
Esborrany de l’ordenança de civisme i 
convivència del Palau d’Anglesola 

 

INTRODUCCIÓ 

 
En un context d'heterogeneïtat creixent, la convivència requereix d’una atenció          
extraordinària. És responsabilitat de l’Ajuntament, com institució propera i implicada          
directament a la vida quotidiana de la ciutadania, dedicar els recursos pertinents perquè la              
cohesió social i la igualtat de les persones arrelin profundament, enmig de la diversitat i el                
creixement que ha de ser cívic i exemplar a ulls de les noves generacions.  
 
La població del Palau d’Anglesola és activa i participativa, compta amb una intensitat             
d'interaccions, propostes, iniciatives i vivències que fan del municipi un espai de riquesa, un              
engranatge participatiu preciós. El civisme es basa en el respecte a les persones de la               
comunitat i a les coses compartides, per tant, l’ordenança que esteu llegint té l’objectiu que               
el Palau d’Anglesola continuï sent un poble afectuós i un lloc on viure harmoniosament.  
 
El respecte és el valor més preuat en les relacions personals, també veïnals, i així seguirà                
sent en la vida als nostres carrers. Aquestes relacions entre ciutadania, entitats i             
l’administració, entengueu l’Ajuntament, ha de continuar mantenint-se en un context          
d’escolta mútua i empàtica. 
 
L’Ordenança no emfatitza en prohibicions, sancions o limitacions, que hi són, però sense             
ser protagonistes, sinó que regula els comportaments incívics o insolidaris per evitar que es              
repeteixin. Davant d’actituds incíviques la resposta serà socioeducativa, prioritzant         
actuacions preventives, educadores i reparadores, destinades a concebre el respecte pels           
drets dels altres. Només quan fracassin aquestes mesures es procedirà a la sanció             
administrativa. 
 
La creació d’aquesta norma no hauria estat possible sense la participació de            
palauanglesolines i palauanglesolins de totes les edats, que heu dedicat temps i energia             
perquè viure i conviure al Palau d’Anglesola continuï sent un tresor a protegir, perquè la               
tasca d’elaborar i preservar aquesta ordenança no serà completa si no ens la fem nostra,               
totes i tots els que estimem el poble.  
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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS  
CAPÍTOL I. Objecte i àmbit d’aplicació́  

Article 1. Finalitat i objecte  

1. La finalitat d’aquesta Ordenança  és el manteniment d’un clima de civisme, de convivència 
social i respecte mutu que fomenti les relacions solidàries, tolerants i respectuoses entre les 
veïnes i veïns, determinant mecanismes per corregir o reparar en primer lloc i, si s’escau, 
sancionar les actituds incíviques, negligents o irresponsables que deterioren la qualitat de 
vida,  o malmeten bèns públics o privats. 

2. L’objecte d’aquesta Ordenança  és regular l’activitat de les persones físiques i jurídiques 
que es desenvolupa principalment a la via pública i a altres espais i serveis de domini públic, 
o que transcendeixen l’àmbit estrictament privat, mitjançant la modulació o limitació de 
determinats tipus de comportaments, per tal d’aconseguir el benestar col·lectiu i possibilitar la 
convivència ciutadana. 

Article 2. Fonament legal  

El fonament legal d’aquesta Ordenança és, en primer lloc, l’aplicació́ dels principis constitucionals i el 
desenvolupament del principis continguts en el vigent Estatut d’Autonomia de Catalunya en el text 
contingut en la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol. La fonamentació́ legal immediata d’aquesta 
Ordenança rau en la vigent normativa de règim local, essencialment concretada en la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC), així́ com els 
reglaments que les desenvolupen. Són igualment fonament i eina d’interpretació́ d’aquesta 
Ordenança la resta de normativa de règim local aplicable, la normativa de procediment administratiu 
comú́ i específic i la normativa sectorial a la qual es fa referència de forma directa o indirecta en el 
present articulat.  

Article 3. Àmbit d’aplicació́ 
 

1. L’Ordenança serà̀ d’obligat compliment en tot el terme municipal del Palau d’Anglesola. 
2. Les determinacions regulades en aquesta Ordenança afecten:  

a. La ciutadania en general, siguin veïns, treballadors, transeünts o visitants del 
municipi, pel fet de ser usuaris de la via, espais, béns i serveis públics  

b. Les persones titulars i usuàries d’espais privats, pel que fa al comportament 
necessari per tal de mantenir la neteja, salubritat, seguretat i ornat del poble i, en 
general, a les qüestions que afecten la via, els espais, els béns i els serveis públics, 
la ciutadania i l’interès general local. 

3. Les normes d’aquesta Ordenança s’aplicaran:  
a. Per analogia, és a dir, davant d’una realitat social que és dinàmica i canviant, 

s’aplicarà també l’Ordenança basant-se en la semblança de casos similars, en 
aquells casos que no es troben expressament regulats i que, per la seva naturalesa, 
estiguin compresos en aquest text normatiu. 

b. Supletòriament, és a dir, en cas d'absència de norma per determinades situacions, 
es regirà per normatives estatals, autonòmiques o locals.  
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Article 4. Objectiu de les limitacions i prohibicions  

Les limitacions i prohibicions contingudes en aquesta Ordenança s’estableixen amb la finalitat que el 
comportament de les persones tingui com a frontera la pertorbació, o perill greu de pertorbació, de la 
tranquil·litat, la seguretat i la salubritat del poble, i el respecte als drets i béns de la resta. 
 

Article 5. Difusió i comunicació 
 

1. L’Ajuntament farà conèixer el contingut íntegre d’aquesta Ordenança a tota la ciutadania del 
municipi a través de les següents accions: 

a. Repartiment a domicili de l’Ordenança en format de revista. 
b. Publicació i actualització de l’Ordenança a la web corporativa.  

2. També es comunicarà a través de les publicacions legalment preceptives.  
 

Article 6. Obligació de compliment i col·laboració ciutadana  
 

1. Per part de la ciutadania: 
a. El desconeixement d’aquesta Ordenança no n’eximeix del seu compliment.  
b. En el marc del deure general de col·laboració, la ciutadania té l’obligació de posar 

immediatament en coneixement de l’Ajuntament les presumptes infraccions 
d’aquesta Ordenança que presenciïn o de les quals tinguin coneixement cert, i també 
d’aportar les proves (testimonis, audiovisuals …) que hagin pogut obtenir.  

2. L’Ajuntament ha d’atendre les reclamacions, denúncies o suggeriments de les persones i 
exercir les accions escaients en cada cas. 

  

Article 7. Intervenció administrativa  
 
En l’àmbit de les seves competències, l’Ajuntament exercirà les funcions d’intervenció administrativa 
corresponents, sense perjudici de les competències que corresponguin a altres administracions 
públiques. 
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CAPÍTOL II. Drets i deures de la ciutadania. Principis de 
convivència  

Article 8. Drets dels ciutadans i ciutadanes  
 

1. Es reconeixen, a totes les ciutadanes i ciutadans del terme municipal, els drets regulats en 
aquesta Ordenança, sense perjudici de qualssevol altres que es determinin en la legislació 
vigent en aquesta matèria. Totes les persones tenen el dret d’actuar amb plena llibertat. 
Tanmateix, l’Ajuntament té la potestat de limitar-la quan la seva expressió vulneri el dret de 
llibertat dels altres o sigui contrari a la dignitat de les persones. La ciutadania té dret que es 
respecti la seva integritat i la dels seus béns. 

 
2. De conformitat amb allò previst en la Llei Reguladora de les bases de règim local, la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 39/2015 i la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, les 
ordenances i reglaments municipals i la resta de normativa de règim local vigent, totes les 
ciutadanes i ciutadans del terme municipal tenen dret a: 

a. Ser electors i elegibles, d’acord amb allò que disposa la legislació electoral. 
b. Participar en la gestió municipal d’acord amb allò que disposen les lleis i reglaments 

i, si escau, quan la col·laboració voluntària sigui sol·licitada per l’Ajuntament. 
c. Utilitzar, d’acord amb la seva naturalesa, els serveis i els espais públics municipals. 

L’Ajuntament ha de garantir el dret de les persones amb mobilitat reduïda per 
disminució física a accedir als serveis públics i espais públics sense obstacles ni 
barreres arquitectòniques. 

d. Exigir la prestació i, si s’escau, l’establiment dels serveis públics municipals, quan la 
competència sigui municipal i de caràcter obligatori. 

e. Participar en les consultes populars convocades per l’Ajuntament o per iniciativa 
veïnal, d’acord amb allò previst a la legislació reguladora. 

f. Conèixer, en qualsevol moment, l’estat de tramitació dels procediments en els quals 
tinguin la condició d’interessats, i obtenir còpies dels documents que s’hi contenen. 

g. Identificar les autoritats i el personal al servei de la corporació, sota la responsabilitat 
dels quals es tramitin els procediments. 

h. Obtenir còpia registrada dels documents que presentin, que aportin conjuntament 
amb els originals. 

i. Utilitzar les llengües oficials en el territori català, d’acord amb allò que preveu la 
legislació reguladora. 

j. Formular al·legacions i aportar documents en qualsevol fase del procediment anterior 
al tràmit d’audiència, que han de ser tinguts en compte per l’òrgan competent en el 
moment de redactar la proposta de resolució. 

k. No presentar documents no exigits per les normes aplicables o que ja es trobin en 
poder de l’Ajuntament. 

l. Obtenir informació i orientació sobre els requisits jurídics i/o tècnics que les 
disposicions vigents imposin en els projectes, actuacions o sol·licituds que es 
proposin realitzar. 

m. Rebre tractament de respecte per part de les autoritats i del personal adscrit als 
diferents serveis de l’Ajuntament, els quals els han de facilitar l’exercici dels seus 
drets i el compliment de les seves obligacions. 

n. Accedir a la informació administrativa, registres i arxius a través de mitjans 
electrònics o presencials. 

o. Presentar reclamacions i interposar recursos contra els actes de l’Administració, de 
conformitat amb la legislació reguladora.  

p. Dret de relacionar-se amb l'Administració municipal a través de mitjans electrònics, 
presentar documents, fer tràmits i procediments i, en general, exercir els drets i les 
facultats que els reconeix l'ordenament jurídic administratiu, amb total validesa i 
seguretat, excepte en els casos en què una norma amb rang de llei estableix o 
infereixi la utilització d'un mitjà no electrònic. 
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q. Ésser rebuts en audiència, prèvia petició, per les autoritats municipals. 
r. Assistir a les sessions del Ple municipal i a les dels altres òrgans de govern que 

tinguin el caràcter de públiques, ja sigui presencialment o telemàticament, en cas que 
sigui possible. 

s. Dret a la confidencialitat i protecció de les seves dades personals i a la resta dels 
drets que li concedeix la normativa de protecció de dades. 

t. Conservar en format electrònic per part de l'Administració municipal els documents 
electrònics que formen part d'un expedient. 

u. Altres que es determinin legalment i els que pugui recollir la normativa municipal en 
les seves Ordenances i Reglaments. 

v. Gaudir dels espais públics en condicions adients d'higiene, seguretat ambiental, 
sonoritat i tranquil·litat, així com fer ús del mobiliari urbà conforme al seu destí en 
condicions d'ornat i seguretat idònies. 

w. Ser respectats en la manifestació pública de les seves creences i ideologia sempre 
que aquestes no se signifiquin com a contràries als drets emparats per la Constitució 
ni a la Declaració universal dels drets humans, i s'exerceixin amb les autoritzacions 
adients a cada cas. 

x. Gaudir en els espais privats d'uns estàndards de salubritat sonora, d'higiene i de 
respecte que assegurin la convivència i la tranquil·litat. 

y. Rebre un tracte respectuós i digne de la resta de persones. 
 

3. Els drets recollits a l’apartat anterior s’hauran d’exercir dins dels límits legals de les normes 
de procediment administratiu, amb respecte a les determinacions de la legislació de protecció 
de dades i de la resta de drets fonamentals. 

 
 

Article 9. Deures de les ciutadanes i ciutadans  
 

1. Totes les ciutadanes i ciutadans del terme municipal o visitants, i les i els titulars de béns 
ubicats al municipi, tenen els deures següents: 

a. Complir amb les obligacions que determinin les ordenances municipals, els bans 
dictats per l’Alcaldia i altres que es determinin legalment. 

b. Contribuir mitjançant les prestacions econòmiques i personals legalment previstes a 
la realització de les competències municipals. Els tributs s’han de satisfer en els 
períodes voluntaris que es determinin.  

c. Facilitar a l’Alcaldia, quan la legislació ho prevegi, les dades i estadístiques que els 
sol·licitin.  

d. Comparèixer davant de l’autoritat municipal, quan siguin requerits per disposició legal 
amb indicació del motiu de la citació.  

e. Complir amb les seves obligacions respecte al padró municipal d’habitants, d’acord 
amb allò previst a la normativa reguladora.  

f. Comunicar a l’Ajuntament les altes, baixes i/o modificacions dels seus béns, 
llogaters, establiments comercials i activitat econòmica de l’establiment, a fi de 
reflectir-ho en els padrons respectius.  

g. Facilitar a l’Administració, l’emissió d’informes, inspeccions i altres actes 
d’investigació, en els casos previstos per la llei. 

h. Proporcionar a l’Administració actuant dades que permetin identificar altres 
interessats que no hagin comparegut en un procediment.  

i. Comportar-se cívicament i complir l’Ordenança, per fer del poble un espai on 
poder-se desenvolupar socialment i humanament, tant la ciutadania com els visitants, 
de forma individual i col·lectiva. És a dir, evitar tota conducta que pugui posar en 
perill la convivència, que expressi una manca de respecte cap als altres o que 
contribueixi al deteriorament del poble en tot el seu terme.  

j. Utilitzar els serveis i procediments de l'Administració electrònica de bona fe i 
evitant-ne l'abús. 

