleis reguladores de la matèria.

Article 4r. Deures dels ciutadans

1.- Tots els ciutadans i ciutadanes del terme municipal de Vila-sacra, siguin
veïns o visitants, així com els titulars de bens ubicats al municipi, tenen el deure
de cumplir amb les obligacions que determinen les lleis i les ordenances
municipals i en especial:
a)- Complir les obligacions que les afectin ja estiguin contingudes en les
presents ordenances o ja estiguin els edictes que dicti l´Alcaldia.
b)- Facilitar a l´Administració informes, estadístiques i/o altres actes
d´investigació d´acord amb les formalitats i els supòsits previstos per la Llei
o per disposicions normatives dictades en virtut d´aquesta.
c)- Comparèixer davant l´Autoritat Municipal quan siguin convocats en virtut
de disposició legal o reglamentària que així ho disposi, indicant-se en la
citació quin és l´objecte del requeriment.
d)- Satisfer amb puntualitat les exaccions municipals que els afectin.
Tanmateix estan obligats a complir les restants prestacions i càrregues
establertes per les lleis i disposicions de caràcter general.
e)- A complir amb puntualitat allò que imposa la Llei reguladora del Padró
Municipal

f) Els ciutadans/anes tenen dret a fer ús dels espais públics del municipi I
comportar-se lliurement, tenint com a limit els drets de les altres persones
.Ningú no pot, amb el seu comportament, menystenir els drets, dels altres ni
traspasar les pautes del respecte mutu, toleranci, llibertat i conservació de
l’entorn.

g).- No és permès de realizar actes o produir sorolls que pertorbin l’ordre
ciutadà, el descans del veïnat, ni participar en aldarulls o sortir sorollosament
dels locals.Constitueix infracció d’aquesta ordenança els comportament
individuals o de grup que tingui carácter violent o que siguin intimidatoris o
agressius, fisics o verbals

h).- No està permès tenir cap establiment obert al públic més enllà de les 22h,
si bé l´Alcaldia podrà fixar i limitar l´horari expressament en cas que sigui
degudament acreditada la seva necessitat.
i).-Hom s’abstindrà de realitzar practiques abusives,
discriminatories o que comportin violencia física o moral

arbitraries

o

L´incompliment de les anteriors obligacions serà sancionable per aquesta
Ordenança com a infracció lleu, amb la imposició de la corresponent sanció,
llevat de l’apartat h) d’aquest article que serà sancionat com a pena greu.

CAPITOL III.- COMPORTAMENT I CONDUCTA CIUTADANA

Article . 5

1.- No es permès a la via pública jocs o diversions que puguin constituir un
perill per als transeunts o per els qui els practiquin o que dificultin el trànsit, ni
aquells que comportin malmetre el mobiliari públic o equipaments

2.- Els comportaments o les activitats referits en l’apartat anterior serán
impedits per la força pública i serán objecte d’expedient sancionador
3.-L´incompliment de les anteriors obligacions serà sancionable per aquesta
Ordenança com a infracció lleu, amb la imposició de la corresponent sanció.

Article 6

1.-Es prohibeix oferir , sol.licitar, negociar o aceptar, directament o
indirectament serveis sexuals retribuïts a l’espai públic.
En els casos indicats en el paràgraf anterior, els agents de l’autoritat procediran
inicialment a recordar a les persones interessades que aquestes practiques
están prohibides per la present ordenança. Si, no obstant això, una persona o
persones , continuessin amb la seva actitud i no abandonessin el lloc, es
procedirà a formular la corresponent denuncia i posterior incoació d’expedient
sancionador
2.- Especialment es prohibeix l’oferiment, la sol.licitud , la negociació i
l’acceptació de serveis sexuals retribuïts a l’espai públic quan aquestes
conductes es duguin a terme en espais ubicats en la proximitat de centres
educatius o de lleure destinats a menors o, en general a zones d’esbarjo
frequentades per menors . En aquests casos , els agents de l’autoritat
procediran inicialment a recordar a les persones interessades que aquestes
practiques están prohibides per la present ordenança. Si, no obstant això, una
persona o persones , continuessin amb la seva actitud i no abandonessin el lloc,
es procedirà a formular la corresponent denuncia i posterior incoació
d’expedient sancionador

3.- Està especialment prohibit mantenir relacions sexuals retribuïdes a l’espai
públic
En tots els casos anteriors, els agents de l’autoritat informaran a les persones
afectades , a banda de que les esmentades practiques están prohibides, de les
possibilitats que les institucions públiques i privades els ofereixen d’assistència
social , procurant prestar-los el suport que els sigui necessari per tal
d’abandonar aquestes practiques
Aquestes actuacions serán objecte de sanció i tindran, en tot cas, consideració
d’infracció molt greu.

