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EXPOSICIÓ DE MOTIUS. 
Aquesta Ordenança vol contribuir a enriquir i millorar la vida en comunitat a el nostre municipi, 
tot fomentant el seu caràcter de societat democràtica, plural, oberta i respectuosa.  

El seu objectiu principal és el de preservar l'espai públic i privat amb incidència a l'espai públic o 
quan afecta les relacions de veïnatge, com a lloc de civisme i convivència, on totes les persones 
hi puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure circulació, d'oci, de trobada, i 
esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres i a la pluralitat d'expressions i de 
formes de vida diverses existents al municipi. 

TÍTOL I - Disposicions generals. 

CAPÍTOL I - Finalitat, fonaments legals i àmbit d'aplicació de l'Ordenança. 

Article 1. Finalitat de l'Ordenança. 
 

1. L'objectiu principal d'aquesta Ordenança és l'establiment d'un marc de convivència social i 
respecte mutu, que fomenti la cohesió social, les relacions respectuoses entre la ciutadania, tant 
a nivell individual com col·lectiu, per tal que tothom pugui desenvolupar en llibertat activitats 
de lliure circulació, oci, trobada i esbarjo l'espai públic i a l'espai privat quan té incidència sobre 
l'espai públic o quan afecta a les relacions de veïnatge, amb ple respecte a la dignitat i als drets 
dels altres i a la pluralitat d'expressions, culturals, polítiques, lingüístiques i religioses i de formes 
de vida diverses existents a La Coma i la Pedra. 

El Municipi és un espai col·lectiu on tothom té dret a trobar-hi les condicions per a la seva 
realització personal, política, social, amb les condicions ambientals òptimes, la qual cosa 
comporta assumir també els deures de la solidaritat i el respecte mutu. 

Article 2. Fonaments legals. 
Aquesta Ordenança és expressió de la potestat reglamentària que atorguen als ens locals 
l’article 4 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 8 del 
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. 

Article 3. Àmbit d'aplicació objectiva. 
1. Aquesta Ordenança s'aplica a tot el terme municipal de La Coma i la Pedra  

2. Particularment, l'Ordenança és d'aplicació a tots els espais públics del municipi, els edificis 
públics i els altres espais destinats a l'ús o al servei públic de titularitat municipal, així com a les 
construccions, instal·lacions, el mobiliari urbà i la resta de béns i elements de domini públic 
municipal situats en aquells. 

3. Així mateix, l'Ordenança s'aplica a aquells altres espais, construccions, instal·lacions, vehicles 
o elements que estiguin destinats a un ús o a un servei públic de titularitat d'una administració 



 
diferent a la municipal o de qualsevol altra entitat o empresa, pública o privada, com ara els 
vehicles de transport, les tanques, els senyals de trànsit, els contenidors, i tots els altres 
elements de naturalesa similar. 

4. L'Ordenança s'aplica, a més, a les zones verdes, boscos, rius i fonts dels diferents nuclis de 
població que constitueixen el Municipi en aquells àmbits o matèries que siguin de competència 
municipal d'acord amb la legislació aplicable, o en virtut d'un acord de delegació o de conveni. 

5. L'Ordenança s'aplicarà també als espais, les construccions, les instal·lacions i els béns de 
titularitat privada quan s'hi realitzin conductes o activitats, o quan el seu ús, el descuit o la manca 
d'un adequat manteniment dels mateixos per part  e les persones propietàries, arrendatàries, 
usuàries pugui comportar conseqüències negatives per a la convivència als espais, instal·lacions 
i elements senyalats en els apartats anteriors i a la resta de l'espai privat. 

 

Article 4. Àmbit d'aplicació subjectiva. 
 

1. Aquesta Ordenança s'aplica a totes les persones que són al Municipi de la Coma i la Pedra -
siguin veïns, transeünts o visitants , entitats, col·lectius i organitzadors d'actes -pel fet de ser 
usuàries de la via, espais, béns i serveis públics, sigui quina sigui la seva situació jurídica 
administrativa concreta. 

2. Aquesta Ordenança és aplicable a les conductes realitzades pels menors d'edat ,en els termes 
definits a l’article 34 de la present ordendança. En els supòsits en què així es prevegi per una 
norma amb rang de llei, els pares o mares, persones tutores, o guardadores, també podran ser 
considerats responsables de les infraccions comeses pels menors quan concorri, per part 
d'aquells, dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple inobservança. 

Article 5. Principis d’actuació 
Les actuacions establertes en aquesta Ordenança es regiran per l’interès general del municipi. 

 

TÍTOL II - Normes de conducta a l'espai públic i a l'espai privat quan tenen incidència 
sobre l'espai públic o afecten a les relacions de veïnatge. Sancions i intervencions 
específiques. 

CAPÍTOL I - Atemptats contra la dignitat de les persones. 

Article 6. Fonaments de la regulació. 
Les conductes tipificades com a infraccions en aquest capítol troben el seu fonament legal, en 
la necessitat d'evitar en l'espai públic totes les pràctiques individuals o col·lectives que atemptin 
contra la dignitat de les persones, així com les pràctiques discriminatòries de contingut xenòfob, 
racista, sexista, homòfob, o de qualsevol altra condició o circumstància personal, econòmica o 
social, especialment quan s'adrecin als col·lectius més vulnerables. 