7 



 

k. Identificar-se en les relacions administratives per mitjans electrònics amb 
l'Administració municipal, quan aquestes així ho requereixin. 

l. Respectar el dret a la privacitat, confidencialitat i seguretat i la resta dels drets en 
matèria de protecció de dades. 

m. Fer ús diligent dels espais públics i del mobiliari urbà, de forma que s’evitin accions 
que puguin generar situacions de risc o perill per a la salut i la integritat física de 
persones i béns. I s’evitin accions que puguin ocasionar danys o alterar el 
funcionament regular i l’estat del mobiliari urbà conforme al seu destí, o que en 
comportin la degradació visual o d’ornat. 

n. Respectar el lliure exercici dels drets reconeguts als altres vilatans i vilatanes en 
aquesta Ordenança i en la resta de normatives. 

o. Respectar la convivència, la tranquil·litat ciutadana, el medi ambient i la seguretat de 
les persones i evitar la comissió d‟actes que puguin deteriorar-los. 

p. Respectar la tranquil·litat i els estàndards ambientals de la convivència familiar o 
individual de la resta de ciutadans i ciutadanes, tot i desenvolupar-se en els espais 
privats. 

q. Altres que es determinin legalment o que pugui recollir la normativa municipal en les 
seves Ordenances i Reglaments.  

 

Article 10. Conductes i actituds cíviques  

1. La convivència ciutadana ha d’estar presidida pels principis de respecte, tolerància i 
solidaritat. L’Ajuntament del Palau d’Anglesola declara el seu rebuig a qualsevol tipus de 
violència entre persones i/o col·lectius. 

2. L’Ajuntament facilitarà̀ i incentivarà̀ totes les iniciatives que condueixin al debat, a l’intercanvi 
de parers i a la solució́ democràtica dels conflictes de convivència, sense perjudici de la 
interposició́ del corresponent recurs davant de la jurisdicció́ competent perquè̀, en darrer 
terme, prengui una decisió́. 

3. L’Ajuntament ha d’evitar, amb els mitjans al seu abast, qualsevol acte, individual o col·lectiu, 
que pugui destorbar el desenvolupament de les iniciatives individuals i/o col·lectives 
degudament autoritzades. 

4. L’Ajuntament incentivarà les accions, activitats o campanyes cíviques per part de les entitats i 
del teixit associatiu del Palau d’Anglesola, dotant de recursos logístics i/o econòmics, i 
constatant positivament iniciatives amb aquesta finalitat. 

5. L’Ajuntament impulsarà̀ i donarà̀ suport a les iniciatives ciutadanes destinades a promoure 
actituds de respecte a la dignitat humana. En particular, aquelles que proposin com a 
objectius assolibles la superació́ de la marginació́ social i/o econòmica de determinades 
persones o col·lectius. 

6. L’Ajuntament estimularà̀ el comportament solidari de la ciutadania a la via i espais públics, 
per tal que s’ajudi a transitar o orientar les persones que ho necessitin, perquè̀ tenen algun 
tipus de discapacitat motriu i/o sensorial o perquè̀ es troben en circumstàncies similars.  

7. L’Ajuntament fomentarà̀ actituds de civisme i cortesia pel que respecta a l'us dels béns 
municipals i a la mobilitat de la gent gran, embarassades o persones amb dificultats diverses. 

8. Cal evitar totes les actituds, individuals i/o col·lectives que atemptin contra la dignitat de la 
persona i vetllar perquè̀ no es vulneri la dignitat de tercers, de fet o de paraula, mitjançant 
insults, burles, molèsties intencionades, agressions o fets anàlegs, coacció́ moral psicològica, 
física o d’altra mena, especialment si van adreçades a les autoritats, dones, infants i 
persones grans o amb discapacitat.  
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9. Tots els ciutadans residents al Palau d’Anglesola, tant els nascuts en el nostre país com els 
provinents d’altres països, respectaran les tradicions de qualsevol cultura que conforma el 
teixit societari del nostre municipi, sempre que respectin els drets humans universals, i 
compliran amb el que estableixin les lleis i la resta de normativa. Pel bé de la cohesió de la 
comunitat, l’Ajuntament es compromet a treballar per la integració dels nouvinguts i 
nouvingudes a la vila facilitant la coneixença i la vivència de la cultura, llengua i tradicions 
palauanglesolines i catalanes. Com també dels valors assolits al llarg de la nostra història 
com a societat. 

10. L’autoritat municipal garantirà̀ el dret al respecte i perseguirà̀, de conformitat amb la legislació́ 
vigent, aquelles conductes que el violin. En especial, l’autoritat municipal promourà̀ la 
convivència i el respecte pels diferents grups ètnics, culturals i religiosos, a fi d’evitar actituds 
i comportaments racistes i xenòfobes. En aquest sentit, col·laborarà̀ amb les altres 
administracions per tal de protegir el dret al respecte en l’àmbit del seu terme municipal i 
promourà̀ una política coordinada de seguretat.  

11. L’autoritat municipal també́ evitarà̀ qualsevol actitud o comportament que vulneri el dret a la 
intimitat, a la convivència ciutadana pacífica, a la lliure elecció́ i a l’ús col·lectiu dels espais i 
béns públics. 

12. Qualsevol persona que conegui situacions de desprotecció de menors, com maltractaments, 
negligències, abusos o similars, ho ha de fer saber a l'autoritat judicial o a l'organisme 
competent. En aquest sentit podrà informar, immediatament, l'autoritat municipal, la qual 
adoptarà les mesures legals i/o de prevenció o protecció pertinents, i posarà el cas en 
coneixement dels Serveis Socials perquè l'estudiïn, l'analitzin, i adoptin les mesures 
corresponents. 

13. L'autoritat municipal ha de protegir i conduir al seu centre escolar o al seu domicili qualsevol 
infant que, durant l'horari escolar, sigui al carrer, i ho han de comunicar al servei municipal 
competent, perquè estudiïn el cas i, si s'escau, proposin les mesures més adients. 

14. Les persones menors d'edat abandonades i extraviades seran acompanyades a les 
dependències de l'Ajuntament i seran retingudes en custòdia a disposició dels seus pares, 
mares, tutors o tutores. L'autoritat municipal ha d'informar immediatament, fent servir els 
mitjans locals, del fet d'haver trobat un/a menor en aquestes condicions. 

15. És responsabilitat de pares, mares o tutors evitar que els nens i les nenes menors de vuit 
anys  transitin sols per les vies públiques. Tothom ha de facilitar la mobilitat segura i 
autònoma dels nens i les nenes si no van acompanyats, així com evitar que accedeixin a la 
calçada. 

16. En cas de produir-se alguna desgràcia i/o catàstrofe natural, l'Alcaldia podrà requerir l'ajut i la 
col·laboració personal i/o material, tant dels habitants, com dels col·lectius del terme 
municipal i, de manera especial, de qui, pels seus coneixements i aptituds, puguin ser de 
més utilitat per a la comunitat. En aquests casos, l'Alcaldia podrà disposar, si ho estima 
necessari, dels mitjans, públics i privats que puguin ser d'utilitat i d'aplicació a l'emergència 
decretada i els titulars quedaran obligats a la prestació ordenada.  

Article 11. Dret a la manifestació́, expressió́ i participació́.  

1. L’autoritat municipal facilitarà̀, amb els mitjans al seu abast, el lliure exercici dels drets de la 
ciutadania reconeguts a la legislació́ vigent i, en especial, el de manifestació́, expressió́ i 
participació́ en l’àmbit del municipi, sempre que es realitzi per mitjans lícits i amb 
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coneixement de l’autoritat governativa competent, respectant l’organització́ pactada en 
referència a horaris, itineraris i condicions específiques. 

Article 12. Ciutadania i autoritats municipals  

1. L’alcalde/essa és la màxima autoritat del municipi i per tant té la potestat de fer complir 
l’ordenança. Tanmateix pot delegar als regidors que, per la seva condició de càrrec electe, 
tenen l’obligatorietat de conèixer, però sobretot, aplicar la normativa quan sigui el cas.  

2. La ciutadania té l’obligació de seguir les indicacions que determinin les autoritats municipals 
o les contingudes en els bans i ordenances municipals. 

3. Les autoritats municipals i els membres dels serveis municipals tindran en tot moment un 
tracte de correcció́ i cortesia en les relacions amb les ciutadanes i ciutadans, als que 
auxiliaran i protegiran. En les seves intervencions proporcionaran la informació́ escaient 
sobre les causes i finalitats de les actuacions. Actuaran, i es regiran, pels principis de 
congruència, oportunitat i proporcionalitat en la utilització́ dels mitjans al seu abast, amb ple 
respecte a la dignitat i integritat de les persones afectades. 

4. Les autoritats municipals podran requerir, en l’exercici de les seves funcions d’investigació́ o 
prevenció́, la identificació́ de les persones i dur a terme les comprovacions adients, a la via i 
als espais públics o en el lloc del fet, sempre que el coneixement de la identitat de la persona 
sigui necessari per a l’exercici de les funcions de manteniment de l’ordre, de la protecció́ de 
la seguretat ciutadana o de la convivència pacífica.  

5. La ciutadania podrà̀ adreçar-se a les autoritats municipals per denunciar actes que considerin 
erronis o que atemptin contra la seva dignitat i/o integritat.  
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TÍTOL II. ÀMBITS DE SEGUIMENT I 
COMPORTAMENT DELS CIUTADANS  
CAPÍTOL I. Via pública 

Article 13. Definició́ de via pública  

Es consideren com a via pública i, per tant, de responsabilitat municipal, els passeigs, les avingudes, 
els carrers, les places, les voreres, els camins, els jardins, les zones verdes, les zones terroses, els 
ponts, els túnels per a vianants i altres béns de propietat municipal destinats directament a l’ús comú́ 
general de la ciutadania.  

S’exceptuen, pel seu caràcter no públic, les urbanitzacions privades, els passatges particulars, els 
patis interiors, els solars, les galeries comercials i similars, el manteniment d’higiene, salubritat, 
seguretat i ornat públic dels quals correspon a particulars, sigui la propietat única, compartida o en 
règim de propietat horitzontal. 

Article 14. Comportament general a la via pública  

1. La ciutadania té dret a comportar-se lliurement a la via i als espais públics del municipi  i a 
ser respectada en la seva llibertat. Aquests drets seran limitats pel que disposa la legislació́ 
aplicable, concretament en les disposicions sobre l’ús de la via, espais, béns i serveis 
públics, i pel deure de respectar les altres persones i els espais i béns privats i públics.  

2. La ciutadania en general té l’obligació́ d’usar la via, espais, béns i serveis públics de 
conformitat amb la destinació́ per a la qual van establir-se i de respectar la convivència i la 
tranquil·litat ciutadana, observant el degut civisme i evitant perjudicar els drets i els béns de la 
resta de persones.  

3. Ningú́ no pot, amb el seu comportament, menystenir els drets de les altres persones ni la 
seva llibertat d’acció́, ofendre les conviccions dels altres ni violar les pautes de respecte 
mutu, tolerància, llibertat i conservació́ de l’entorn, per la qual cosa, cal abstenir-se 
particularment de realitzar pràctiques abusives, arbitràries o discriminatòries o que comportin 
qualsevol tipus de violència.  

4. Són també́ actituds recomanables la neteja de les voreres en la longitud que correspongui a 
les façanes dels edificis per part dels propietaris i titulars de locals de negocis respectius, així́ 
com la recollida de la neu dels mateixos trams en cas de nevades intenses.  

5. En qualsevol cas es prohibeixen les següents actituds o accions:  
a. Rentar vehicles, canvis d’oli o altres líquids contaminants, o realitzar qualsevol tipus 

de reparacions de vehicles a la via pública.  
b. Situar o deixar abandonat a la via pública qualsevol tipus d’objecte que suposa algun 

risc per a les persones, perjudiqui l’entorn o bé impliqui una obstrucció́ en el trànsit 
de vianants i/o de vehicles.  

c. Accedir als edificis i instal·lacions públics fora del seu horari d’utilització́ o bé 
d’obertura, així́ com accedir a aquelles zones que no estiguin autoritzades.  

d. Pertorbar el descans nocturn dels veïns i veïnes amb qualsevol tipus de soroll o 
actuació incívica, com per exemple tocar timbres o llençar objectes. 

e. Estacionar vehicles: 
i. Damunt de les voreres impedint el pas dels vianants. 
ii. Al mig de la calçada impedint el trànsit d’altres vehicles. 
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iii. Davant dels guals. 
 

f. Deixar material al costat dels contenidors de recollida selectiva així com aquells 
objectes que haurien de ser portats a la deixalleria per part dels seus propietaris. 

g. El consum o venda de begudes alcohòliques a la via pública fora dels espais 
expressament habilitats i especialment quan provoquin molèsties a d’altres persones 
o es destorbi la tranquil·litat veïnal. 

h. Llençar a terra puntes de cigarret, closques de pipes, festucs..., embolcalls, 
ampolles, menjar o altres residus similars que embrutin la via. 