CAPITOL IV.- DEL COMPORTAMENT O CONDUCTA DELS CIUTADANS
RESPECTE ALS BÉNS DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL
Article 7.- Pintades.

1. Les pintades, els escrits, les rascades, els gravats i els actes similars
sobre qualsevol classe de béns i que siguin visibles des de la via pública
queden prohibits, quedant-ne exceptuades les pintures murals de
caràcter artístic i les discrecionalment autoritzades. Es a dir, constitueix
infracció d´aquesta Ordenança qualsevol comportament que suposi mal
ús o generi embrutiment de la via pública o dels elements estructurals (
entenent per aquests fanals,semàfors, senyals de tràfic, elements físics
de protecció o delimitació del territori, façanes i altres paraments)

2. La realització d´alguna de les conductes prohibides per l´anterior
precepte, sempre i quan no siguin constitutives d´infracció penal, es
considerarà com a infracció lleu i serà sancionada amb una multa
d´entre 30 i 90 euros., atenent a la naturalesa dels perjudicis causats, la
intencionalitat, la reincidència i la transcendència social. A més de la
sanció pecuniària anterior, s´imposarà l´obligació a qui en sigui
responsable, de restitució del medi físic alterat a la seva situació anterior.

Article 8
1. Constitueixen a més infracció de la present Ordenança respecte a l´ús de
la via pública i els seus elements estructurals:
a).- Fer esclatar petards en elements estructurals.

b).- Sacsejar, arrancar, o trencar elements estructurals, o parts d´aquests, o
pujar-hi a sobre.

c).- Desplaçar els elements estructurals sense prèvia llicència.

d).- Encendre foc prop d´elements estructurals.

e).- Enganxar adhesius i similars en elements estructurals.

f).- Arrancar, ratllar o fer malbé rètols indicatius.

g).- Practicar qualsevol esport o activitat lúdica fora d´espais o recintes
destinats a aquest ús, llevat autorització de l´Ajuntament.

2. Les anteriors infraccions seran sancionades amb multa de 200 a 400
euros, per estar considerades com a infracions greus.
Article 9

Mobiliari urbà.

1. Es considera mobiliari urbà les papereres, jardins, parcs, boscos urbans i
altres zones verdes, fonts públiques i estanys, jocs infantils, jardineres,
bancs, suports publicitaris, contenidors, parades de transport urbà,

escultures, aparcaments de bicicletes, elements de suport de jardineria,
senyalització circulatòria mòbil i altres elements anàlegs.
2. Respecte dels elements anteriors, constitueix infracció de la següent
ordenança:
a).- Dipositar a les papereres de la via pública bosses d´escombraries, o
caixes de dimensions superiors, líquids, puntes de cigars o altres matèries
enceses, i en general qualsevol acte que pugui malmetre-les.
b).- Pescar, rentar-se, banyar-se, rentar-hi animals o vehicles i enterbolir les
aigües de les fonts i estanys públics, així con alterar-ne la sortida de l´aigua.
c).- Trencar o malmetre l´ús de jocs infantils.
d).- Malmetre els arbres, jardineres i arbusts dels jardins i zones verdes,
talant-los, sotraguejant-los, tallant branques, fulles o flors, abocant-hi
líquids, o penjant-hi claus o grapes.
e).- Les infraccions previstes en l´apartat anterior, estan sancionades amb
multa de 30 a 200 euros, per ser considerades com a infracció lleu.