 



 
Article 7. Normes de conducta. 
 

1. No són permeses les pràctiques i actituds individuals i col·lectives que atemptin contra la 
dignitat de les persones, com qualsevol comportament discriminatori, sigui de contingut 
xenòfob, racista, sexista o homòfob, o de qualsevol altra condició o circumstància personal o 
social, de fet, per escrit o de paraula, mitjançant insults, burles, molèsties intencionades, coacció 
psíquica o física, agressions o altres conductes vexatòries anàlogues. 

2. Resten especialment prohibides les conductes anteriorment descrites quan tinguin com a 
objecte o s'adrecin contra persones grans, menors i persones amb discapacitats. 

3. En concret, es prohibeixen les actituds d'assetjament entre menors a l'espai públic. Estaran 
especialment perseguides les conductes d'agressió o setge a menors realitzades per grups de 
persones que actuïn a l'espai urbà.  

Article 8. Règim de Sancions. 
 

1. Sens perjudici que els fets siguin constitutius d'infracció penal, la realització de les 
conductes descrites a l'apartat 1 de l'article precedent tindran la consideració d'infracció 
greu, llevat que el fet constitueixi una infracció o li correspongui una sanció diferent, 
d'acord amb la legislació aplicable.  

2. Sens perjudici de la legislació penal, tindran la consideració d'infraccions molt greus, les 
conductes descrites en els apartats 2 i 3 de l'article precedent. Si les esmentades 
conductes fossin realitzades per grups de persones, s'imputarà la comissió de la infracció 
a tots els membres d'aquests grups que es trobessin en el lloc dels fets i participessin 
activament en la realització de les conductes anti-jurídiques previstes a l'article anterior. 

Article 9. Intervencions específiques. 
 

Quan les conductes contràries a la dignitat de les persones o discriminatòries puguin ser 
constitutives d'il·lícits penals, els agents de l'autoritat ho posaran en coneixement de l'autoritat 
judicial competent, sens perjudici de la continuació de l'expedient sancionador, en els termes 
de l'article 36 d’aquesta ordenança 

 

CAPÍTOL II - Degradació visual de l'entorn urbà. 
 

Article 10. Fonaments de la regulació. 
 

La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en el dret a gaudir del poble en 
condicions de neteja i polidesa, i en el deure d'abstenir-se a embrutar l'entorn, que troba el seu 
fonament en l'evitació de la contaminació visual, i és independent i per tant compatible amb les 
infraccions, incloses les penals, basades en la protecció del patrimoni, tant públic com privat. 



 
Secció 1a. Pintades i altres expressions gràfiques. 

Article 11. Normes de conducta. 
 

1. Per a la realització de murals i grafits s'haurà de presentar la corresponent sol·licitud 
acompanyada d'un esbós en el qual s'indiquin les mesures, dia i lloc de la realització, tret que 
aquesta sigui en els llocs especialment destinats a la pràctica lliure. Quan es realitzi en un bé 
privat que es trobi instal·lat de manera visible o permanent en la via pública, serà necessària, 
també, el permís de la persona titular. 

2. No és permès realitzar cap tipus de pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o grafisme, amb 
qualsevol matèria (tinta, pintura, matèria orgànica, o similars) o bé ratllant la superfície, i 
col·locar qualsevol mena d'enganxines sobre els elements de l'espai públic descrits a l'article 3 
Àmbit d'aplicació objectiva, d'aquesta Ordenança. 

3. En cap cas, es podrà realitzar cap expressió gràfica sobre monuments i edificis catalogats. 

4. Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares, o persones tutores o 
guardadores, per les accions dels menors d'edat que depenguin d'ells, aquells seran també 
responsables directes i solidaris, sempre que estigui previst per una norma amb rang legal, de 
les infraccions descrites en aquest article comeses pels menors que es trobin sota la seva tutela, 
sempre que, per la seva part, consti dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple 
inobservança. 

La infracció de les prohibicions anteriors serà sancionada com a lleu, i en cas de reincidència es 
considerarà com a greu. 

Secció 2a - Neteja i recollida selectiva de residus. 

Article 12. Neteja general. Normes de conducta. 
 

1. La ciutadania  té la responsabilitat de no llençar ni abandonar, a la via pública cap tipus de 
material residual líquid o sòlid o gasos. 

Les deixalles sòlides de format menut com els papers, embolcalls i similars, s'hauran de dipositar 
en les papereres instal·lades a l'efecte. 

2. No està permès abandonar estris, mobles, trastos i similars a la via pública, camins, entorns 
naturals i/o agrícoles i als espais oberts sense edificar, tant públics com privats. Aquests residus 
hauran de ser dipositats en els punts de recollida que s’habilitaran. 