Article 15. Ocupacions de la via pública  

1. Tota ocupació́ de la via pública resta sotmesa a l’obtenció́ prèvia de la corresponent llicència 
o autorització́ municipal, sent requisit imprescindible assegurar que es compleixi la normativa 
legal a la qual es trobi subjecta i garantir l’observança de les previsions regulades a la 
normativa de protecció́ civil i als plans corresponents. 

2. Les corresponents ordenances i reglaments municipals, fixaran les condicions concretes en 
les quals es podrà procedir a ocupar la via pública i el procediment per l’atorgament de les 
preceptives llicències, autoritzacions o concessions.  

3. Les autoritzacions per ocupacions de la via pública podran ser revocades per raons d’interès 
públic, per raons de seguretat, per la realització de obres o la prestació de serveis o per 
altres causes justificades d’interès general. La revocació o retirada de l’autorització només 
generarà dret a indemnització quan així estigui previst en la legislació vigent.  

4. En cas extraordinari i urgent, totes les activitats cíviques i polítiques, de caràcter puntual i no 
comercial, es comunicaran immediatament a l’Ajuntament, als efectes oportuns.  

5. En carrers on hi hagi trànsit rodat es podrà ocupar, com a màxim, la via pública en una 
amplada de 1,80 m. des de la vorera. Així mateix s’haurà de deixar, en tot cas, un pas de 90 
cm pel pas de vianants. Aquestes ocupacions i espais per als vianants s’hauran de 
senyalitzar adequadament a càrrec del peticionari.  

6. Els titulars d’establiments ubicats a la via pública, com ho poden ser fires o mercadals, resten 
obligats a deixar l’espai ocupat en perfecte estat, és a dir, de la mateixa manera que l’han 
trobat en arribar. 

7. Es prohibeix perforar la via pública o fer actuacions similars sense la prèvia autorització de 
l’ajuntament. 

Article 16. Conservació i reparació de la via pública  

1. Correspon a l’Ajuntament vetllar per l’estat de conservació de les vies públiques de titularitat 
municipal i dels elements que les conformen, i especialment aquelles que degut al seu estat 
deficient, causen molèsties o perjudicis a la ciutadania, com ara: voreres, rajoles o 
llambordes en mal estat. Cap persona no pot executar treballs que comportin modificacions 
de la via pública o del seu mobiliari sense permís exprés o encàrrec de l’Administració.  

2. Les persones, les companyies de subministrament o els promotors d’obres d’edificació que 
siguin autoritzats a fer obres a la via pública, als solars o edificis limítrofs amb la via pública o 
que siguin autoritzades a ocupar algun espai, han de portar a terme les reparacions 
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escaients i han de reposar els elements afectats, seguint les indicacions i sota la supervisió 
dels serveis municipals corresponents, de conformitat amb les prescripcions contingudes a 
les Normes d’Urbanisme del Palau d’Anglesola, i la resta de normativa concordant, així com 
en les condicions fixades en la corresponent llicència.  

Article 17. Regulació de la publicitat  

1. L’objecte principal serà regular la publicitat directa i reduir les molèsties que la bustiada pot 
provocar als ciutadans. 

2. Només podran exercir aquesta activitat les empreses de distribució de material publicitari 
legalment constituïdes, el consistori i entitats del municipi, sense perjudici de l’excepció de la 
propaganda electoral i institucional.  

3. La publicitat serà dipositada a l’interior de les bústies dels ciutadans i/o en aquells espais que 
els veïns o les comunitats de propietaris hagin disposat per a la seva col·locació. Igualment 
resta prohibit repartir publicitat a la via pública o als vestíbuls dels habitatges.  

4. Tot el material publicitari repartit haurà de portar en lloc visible una identificació de l’empresa 
distribuïdora; en la seva absència es responsabilitzarà subsidiàriament a l’empresa 
anunciant.  

5. Les empreses distribuïdores hauran d’abstenir-se de dipositar la publicitat en aquelles bústies 
on els propietaris indiquin expressament la voluntat de no rebre’n.  

6. El material publicitari, un cop usat, tindrà la consideració de residu reciclable. Les empreses 
de distribució de material publicitari a les bústies aconsellaran als seus clients incloure en la 
seva publicitat missatges d'educació ambiental i molt expressament, la necessitat de 
dipositar el material publicitari, un cop usat en els contenidors especials de paper ubicats al 
poble amb la finalitat de garantir-ne el seu reciclatge. 
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CAPÍTOL II. Parcs, jardins i edificis municipals  

Article 18. Definició d’espais municipals  

És objecte d’aquest capítol la defensa dels espais públics municipals, tant els que estan plantats 
(parcs, jardins i plantacions de tota mena) com els que es dediquen principalment al lleure i a 
l’esbarjo (zones de joc, esportives, etc), així com també els edificis de titularitat municipal.  

Article 19. Utilització d’espais municipals  

1. La ciutadania ha d’actuar cívicament i respectar els béns, serveis i edificis públics, que ha 
d’utilitzar d’acord amb la seva naturalesa, i ha de respectar sempre el dret que la resta de 
ciutadanes i ciutadans posseeixen també per al seu gaudiment.  

2. La utilització dels parcs i jardins és pública i gratuïta, tret d’aquelles instal·lacions que 
l’Ajuntament autoritzi o dediqui a un ús especial, mitjançant les condicions pertinents.  

3. Les persones usuàries de parcs i jardins hauran de:  

a. Respectar l’arbrat, les plantes i les instal·lacions existents, evitant qualsevol mena de 
desperfectes i brutícia.  

b. Seguir una conducta que no perjudiqui els drets i els béns de la resta de persones 
usuàries.  

c. Atendre les indicacions contingudes en els rètols informatius i avisos corresponents i 
les que puguin formular els gestors, guardes i agents de l’autoritat.  

d. Respectar el dret de les altres persones usuàries al descans i tranquil·litat que es 
busca en aquests espais, per la qual cosa s’evitarà l’ús d’aparells, sonors o de joc, 
que puguin destorbar aquesta tranquil·litat.  

e. Els propietaris d’animals de companyia no podran portar-los, en cap cas, sense que 
estiguin lligats adequadament i, aquells que per les seves característiques sigui 
obligat, amb el morrió.  

f. Els jocs amb pilota estan subjectes al principi general de prudència i respecte a les 
persones i als béns, i evitar els espais on és incompatible amb altres usos. 

4. En les nits de festes i revetlles, l’Ajuntament fixarà les condicions especials per al l’ús de 
l’accés a aquests espais, si escau. D’altra banda, l’Ajuntament autoritzarà, si escau, l’ús dels 
espais públics per a festes, celebracions i altres actes lúdics i/o esportius. Prèviament a 
l’autorització, l’Ajuntament ho comunicarà, amb la suficient antelació, als veïns afectats, als 
efectes que aquests puguin presentar suggeriments, propostes, etc. al respecte.  

5. En el cas d’edificis municipals, si existeix normativa reguladora de l’ús i gaudiment de 
determinats espais i/o serveis públics, aquesta haurà de ser respectada de forma estricta. La 
interpretació de la normativa específica es veurà complementada per la normativa general 
que estableix la present ordenança.  

6. En qualsevol cas es prohibeix de forma expressa la realització de qualsevol activitat que 
pugui danyar la gespa dels parcs, jardins, arbrat i plantacions de tot tipus. No s’entenen 
incloses en aquesta prohibició els casos d’ús normal d’aquelles instal·lacions esportives que 
disposin de gespa natural i/o artificial.  
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Article 20. Manteniment dels espais municipals 

Tot i que els espais públics són en última instància responsabilitat de les autoritats municipals, cal 
tenir en compte, que les actituds de respecte i ús responsable de tots els serveis públics (gronxadors, 
bancs, parets, cadires, escales, fonts, papereres, etc.) per part de tots els ciutadans, són també un 
element indispensable per al seu bon manteniment.  
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CAPÍTOL III. Conservació de la propietat  

Article 21. Manteniment d’edificis i habitatges  

1. La propietat d’edificis i habitatges haurà de mantenir l’aspecte digne de façanes, balcons, 
xemeneies i altres elements exteriors de la construcció. Sense perjudici de la normativa 
urbanística vigent, l’alcaldia podrà requerir, i en el seu cas sancionar, les actuacions de 
dignificació adients, d’acord amb l’ordenança reguladora vigent.  

2. La propietat tindrà cura que cap objecte o part de l’edifici pugui causar danys a persones o 
béns i, en el seu cas, n’assumirà la responsabilitat que procedeixi d’acord amb la normativa 
que resulti d’aplicació.  

3. Els propietaris dels immobles, ja sigui d'edificis, instal·lacions o solars, i, subsidiàriament, els 
seus usuaris estan obligats a mantenir-los en condicions de neteja, salubritat, seguretat i 
ornament públic, també aquells immobles que aboquen despreniments a la via pública.  
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CAPÍTOL IV. Espectacles, establiments públics i activitats 
recreatives  

Article 22. Marc d’actuació  

Aquesta ordenança regula, en el marc de les competències municipals i sens perjudici de l’establert 
en la resta de normativa aplicable en la matèria o de normativa específica, la funció de policia 
respecte als establiments públics, les activitats recreatives i els establiments de pública concurrència, 
amb independència de que llur titularitat sigui pública o privada, tingui o no fins lucratius i es realitzi 
de forma habitual o esporàdica.  

Article 23. Grups i categories  

Als efectes de l’aplicació d’aquesta ordenança, els espectacles, els establiments públics i les 
activitats recreatives, es fa remissió expressa a la normativa sectorial que resulti d’aplicació i que, 
actualment està configurada per:  

1. Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectables públic i les activitats 
recreatives.  

2. Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, modificada 
per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica i per la Llei 
5/2012, de 5 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics.  

3. Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a 
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.  

4. Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i 
activitats recreatives.  

5. Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments 
oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmeses a la Llei 
11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa i dels espectacles públics i de les 
activitats recreatives, i al seu Reglament.  

En cas de modificacions normatives posteriors a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança s’aplicaran 
les disposicions normatives que per raó de la matèria resultin preceptives, d’acord amb l’ordre de 
prelació establert legalment; mantenint-se en tot cas la normativa precedent en tot allò que no s’oposi 
a la nova normativa en vigor.  

Article 24. Llicències i autoritzacions administratives.  

1. Per realitzar un espectacle o exercir una activitat recreativa en un local o establiment de 
pública concurrència s’han d’obtenir prèviament la llicència o llicències administratives 
corresponents, d’acord amb el que s’estableix en la normativa sectorial que resulti 
d’aplicació, en els termes descrits en l’article anterior, complementada – en el seu cas i en tot 
allò que no s’oposi a la mateixa – per aquesta ordenança.  

2. Aquesta ordenança estableix l’exigència que, els titulars dels locals on s’exerceixin activitats 
descrites en aquest capítol, disposin d’una còpia autèntica de la llicència que autoritzi 
l’exercici de l’activitat que hi desenvolupen.  
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3. També s’ha d’obtenir llicència per realitzar un espectacle o exercir una activitat recreativa en 
un local o establiment de pública concurrència, en cas de canvi de titular o per qualsevol 
modificació del tipus d’espectacle o activitat recreativa que s’hi hagi de realitzar, en els 
termes previstos en la normativa d’aplicació.  

4. Les llicències o autoritzacions descrites en aquest article tenen el caràcter de modificables en 
funció de canvis en la normativa. Així mateix poden ser revocables si s’incompleixen els 
termes en què es van concedir o si varien les característiques o instal·lacions del local, de 
forma tal que es posi en perill la seguretat de les persones que accedeixin al mateix.  

5. Quan sigui necessària l’obtenció de la llicència municipal d’obres, aquesta es tramitarà 
conjuntament amb l’activitat.  

6. Les condicions tècniques que ha de complir cada un dels diversos tipus de locals, pel que fa 
referència als accessos, la il·luminació, la ventilació, les condicions d’insonorització i de l’aire 
condicionat, les mesures de seguretat i de prevenció d’incendis, etc. són les contemplades 
en la regulació de l’ús recreatiu continguda en les normes urbanístiques i demés normativa 
sectorial aplicable.  

7. No es podrà efectuar cap activitat ni espectacle ni oferir serveis diferents d’aquells pels quals 
s’ha estat expressament autoritzat, d’acord amb la llicència o autorització obtinguda, llevat de 
les previsions contemplades en la normativa vigent.  

Article 25. Normes generals per a espectacles i activitats  

1. No es podrà celebrar cap espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari, en 
els termes previstos en l’art. 42 i concordants de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, sense que 
l’Ajuntament tingui coneixement previ del cartell i/o programa, al menys, vuit (8) dies abans, 
de posar-los en coneixement del públic.  