CAPITOL V.- DE LA BENEFICÈNCIA LOCAL I LA MENDICITAT

Article 10
1. La Corporació Municipal i les seves autoritats, dins els límits de la seva
competència i segons els mitjans de que disposin, atendran i auxiliaran a
les persones desvalgudes que resideixin permanentment en el terme
municipal previ informe de l´Assistent/a Social.
2. L´Ajuntament facilitarà l´assistencia mèdico-farmacèutica a les persones
o famílies que ho necessitin, residents al terme municipal, d´acord amb
les disposicions vigents, sempre que manquin de dret als beneficis
d´assistència sanitària de la Seguretat Social.
3. No es permetrà la mendicitat pública i serà evitada per part dels poders
públics

CAPITOL VI.- CONSUMICIÓ DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES I DEAMBULACIÓ
PEL TERME AMB SÍMPTOMES D´EMBRIAGUESA
Article 11
Queda prohibida la consumició de begudes alcohòliques en tot el terme
municipal fora dels establiments autoritzats. El fonament d´aquesta disposició
és la finalitat de protegir tant la població del municipi com les pròpies persones
consumidores d´aquestes begudes.
Article 12
Aquells que circulin pel terme amb mostres evidents d´embriaguesa i molestant
el veïnat o provocant situacions d´alteració de l´ordre públic, es considerarà
que cometen infracció greu i seran sancionats amb multa de 90 a 150 euros.
Article 13
Tanmateix, el que disposa l´article anterior és d´aplicació a totes aquelles
persones que provoquin situacions d´alteració de l´ordre públic, com a
conseqüència de la consumició de substàncies psicotròpiques o drogues.

CAPITOL VII.- ORDRE PÚBLIC I TRANQUIL.LITAT CIUTADANA

Article 14
Queda prohibit alterar l´ordre i la tranquil·litat pública amb escàndols, baralles ,
tumults i altres actituds molestes. La infracció de l´anterior prohibició es
sancionarà com a una infracció lleu amb multa de 30 a 200 euros.
Article 15
1. Llevat de casos molt especials, no es consideraran molestes les sortides
de fums procedents de l´ús normal de les xemeneies dels habitatges, si
bé hauran de dotar-se dels elements correctors necessaris per evitar
molèsties als veïns.

2. No es consideraran tampoc com a molestes aquelles emanacions
innòcues o les necessàries pel normal desenvolupament tant de
l´activitat industrial com d´altres de particulars, que s´adeqüin a la
normativa vigent en la matèria.
CAPITOL VIII.-UTILITZACIÓ D´APARELLS DE REPRODUCCIÓ SONORA I/O
INSTRUMENTS MUSICALS O ACÚSTICS
Article 16
1. L´ús d´aparells de ràdio, televisió, altaveus i/o instruments musicals o
acústics haurà de moderar-se per evitar molèsties innecessàries al
veïnat, sobretot en les hores destinades al descans nocturn.
2. Les excepcions per raó de festes populars, balls, concerts o altres actes,
seran autoritzades al seu moment per l´Alcaldia, previa petició per escrit
dels interessats.
3. L´Alcaldia podrà fixar i limitar l´horari d´aquestes celebracions.
4. La infracció de qualsevol de les prohibicions anteriors serà sancionada
com a infracció lleu, amb la corresponent multa de 30 fins a 200 euros.

CAPITOL IX ANIMALS DOMESTICS
Article 17

1. 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. Als esmentats efectes la tinença
d´animals domèstics queda subjecte per part dels propietaris o
posseïdors a l´adopció de les mesures necessàries per tal d´evitar que
constitueixin perills físics o sanitaris o generin molèsties als veïns i /o
ciutadans derivades del seu soroll.

2. Els poseeidors de gossos hauran de tenir-los censats en el registre
d’aquest ajuntament.

3. Es sancionaran com a infracció lleu, amb la conseqüent imposició de
multa de 30 fins a 200 euros:
a).- Donar aliments als animals domèstics a la via pública.
b).- Les molèsties per sorolls que produeixin els gossos.
c).- Deixar el gos lliure a la via pública, en parcs, o jardins sense vigilancia o
d´un responsable.
d).- Embrutir amb deposicions dels animals esmentats recintes.
e) .-No tenir censats els gossos com animals de companyia

4. Es sancionaran com a infracció greu, amb multa de 200 fins a 400 euros,
els següents supòsits:
a).- El manteniment dels animals sense alimentació o en condicions
higièniques o sanitàries inadequades.
b).- La no vacunació antirràbica dels gossos de més de 6 mesos.
c).- L´enverinament d´animals en tot el terme municipal.
5. Es considerarà greu la infracció consistent en deixar que un gos o
animal causi danys a les persones o a les coses, i es sancionarà amb una
multa de 200 a 400 euros, si es considera necessari, amb el sacrifici de
l´animal, independentment de les accions judicials
civils que
procedeixin.
CAPITOL X.- CARREGA i DESCARREGA
Article 18