3. No està permesa la realització a la via pública dels actes que s'especifiquen a continuació: 

a) Llençar deixalles sòlides de format menut com els papers, embolcalls i similars. 

b) Buidar qualsevol mena d'aigua bruta sobre les calçades, escocells, voreres, voravies, clots i 
solars sense edificar. 

c) Rentar vehicles i màquines a la via pública. 



 
d) El llançament a terra de qualsevol mena de residu o producte des dels vehicles, ja estiguin 
aturats o en marxa. 

e) L'abandonament d'animals morts. 

f) El llançament de cigars, puntes de cigarret, o altres matèries enceses en les papereres i 
contenidors. 

g) L'abocament de qualsevol mena de producte industrial líquid, sòlid, solidificable o gasós, que 
per llur naturalesa sigui susceptible de produir danys als paviments o afectar la integritat i 
seguretat de les persones i de les instal·lacions municipals de sanejament i depuració. 

h) La realització de qualsevol acte que causi l’embrutiment o sigui contrari a la neteja de la via 
pública. 

4. La infracció de les prohibicions d’ aquest article serà sancionada com a greu, i en cas de 
reincidència es considerarà com a molt greu. 

Article 13. Recollida Selectiva. Normes de conducta. 
 

1. Els ciutadans i ciutadanes del municipi tenen la responsabilitat de dipositar els residus que 
generin dins els  contenidors destinats al efecte. Si l'esmentat contenidor es trobés 
totalment saturat, la ciutadania té la responsabilitat de dipositar els seus residus dins del 
corresponent contenidor buit més proper. No està permès abandonar cap tipus de residu al 
voltant dels contenidors. 

2. A les papereres només es podran dipositar deixalles sòlides de format petit com papers, 
embolcalls i similars. 

3. No es podrà barrejar els residus reciclables (vidre, paper, envasos lleugers de plàstic i 
metàl·lics) amb els no reciclables o de rebuig.  

4. En cap cas es llençaran els residus especials als contenidors de residus domiciliaris i s'hauran 
de dur a la deixalleria. 

5. La infracció de les prohibicions d’ aquesta article serà sancionada com a greu, i en cas de 
reincidència es considerarà com a molt greu. 

 

Article 14. Actes públics al carrer 
 

Els organitzadors d’un acte públic al carrer seran responsables de l’embrutiment de la via pública 
com a conseqüència de la celebració. L’Ajuntament podrà exigir la constitució d’una fiança per 
garantir que, en acabar l’acte, deixaran la via pública en bones condicions.  

La infracció d’aquesta prohibició serà sancionada com a lleu i en cas de reincidència com a greu. 

Article 15. Neteja i manteniment de solars 
 



 
1. Els propietaris de solars o terrenys els mantindran lliures d’escombraries o residus i en 

les degudes condicions d’higiene, salubritat, seguretat i ornat públic. 
2. L’execució dels treballs esmentats en aquest article així com les infraccions derivades 

del seu incompliment estan regulats a l’Ordenança reguladora de neteja i tancament de 
terrenys i solars. 
Article 19. Neteja de la via pública en cas d’obres i activitats diverses 
 
1. Qualsevol activitat que pugui ocasionar brutícia a la via pública necessita autorització 
municipal. Els seus titulars són els responsables d’evitar el deteriorament i 
l’embrutiment de la via pública i de retirar els materials residuals que generi l’activitat. 
2. El titular de l’activitat està obligat a fer la neteja diària i sistemàtica de la via pública 
en la zona afectada. 
La infracció de les prohibicions establertes en els punts 1 i 2 serà sancionada com a lleu, 
i en cas de reincidència com a greu. 
3. L’autoritat municipal podrà exigir en tot moment les accions de neteja corresponents 
a què fa referència l’apartat anterior. Si no fos així, l’Ajuntament les farà a càrrec del 
titular. 
4. Es prohibeix l’abandonament, deposició o vessament de qualsevol material residual 
a la via pública, o en qualsevol dels seus elements, com els clots dels arbres o voravies. 
Els residus s’hauran de dipositar mitjançant elements de contenció, d’acord amb les 
disposicions aplicables en matèria d’instal·lació de contenidors a la via pública. La 
infracció de les prohibicions anteriors serà sancionada com a greu i en cas de 
reincidència com a molt greu. 
5. Els contenidors per a obres hauran de retirar-se de la via pública en els següents 
supòsits: 
a) Quan hagi expirat el termini de la concessió de la llicència d’obres o de l’autorització 
d’ocupació de domini públic. 
b) En qualsevol moment, a requeriment dels agents de l’autoritat. 
c) Per buidar-los, un cop omplerts. 
d) En tot cas, en dos dies hàbils següents a l’acabament dels treballs. 
La infracció de les prohibicions anteriors serà sancionada com a lleu, i en cas de 
reincidència com a greu. 
6. Finalitzades les operacions de càrrega, descàrrega, sortida o entrada d’obres, 
magatzems, etc. De qualsevol vehicle susceptible de produir l’embrutiment de la via 
pública, el personal responsable de dites operacions i, subsidiàriament, els titulars dels 
establiments i obres on s’hagin efectuat, i en últim terme el propietari o el conductor 
del vehicle, hauran de netejar la via pública i els elements d’aquesta que s’haguessin 
embrutat, i retirar els materials vessats. La infracció d’aquesta prohibició es tipifica com 
a greu i en cas de reincidència com a molt greu. 
 