2. Això s’entén sense perjudici de la tramitació dels permisos i autoritzacions que són 
preceptives per aquest tipus d’activitats en els termes de la normativa sectorial que esdevé 
d’aplicació.  

3. Qualsevol tipus d’espectacle públic i/o activitat recreativa i, per tant, ja sigui ordinari o 
extraordinari, es podrà prohibir o suspendre en els casos següents: 

a. Si no s’ha obtingut el corresponent permís o autorització per a la seva celebració o 
desenvolupament.  

b. Si es detecta la infracció de la normativa reguladora de les característiques tècniques 
dels locals on es desenvolupi l’espectacle públic o activitat recreativa.  

c. Si l’espectacle públic o activitat recreativa es considera perjudicial per a la joventut o 
la infància, d’acord amb la normativa vigent.  

d. Si s’incompleixen les normes relatives a la seguretat pública que resultin d’aplicació. 

e. Si s’incompleixen les estipulacions referents a la vigilància privada o control d’accés, 
que resultin d’aplicació.  

f. Si es produeixen o es pot preveure que es produiran alteracions de l’ordre públic.  
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g. Si no es compleixen les condicions sanitàries i d’higiene necessàries en funció de 
l’activitat que s’hagi de dur a terme.  

h. Quan es detecti que es duu a terme un espectacle públic o activitat recreativa que 
pugui ésser constitutiu de delicte. En aquest cas es comunicarà a l’autoritat judicial 
corresponent.  

i. Quan concorri qualsevol altre motiu de prohibició o suspensió d’acord amb la 
normativa sectorial que resulti d’aplicació.  

Amb la finalitat de garantir l’efectivitat de les prohibicions o suspensions, es podran comissar els béns 
relacionats amb l’activitat objecte de prohibició o suspensió.  

Els promotors de qualsevol espectacle públic, activitat recreativa, o revetlla popular estaran obligats a 
donar compliment a les directrius establertes a l’empara del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual 
s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el 
contingut d’aquestes mesures.  

De forma complementària al que sigui preceptiu a l’empara dels corresponent Plans d’Autoprotecció, 
els promotors d’espectacles públic, activitats recreatives o revetlles populars, adoptaran les mesures 
següents:  

1. Comunicar, si s’escau, la seva realització́ a la Policia de la Generalitat (Mossos d’Esquadra). 

2. En aquells espectacles o revetlles en què es prevegi una gran afluència de vehicles, els 
promotors hauran de disposar de personal degudament identificat per a l’ordenació de 
l’estacionament de vehicles, en les zones habilitades a tal efecte, d’acord amb el nombre i les 
directrius que estableixi l’Ajuntament.  

3. Disposar, mentre duri l’espectacle o revetlla, d’un servei tècnic d’electricitat als efectes 
d’esmenar les anomalies que es puguin produir durant la seva realització́.  

4. En aquells espectacles públics, activitats recreatives o revetlles en què es prevegui servei de 
bar, els promotors vetllaran pel compliment de les següents condicions:  

a. La instal·lació́ dels mostradors, neveres, etc. es farà̀ de forma que no obstrueixi ni les 
entrades o sortides, ni les zones de pas, i amb les dimensions i personal de servei 
suficients, d’acord amb les previsions afluència de públic, amb compliment d’allò, en 
el seu cas, estableixin els corresponents plans d’autoprotecció́.  

b. Les portes d’emergència restaran convenientment senyalitzades, en perfecte 
funcionament  i lliures d’objectes . 

c. L’horari de funcionament del bar serà̀ l’autoritzat per l’inici i la finalització́ de l’activitat, 
espectacle o revetlla de què es tracti.  

d. L’explotació́ d’aquest servei de bar s’adequarà̀ a l’establert a les diferents normatives 
aplicables.  

e. Les consumicions se subministraran en vasos reciclables.  

f. En cas de suspensió́ de l’espectacle o greu alteració́ de l’ordre, l’autoritat podrà̀ 
ordenar el cessament temporal o definitiu del servei de bar.  
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Article 26. Altres mesures complementàries. 

1. Aspectes relatius al funcionament de quioscos, terrasses i altres activitats d’oci.  

a. Les persones físiques o jurídiques que gestionin quioscos, terrasses i similars situats 
a la via pública, restaran obligats a mantenir net l’espai en què desenvolupin 
l’activitat i les seves immediacions, durant l’horari de funcionament; deixant-lo en 
òptimes condicions a la seva finalització.  

b. La mateixa obligació prevista en el paràgraf anterior correspondrà als titulars de 
cafès, bars, en quant a la superfície que s’ocupi amb vetlladors, cadires, taules, 
etcètera, incloent la part de la vorera corresponent a la totalitat de la longitud de 
façana afectada.  

c. Els titulars dels establiments oberts al públic hauran d’instal·lar al seu càrrec les 
papereres necessàries per tal de facilitar la recollida selectiva dels residus que generi 
la seva activitat.  

2. Neteja d’aparadors i altres. 

a. Les persones físiques o jurídiques que gestionin activitats que disposin d’aparadors 
que confrontin a la via pública estaran obligats, en relació́ a la neteja/arranjament 
d’aquests aparadors així́ com per la neteja/arranjament de portes, marquesines, 
etcètera, a prendre aquelles mesures que siguin necessàries per tal de no produir 
molèsties als vianants i, alhora, evitar que s’embruti la via pública que, en qualsevol 
cas, hauran de netejar posteriorment i retirar tots els residus que hagin generat.  

b. El que s’estableix en el paràgraf anterior resultarà̀ també́ d’aplicació́ en la neteja de 
balcons i terrasses, tant en cas que es tracti de titulars d’activitats com de particulars.  

3. Cartells i anuncis en la façana.  

a. Els propietaris de qualsevol tipus d’immobles hauran de tenir cura de mantenir netes 
les parets i façanes dels edificis i, en particular, evitar la col·locació́ de qualsevol 
cartell o anunci que no estigui expressament autoritzat per l’Ajuntament.  

b. En correspondència amb el que es preveu en el punt anterior, únicament es permetrà̀ 
la col·locació́ dels cartells i anuncis expressament autoritzats per l’Ajuntament.  

c. L’Ajuntament podrà̀ disposar d’espais reservats expressament per a la seva 
utilització́ com a suports publicitaris, autoritzant-ne la seva utilització́ prèvia petició́ de 
l’interessat. Tindran en tot cas caràcter prioritari, al marge de la informacion 
institucional o corporativa, les peticions formulades per entitats del municipi sense 
ànim de lucre. 

d. En qualsevol cas queda totalment prohibida la publicitat en senyals de trànsit i en 
senyals o cartells informatius.  

e. Els locals de pública concurrència estaran obligats a situar en un lloc visible i en 
l’accés principal, un rètol en què es determini  l’aforament (capacitat de persones) del 
local, la qual serà̀ la consignada com aforament en la llicència o autorització́ 
preceptiva.  

20 



 

Article 27. Horaris  

1. Els horaris d’obertura i tancament que regiran, dins el municipi del Palau d’Anglesola, pels 
establiments públics, els espectacles i les activitats recreatives, seran els fixats 
reglamentàriament per la Generalitat de Catalunya.  

2. No obstant, i mitjançant Resolució́ d’Alcaldia, es podran establir ampliacions o reduccions 
dels horaris, en els supòsits següents: 

a. Les ampliacions, en casos de festes locals, patronals, nadalenques i revetlles 
populars.  

b. Les reduccions es podran acordar per a locals concrets o per a locals concentrats en 
determinades zones, que per la seva situació́, ocasionin molèsties als veïns 
d’habitatges del seu entorn físic, especialment si no reuneixen les condicions 
adequades d’insonorització́. 

3. Excepcionalment, d’acord amb l’article anterior, es podrà̀ autoritzar a un local un horari 
diferent al que regeix per la zona on està ubicat. A aquests efectes es valoraran, entre 
d’altres, les següents circumstàncies: 

a. Tipus d’activitat del mateix. 

b. Existència i tipus de mesures d’insonorització́, així́ com si aquesta és parcial o total. 

c. El fet d’estar ubicat en una zona d’alta concentració́ de locals.  

d. Distància amb els locals més propers. A aquests efectes es valorarà̀ el tipus 
d’activitat dels mateixos. 

e. Inexistència d’antecedents per denúncies. 

f. No haver estat sancionat mitjançant expedient administratiu o judicial. 

4. Aquestes  determinacions de caire excepcional seran d’aplicació́ en tant no s’oposin a l’ 
Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments 
oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmeses a la Llei 
11/2009, del 6 de juliol, de regulació́ administrativa i dels espectacles públics i de les 
activitats recreatives, i al seu Reglament. 

5. A partir de les hores de tancament legalment establertes s’acabarà̀ qualsevol tipus de música 
i actuació́, no se servirà̀ cap més consumició́ i s’encendran els llums per facilitar el 
desallotjament de l’establiment o recinte, que ha de quedar buit de públic en vint minuts.  
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CAPÍTOL V. Salut pública i medi ambient  

Article 28. Higiene, decòrum i mendicitat  

1. La salubritat i la higiene personals seran exigides quan la seva absència pugui causar 
molèsties o posar en perill la salut personal o col·lectiva. No es permet romandre en els 
edificis públics, sense unes mínimes condicions de neteja i higiene.  

2. Es vetllarà̀ per evitar l’exercici i la propagació́ de la mendicitat en les vies i espais públics en 
totes les seves modalitats (trucar als domicilis, oferiment de mocadors de paper, neteja de 
vidres de vehicles, etc.), especialment amb relació́ a la mendicitat exercida per menors, atès 
que la inducció́ de mendicitat a un menor és un il·lícit penal.  

3. L’Ajuntament promourà̀ iniciatives ciutadanes i d’entitats de solidaritat i els donarà suport, 
amb l’objectiu de resoldre situacions personals extremes.  

4. L’autoritat municipal podrà sol·licitar, si escau, la documentació a les persones que exerceixin 
la mendicitat i adoptar, en cada cas, les mesures que siguin procedents en coordinació amb 
els Serveis Socials preceptius o, si escau, amb altres institucions, i podrà, si ho estimés 
convenient i fos possible, conduir les persones que practiquin la mendicitat a l’establiment o 
servei municipal adient, amb la finalitat de socórrer i/o ajudar la persona que ho necessiti en 
allò que sigui possible.  

5. Queda totalment prohibida la prostitució en els espais públics.  

6. No es permet anar despullat/da i/o en roba interior pels espais públics. 

7. No es permet mantenir relacions sexuals a l’espai públic. 

Article 29. Ús de l’aigua 

S’afavorirà̀ la reducció́ d’actes que comportin un ús irracional de l’aigua. Igualment envair els camins 
municipals amb aigua de reg no es considerarà̀ una practica adient ni oportuna, així́ com tampoc la 
neteja de vehicles o maquinària agrícola a la via pública.  
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CAPÍTOL VI. Estacionament de vehicles 

Article 30. Referent a l’estacionament de vehicles 

Els vehicles a motor no podran estacionar davant de guals, en cantonades, ni a cap lloc que 
obstaculitzin el pas. 

Tanmateix, els vehicles pesants, com a ara camions, no podran estacionar dins del nucli urbà. 

En tot cas, cal remetre’s a allò estipulat a l’Ordenança que regula l’aparcament dels vehicles pesants 

En cas de fer-ne mal ús cal tenir en compte l’Ordenança fiscal que regula la taxa per a la retirada de 
vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública  
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TÍTOL III. RÈGIM SANCIONADOR  
CAPÍTOL I. Normes generals  

Article 31. Potestat administrativa  

En aplicació del que estableix l’article 139 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, l’Ajuntament del Palau d’Anglesola, per a l’adequada ordenació́ de les relacions de 
convivència d’interès local i de l’ús dels serveis, equipaments, infraestructures, instal·lacions i espais 
públics, estableix, en defecte de normativa sectorial especifica aplicable, ja sigui estatal, autonòmica 
o local, els tipus de les infraccions i d’imposició́ de sancions per l’incompliment dels deures, 
prohibicions o limitacions continguts en aquesta ordenança, d’acord amb els criteris establerts en la 
legislació́ aplicable.  
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CAPÍTOL II. Infraccions 

Article 32. Definició́ i classificació́ de les infraccions  

1. Constitueixen infracció administrativa els fets o conductes, per acció́ o omissió́, que impliquin 
l’incompliment o la vulneració́, total o parcial, de les disposicions i prohibicions que 
s’estableixin en aquesta ordenança, com també́ aquelles altres que estiguin tipificades a la 
normativa sectorial aplicable, ja sigui estatal, autonòmica o local, sens perjudici que els 
preceptes d’aquesta ordenança puguin contribuir a una més correcta identificació́ de les 
conductes i a una determinació́ més precisa de les sancions, introduint les corresponents 
especificacions i graduacions.  

2. No obstant això̀, les infraccions i les sancions que hi són tipificades, seran d’aplicació́ en 
defecte de regulació́ per la legislació́ sectorial aplicable, ja sigui estatal, autonòmica o local. 