1 . Les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, la manipulació de
caixes, contenidors i materials de construcció s´adequaran a l´horari fixat
per l´Alcaldia, per a l´exercici d´aquestes activitats i s’haurà de demanar
l’oportú permís d’ocupació de via pública quan es faci fora dels espais
destinats a aquest ús.
3. La vulneració del que s´estableix a l´apartat anterior serà sancionat com
a infracció lleu, amb multa de 30 euros fins a 200 euros.
CAPITOL XI.- ACCIONS NO PERMESES CONTRA LA POBLACIÓ MUNICIPAL I
ELS SEUS BÉNS
Article 19
1. Queda prohibit:
a).- Mofar-se i/o maltractar a les persones que es trobin en la localitat,
especialment si es tracta d´ancians o de disminuïts físics o intel.lectualment.
b).- Hostilitzar o maltractar els animals.
c).- Provocar o causar perjudicis als arbres, parterres, plantacions, cultius,
jardins i similars, ja siguin públics o privats.
d).- Causar destrosses o embrutir els edificis públics o privats, tanques,
closos o parets divisòries, bancs i fonts públiques, fanals d´enllumentat o
llums públics, conduccions d´aigua, pals d´electricitat o telèfon, així com, en
general, tots els béns o serveis tan públics com privats.
e).-Impedir la celebració de festes, desfilades, processons o actes religiosos,
així com d´altres activitats, degudament autoritzades, o provocar molèsties
als assistents o organitzadors de les mateixes.
f).- Elevar globus que puguin produir incendis o llençar coets, petards i , en
general, focs d´artifici, sense prendre les mesures necessàries per evitar
accidents o molèsties a les persones o causar danys en les coses.
g).- Encendre foc en terrenys on hi hagi matolls, arbres o arbustos sense la
deguda autorització per fer-ho.
h) Acudir a llocs públics amb el tors o cos descobert .

En general, i amb independència de les accions judicials que procedissin la
infracció dels preceptes establerts en els anteriors apartats, seran sancionats
com a infracció greu, amb la corresponent sanció de 200 a 400 euros,
atenent les circumstàncies de cada cas.
2. Quan siguin menors o incapaços el que causin aquestes pertorbacions o
d´altres previstes en les ordenançes, en seran civilment responsables els
seus pares o tutors.
3. L´Alcaldia podrà ordenar que siguin retirats del terme municipal, els
anuncis, cartells, plaques o emblemes que continguin ofenses o
molèsties per les Autoritats o per altres persones determinades.
4. Durant les campanyes electorals s´autoritzaran només aquells llocs
especialment habilitats per a tal fi sota l´especial coordinació de les
juntes legalment constituïdes.
CAPITOL XII.- DE L´ESTABLIMENT DE CAMPAMENTS I CÀMPINGS
Article 20
1. Queda prohibida l´acampada lliure sense l´autorització, segons el cas,
del propietari del terreny i de l´Autoritat Municipal. Resta també prohibit
l´establiment de cabanyes o barraques en el terme municipal.
2. La infracció d´aquestes preceptes serà sancionat com a infracció greu,
amb la corrresponent multa de 200 a 400 euros.
Article 21
Per l´establiment de campaments o càmpings, a part de la llicència del
propietari del terreny, caldrà que es compleixin les disposicions de tipus
general que regulen la matèria en cada cas o moment.
CAPITOL XIII.- ÚS COMÚ ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA
Article 22
1. No s’ admetrà la publicitat mitjançant cartells, fulls volants, adhesius o
elements similars enganxats directament sobre edificis, murs i tanques,
en la via pública, els seus elements estructurals ni el mobiliari urbà,
excepte quan es tracti dels espais per a aquesta finalitat ( tal com les

