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AJUNTAMENT D’ALCARRÀS
ANUNCI

12548

Es fa públic, per a coneixement general, que el Ple de
l’Ajuntament d’Alcarràs, en la sessió de data 24 de novembre de
2011, ha adoptat els acords següents:
Únic. Aixecar a definitiva l’aprovació de l’Ordenança Municipal
de Civisme i Convivència de la Vila d’Alcarràs, fent constar que
entrarà en vigor a l’endemà de la seva publicació íntegra al
Butlletí Oficial de la Província i que es farà publicitat de la
mateixa a la seu electrònica municipal pel seu general
coneixement.
Per la qual cosa en virtut de l’establert a l’art. 49 i 70.2 de la Llei
de Bases de Règim Local, es fa públic el text íntegre de
l’Ordenança esmentada, que s’insereix a continuació, amb
l’advertiment que entra en vigor el dia següent de la seva
publicació, perquè ja ha transcorregut el termini a què fa
referència l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local.
Significant que contra la present resolució que és definitiva en
via administrativa, pot interposar potestativament recurs de
reposició davant del Ple, o formular directament recurs
contenciós administratiu davant de l’ordre jurisdiccional
corresponent. El termini per a interposar recurs de reposició serà
d’un mes, si el acte fos exprés, si no el fos el termini serà de tres
mesos i es contarà, per al sol·licitant i altres possibles interessats,
a partir del dia següent a aquell en que, d’acord amb la normativa
específica, s’hagi produït l’acte presumpte. Transcorregut dits
terminis únicament podrà interposar recurs contenciós
administratiu, sense perjudici, en el cas, de la procedència del
recurs extraordinari de revisió. El termini màxim per a dictar i
notificar la resolució del recurs serà d’un mes. Contra la
resolució d’un recurs de reposició. El termini per a interposar
recurs contenciós administratiu davant de la Sala de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa corresponent, serà el de
dos mesos comptats a partir de la recepció de la present
notificació o publicació de l’acte que posi fi a la via
administrativa, si fos exprés. Si no el fos, el termini serà de sis
mesos i es comptarà, per al sol·licitant i altres possible
interessats, a partir del dia següent a aquell en que, d’acord amb
la normativa específica, s’hagi produït l’acte presumpte.
No obstant l’anterior podrà formular els recursos que estimi
adient en defensa dels seus interessos.
Alcarràs, 28 de novembre de 2011
L’alcalde, Miquel Serra i Godia
ANNEX
Ordenança municipal de civisme i convivència de la vila
d’Alcarràs
Preàmbul
Per la present s’estableix el marc regulador d’aquella activitat
que transcendeix l’àmbit estrictament privat i pot incidir en la
convivència ciutadana i el benestar col·lectiu. És per això que és
modula o limita determinats tipus de comportaments i es
preveuen mecanismes d’actuació per fonamentar les relacions
tolerants i respectuoses respecte la comunitat, establint-se deures
per als vilatans i vilatanes com també els seus drets envers
l’Ajuntament, qui es compromet fermament en el compliment de
les seves competències, partint del convenciment que
l’assoliment d’una millor qualitat de vida és un compromís mutu.
TÍTOL I
Disposicions generals
CAPÍTOL I
Finalitat, fonaments legals i àmbit d’aplicació de l’ordenança
Article 1. Objectiu
1. L’objecte primordial d’aquesta ordenança és regular aquella
activitat que trascendeix en l’interés públic, establir les normes
de convivència en comunitat i vetllar pel seu compliment per tal
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d’aconseguir un desenvolupament en pau, llibertat e igualtat de
drets i obligacions.
2. En relació a la convivència pública, aquesta ordenança
identifica quins són els béns jurídics protegits, preveu quines són
les normes de conducta en cada cas i sanciona aquelles que poden
pertorbar, lesionar o deteriorar tant la mateixa convivència
ciutadana com els béns que es troben a l’espai públic que li ha de
servir de suport, tot preveient, en el seu cas, mesures específiques
d’intervenció.
Article 2. Fonaments legals
1. Aquesta ordenança s’ha elaborat en exercici de les
competències municipals contingudes a l’article 63 de la Llei
8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya;
així com la potestat de tipificar infraccions i sancions que, amb
la finalitat d’ordenar les relacions de convivència ciutadana,
s’estableix en els articles 139 i següents de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
2. L’establert a l’apartat anterior s’entén sens perjudici de les
altres competències i funcions atribuïdes a l’Ajuntament
d’Alcarràs per la normativa general de règim local i la legislació
sectorial aplicable.
Article 3. Àmbit d’aplicació objectiva
1. Aquesta ordenança s’aplica a tot el terme municipal
d’Alcarràs.
2. Particularment, l’ordenança és d’aplicació a tots els espais
públics de la vila i nuclis poblats, com ara els carrers, les voreres,
les places, les avingudes, els passeigs, els passatges, els parcs,
jardins i altres vies de circulació, espais o zones verdes o
forestals, els ponts, els túnels i els passos subterranis, els
aparcaments, les fonts i pantans, 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 marquesines, les parades d’autocar, les tanques, els senyals de
trànsit, els contenidors, i tots els altres elements de naturalesa
similar.
4. 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 que afectin o puguin afectar negativament
la convivència i el civisme als espais, instal·lacions i elements
assenyalats en els apartats anteriors, o quan el descuit o la manca
d’un adequat manteniment dels mateixos per part dels seus
propietaris o propietàries, arrendataris o arrendatàries o usuaris o
usuàries pugui comportar igualment conseqüències negatives per
a la convivència o el civisme a l’espai públic.