CAPÍTOL III  Ocupació de la via pública i d’altres espais urbans 

Article 16. Disposicions generals 
 



 
1. Per a qualsevol ocupació de la via pública cal demanar autorització municipal. Si no 
és així, es considerarà una infracció lleu, i en cas de reincidència com a greu. 
2. Les persones que ocupen la via pública són responsables del manteniment de 
l’ornamentació i de la restitució a l’estat original del lloc quan finalitzi el permís. En cas 
contrari, la infracció serà sancionada com a greu. 
3. Qualsevol objecte, bé o material dipositat a la via pública sense l’autorització 
corresponent, podrà ser retirat per l’autoritat competent. La infracció serà sancionada 
com a lleu, i en cas de reincidència com a greu. 
4. Les ocupacions permeses de la via pública estant descrites a l’ ORDENANÇA FISCAL 
NÚMERO 7 Reguladora de la taxa per ocupació de la via pública. 
Tot l’anterior sens perjudici de les prerrogatives respecte dels seus béns que la 
normativa vigent de patrimoni reconeix als ens locals. 
 

Article 17. Prohibicions 
 

Queda prohibit: 
a) Utilitzar la via pública per exercir-hi oficis i treballs, sense perjudici de la normativa 
continguda en els articles següents. 
b) Situar o deixar abandonats a la via pública objectes particulars, sense altra excepció 
que la derivada de les normes vigents sobre realització d’obres particulars, així com 
terres, runes, brosses, deixalles i altres objectes que perjudiquin la seva neteja, excepte 
quan es dipositin als llocs autoritzats mitjançant els elements adequats.  
c) Deixar abandonats automòbils o altres vehicles de tracció, segons les previsions de la 
normativa vigent en matèria de trànsit, es a dir, que estigui més d’un mes estacionat en 
el mateix lloc o que tinguin la ITV caducada 
d) Realitzar les necessitats fisiològiques a la via pública. 
e) Consumir alcohol i o estupefaents a la via pública. 
f) La sortida de plantes i arbustos que envaeixin la via pública i dificultin el pas de 
vehicles i vianants. 
h) Accedir aquells espais i recintes públics fora del seu horari d’obertura.  
 
La infracció de les prohibicions anteriors serà sancionada com a lleu i en cas de 
reincidència com a greu. 
 

Article 18. Ocupació de la via pública per vehicles i respecte als vianants 
 

1. L’ocupació de la via pública mai no pot repercutir en la seguretat del vianant, així com 
tampoc en l’ús fluid, per part dels vilatans, de les zones de passeig. Es recorda a tots els 
ciutadans que, amb la finalitat d’aconseguir una major fluïdesa i disminuir tant com sigui 
possible les molèsties que es puguin produir als usuaris de les vies en general, s’han de 
complir les normes que regulen la circulació de vehicles i persones i, en especial, 
respectar les zones d’aparcament reservades a un determinat ús, com ara parades dels 



 
serveis públics de transport, serveis de seguretat, càrrega i descàrrega de mercaderies, 
minusvàlids, etc. 
2. Així doncs, sense perjudici del que estableix la normativa de circulació, queda 
totalment prohibit parar o estacionar a tots els vehicles de motor (inclòs motos): 
a) Quan es bloquegi o es dificulti la circulació. 
b) En els llocs on ho prohibeixi la senyalització corresponent. 
c) En els llocs on es dificulti l’entrada o sortida de vehicles dels garatges o magatzems 
particulars. 
 

Article 19. Ocupació de la via pública en cas d’obres 
 

1. No es podrà realitzar cap treball a la via pública, sense prèvia autorització municipal. 
La persona interessada haurà de presentar una instància genèrica amb antelació 
suficient abans de realitzar l’ocupació,  comunicant el tram que es vol ocupar i el període 
de temps previst d’ocupació. Si no és així, es considerarà una infracció greu. 
2. En cap cas l’espai lliure de voravia no podrà ser inferior a 0’90 m. Si no fos possible, 
es facilitarà el pas mitjançant taulons o passarel·les degudament protegits i senyalitzats, 
per permetre el pas de vianants cobrint, fins i tot provisionalment, els escocells si fos 
necessari. 
3. Els tancats de protecció no podran ocupar més espai de via pública que l’autoritzat. 
En el cas d’infracció, sense perjudici de les multes que escaiguin, l’Ajuntament obligarà 
el contractista de l’obra a enderrocar-la i a construir-la dins els límits autoritzats. Si no 
fos així, ho faran els serveis municipals a càrrec del contractista. 
4. El propietari de les obres serà responsable subsidiari de les obligacions establertes en 
aquest article.  
5. Els materials o efectes de qualsevol classe que, autoritzadament i circumstancialment, 
quedin dipositats a la via pública, se situaran de tal manera que no impedeixin el trànsit 
i necessitaran, de nit, la instal·lació de senyalització suficient i escaient per prevenir 
accidents a vianants i vehicles. 
6. Si a les esmentades vies hi hagués rases o cales obertes, l’empresari de les obres, sota 
la seva responsabilitat, haurà d’adoptar les precaucions necessàries per tal d’evitar 
accidents i, a l’efecte, delimitarà amb cordes o tanques el recinte, instal·larà cartells de 
prevenció adients, i a la nit s’encarregarà de l’enllumenat de les obres amb elements 
suficients. 
7. Aquesta mateixa precaució s’exigirà respecte a les tanques i bastiments que ocupin 
part de la via pública. 
8. La persona o entitat per compte de la qual es realitzin les obres, serà subsidiàriament 
responsable en cas d’accident causat per omissió o compliment defectuós de les 
esmentades prevencions. A més, la infracció de les anteriors prohibicions serà 
sancionada com a greu. 
 