columnes anunciadores o plafons). La infracció d´aquestes prohibicions
serà sancionadacom a infracció lleu, amb multa de 30 a 200 euros.
2. Es prohibeix així mateix el repartiment , l´escampament i el llançament
de tota mena de publicitat (fulls, programes i similars) a la via pública, la
seva col.locació a parabrises de cotxes o mitjançant procediments
similars, llevat autoritzacions de l´Alcaldia al respecte. La infracció
d´aquest precepte també es sancionarà dintre dels mateixos límits que
l´anterior.
Article 23: Comerç ambulant
1. Queda prohibit el comerç ambulant en tot el terme municipal (llevat de
les que setmanalment tenen auorització per fer-ho), en fires, festes
commemoratives i tradicionals i mercats i exposicions artesanals de
celebració periòdica regular, que es regiran per les ordenances
especifiques en la matèria.
Article 24 : Guals
1. L´accés de vehicles des de la via pública als locals o recintes, o a
l´inrevés, com a ús comú especial de béns de domini públic, estarà
subjecte a llicència municipal. S´entén com a gual tota modificació de
l´estructura de la vorada i del a vorera que calgui per facilitar aquest
accés. La placa senyalitzadora normalitzada de gual s´haurà de col.locar
en el lateral dret de la porta i a una alçada máxima de 2,2 metres sobre
el nivell de la vorera.
2. L´estacionament en guals correctament senyalitzats, ocupant l´espai de
reserva total o parcialment, es sancionarà amb multa de 30 a 200 euros.
Article 25 Ocupacions derivades d´obres
1. L´ocupació de la via pública derivada de les obres engloba els elements i
espais ocupats per tancament per a protecció, mitjants auxiliars de
construcció, maquinària d´obra, eines i materials.
2. Les llicències s´atorgaran i condicionaran en funció de la necessitat real
d´ocupar la via pública per fer l´activitat, l´oportunitat i la incidència en
l´ús comú general.
3. Les condicions de les llicències d´ocupació de la via pública inclouran
aspectes d´horari, espais concedits, condicions d´instal.lació o treball,
condicions de senyalització i de seguretat, i aspectes anàlegs.

Article 26.- De la neteja de la via pública com a conseqüència de l’ús comú
especial i privatiu

Normes d’aplicació general

1. Per a totes les activitats que puguin ocasionar l’embrutiment de la via
pública, qualsevol que sigui el lloc en què es desenvolupin, sense
perjudici de les llicències o autoritzacions que en cada cas siguin
procedents, s’exigeix als seus titulars l’obligació d’adoptar les mesures
adients per evitar-lo, de netejar la part de la via pública i els seus
elements estructurals que s’haguessin vist afectats, i de retirar els
materials residuals.
2. L’Ajuntament podrà obligar el titular de l’activitat a adoptar les mesures
adients per tal e minimitzar les molèsties derivades de l’execució de les
obres i reduir-les a les estrictament necessàries sempre que se’n
justifiqui la conveniència i sigui tècnicament i econòmicament viable.
3. L’Ajuntament podrà exigir una fiança en metàl.lic o un aval bancari per
l’import del servei subsidiari de neteja que previsiblement els
correspongui d’efectuar com a conseqüència de l’embrutiment produït
per la celebració de l’acte públic.
4. Els organitzadors d’actes públics al carrer seran responsables de
l’embrutiment que es produeixi al municipi com a conseqüència de la
seva celebració
Article 27. Obres i altres activitats
Mesures per prevenir l’embrutiment per obres realitzades a la via pública o en
espais que hi confronten. Per prevenir l’embrutiment, les persones que realitzin
obres a la via pública o en espais que hi confronten hauran de:

1. Impedir l’escampament i vessament d’aquests materials forma de
l’estricta zona afectada pels treballs, protegint-la mitjançant la col.locació
d’elements adients als voltants del enderrocs, les terres i els altres
materials sobrants de les obres. Enfront d’edificis o solars on es realitzen
obres, s’hi ha de col.locar una tanca opaca.
2. Mantenir sempre netes i exemptes de tota mena de materials residuals
les superfícies immediates als treballs.