3. Les infraccions d’aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus o molt greus.  

Article 33. Infraccions a la via pública 

Es detallen a continuació́ diferents tipus d’infraccions que poden produir-se a la via pública segons 
siguin lleus, greus o molt greus.  

1. Infraccions lleus a la via pública:  

a. No fer un bon ús dels béns públics.  

b. Llençar escombraries, papers o altres materials a la via pública fora de les papereres 
o contenidors instal·lats a l’efecte.  

c. Llençar, enganxar i repartir propaganda i publicitat sense la corresponent autorització́ 
municipal.  

d. No respectar el dret dels altres a gaudir dels béns públics.  

e. Produir sorolls que pertorbin el descans veïnal.  

f. Utilitzar aparells de ràdio, televisor, altaveus o instruments musicals en la via pública, 
singularment en hores de descans nocturn, de 23 h a 7 h i, en dies festius, fins a les 
9 h.  

g. Utilitzar o ocupar la via pública o els espais públics sense la corresponent 
autorització́.  

h. Fer treballs o activitats, sense autorització́, a la via pública o en el mobiliari urbà̀.  

i. Dipositar objectes a la via pública sense permís.  

j. Dipositar als contenidors matèries no relacionades amb les escombraries o no tenir 
en compte el reciclatge, llençant la brossa al contenidor equivocat, així́ com també́ 
fora de l’horari recomanat.  

k. Col·locar cartells o propaganda fora dels llocs habilitats a l’efecte.  
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l. Posar pancartes a l’enllumenat públic o d’altres elements urbans sense autorització́ 
expressa.  

m. Fer mal ús de les fonts públiques.  

n. Regar plantes en balcons sense la deguda precaució́ pels vianants en horari diürn.  

o. Encendre fogueres de les revetlles de Sant Joan i similars, castells de focs, o altra 
activitat relacionada amb la manipulació́ de productes pirotècnics, sense el preceptiu 
permís de l’Ajuntament.  

p. El consum de begudes alcohòliques en la via pública, sempre que no estigui 
autoritzat.  

q. Treure vasos o ampolles de vidre fora dels llocs autoritzats, així́ com trencar-los a la 
via pública.  

r. Repartir material publicitari sense identificació́ de l’empresa distribuïdora.  

s. No plegar adequadament o disposar incorrectament el material publicitari a les 
bústies. 

t. No respectar les normes de comportament a la via pública.  

u. La utilització incorrecta del mobiliari urbà i la falta de respecte pel material comú de la 
població. Concretament, la utilització indeguda dels bancs, seients, voreres, places 
zones d’esbarjo, zones verdes i vies públiques per a usos diferents als quals estan 
destinats.  

v. Regar els carrers en excés, produint tolls d’aigua. 

w. Espolsar mantes, estores, catifes, robes o altres efectes d’índole personal al carrer 
des dels balcons, finestres i portals, així com penjar roba per eixugar, sempre que 
aquesta desprengui aigua ocasionant molèsties als vianants. 

x. Envair les voreres amb branques dels arbres dels jardins privats dificultant el pas 
dels vianants. 

y. Deambular o circular per les vies públiques municipals amb roba interior o practicant 
el nudisme. 

z. Realitzar les necessitats fisiològiques a la via i espais públics. 

aa. Col·locar publicitat als vidres dels vehicles sense l’autorització de llurs propietaris. 

bb. Esquinçar, arrancar, escampar o llençar a la via pública tota mena de cartells, 
anuncis, pancartes, volants o similars. 

cc. La permanència 15 dies després de pancartes una vegada realitzat l’acte o 
esdeveniment. 

dd. Llençar a terra puntes de cigarret, closques de pipes i festucs..., embolcalls, menjar o 
altres residus similars que embrutin la via.  
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2. Infraccions greus a la via pública:  

a. Alterar l’ordre públic i el descans veïnal amb escàndol, baralles, tumults o crits.  

b. Utilitzar i/o ocupar la via pública o els espais públics sense la corresponent 
autorització́, amb fins lucratius.  

c. Malmetre béns públics.  

d. Estacionar damunt les voreres, places, zones verdes o espais no autoritzats a 
qualsevol vehicle de motor.  

e. Danyar o maltractar qualsevol element del mobiliari urbà̀ i contenidors de recollida de 
residus.  

f. Oferir, sol·licitar, negociar o acceptar directament o indirectament, serveis sexuals 
retribuïts a l’espai públic.  

g. La pràctica de juguesques que impliquin apostes amb diners o béns en espais 
públics. 

h. Fer foc i activitats pirotècniques en les zones arbrades o a menys de 100 metres 
lineals d’elles, sense la corresponent autorització́.  

i. Fer barbacoes fora dels llocs autoritzats a l’efecte o sense prendre les degudes 
precaucions.  

j. Acampar amb qualsevol mitjà a la via pública o espai públic.  

k. Elevar els nivells sonors per sobre dels límits establerts en el mapa acústic.  

l. L’ús injustificat de sistemes acústics d’alarma o emergència.  

m. Produir per acció i/o omissió pudors molestes, nocives o perjudicials per a les 
persones o el medi ambient.  

n. Portar armes sense la preceptiva llicència d’armes corresponent.  

o. Deixar publicitat en lloc diferent al disposat pels veïns o les comunitats de propietaris.  

p. Distribuir publicitat a les bústies de propietaris que hagin fet ús del seu dret voluntari 
a no rebre’n.  

q. La tinença, circulació i ús d’altres objectes o/i instruments especialment perillosos per 
a la integritat física de les persones, susceptibles d’esser utilitzats com a armes o 
amb finalitats d’intimidació́.  

r. No recollir els excrements d’animals de companyia.  

s. No portar convenientment lligats els gossos o altres animals considerats perillosos. 

t. Utilitzar els contenidors per altres menesters que no siguin els propis de la seva 
finalitat. 
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u. Fer qualsevol tipus de grafits, pintades o qualsevol altra expressió gràfica, ja es tracti 
de dibuixos, escrits i/o gargots, fets amb qualsevol matèria (tinta, pintura, etc.) que 
impedeixin o dificultin la lectura de plaques de retolació de carrers, numeració 
d’edificis o senyals de trànsit. 

v. Mantenir relacions sexuals en qualsevol espai públic.  

3. Infraccions molt greus a la via pública:  

a. Practicar jocs o activitats en la via pública que impliquin apostes de diners.  

b. L’abandonament dels estris o instruments utilitzats per al consum de drogues, en 
edificis, llocs o establiments.  

c. Posar en funcionament aparells, instruments mecànics o vehicles precintats.  

d. Trencar o posar foc a elements del mobiliari urbà, elements de serveis bàsics o 
contenidors.  

e. Malmetre mobiliari públic en parcs infantils, de manera que pugui representar un 
perill per als usuaris.  

f. El consum o tinença, tot i que no estigués destinada a tràfic, de drogues, 
estupefaents o substàncies psicòtropes considerades il·legals per la legislació vigent, 
tot i que no constitueixin infracció penal, en llocs, edificis, vies, establiments o 
transports públics. 

g. La realització de conductes vandàliques, agressives o negligents en l’ús del mobiliari 
urbà que generin situacions de risc o perill per la salut i la integritat física de les 
persones o els béns. 

h. Mantenir relacions sexuals retribuïdes en qualsevol espai públic.  

 
 

Article 34. Infraccions a parcs, jardins i edificis municipals  

Es detallen a continuació́ diferents tipus d’infraccions que poden produir-se a parcs, jardins i edificis 
municipals segons siguin lleus, greus o molt greus.  

1. Infraccions lleus a parcs, jardins i edificis municipals:  

a. No respectar l’horari de tancament dels parcs, jardins o espais públics.  

b. No respectar l’horari o les normes establertes per l’ús de les instal·lacions i edificis 
públics.  

c. Accedir a les instal·lacions i edificis públics amb animals de companyia, en especial 
als parcs infantils i equipaments educatius o sanitaris, amb l’excepció́ dels gossos 
pigall. 
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d. Jugar a pilota quan suposi perill, manca de respecte o molèsties a les altres 
persones, o deteriorament dels béns, tan públics com privats. 

2. Infraccions greus a parcs, jardins i edificis municipals:  

a. Raspar, gravar, empastifar, escriure o dibuixar a les parets, façanes i portes dels 
edificis, plaques de retolació́ de carrers, senyals de circulació́ i escrits de les 
autoritats locals.  

b. Danyar o maltractar l’arbrat, jardins i altres elements de la via pública o espais 
públics en general.  

c. L’accés de vehicles de motor als parcs públics, parcs urbans, als espais naturals i a 
les zones per als vianants.  

d. Abocar aigües residuals als escocells dels arbres o a la via pública.  

e. La circulació́ i permanència de gossos als espais naturals protegits. Permetre que els 
animals de companyia defequin o miccionin en espais públics. En serà̀ responsable 
el seu titular. Molt greu si és en un parc infantil, equipament educatiu o sanitari.  

3. Infraccions molt greus a parcs, jardins i edificis municipals:  

a. Encendre foc, incloses barbacoes, en zones naturals o en temporades de prohibició́ 
expressa.  

b. Raspar, gravar, empastifar, escriure o dibuixar a les parets, façanes i portes dels 
edificis quan aquests estiguin catalogats.  

c. Malmetre, profanar o fer desperfectes en instal·lacions destinades a culte religiós o 
descans de difunts. 

Article 35. Infraccions en referència a la propietat 

Es detallen a continuació́ diferents tipus d’infraccions que poden produir- se en referència a la 
propietat segons siguin lleus, greus o molt greus.  

1. Infraccions lleus en referència a la propietat:  

a. Regar plantes sense la deguda precaució́.  

b. La realització́ d’aquelles accions prohibides a l’ordenança, sense complir les 
condicions que s’hi recullen, a les finestres i balcons.  

c. Reposar incorrectament els elements afectats, després d’haver efectuat obres a la 
via pública.  

d. No deixar neta de runes i/o residus la zona on estaven situats els contenidors i sacs 
de runa, o en la zona on s’havia dut a terme qualsevol tipus de treball o activitats.  

e. No retirar els contenidors i/o sacs de runa en el temps establert a la llicència o que 
no es disposi de llicència.  
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f. No mantenir un aspecte digne en façanes, balcons, xemeneies i altres elements 
exteriors d’edificis o habitatges. Penjar pancartes o rètols publicitaris sense 
autorització́.  

2. Infraccions greus en referència a la propietat:  

a. L’incompliment de l’ordre de manteniment de solars i jardins privats i façanes visibles 
des de la via pública.  

b. Fer treballs o activitats, sense autorització́, que modifiquin la via pública o el mobiliari 
urbà̀.  

c. La manca de protecció́ de la zona ocupada per efectuar treballs en la via pública.  

d. Col·locar contenidors i sacs de runa sense permís municipal.  

e. No reposar els elements afectats, després d’haver efectuat obres a la via pública. 

f. Mantenir els solars no tancats en estat de deixadesa (escombraries, herbes, etc.).  

g. No conduir els fums molestos i contaminants de manera adient.  

h. Penjar pancartes o rètols que continguin expressions o imatges ofensives o que 
incitin la violència de qualsevol tipus. 

i. Manca de manteniment de façanes amb el resultat de generar despreniments a la via 
pública. 

3. Infraccions molt greus en referència a la propietat:  

a. L’incompliment de l’ordre de manteniment de solars i jardins, quan impedeixen la 
visibilitat de senyals de trànsit o qualsevol altre element urbà̀ i també́ quan envaeixin 
la via pública.  

Article 36. Infraccions en espectacles, establiments públics i activitats 
recreatives  

Es consideraran infraccions lleus, greus o molt greus, en relació́ als espectacles públics i 
activitats recreatives , aquelles expressament tipificades a l’empara del que preveu el Capítol II de la 
Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats 
recreatives, així com en el Títol Cinquè del Decret 112/2010 de 31 d’agost, pel qual s’aprova el 
Reglaments d’espectacles públics i activitats recreatives.  

El règim sancionador d’aquestes infraccions serà̀ el que estableixi la normativa de referència.  

Article 37. Infraccions de salut pública i medi ambient. 

Es detallen a continuació́ diferents tipus d’infraccions contra la salut pública i el medi ambient que 
poden produir-se segons siguin lleus, greus o molt greus.  

1. Infraccions lleus de salut pública i medi ambient  
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a. Envair la via pública i/o camins municipals amb aigua destinada al reg de les finques. 
En serà̀ responsable el propietari de la finca que provoqui el vessament i, 
subsidiàriament la comunitat de regants corresponent.  

b. Deixar residus, ja siguin papers, cartrons, plàstics, residus orgànics o altres, 
procedents de l’activitat que es desenvolupi, fora dels llocs o contenidors 
degudament habilitats a l’efecte.  

2. Infraccions greus de salut pública i medi ambient  

a. Netejar qualsevol tipus de vehicle, objecte o maquinària a la via pública.  

b. Abocar aigües residuals a la via pública.  

c. Abandonar animals morts o altres despulles, dipositar escombraries, runes, deixalles 
i residus que pertorbin la neteja o causin molèsties a les persones i trànsit rodat. 

d. Deixar escombraries fora dels contenidors destinats a l’efecte.  