CAPÍTOL  IV Animals domèstics 
 



 
Article 20. Respecte als animals 

 
No hem de maltractar ni agredir els animals, ni sotmetre’ls a cap pràctica que els 
provoqui sofriment o danys físics o psicològics. Tampoc els podem abandonar ni 
cometre cap altra infracció establerta en la normativa vigent de protecció dels animals 
(Decret legislatiu 1/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
protecció dels animals).  
L’incompliment d’aquest article serà sancionat d’acord amb l’establert en la vigent 
normativa de protecció dels animals. 
 

Article 21. Tinença d’animals domèstics i presència a la via pública 
 

Les normes reguladores i sancionadores estant descrites a l’ ORDENANÇA FISCAL 
NÚMERO 20  Reguladora de la tinença d’animals . 
 

CAPÍTOL V Contaminació acústica 
 

Article 22. Disposicions generals 
 
Tal i com es recull a l’article 7 d’aquesta Ordenança, en condicions i mesures permeses 
en sorolls i  vibracions a particulars i locals públics, estan regulades en aquesta 
ordenança, per la Llei 16/2002, de 28 de juny de protecció contra la contaminació 
acústica i el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’aquesta Llei. 
 

Article 23. Ús abusiu dels vehicles de motor  
 
Tots els vehicles de tracció mecànica han de tenir en bones condicions de funcionament 
els elements que produeixin sorolls per tal que l’emissió del soroll del vehicle amb motor 
en funcionament no excedeixi els valors límit d’emissió de l’annex 6 de la Llei 16/2002, 
de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. Queda prohibit forçar la 
marxa dels vehicles de motor produint sorolls molestos, com en el cas d’acceleracions 
innecessàries. En cas d’infracció es considerarà una infracció lleu, llevat que 
l’incompliment estigui tipificat en la vigent normativa de protecció contra la 
contaminació acústica. En aquest cas, la infracció es regirà per l’establert en aquesta 
normativa. 
 

Article 24. Manifestacions a la via pública 
 
Es prohibeix accionar a la via pública aparells de televisió i ràdio, magnetòfons, altaveus, 
instruments musicals i altres d’anàlegs, quan puguin molestar altres persones o superar 



 
els nivells màxims permesos. No obstant això, en circumstàncies especials, l’autoritat  
competent podrà autoritzar aquestes activitats. L’incompliment d’aquest article es 
considerarà una infracció lleu. 
 

Article 25. Assajos o reunions musicals i activitats socials o esportives 
 
1. Els assajos i reunions musicals, instrumentals o vocals, de ball o dansa, i les festes 
privades s’atindran a allò establert en l’article anterior. 
2. Les activitats socials o esportives a la via pública o en instal·lacions privades, quan 
comportin condicions de sorolls molestes per al veïnat, hauran de ser autoritzades per 
l’Ajuntament, especialment quan aquestes es celebrin dintre de l’horari nocturn. La 
infracció d’aquest article serà sancionada com a lleu. 
 

Article 26. Obres que produeixen molèsties 
 
Amb relació a les obres de construcció de tot tipus, l’horari de treball serà de 8 a 20 
hores, de dilluns a dissabte, els laborables no festius. Excepcionalment, i en casos 
justificats, l’Ajuntament podrà autoritzar que es pugui treballar fora de l’horari 
assenyalat.  
L’emissió sonora de la maquinària que s’utilitza en les obres públiques i en la construcció 
ha d’ajustar-se a les prescripcions establertes a la normativa vigent. L’horari de 
funcionament de la maquinària utilitzada en els treballs en la via pública i en la 
construcció es fixa entre les 8 i les 20 hores, llevat de les obres urgents, les que es 
realitzin per raons de necessitat o perill, i les que, per les seves característiques, no 
puguin realitzar-se durant el dia. El treball nocturn ha de ser expressament autoritzat 
per l’Ajuntament. 
 
L’incompliment d’aquest article es considerarà greu i en cas de reincidència com a molt 
greu.  
 

Article 27. Sorolls a la via pública o a l’interior d’edificis 
 
1. La producció de sorolls a la via pública o a l’interior dels edificis, però oïbles des 
d’aquella, s’han de mantenir dins dels límits que exigeix la convivència vilatana i la 
normativa vigent de protecció contra la contaminació acústica. Les excepcions per raons 
de festes populars o altres esdeveniments públics hauran de ser autoritzades per 
l’Ajuntament. 
2. Els vehicles que circulin pel terme municipal hauran d’estar equipats amb un 
silenciador adequat i en bon estat per evitar l’excés de soroll. 
3. Els nivells dels sorolls dels equips musicals instal·lats als vehicles han de respectar els 
límits establerts en la normativa vigent. 
 