3. Per evitar la caiguda de materials o eines a la via pública, prèvia llicència
municipal, s’hauran d’utilitzar bastides amb visera protectora o sortint de
protecció. També s’haurà de protegir la caiguda de materials amb la
col.locació d’una xarxa o una lona opaca.
4. Els materials d’enderroc dels edificis no poden ser llançats al carrer des
de dalt, sinó que s’ha de fer de manera protegida, per exemple amb tubs
que aboquin a un contenidor amb una lona opaca i mullanat-los
periòdicament per evitar l’embrutiment de la via pública i molèsties o
danys a persones o coses.
5. Els materials han de col.locar-se i preparar-se a dins de l’obra. En cas
que no sigui possible s’haurà de sol.licitar el preceptiu permís municipal
per poder ocupar la via pública. Si és necessari s’haurà de protegir el
paviment amb plàstic o lona per evitar l’embrutiment.
6. S’hauran de prendre totes les mesures per no provocar pols, fums ni
altres molèsties.
Article 28. Residus d’obres. 1. Els residus s’han de dipositar en els elements de
contenció previstos en l’Ordenança específica en la matèria.

Article 29. Transport, càrrega i descàrrega de materials. Els conductors dels
vehicles que puguin embrutar la via pública hauran d’adoptar totes les mesures
necessàries per evitar-ho. En el cas que la càrrega, el combustible, els líquids
de greixar, el fang o altres materials de les rodes embrutin la via pública o
altres elements, s’hauran de netejar immediatament i reparar els danys que
s’hagin pogut causar, d’acord amb les instruccions dels serveis tècnics
municipals.

Article 30. Infraccions. Constituirà infracció greu la vulneració de les
prohibicions o mandats continguts als articles 26, 27, 28, i 29 d’aquesta
Ordenança, a més dels comportaments següents:

1. Desatendre els requeriments municipals per cessar l’activitat que origina
l’embrutiment o l’emissió de pols, fums o altres elements que causin
molèsties.
2. Desatendre els requeriments municipals per a la correcció de les
deficiències observades que causen l’embrutiment o l’emissió de pols,
fums i altres elements que causin molèsties.

3. Desatendre els requeriments municipals per procedir a la neteja de la
part de la via pública i els seus elements estructurals que s’haguessin
vist afectats, o per retirar els materials residuals.
4. No adoptar les mesures adients per evitar l’embrutiment o l’emissió de
pols, fums o altres elements que causin molèsties a la via pública i els
seus elements.
5. Incomplir les condicions fixades en les llicències per evitar l’embrutiment
o l’emissió de pols, fums i altres elements que causin molèsties.
6. Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació
sol.licitada per les autoritats competents en el compliment de les seves
funcions, i també subministrar informació o documentació falsa,
inexacta, incompleta o que indueixi a error, implícitament o
explícitament.
CAPITOL XIV. RÈGIM SANCIONADOR
Article 31
Constitueixen infracció administrativa d´aquesta Ordenança les accions i
omissions que representin vulneració dels seus preceptes, tal com apareixen
tipificats en els diferents artícles de desenvolupament.
Article 32

Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que les
cometin a títol d´autors o coautors.
Aquesta responsabilitat es podrà estendre a aquelles persones que per llei se´ls
atribueixi el deure de preveure la infracció administrativa comesa per uns altres.
De les infraccions relatives a actes subjectes a llicència que es produeixin sense
la seva obtenció o amb incompliment de les seves condicions, en seran
responsables les persones físiques o jurídiques que en siguin titulars de la
llicència i , si aquesta no existís, la persona física o jurídica sota la relació de
dependència de la qual, actuï l´autor material de la infracció.
Article 33 Classificació de les infracions i de la seva sanció
Les infraccions administratives d´aquesta Ordenança es classifiquen en lleus,
greus i molt greus.
Les sancions derivades de les infraccions administratives tindran la naturalesa
de multa i s´imposaran d´acord amb la següent escala:

-

Infraccions lleus: de 30 a 200 euros.
Infraccions greus: de 200 fins a 400 euros.
Infraccions molt greus: de 400 fins a 600 euros.

La classificació de la infracció i la imposició de la sanció hauran d´observar la
deguda adequació als fets, i es tindran en compte per això els següents criteris
d´aplicació:
a).- L´existència d´intencionalitat o reiteració.
b).- La naturalesa dels perjudicis ocasionats.
c).- La reicidència, per comissió en el termini d´un any de més d´una infracció
de la mateixa naturalesa.
d).- La trascendencia social.
La imposició de les sancions serà compatible amb l´exigència a l´infractor de la
reposició de la situació alterada al seu estat originari, així com la indemnització
pels danys i perjudicis causats pels fets sancionats.
Article 34
Les infraccions que disposa l’ordenança serán qualificades de lleus, greus i molt
greus.
Seran catalogades com a infracccions lleus aquelles que així ho tinguin
expressament establert i aquelles conductes assenyalades com a prohibides
en l’ordenança i no especificament tipificades com a infraccions greus o molt
greus.