3. Infraccions molt greus de salut pública i medi ambient  

a. Abocar purins, productes químics sòlids o líquids que siguin nocius o perillosos, olis 
cremats i carburants a sèquies, desaigües o clavegueram.  

b. Deixar voluminosos fora de la deixalleria o espai destinat a la seva recollida.  

c. Abandonar vehicles en les vies i espais públics.  

d. Dipositar en els contenidors de residus materials en combustió́.  

e. Maltractar o sacrificar animals o fer-los sagnar i abocar les seves vísceres al 
clavegueram o al carrer deixant plomes o altres tipus de despulles. 

Article 38. Aclariments i reiteració́ d’infraccions  

1. Les conductes assenyalades com a prohibides en la present ordenança i que no estiguin 
tipificades com a infraccions greus o molt greus, es consideraran infraccions lleus.  

2. La comissió́ reiterada d’una infracció́ lleu es considerarà̀ falta greu.  

3. La comissió́ reiterada d’una infracció́ greu es considerarà̀ com a molt greu.  
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CAPÍTOL III. Sancions 

Article 39. Graduació́ general de les sancions  

1. Les sancions tipificades en aquesta ordenança que no tinguin regulació́ en la normativa 
sectorial aplicable, es graduaran tenint en compte el seu caràcter de molt greu, greu o lleu.  

2. En la fixació́ de les multes, es tindrà̀ en compte que, en tot cas, la comissió́ de la infracció́ no 
resulti més beneficiosa per a la persona infractora que el compliment de les normes 
infringides.  

3. La graduació́ general de sancions dels paràgrafs anteriors s’estableix sens perjudici de les 
graduacions específiques que es regulen en la corresponent legislació́ sectorial aplicable.  

4. Segons la infracció́ i dins els límits autoritzats, per Decret d’alcaldia es podrà̀ establir un 
quadre de multes, en el qual s’especificarà̀ amb detall la quantitat corresponent a les 
sancions per infracció́ als preceptes d’aquesta ordenança. Aquest quadre de multes haurà̀ de 
ser publicat en el BOP als efectes de general coneixement, al tauler d’anuncis de 
l’ajuntament i al web municipal.  

5. L’autoritat municipal podrà, si ho considera adient, advertir o apercebre fins a dos cops abans 
de fixar una multa. Els advertiments es realitzaran per escrit i no podran superar la xifra de 
dos per la mateixa infracció. 

Article 40. Sancions generals  

D’acord amb l’article 141 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’art. 
237 de la L.M.R.L.C. les sancions corresponents, amb caràcter general, hauran de respectar els 
límits legalment establerts i, per aquest motiu, s’estableixen, per les infraccions comeses a aquesta 
ordenança, els següents imports per les sancions principals així́ com les sancions accessòries, que 
es determinen com segueix:  

1. Sanció́  principal:  

a. Per la comissió́ d’una infracció́ lleu: multa de fins 50 euros.  

b. Per la comissió́ d’una infracció́ greu: multa de fins a 300 euros.  

c. Per la comissió́ d’una infracció́ molt greu: multa de fins a 600 euros.  

2. Sancions accessòries  

a. En casos d’infraccions molt greus:  

i. Suspensió́ temporal o revocació́ definitiva de la llicència o autorització́ 
municipal.  

ii. Confiscació́, decomís, esterilització́ o sacrifici d’animals potencialment 
perillosos amb els costos a càrrec del titular de l’animal.  

iii. Clausura d’establiments.  
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iv. Suspensió́ temporal de l’activitat.  

v. Precinte de focus emissors.  

b. En casos d’infraccions greus:  

i. Suspensió́ temporal de l’activitat.  

ii. Precinte de focus emissors.  

3. Per a la graduació́ de la sanció́ es tindran en compte els supòsits següents:  

a. La reiteració́ d’infraccions del mateix tipus. Es considerarà̀ reiteració́ quan s’hagi 
incorregut en el fet sancionable tres o més cops.  

b. La transcendència social dels fets.  

c. La naturalesa del perjudici ocasionat.  

d. La intencionalitat de la persona infractora.  

Les sancions generals descrites en els paràgrafs anteriors s’estableixen sens perjudici de les 
sancions específiques que es regulen en la corresponent legislació́ sectorial aplicable o en altres 
ordenances municipals que regulin de forma específica alguna de les conductes abans descrites, per 
la qual cosa, en els casos que l’esmentada legislació́ sectorial estableixi sancions, tant principals com 
accessòries, diferents, seran d’aplicació́ preferent i prioritària les establertes a la reiterada legislació́ 
sectorial, dins dels límits que s’atribueixin a la competència local; sense que s’apliquin – en aquest 
cas – les descrites en l’apartat A, per evitar l’existència de doble sanció́.  

La declaració́ de responsabilitat i la imposició́ de la corresponent sanció́ administrativa son 
compatibles amb el següent:  

1. L’exigència a l’infractor de la reposició́ de la situació́ alterada per ell mateix al seu estat 
originari.  

2. La possible responsabilitat civil de la persona sancionada.  

3. La corresponent indemnització́ que se’ls pugui exigir pels danys i perjudicis causats.  

Article 41. Mesures cautelars  

1. Quan així́ estigui previst en aquesta ordenança o en la normativa sectorial corresponents, es 
podrà̀ procedir, mitjançant acord motivat, a l’adopció́ de mesures de caràcter provisional que 
garanteixin l’eficàcia de la resolució́ final que pugui recaure.  

2. En la resolució́ del corresponent procediment sancionador s’adoptaran, si escau, les mesures 
cautelars necessàries per garantir la seva eficàcia en quant no sigui executiva.  
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CAPÍTOL IV. Responsabilitats  

Article 42. Responsabilitats generals  

1. Les accions i/o omissions que contravinguin allò que regula aquesta ordenança generaran 
responsabilitat de naturalesa administrativa, sens perjudici de la que pugui ser exigible en via 
penal o civil, respectant sempre el principi non bis in ídem, és a dir, que un mateix fet no 
pugui ser sancionat més d’un cop.  

2. A més de les responsabilitats derivades de la corresponent legislació sectorial i de les ja 
definides en altres preceptes d’aquesta ordenança, seran responsables els següents: 

a. Responsables directes: 

i. Les persones autores materials de les infraccions, sigui per acció́ o per 
omissió́, tret dels supòsits que aquests siguin menors d’edat o concorri en 
ells alguna causa legal d’inimputabilitat, cas en què seran responsables 
directes els pares, mares, tutors/res, guardadors/res legals o aquelles 
persones que posseeixin la seva custòdia legal.  

ii. Les persones titulars o propietàries de vehicles amb els quals s’ha comès la 
infracció́, sempre que aquestes siguin les que condueixin en el moment de la 
comissió́ de la infracció́, d’acord amb el que estableix la legislació́ sectorial, 
així́ com, si s’escau, l’ordenança de trànsit de l’Ajuntament. 

iii. Les persones titulars de les llicències o autoritzacions administratives.  

iv. Les persones titulars dels establiments i organitzadores d’espectacles, en 
cas de no tenir concedida la llicència o autorització́ administrativa 
corresponent.  

v. Totes aquelles persones que apareguin com a responsables directes en les 
disposicions d’aquesta ordenança.  

b. Responsables subsidiaris:  

i. Les persones titulars o propietàries de vehicles amb què s’ha comès la 
infracció́, sempre que aquestes no siguin els conductors en el moment de la 
comissió́ de la infracció́, d’acord amb el que estableix la legislació́ sectorial 
així́ com l’ordenança de trànsit de l’Ajuntament.  

c. Responsables solidàries:  

i. Quan el compliment de les obligacions previstes en aquesta ordenança 
correspongui a diverses persones conjuntament i no sigui possible 
determinar el grau de participació́ de cada una d’elles en la comissió́ de la 
infracció́, aquestes respondran solidàriament tant de les infraccions que en 
cometin com de les sancions que s’imposen.  

ii. Les responsabilitats derivades de l’incompliment de les obligacions 
assenyalades en aquesta ordenança seran exigibles, no solament pels actes 
propis, sinó́ també́ pels actes d’aquelles persones de qui s’hagi de respondre 
en aplicació́ de l’especificat a l’efecte en la legislació́ vigent i en aquesta 
ordenança.  
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Article 43. Procediment sancionador i competència  

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 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic i, 
supletòriament, serà d’aplicació el 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 posarà̀ immediatament en coneixement de l’òrgan competent de 
l’Administració́ de Justícia, als efectes d’exigència de responsabilitats penals en què hagin 
pogut incórrer les persones infractores, sol·licitarà̀ testimoni de totes les actuacions 
practicades pel que fa al cas i suspendrà̀ l’esmentat procediment fins que es resolgui la via 
penal.  

4. No obstant això̀, aquest Ajuntament, en compliment de l’establert a la Llei orgànica 5/2000, 
de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors, article 49 del Codi Penal 
o normes que els substitueixen, intentarà formalitzar un conveni, en cas que no existeixi, amb 
l’Administració de Justícia amb la finalitat d’establir les circumstàncies d’execució de les 
penes de treballs en benefici de la comunitat. 

5. Les infraccions de les normes d’aquesta ordenança seran sancionades per 
l’alcalde-president o per altres òrgans municipals, en virtut de les competències que 
específicament els atribueixi la corresponent legislació́ sectorial o una altra normativa 
municipal, les quals tinguin atribuïdes per desconcentració́, o l’exercici de les quals els hagin 
estat confiades per delegació́.  

Article 44. Obligacions de reposició́ i restauració́  

1. Sens perjudici de les sancions corresponents que es puguin imposar a les persones 
responsables de les infraccions a aquesta ordenança, aquestes estan obligades a la 
reposició́ i restauració́ de la realitat física alterada a l’estat en el qual trobava amb anterioritat 
a la comissió́ de la infracció́.  

2. L’exigència de les mesures reparadores o restauradores es podrà̀ fer en el mateix 
procediment sancionador o, si resulta necessari, en un altre de complementari.  

Article 45. Reparació́ dels danys i execució́ subsidiària 

1. Amb independència de les sancions corresponents que es puguin imposar a les persones 
responsables de les infraccions a aquesta ordenança, l’autoritat municipal exigirà̀ a aquestes 
la reparació́ dels danys causats, siguin materials, siguin d’honor i dignitat. 

2. L’Ajuntament podrà̀ realitzar subsidiàriament els treballs que, segons aquesta ordenança, 
hagin d’efectuar les persones responsables, amb càrrec a aquestes, de les despeses 
originades pels esmentats treballs, degudament justificats, sens perjudici de la imposició́ de 
les sancions corresponents.  
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Article 46. Via de constrenyiment  

Les quantitats, en concepte de multes, que es deuen a l’Ajuntament, tant per les sancions imposades 
com per qualsevol altre concepte, podran exigir-se per la via de constrenyiment.  

Article 47. Prescripció́ general d’infraccions i sancions  

Les infraccions i sancions tipificades en aquesta ordenança que no tinguin un termini específic de 
prescripció en la normativa sectorial aplicable, prescriuran en els terminis establerts en l’article 30 de 
la Llei 40/2015, , d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic 

1. Infraccions: comptades des de la data de la comissió de la infracció́ o, en el cas 
d’infraccions continuades o permanents, el termini es començarà a computar des de la 
darrera conducta infractora:  

1. Molt greus: als 3 anys. 

2. Greus: als 2 anys. 

3. Lleus: als 6 mesos. 

2. Sancions: comptades des del dia següent a aquell en què adquireix fermesa la resolució 
sancionadora:  

1. Per infraccions molt greus: als 3 anys. 

2. Per infraccions greus: als 2 anys. 

3. Per infraccions lleus: a l’any. 

3. Interromp la prescripció de les infraccions la iniciació, amb coneixement de la persona 
interessada, del procediment sancionador.  

4. Interromp la prescripció de les sancions la iniciació, amb coneixement de la persona 
interessada, del procediment d’execució.  
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CAPÍTOL V. Mesures alternatives 

Fórmules alternatives 

Article 48. Reconeixement voluntari de la responsabilitat 

1. Les persones responsables de les infraccions regulades en aquesta ordenança podran 
reconèixer la seva responsabilitat en qualsevol moment de la tramitació de l’expedient 
administratiu sancionador. 

2. Com a norma general, sempre que legalment sigui possible i prèvia conformitat de l’infractor, 
les sancions de caràcter econòmic que s’imposin per la comissió de fets o actes contraris a 
aquesta ordenança, podran ser substituïdes, totalment o parcialment, per altres fórmules 
alternatives, encaminades a la reparació del dany causat, amb la finalitat de contribuir, pel 
seu caràcter, a fomentar la conducta cívica entre la ciutadania.  