 
L’incompliment d’aquest article es considerarà greu i en cas de reincidència com a molt 
lleu  
 
 

Article 28 Focs i activitats pirotècniques 
 
1. D'acord amb la normativa vigent, l'Ajuntament pot autoritzar la preparació i l'encesa 
de fogueres, castells de focs, torxes, correfocs o similars, per la celebració d'actes de 
caire festiu, i l'ús de bombones de gas i/o líquids inflamables. 
Els castells de focs, cercaviles de foc i correfocs també han de complir amb la legislació 
sectorial vigent i de Protecció Civil. 
 
1.1. Fogueres: L'Ajuntament podrà autoritzar la sol·licitud expressa de preparació i 
encesa de fogueres en dies de festivitat assenyalada, prèvia autorització del 
Departament competent  
En cap cas s'autoritzarà: 
a) Preparar fogueres en llocs on obstrueixen el pas de vehicles, d'emergència o privats, 
o vianants. 
b) Instal·lar fogueres en llocs on prèviament no s'hagin netejat de bardisses o de 
material inflamables. 
c) Instal·lar fogueres sobre paviment (i especialment el d'asfalt) sense haver-lo protegit 
prèviament amb un gruix mínim de 10 cm de terra o sorra. 
d) Posar papers i teixits. 
e) Encendre fogueres a prop d'elements o xarxes de subministrament i comunicació que 
puguin resultar danyats, ni a prop de vehicles estacionats ni de façanes d'habitatges (es 
mantindrà una distància mínima de 15 metres). 
f) Posar a la foguera materials de combustió els quals pugui generar efectes tòxics o 
contaminats o materials que puguin explotar. 
g) Fer foc a menys de 500 metres de terrenys forestals. 
h) Encendre la foguera amb productes inflamables o en condicions meteorològiques que 
puguin significar risc. 
 
1.2. Pirotècnia recreativa: És permesa l'encesa de petit material pirotècnic amb 
marcatge CE de caràcter individual, d'escassa potència i sense molestar o posar en perill 
persones o béns, en ocasions com revetlles populars o celebracions puntuals. 
 
No és permès, i per tant constitueix infracció: 
 
a) La compra de productes pirotècnics per menors de catorze anys si no van 
acompanyats per una persona adulta. 
b) No respectar les distàncies mínimes de seguretat establertes en el propi producte 
pirotècnic. 
c) Llençar o manipular coets des de balconades i finestres. 
d) Llençar o dirigir petards contra les persones o béns, de manera que signifiquin un risc 
per a la seva integritat, així com col·locar-los sobre mobiliari urbà i béns privats. 



 
e) Llençar coets a menys de 500 metres de distància de zona boscosa o arbrada que, per 
les seves circumstàncies, siguin susceptibles de combustió, així com tampoc a sobre 
d'aglomeracions de persones. 
f) Llençar coets prop de productes inflamables o a la vora dels establiments de venda o 
d'emmagatzematge. 
g) Introduir coets dins d'elements l'explosió dels quals pugui provocar la dispersió 
d'objectes amb risc per a les persones i béns 
 

La realització de la conducta descrita en l'article precedent a l'apartat 1.2.a. serà 
constitutiva d'infracció lleu. 

La realització de la conducta descrita als apartats 1.1 a. b. c. d, i als apartats 1.2. b. c. 
serà constitutiva d'infracció greu, 

 
Intervencions específiques. 
 
1. L'autoritat competent exigirà, a les persones infractores d'aquests preceptes, el cost 
de reposició dels béns públics malmesos, d'acord amb el procediment establert a la llei. 
2. En els supòsits recollits en els articles anteriors, si és el cas els agents de l'autoritat 
retiraran i intervindran cautelarment els materials, el gènere, o els mitjans emprats 
 

CAPÍTOL VI Normes relatives als establiments de concurrència pública 

Article 29. Respecte als veïns 
 
1. Les persones responsables d’establiments de concurrència pública han de vetllar per 
l’ordre públic i el descans veïnal. 
2. Les persones titulars d’aquests establiments han de complir estrictament l’horari 
autoritzat en la llicència municipal i les condicions d’ higiene sanitària  i de salubritat 
establertes o, en el seu cas, l’horari i la resta de condicions prescrites a la normativa 
vigent.   
3.  Els titulars també són responsables d’adoptar les mesures adequades per evitar actes 
incívics o molestos de la seva clientela a l’entrada o sortida del local. 
 

Article 30. Neteja 
 
El manteniment de la neteja de les voreres o espais de vianants fins a una distància de 
30 metres és responsabilitat dels titulars dels establiments, en especial pel què fa 
referència a ampolles, envasos, gots i altres deixalles produïdes per l’activitat de 
l’establiment, a més a més, pel que fa a les terrasses dels establiments se’ls indicarà en 
el permís la zona que cal netejar diàriament. La infracció dels articles d’aquest capítol es 
sancionarà com a lleu i si hi ha reincidència com a greu. 



 
CAPÍTOL VII Espais Naturals del Municipi 

Article 31 Àmbit Aplicació 
 

Els visitants dels Espais naturals del municipi  tenen el dret a gaudir dels valors naturals 
que ofereix aquest espai i la correlativa obligació de respectar-los, igual que l’entorn 
humanitzat i la resta d’activitats que hi tenen lloc. 
 