Les greus i molt greus vindran expressament catalogades com a tals en la
present ordenança

Art 35
Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys; les greus al cap de
dos anys i les lleus al cap de sis mesos.

Aquests terminis començaran a comptar a partir del dia en què la infracció
s´hagués comès.
Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran al cap de tres anys;
les imposades per faltes greus al cap de dos anys i les imposades per faltes
lleus al cap d´un any.
Aquests terminis començaran a comptar des del dia següent a aquell en què
hagués adquirit fermesa en via administrativa la resolució per la qual es va
imposar la sanció.
Si transcorreguts sis mesos de la iniciació del procediment sancionador no hi
hagués resolució expressa i definitiva s´iniciarà el termini de 30 dies per a la
caducitat de l´expedient i l´arxiu de les actuacions.
Aquests terminis s´interposaran en el súposit que el procediment s´hagués
paralitzat per alguna causa imputable als interesats o perquè els fets hagin
passat a la jurisdicció penal.

Les sancions per infraccions previstes en aquesta ordenança no es poden
imposar si no en virtut de la incoació del corresponent expedient sancionador
que es tramitarà d’acord amb el que preveu el marc normatiu vigent (Llei
30/1992 de les administracions públiques, R.D. 1398/1993 que aprova el
reglament sancionador i disposicions concordants).

Seran responsables de la comissió d’infraccions les persones, físiques o
jurídiques, que, per acció o omissió, contravinguin allò que segons la present
ordenança es considera infracció

Si l’actuació realitzada per l’infractor suposa risc potencial per la salut de les
persones, pel medi ambient, o per qualsevol dels bens jurídics emparats per la
legislació penal o implica una manifesta desobediència de les de l’autoritat local,
l’Administració municipal cursarà la corresponent denúncia davant la jurisdicció
ordinària i, si s’escau, en donarà compte al Ministeri Fiscal.

Article 36 Mesures cautelars
L´òrgan comptent per a la incoació del procediment sancionador pot adoptar,
mitjançant resolució motivada, les mesures cautelars de caràcter provisional
que siguin necessàries per al abona finalitat del procediment, evitant el
manteniment dels efectes de la infracció i impulsant les exigides pels interessos
generals.
En aquest sentit podrà acordar la suspensió de les activitats que es realitzin
sense llicència i la retirada d´objectes, materials, utensilis o productes amb que
s´estigués generant o s´hagués generat la infracció.
Aquestes mesures les podrà adoptar per la prefectura de la policia local un cop
formulada la preceptiva denuncia i hauran de ser mantingudes, modificades o
aixecades per l´òrgan que incoï el procediment.
Article 37 Competència i procediment.
La competència per a la incoació dels procediments sancionadors objecte
d´aquesta Ordenança i per a la imposició de sancions correspon a l´alcalde,
que la pot delegar als membres de la corporació mitjançant l´adopció i
publicació de la corresponent disposició de caràcter general.
La instrucció dels expedients ha de correspondre al regidor o funcionari que es
designi en la reolució d´incoació.
S´utilitzarà amb preferència el procediment abreviat i en la seva tramitació es
podrà acumular l´exigència, si s´escau, a l´infractor de la reposició al seu estat
originari de la situació alterada per la infracció i la determinació de la quantia a
què ascendeix la indemnització pels danys i perjudicis causats al domini públic,
als edificis municipals, l´arbrat i el mobliari urbà.
La indemnització per danys i perjudicis causats es determinarà, si no
s´acumulés, en un procediment complementari, amb audiencia del responsable.
En tots els casos serviran de base per a la determinació les valoracions
realitzades pels Serveis Tècnics Municipals.
Les resolucions administratives donaran lloc segons els supòsits, a l´execució
subsidiària i al procediment de constrenyiment sobre el patrimoni o a deixar
expèdita la via judicial corresponent.
Quan els danys i perjudicis s´ocasionessin a béns i instal.lacions de caràcter no
municipal, amb independència de la sanció administrativa que pogués
correspondre pels fets, es podran facilitar als titulars dels béns o drets els
antecedents dels fets i la seva quantificació per si desitgessin acudir a la via
judicial.