 

Article 49. Treballs voluntaris en benefici de la comunitat i tasques 
socioeducatives 

1. Les tasques comunitàries són una prestació que voluntàriament escull la persona interessada 
com a alternativa a una sanció i com a rescabalament de danys, sense que existeixi cap 
relació, entre ell i l’Ajuntament, de tipus laboral o d’arrendament de serveis; per tant, tota la 
responsabilitat que es derivi dels seus actes i omissions és només exigible a la persona que 
els realitza. El reconeixement de la responsabilitat, quan vagi acompanyat de l’oferiment de 
dur a terme accions educatives, possibilitarà, quan legalment sigui possible, i amb les 
finalitats de generar conductes cíviques, reparar, en la mesura del possible, els danys 
ocasionats a la resta de la ciutadania com a conseqüència d’una conducta incívica i evitar la 
comissió de futures conductes incíviques, que la persona instructora del corresponent 
expedient administratiu sancionador proposi a l’òrgan competent per a la seva resolució, la 
substitució, total o parcial, de la corresponent sanció econòmica per a la realització de 
treballs voluntaris per a la comunitat o de tasques socioeducatives en general, sempre que la 
persona infractora hagi acreditat, si escau, haver reparat el dany material ocasionat, llevat del 
cas que el treball voluntari per a la comunitat consisteixi precisament en la reparació de 
l’esmentat dany. Quan es tracti de menors d’edat, l’acord sobre la mesura de substitució, 
requerirà també la signatura de la persona que ostenti la pàtria potestat o tutela. 

2. Aquesta mesura de substitució no serà possible quan l’Administració tingui coneixement 
d’una conducta reiterada o reincident en la comissió d’infraccions a aquesta ordenança per 
part de la persona infractora, llevat que aquesta sigui menor d’edat. 

3. No obstant això, l’esmentada mesura de substitució també podrà ser adoptada amb 
posterioritat a la resolució de l’expedient sancionador, prèvia sol·licitud de la persona 
interessada dintre del termini d’un mes, comptat des del següent dia hàbil a la notificació de 
l’esmentada resolució. 

4. Si la persona sancionada abandona la feina, no s’hi presenta o incompleix d’alguna forma 
injustificada les activitats pactades, la mesura de substitució perdrà els seus efectes i la 
sanció tornarà a ser executiva. 

5. Es podran desenvolupar els treballs en benefici de la comunitat que s’indiquen a continuació: 

1. Reparació dels danys causats 

37 



 

2. Col·laboració amb la Brigada Municipal 

3. Col·laboració amb l’àrea de Joventut, Cultura o Esports 

4. Col·laboració amb altres departaments de l’Ajuntament 

5. Col·laboració amb altres entitats de la vila 

6. En el cas de menors, també la realització de treballs escrits sobre temes relacionats 
amb la infracció comesa i amb els drets i deures de la ciutadania. 
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DISPOSICIÓ FINAL  
Aquesta ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la 
Província i serà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expresses. 

ANNEXOS  
Annex 1. Règim jurídic per casos específics de solars urbans i 
terrenys  

Article 1. Procediment d’execució  

1. L’Alcalde, o persona en qui delegui, a través dels serveis tècnics municipals, dirigirà la 
inspecció dels solars, i terrenys, obres i instal·lacions del seu terme municipal, per comprovar 
el compliment de les condicions exigibles.  

2. L’Alcalde, d’ofici o sol·licitud de persona interessada, iniciarà el procediment, posant-ho en 
coneixement del propietari o titulars de la finca, previ informe dels serveis tècnics, i amb 
audiència dels interessats per termini de 15 dies, dictarà resolució assenyalant les 
deficiències existents, ordenant les mesures precises per esmenar- les i fixant un termini d’un 
mes per a la seva execució.  

3. Transcorregut el termini atorgat i sense que els obligats hagin executat les mesures 
ordenades, l’ Alcalde podrà incoar procediment sancionador.  

4. En la resolució d’incoació a més, es requerirà a l’obligat, o al seu administrador, per tal que 
procedeixi a l’execució de l’ordre efectuada concedint-li un termini d’un mes.  

5. En cas que aquest no compleixi, l’ordre d’execució la portarà a terme l’ Ajuntament i les 
depeses que se’n derivin aniran a càrrec de l’ obligat al qual se li concedirà un termini de 
pagament en voluntària de 20 dies.  

6. Una vegada finalitzat aquest termini i en cas de falta de pagament, l’ Ajuntament iniciarà el 
procediment de recaptació per la via executiva. Alternativament l’òrgan competent podrà 
acordar la mesura d’execució forçosa consistent en la imposició de multes coercitives, 
d’acord amb la normativa urbanística i local d’aplicació.  

 

Article 2. Infraccions  

Constitueix infracció de la present ordenança l’incompliment de l’ordre d’execució dels treballs i obres 
necessàries per mantenir els solars, terrenys, en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic. 
Amb caràcter supletori o complementari, s’aplicarà el règim de la present ordenança.  
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Article 3. Sancions  

Respecte a les sancions, també serà d’aplicació la normativa sectorial de rang superior a aquesta 
ordenança, com és el cas de la Llei d’Urbanisme i la Llei de Residus, o altra normativa d’aplicació. 
Amb caràcter supletori o complementari, s’aplicarà el règim de la present ordenança.  
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Annex 2. Règim jurídic específic relatiu a l’ús dels camins 
municipals  

Article 1. Concepte i naturalesa  

En correspondència amb el que preveuen els articles 201.2 del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya així com els articles 2 i 4 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, els camins de titularitat municipal són béns dels 
ens locals de domini públic, atès que es tracta de béns afectes a l’ús públic i, com a tals, són 
inalienables, inembargables i imprescriptibles.  

Així i, per aplicació de l’art. 4 del Decret 336/1988, s’entén que són afectes a l’ús públic aquells béns 
destinats a ser utilitzats directament pels particulars, la conservació i policia dels quals siguin 
competència dels ens locals, com ara carrers, places, parcs, fonts, camins i obres públiques 
d’aprofitament o utilització generals.  

Article 2. Utilització dels béns de domini públic  

En correspondència amb el que preveuen els arts. 53 a 56 del Reglament de Patrimoni dels Ens 
locals, la destinació pròpia dels béns de domini públic és la seva utilització per a l’ús general o per a 
la prestació dels serveis públics. No obstant això també poden ser objecte d’altres utilitzacions, 
sempre que no contradiguin els interessos generals.  

A l’empara del que es preveu en l’apartat anterior, es determina que l’ús comú general és el que pot 
exercir lliurement qualsevol ciutadà sense que es requereixi una qualificació específica, utilitzant el bé 
d’acord amb la seva naturalesa, els actes d’afectació i les disposicions generals i normes de policia 
que reglamentin el seu ús.  

Article 3. Disposicions generals sobre la utilització dels camins 
municipals  

A l’empara del que preveu el paràgraf segon de l’article anterior i atesa la naturalesa i el destí 
principal dels camins municipals del terme, es preveu que la utilització principal d’aquests camins 
sigui aquella directament vinculada amb les activitats pròpies de l’àmbit rural i tasques agrícoles.  

D’acord amb el que es preveu en el paràgraf anterior es preveu una limitació general en quant a la 
circulació dels camins municipals de vehicles pesants, de manera que no podran circular per aquests 
camins aquells vehicles pesants que superin les 13 tones de pes. A aquests efectes la Corporació 
Municipal procedirà a la senyalització vertical dels camins municipals relativa als paràmetres 
establerts en aquesta ordenança en quant a la utilització dels camins municipals.  

En cas que, per part dels serveis municipals o per denúncia de qualsevol persona física o jurídica es 
detecti qualsevol infracció a les determinacions previstes en aquest article, es podran imposar les 
sancions que, en el seu cas es prevegin en aquesta ordenança o formular les denúncies 
corresponents davant la Polícia de la Generalitat Mossos d’Esquadra.  

Article 4. Situacions excepcionals  

Sens perjudici d’allò que es preveu en l’article anterior i, en circumstàncies que es considerin 
excepcionals, ja sigui per raó de l’interès públic o per interessos particulars degudament justificats, 
estiguin tots ells directament vinculats a les activitats pròpies de l’àmbit rural i tasques agrícoles o no 
ho estiguin, es podrà autoritzar per resolució d’alcaldia, la circulació pels camins municipals de 
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vehicles amb un tonatge superior a l’autoritzat per aquesta ordenança (13 Tn), i sempre que es 
formuli una petició prèvia per escrit, amb una antelació mínima de cinc (5) dies hàbils, en què 
s’especifiquin les dades següents:  

1. Dades del peticionari  

2. Objecte de la petició i justificació de la mateixa  

3. Tipologia dels vehicles a utilitzar, nombre de vehicles a utilitzar i tonatge previst per aquests 
vehicles  

4. Recorregut proposat  

5. Durada del recorregut proposat  

A l’empara d’aquesta petició es podrà autoritzar, de forma excepcional, la circulació de vehicles 
pesats pels camins o altres vials municipals, per mitjà d’una resolució expressa que estableixi els 
termes i condicions d’aquesta utilització i, en el seu cas, les garanties addicionals, que l’Ajuntament 
pugui establir per tal assegurar la integritat dels vials municipals.  

A aquests efectes l’autorització inclourà, en tot cas, una clàusula o condició que estableixi que, en 
cas que es produeixin desperfectes en l’estat inicial dels camins o altres vials i, fins i tot, en altres 
infraestructures municipals (serveis d’aigua, clavegueram, reg, etc. ) com a conseqüència d’aquesta 
circulació excepcional autoritzada, el promotor assumirà el cost de la reposició dels desperfectes 
detectats, al seu càrrec, per tal de garantir la reposició dels béns de domini públic municipal afectats 
en les mateixes condicions que les previstes de forma prèvia a la seva utilització.  

Als efectes previstos en aquesta clàusula i, si s’escau, amb l’informe previ dels SSTT municipals, es 
podrà imposar la constitució d’una garantia, en qualsevol dels mitjans admesos legalment, per part 
del promotor o peticionari d’aquest ús excepcional dels camins o altres vials municipals, per tal 
d’assegurar la reposició dels danys detectats.  

Aquesta garantia serà retornada immediatament a la finalització dels treballs en cas que s’acrediti 
que no s’han produït danys previstos en aquest article.  

Tot el que es preveu en aquesta disposició s’entén, tanmateix, sens perjudici de la possibilitat que la 
Corporació Municipal pugui exercir les accions legals necessàries en defensa dels seus drets i 
interessos en cas que es produeixin danys que no siguin reparat ens els seus béns de domini públic.  
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Annex 3. Quadre d’infraccions i sancions 
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ARTICLE APARTA
T CONCEPTE INFRACCIÓ SANCIÓ 

33 1a No fer un bon ús dels béns públics Lleu fins a 50€ 

33 1b Llençar escombraries, papers o altres 
materials a la via pública fora de les 
papereres o contenidors instal·lats a l’efecte. 

Lleu fins a 50€ 

33 1c Llençar, enganxar i repartir propaganda i 
publicitat sense la corresponent autorització́ 
municipal. 

Lleu fins a 50€ 

33 1d No respectar el dret dels altres a gaudir dels 
béns públics. 

Lleu fins a 50€ 

33 1e Produir sorolls que pertorbin el descans 
veïnal. 

Lleu fins a 50€ 

33 1f Utilitzar aparells de ràdio, televisor, altaveus o 
instruments musicals en la via pública, 
singularment en hores de descans nocturn, 
de 23 h a 7 h i, en dies festius, fins a les 9 h. 

Lleu fins a 50€ 

33 1g Utilitzar o ocupar la via pública o els espais 
públics sense la corresponent autorització́. 

Lleu fins a 50€ 

33 1h Fer treballs o activitats, sense autorització́, a 
la via pública o en el mobiliari urbà̀. 

Lleu fins a 50€ 

33 1i Dipositar objectes a la via pública sense 
permís. 

Lleu fins a 50€ 

33 1j Dipositar als contenidors matèries no 
relacionades amb les escombraries o no tenir 
en compte el reciclatge, llençant la brossa al 
contenidor equivocat, així́ com també́ fora de 
l’horari recomanat. 

Lleu fins a 50€ 

33 1k Col·locar cartells o propaganda fora dels llocs 
habilitats a l’efecte. 

Lleu fins a 50€ 
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33 1l Posar pancartes a l’enllumenat públic o 
d’altres elements urbans sense autorització́ 
expressa. 

Lleu fins a 50€ 

33 1m Fer mal ús de les fonts públiques. Lleu fins a 50€ 

33 1n Regar plantes en balcons sense la deguda 
precaució́ pels vianants en horari diürn. 

Lleu fins a 50€ 

33 1o Encendre fogueres de les revetlles de Sant 
Joan i similars, castells de focs, o altra 
activitat relacionada amb la manipulació́ de 
productes pirotècnics, sense el preceptiu 
permís de l’Ajuntament. 

Lleu fins a 50€ 

33 1p El consum de begudes alcohòliques en la via 
pública, sempre que no estigui autoritzat. 

Lleu fins a 50€ 

33 1q Treure vasos o ampolles de vidre fora dels 
llocs autoritzats, així́ com trencar-los a la via 
pública. 

Lleu fins a 50€ 

33 1r Repartir material publicitari sense identificació́ 
de l’empresa distribuïdora. 

Lleu fins a 50€ 

33 1s No plegar adequadament o disposar 
incorrectament el material publicitari a les 
bústies. 

Lleu fins a 50€ 

33 1t No respectar les normes de comportament a 
la via pública. 