Per tal de fer compatible l’ús social amb la preservació dels valors naturals i culturals els 
visitants tenen el dret i el deure de fer un ús adequat de l’entorn i dels recursos per al 
lleure que els ofereix l’espai. 

Article, 32 Prohibicions 
 

No són permeses,  
 

a) l’alteració del sòl, de les roques, fòssils, i minerals, qualsevol que sigui el mitjà 
utilitzat (manual o mecànic), sense l’escaient autorització. 

b) la recollida de sòl fèrtil i virosta, ni d’elements minerals i terres en general sense 
l’escaient autorització 

c) les pintades sobre les roques, element excepcional d’aquest paisatge. 
d) l’abocament de tota mena de substàncies, deixalles i objectes que puguin alterar 

la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 
e) rentar automòbils, buidar dipòsits de caravanes o d’altres activitats amb 

afectació directa sobre els ecosistemes aquàtic i riberenc 
f) danyar la vegetació i la recol·lecció d’espècies vegetals fora dels supòsits 

autoritzats per la normativa forestal i que estigui previstes dins dels instruments 
d’ordenació forestal de cada finca. 

g) destorbar-la o maltractar la fauna, malmetre els caus, els nius 
h)  l’accés a camps i pastures. Es prohibeix alterar o destruir les fites o senyals dels 

itineraris existents. Caldrà ser especialment curosos amb els filats i les tanques 
ramaderes que mantenen els animals en el lloc adequat. 

i) Circular fora de les carreteres de la xarxa rodada principal i pels camins de la 
xarxa rodada secundària aptes per a l’ús públic d’acord amb la senyalització 
existent sobre el terreny. 

j) Circular a una velocitat superior als 30 km/h, així com tampoc s’admet la 
circulació d’autobusos i autocars sense el seu permís corresponent. 

k) Circular per camins senyalitzats amb la indicació de trànsit restringit o amb 
barreres físiques autoritzades per l’ajuntament. 

l) circular amb vehicles a motor per camins de menys de quatre metres d’amplada. 
m) la circulació de vehicles motoritzats camp a través o fora de camins o pistes 

especialment habilitats: tallafocs, franges de manteniment de línies elèctriques 
sense vegetació, vies forestals d’extracció de fusta, lleres de rius i torrents, etc. 



 
n) l’acampada a zones no autoritzades  ja sigui de forma permanent o provisional, 

ja sigui amb tendes, tendals, caravanes, remolcs, autocaravanes, furgonetes o 
elements similars. 

o) llençar  i abocar residus i deixalles de qualsevol tipus a terra o a l’aigua, i restes 
combustibles o susceptibles de ser causa de l’inici d’un foc (vidres, ampolles, 
papers i elements similars). 

p) rentar animals, vehicles i maquinària, canviar olis o efectuar operacions que 
comportin el vessament de residus líquids contaminants dins l’àmbit dels Espais 
naturals del municipi. 

q) l’abandonament de vehicles, maquinària i estris de cap tipus dins l’àmbit. El cost 
del trasllat i custòdia anirà a càrrec del seu propietari. 

r) les emissions sonores d’alta intensitat, llevat d’aquells esdeveniments que 
comptin amb l’autorització de l’Ajuntament. 

s) encendre foc, a no ser que es compti amb una autorització de caràcter 
excepcional del Departament competent en la matèria de la Generalitat de 
Catalunya. 

t) qualsevol actuació, ús o activitat que pugui suposar, de forma directa o indirecta, 
el deteriorament o la destrucció de qualsevol component del patrimoni 
arquitectònic, històric i cultural, i molt especialment d’aquells que gaudeixen 
d’una protecció específica, d’acord amb el marc legislatiu vigent en matèria 
d’urbanisme i de patrimoni cultural català. També està prohibida la realització de 
pintades i l’enganxament de cartells o de propaganda sobre els elements de 
patrimoni esmentats. 

 
La infracció dels apartats d’aquest article d’aquest es sancionarà com a greu en el que 
respecte al regim sancionador d’aquesta ordenança, sense prejudici del 
desenvolupament de normes reguladores i sancionadores en una altra ordenança 
específica dels Espais Naturals del Municipi. 
 

CAPÍTOL VIII Règim sancionador 
 

Article 33. Concepte d’infracció 
Constitueixen infracció administrativa d’aquesta Ordenança les accions i omissions que 
representin una vulneració dels seus preceptes, tal i com apareixen tipificats en els 
diferents articles. 
 

Article 34. Responsabilitat 
 
1. Són responsables de les infraccions les persones físiques o jurídiques que les 

cometin a títol d’autors o coautors. 
 

2. De les infraccions relatives a actes subjectes a intervenció administrativa que es 
produeixin sense la seva prèvia concessió de llicència –si fos necessària-- - i/o amb 



 
incompliment de les condicions establertes a la normativa vigent, en seran responsables 
les persones físiques i jurídiques que siguin titulars de la llicència, comunicació prèvia o 
declaració responsable i, si aquesta no existís, la persona física o jurídica sota la relació 
de dependència de la qual actuï l’autor material de la infracció. 
 