Article 38
Determinada la responsabilitat administrativa de l´infractor i assenyalada la
multa podrà convenir-se de forma voluntaria la substitució de la quantia de la
indemnització per danys i perjudicis als béns, les instal.lacions, els arbres i el
mobiliari urbà de la titularitat municipal, per la realització física dels treballs que
requereixi la reaparació del dany i la recuperació del seu aspecte anterior.
En aquests supòsits els materials necessaris seran facilitats per l´Ajuntament i
les quanties de les multes podran reduir-se.

CAPITOL XV.- DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES SOBRE LA CIRCULACIÓ DE
VEHICLES.
CIRCULACIÓ PER LES VIES PÚBLIQUES
Article 39
Es consideraran amb caràcter general com a infraccions sobre la circulació de
vehicles en tot el terme municipal, les següents:
a).- Conduir de forma negligent. Es sancionarà amb multa fins a 300 euros, si
es condueix de forma temeraria, i sense perjudici que el pugui ser constitutiu
d´infracció penal, la conducta es sancionarà amb multa de fins a 600 euros.
b).- Circular en sentit contrari a l´estipulat, ja sigui per una plaça, glorieta, o
qualsevol irregularitat similar, es sancionarà amb una multa de 300 euros.
c).- Realitzar canvis de direcció, efectuar canvis de sentit, efectuar
avançaments, circular sense portar els llums encesos o qualsevol conducta que
impedeixi la correcta circulació sobre les vies públiques es sancionarà amb
multa de fins a 300 euros, que podrà ampliar-se fins a 600 euros, si s´ocasiona
perill als vianants o altres usuaris de la via.
SENYALITZACIÓ
Articles 40
Els senyals preceptius col.locats a l´entrada del terme municipal, regeixen per a
tot el seu àmbit territorial, excepte la senyalització específica per a cada tram
de carrer. Els senyals dels agents de policia prevaldran sobre qualsevol altre.
Article 41

L´Ajuntament procedirà a la retirada immediata de tota aquella senyalització
que no estigui degudament autoritzada o no compleixi les normes en vigor.
L´Ajuntament podrà autoritzar senyalitzacions que estiguin normalitzades.
Article 42
Es prohibeix la col.locació a la via pública de qualsevol obstacle o objecte que
pugui destorbar la circulació de vianants o vehicles, Les despeses que produeixi
la retirada dels obstacles seran a càrrec de l´infractor.
Article 43
Les infraccions relacionades amb els anteriors preceptes es sancionarà com
infracció greu així com :

-

No obeir el senyal de la circulació prohibida
No obeir un senyal de prohibició o restricció amb perilIncomplir l´obligació establerta per un senyal

CAPITOL XVI.- VEHICLES ABANDONATS
Article 44
Es podrà considerar que un vehicle està abandonat quan:
1. Estigui estacionat per un període superior a una setmana en el mateix
lloc.
2. Presenti desperfectes o un estat que permeti presumir racionalment una
situació d´abandó o impossibilitat de circular pels seus mitjans.
Article 45
1. Els vehicles abandonats seran rtirats i les despeses corresponents seran
a càrrec del titular.
2. La retirada del vehicle presumiblement abandonat, però correctament
estacionat, necessitarà el previ requeriment al seu titular.
3. En tot cas, la retirada del vehicle es notificarà al seu titular amb
apercebiment de que , transcorreguts 30 dies sense retirar-lo, es

procedirà a l´execució de les despeses de dipòsit per via de
constrenyiment administratiu.

Article 46
1. Les infraccions a les disposicions d´aquesta Ordenança en matèria de
circulació, seran sancionades per l´Alcalde o le regidor en qui delegui,
amb multa d´acord amb les quantitats previstes en aquesta Ordenança.
2. La quantia de la multa en cada cas serà fixada atenent a la gravetat de
la infracció, d´acord amb el que disposa aquesta Ordenança i la Llei
sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.
3. El procediment sancionador, règim de recursos d´execució de sancions,
serà també el contemplat a la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat viària.