Lleu fins a 50€ 

33 1u La utilització incorrecta del mobiliari urbà i la 
falta de respecte pel material comú de la 
població. Concretament, la utilització 
indeguda dels bancs, seients, voreres, places 
zones d’esbarjo, zones verdes i vies 
públiques per a usos diferents als quals estan 
destinats. 

Lleu fins a 50€ 

33 1v Regar els carrers en excés, produint tolls 
d’aigua. 

Lleu fins a 50€ 

33 1w Espolsar mantes, estores, catifes, robes o 
altres efectes d’índole personal al carrer des 
dels balcons, finestres i portals, així com 
penjar roba per eixugar, sempre que aquesta 
desprengui aigua ocasionant molèsties als 

Lleu fins a 50€ 
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vianants. 

33 1x Envair les voreres amb branques dels arbres 
dels jardins privats dificultant el pas dels 
vianants. 

Lleu fins a 50€ 

33 1y Deambular o circular per les vies públiques 
municipals amb roba interior o practicant el 
nudisme. 

Lleu fins a 50€ 

33 1z Realitzar les necessitats fisiològiques a la via 
i espais públics. 

Lleu fins a 50€ 

33 1aa Col·locar publicitat als vidres dels vehicles 
sense l’autorització de llurs propietaris. 

Lleu fins a 50€ 

33 1bb Esquinçar, arrancar, escampar o llençar a la 
via pública tota mena de cartells, anuncis, 
pancartes, volants o similars. 

Lleu fins a 50€ 

33 1cc La permanència 15 dies després de 
pancartes una vegada realitzat l’acte o 
esdeveniment. 

Lleu fins a 50€ 

33 1dd Llençar a terra puntes de cigarret, closques 
de pipes, embolcalls, menjar o altres residus 
similars que embrutin la via. 

Lleu fins a 50€ 

33 2a Alterar l’ordre públic i el descans veïnal amb 
escàndol, baralles, tumults o crits. 

Greu fins a 
300€ 

33 2b Utilitzar o ocupar la via pública o els espais 
públics sense la corresponent autorització́, 
amb fins lucratius. 

Greu fins a 
300€ 

33 2c Malmetre béns públics. Greu fins a 
300€ 

33 2d Estacionar damunt les voreres, places, zones 
verdes o espais no autoritzats a qualsevol 
vehicle de motor. 

Greu fins a 
300€ 

33 2e Danyar o maltractar qualsevol element del 
mobiliari urbà̀ i contenidors de recollida de 
residus. 

Greu fins a 
300€ 
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33 2f Oferir, sol·licitar, negociar o acceptar 
directament o indirectament, serveis sexuals 
retribuïts a l’espai públic. 

Greu fins a 
300€ 

33 2g La pràctica de juguesques que impliquin 
apostes amb diners o béns en espais públics, 

Greu fins a 
300€ 

33 2h Fer foc i activitats pirotècniques en les zones 
arbrades o a menys de 100 metres lineals 
d’elles, sense la corresponent autorització́. 

Greu fins a 
300€ 

33 2i Fer barbacoes fora dels llocs autoritzats a 
l’efecte o sense prendre les degudes 
precaucions. 

Greu fins a 
300€ 

33 2j Acampar amb qualsevol mitjà a la via pública 
o espai públic. 

Greu fins a 
300€ 

33 2k Elevar els nivells sonors per sobre dels límits 
establerts en el mapa acústic. 

Greu fins a 
300€ 

33 2l L’ús injustificat de sistemes acústics d’alarma 
o emergència. 

Greu fins a 
300€ 

33 2m Produir per acció o omissió pudors molestes, 
nocives o perjudicials per a les persones o el 
medi ambient. 

Greu fins a 
300€ 

33 2n Portar armes sense la preceptiva llicència 
d’armes corresponent. 

Greu fins a 
300€ 

33 2o Deixar publicitat en lloc diferent al disposat 
pels veïns o les comunitats de propietaris. 

Greu fins a 
300€ 

33 2p Distribuir publicitat a les bústies de propietaris 
que hagin fet ús del seu dret voluntari a no 
rebre’n. 

Greu fins a 
300€ 

33 2q La tinença, circulació i ús d’altres objectes o/i 
instruments especialment perillosos per a la 
integritat física de les persones, susceptibles 
d’esser utilitzats com a armes o amb finalitats 
d’intimidació́. 

Greu fins a 
300€ 

33 2r No recollir els excrements d’animals de 
companyia. 

Greu fins a 
300€ 
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33 2s No portar convenientment lligats els gossos o 
altres animals considerats perillosos. 

Greu fins a 
300€ 

33 2t Utilitzar els contenidors per altres menesters 
que no siguin els propis de la seva finalitat. 

Greu fins a 
300€ 

33 2u Fer qualsevol tipus de grafits, pintades o 
qualsevol altra expressió gràfica, ja es tracti 
de dibuixos, escrits i/o gargots, fets amb 
qualsevol matèria (tinta, pintura, etc.) que 
impedeixin o dificultin la lectura de plaques de 
retolació de carrers, numeració d’edificis o 
senyals de trànsit. 

Greu  fins a 
300€ 

33 2v Mantenir relacions sexuals en qualsevol espai 
públic. 

Greu fins a 
300€ 

33 3a Practicar jocs o activitats en la via pública que 
impliquin apostes de diners. 

Molt greu fins a 
600€ 

33 3b L’abandonament dels estris o instruments 
utilitzats per al consum de drogues, en 
edificis, llocs o establiments. 

Molt greu fins a 
600€ 

33 3c Posar en funcionament aparells, instruments 
mecànics o vehicles precintats. 

Molt greu fins a 
600€ 

33 3d Trencar o posar foc a elements del mobiliari 
urbà, elements de serveis bàsics o 
contenidors. 

Molt greu fins a 
600€ 

33 3e Malmetre mobiliari públic en parcs infantils, 
de manera que pugui representar un perill per 
als usuaris. 

Molt greu fins a 
600€ 

33 3f El consum o tinença, tot i que no estigués 
destinada a tràfic, de drogues, estupefaents o 
substàncies psicòtropes en llocs, edificis, 
vies, establiments o transports públics. 

Molt greu fins a 
600€ 

33 3g La realització de conductes vandàliques, 
agressives o negligents en l’ús del mobiliari 
urbà que generin situacions de risc o perill per 
la salut i la integritat física de les persones o 
els béns. 

Molt greu fins a 
600€ 

33 3h Mantenir relacions sexuals retribuïdes en 
qualsevol espai públic. 

Molt greu fins a 
600€ 
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34 1a No respectar l’horari de tancament dels parcs, 
jardins o espais públics. 

Lleu fins a 50€ 

34 1b No respectar l’horari o les normes establertes 
per l’ús de les instal·lacions i edificis públics. 

Lleu fins a 50€ 

34 1c Accedir a les instal·lacions i edificis públics 
amb animals de companyia, en especial als 
parcs infantils i equipaments educatius o 
sanitaris, amb l’excepció́ dels gossos pigall. 

Lleu fins a 50€ 

34 1d Jugar a pilota quan suposi perill, manca de 
respecte o molèsties a les altres persones, o 
deteriorament dels béns, tan públics com 
privats. 

Lleu fins a 50€ 

34 2a Raspar, gravar, empastifar, escriure o 
dibuixar a les parets, façanes i portes dels 
edificis, plaques de retolació́ de carrers, 
senyals de circulació́ i escrits de les autoritats 
locals. 

Greu  fins a 
300€ 

34 2b Danyar o maltractar l’arbrat, jardins i altres 
elements de la via pública o espais públics en 
general. 

Greu fins a 
300€ 

34 2c L’accés de vehicles de motor als parcs 
públics, parcs urbans, als espais naturals i a 
les zones per als vianants. 

Greu fins a 
300€ 

34 2d Abocar aigües residuals als escocells dels 
arbres o a la via pública. 

Greu fins a 
300€ 

34 2e La circulació́ i permanència de gossos als 
espais naturals protegits. Permetre que els 
animals de companyia defequin o miccionin 
en espais públics. En serà̀ responsable el seu 
titular. Molt greu si és en un parc infantil, 
equipament educatiu o sanitari. 

Greu fins a 
300€ 

34 3a Encendre foc, incloses barbacoes, en zones 
naturals o en temporades de prohibició́ 
expressa. 

Molt greu fins a 
600€ 

34 3b Raspar, gravar, empastifar, escriure o 
dibuixar a les parets, façanes i portes dels 
edificis quan aquests estiguin catalogats. 

Molt greu fins a 
600€ 
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34 3c Malmetre, profanar o fer desperfectes en 
instal·lacions destinades a culte religiós o 
descans de difunts. 

Molt greu fins a 
600€ 

35 1a Regar plantes sense la deguda precaució́. Lleu fins a 50€ 

35 1b La realització́ a les finestres i balcons 
d’aquelles accions prohibides a l’ordenança, 
sense complir les condicions que s’hi 
recullen. 

Lleu fins a 50€ 

35 1c Reposar incorrectament els elements 
afectats, després d’haver efectuat obres a la 
via pública. 

Lleu fins a 50€ 

35 1d No deixar neta de runes i/o residus la zona on 
estaven situats els contenidors i sacs de runa, 
o en la zona on s’havia dut a terme qualsevol 
tipus de treball o activitats. 

Lleu fins a 50€ 

35 1e No retirar els contenidors i/o sacs de runa en 
el temps establert a la llicència o que no es 
disposi de llicència. 

Lleu fins a 50€ 

35 1f No mantenir un aspecte digne en façanes, 
balcons, xemeneies i altres elements 
exteriors d’edificis o habitatges. Penjar 
pancartes o rètols publicitaris sense 
autorització́. 

Lleu fins a 50€ 

35 2a L’incompliment de l’ordre de manteniment de 
solars i jardins privats i façanes visibles des 
de la via pública. 

Greu 

 

fins a 
300€ 

35 2b Fer treballs o activitats, sense autorització́, 
que modifiquin la via pública o el mobiliari 
urbà̀. 

Greu fins a 
300€ 

35 2c La manca de protecció́ de la zona ocupada 
per efectuar treballs en la via pública. 

Greu fins a 
300€ 

35 2d Col·locar contenidors i sacs de runa sense 
permís municipal. 

Greu fins a 
300€ 

35 2e No reposar els elements afectats, després 
d’haver efectuat obres a la via pública. 

Greu fins a 
300€ 
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35 2f Mantenir els solars no tancats en estat de 
deixadesa (escombraries, herbes, etc.). 

Greu fins a 
300€ 

35 2g No conduir els fums molestos i contaminants 
de manera adient. 

Greu fins a 
300€ 

35 2h Penjar pancartes o rètols que continguin 
expressions o imatges ofensives o que incitin 
la violència de qualsevol tipus. 

Greu fins a 
300€ 

35 2i Manca de manteniment de façanes amb el 
resultat de generar despreniments a la via 
pública. 

Greu fins a 
300€ 

35 3a L’incompliment de l’ordre de manteniment de 
solars i jardins, quan impedeixen la visibilitat 
de senyals de trànsit o qualsevol altre 
element urbà̀ i també́ quan envaeixin la via 
pública. 

Molt greu fins a 
600€ 

37 1a Envair la via pública i/o camins municipals 
amb aigua destinada al reg de les finques. En 
serà̀ responsable el propietari de la finca que 
provoqui el vessament i, subsidiàriament la 
comunitat de regants corresponent. 

Lleu fins a 50€ 

37 1b Deixar residus, ja siguin papers, cartrons, 
plàstics, residus orgànics o altres, procedents 
de l’activitat que es desenvolupi, fora dels 
llocs o contenidors degudament habilitats a 
l’efecte. 

Lleu fins a 50€ 

37 2a Netejar qualsevol tipus de vehicle, objecte o 
maquinària a la via pública. 

Greu fins a 
300€ 

37 2b Abocar aigües residuals a la via pública. Greu fins a 
300€ 

37 2c Abandonar animals morts o altres despulles, 
dipositar escombraries, runes, deixalles i 
residus que pertorbin la neteja o causin 
molèsties a les persones i trànsit rodat. 

Greu fins a 
300€ 

37 2d Deixar escombraries fora dels contenidors 
destinats a l’efecte. 

Greu fins a 
300€  



 

 
 
El Palau d’Anglesola, el vint de novembre del 2020 

51 

37 3a Abocar purins, productes químics sòlids o 
líquids que siguin nocius o perillosos, olis 
cremats i carburants a sèquies, desaigües o 
clavegueram. 

Molt greu fins a 
600€ 

37 3b Deixar voluminosos fora de la deixalleria o 
espai destinat a la seva recollida. 

Molt greu fins a 
600€ 

37 3c Abandonar vehicles en les vies i espais 
públics. 

Molt greu fins a 
600€ 

37 3d Dipositar en els contenidors de residus 
materials en combustió́. 

Molt greu fins a 
600€ 

37 3e Maltractar o sacrificar animals o fer-los 
sagnar i abocar les seves vísceres al 
clavegueram o al carrer deixant plomes o 
altres tipus de despulles. 

Molt greu fins a 
600€ 