3. Tractant-se la persona infractora d'un menor, d'acord amb allò que estableix la 
Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l'infant, i la Llei 14/2010, de 27 de 
maig, dels Drets i les Oportunitats en la Infància i l'Adolescència, totes les mesures en 
aquest cas sancionadores de les autoritats municipals que puguin afectar els menors 
atendran principalment l'interès superior d'aquests. Així mateix, en funció de la seva 
edat i maduresa, es garantirà el dret dels menors a ser escoltats en tots aquells 
assumptes que els afectin i a què les seves opinions siguin tingudes en compte. 
 
4. Quan les persones infractores siguin menors, i amb la finalitat de protegir els drets de 
l'infant o adolescent, el seu desenvolupament i formació, es podran substituir les 
sancions pecuniàries per mesures alternatives, com ara l'assistència a sessions 
formatives, prestacions en benefici de la comunitat, o qualsevol altre tipus d'activitat de 
caràcter cívic.  
 
Aquestes mesures s'adoptaran de manera motivada en funció del tipus d'infracció, i 
seran proporcionades a la sanció que rebi la conducta infractora. A aquest efecte, se 
sol·licitarà l'opinió dels pares o mares o persones tutores o guardadores, que serà 
vinculant. 
 
5. Els pares i mares, persones tutores o guardadores seran responsables civils subsidiaris 
dels danys produïts per les infraccions comeses pels menors d'edat que depenguin 
d'ells. 
6. Així mateix, en aquells casos en què es prevegi expressament en una norma amb rang 
de llei, els pares i mares o persones tutores o guardadores seran també responsables 
directes i solidaris de les infraccions comeses pels menors d'edat, sempre que, per la 
seva part, consti dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple inobservança. 
 
7. En tot cas, qualsevol denúncia, incoació d'un expedient sancionador o eventual 
imposició d'una sanció a un menor serà també notificada als seus pares o mares o 
persones tutores o guardadores. 
 

Article 35. Classificació de les infraccions i de la seva sanció 
 
1. Les infraccions d’aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 
2. Les sancions derivades de les infraccions administratives s’imposaran d’acord amb la 
següent escala: 
 
- Infraccions lleus: fins a 150,00 euros 
- Infraccions greus: de 150,00 a 500,00 euros 
- Infraccions molt greus: de 500,00 a 3.000,00 euros  



 
 
3. L’import de les sancions s’entendrà modificat automàticament segons el que disposi 

la legislació vigent per infracció de les ordenances municipals. En cas 
d’incompliment de les obligacions derivades dels requeriments formulats segons 
l’establert en aquesta ordenança, podran imposar-se multes coercitives en els 
termes establerts a la normativa vigent. 

4. La classificació de la infracció i la imposició de la sanció hauran d’observar la deguda 
adequació als fets i es tindran en compte per això els següents criteris d’aplicació: 
 
a) l’existència d’intencionalitat o reiteració. 
b) la naturalesa dels perjudicis causats. 
c) la transcendència social. 
d) la reincidència per la comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 
mateixa naturalesa.  
 

5.  La imposició de les sancions serà compatible amb la imposició de multes coercitives 
i l’exigència a l’infractor de la reposició de la situació alterada al seu estat originari, 
així com la indemnització pels danys i perjudicis causats pels fets sancionats. 

Article 36. Competència i procediment sancionador 
 
1.L’òrgan competent per a la incoació i instrucció del procediment sancionador serà 
l’alcalde o alcaldessa, d’acord amb el que disposen els articles 21.1 k) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril i 53.1.k) del Decret legislatiu 20/2003, de 28 d’abril. 

 
2. Quant al procediment sancionador, serà d’aplicació el fixat a la Llei 39/2015, de 
Procediment administratiu comú de les administracions públiques i altres disposicions 
sobre la matèria. 
 

Article 37. Mesures cautelars 
 
1. L’òrgan competent per a la incoació del procediment sancionador pot adoptar, 
mitjançant resolució motivada, les mesures cautelars de caràcter provisional que siguin 
necessàries per a la bona finalitat del procediment, evitant el manteniment dels efectes 
de la infracció. 

 
2. En aquest sentit, podrà acordar la suspensió de les activitats que es realitzin 
incomplint l’establert en aquesta ordenança en els termes de la normativa vigent i la 
retirada d’objectes, materials, utensilis i productes amb els quals s’estigués generant o 
s’hagués generat la infracció.  
 

Article 38. Terminació convencional 
 



 
Podrà convenir-se, de forma voluntària, la substitució de la sanció i la quantia de la 
indemnització per danys i perjudicis als béns, les instal·lacions, els arbres i el mobiliari 
urbà de titularitat municipal, per la compra del bé malmès i la realització física dels 
treballs que requereixi la reparació del dany i la recuperació del seu aspecte anterior. 
 

Disposició Final 
 

La present Ordenança entrarà en vigor a partir de la seva publicació integra al BOP de 
Lleida. Els articles d’aquesta Ordenança que incorporen o reprodueixen aspectes de la 
legislació de l’Estat o autonòmica d’aplicació als ens locals catalans s’entendran 
automàticament modificats en el moment en què es produeixi la seva revisió. 
 
Contra el present Acord s’interposarà recurs contenciós administratiu, davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini 
de dos mesos a comptar des de l’endemà a la publicació del present anunci, de 
conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
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