5. El terme municipal d’Alcarràs és el comprès dins dels límits
assenyalats a les corresponents actes de delimitació i fixació que
romanen a l’arxiu de l’Ajuntament.
Article 4. Àmbit d’aplicació subjectiva
1. Aquesta Ordenança s’aplica a totes les persones que són a la
Vila d’Alcarràs, 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 i amb les conseqüències
previstes en el seu article 116 i a la resta de l’ordenament jurídic.
En els supòsits en què així es prevegi per les lleis reguladores
dels distints règims sancionadors, els pares o mares, tutors o
tutores, o guardadors 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. Tots ells en la seva condició
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de garant del menor, han de procedir en termes de prevenció amb
la diligència exigible en dret vers l’actuació d’aquest, altrament
seran responsables civils subsidiaris dels danys i els perjudicis
que puguin causar aquells.
3. Així mateix, en els supòsits en què així es prevegi de manera
expressa a l’ordenança, aquesta també serà aplicable als
organitzadors d’actes públics als quals es refereix l’article 10.
Article 5. Publicitat
1. L’Ajuntament promourà el coneixement d’aquesta Ordenança
a les persones residents i foranis d’Alcarràs.
2. No obstant, la ignorància de les normes d’aquesta ordenança
no pot servir per excusar-ne el seu incompliment.
CAPÍTOL II
Principis generals de convivència ciutadana i civisme: drets i
deures
Article 6. Principi de llibertat individual
Totes les persones a les quals es refereix l’article 4 tenen dret a
comportar-se lliurement als espais públics de la vila i a ésser
respectats en la seva llibertat. Tanmateix, aquest dret s’exerceix
sobre la base del respecte a la llibertat, la dignitat i els drets
reconeguts a les altres persones, així com del manteniment de
l’espai públic en condicions adequades per a la convivència.
Article 7. Drets generals
1. Es reconeixen a tots els alcarrassins i alcarrassines, els drets
regulats en aquesta ordenança i especialment els següents, sens
perjudici de qualssevol altres que es determini en la legislació
vigent en la matèria en qüestió:
a) Els veïns d’Alcarràs poden ser electors i elegibles d’acord amb
allò disposat a la legislació electoral
b) Tenen dret a utilitzar, d’acord amb la seva naturalesa els
serveis públics municipals, i accedir als aprofitaments comunals,
d’acord amb la normativa aplicable. 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
c) Exigir la prestació i, en el seu cas, l’establiment del
corresponent servei públic, en el supòsit de constituir una
competència municipal pròpia de caràcter obligatori
d) 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
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
i) No presentar documents no exigits per les normes aplicables o
que ja es trobin en poder de l’Ajuntament
j) Obtenir informació i orientació sobre els requisits jurídics o
tècnics que les disposicions vigents imposin en els projectes,
actuacions o sol·licituds que es proposin realitzar
k) 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
l) Accedir als registres i arxius de l’Ajuntament, tal com està
previst en la legislació vigent
m) Presentar reclamacions i interposar recursos contra els actes
de l’Administració, de conformitat amb la legislació reguladora
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Article 8. Deures generals
1. Sens perjudici d’altres deures que es puguin derivar d’aquesta
o altres ordenances municipals i de la resta de l’ordenament
jurídic aplicable, totes les persones que són a la vila, sigui quin
sigui el títol o les circumstàncies en què ho facin o la situació
jurídica administrativa en què es trobin, així com els titulars dels
béns ubicats al municipi, han de respectar les normes de conducta
previstes en la present Ordenança, així com complir amb les
obligacions dels bans que es dictin, i tenen els deures següents:
a) Contribuir mitjançant les prestacions econòmiques i personals
legalment previstes per a la realització de les competències
municipals. Els tributs s’han de satisfer en els períodes voluntaris
que es determinin
b) Facilitar a l’Alcaldia, quan la legislació ho prevegi, les dades
i estadístiques que els sol·licitin
c) Comparèixer davant l’autoritat municipal quan siguin
requerits per disposició legal, amb indicació del motiu de la
citació
d) Facilitar a l’Administració, l’emissió d’informes, inspeccions
i altres actes d’investigació, en els supòsits previstos per la llei
e) En quan a la hisenda local, els propietaris absents tenen
l’obligació de comunicar a l’Alcaldia les dades personals de la
persona qui els representi, i en el seu defecte, ho seran
considerades en primer lloc, els administradors, apoderats o
encarregats d’aquells, i en segon lloc subsidiàriament als
anteriors, els masovers, parcers i arrendataris de les finques
rústiques o urbanes
f) Els veïns tenen el deure de complir puntualment les
obligacions derivades de la normativa d’empadronament.
Especialment, comunicar a l’Ajuntament les altes, baixes o
modificacions respecte al padró municipal. Aportar la
documentació que requereixi l’Ajuntament amb l’única finalitat
de comprovar la veracitat de les dades consignades en la
sol·licitud. Igualment, facilitar a l’administració l’emissió
d’informes, inspeccions i altres actes d’investigació, en el cas
previst per la llei
g) Cap persona física o jurídica podrà utilitzar als seus béns
mobles, edificis, anuncis o documents en ocasió d’un motiu
particular o mercantil, l’escut, blasons o distintius d’Alcarràs, tret
que això s’autoritzi prèviament per l’Ajuntament
h) Totes les persones que es trobin a Alcarràs tenen el deure de
participar en la gestió municipal d’acord amb allò que prevegin
les lleis, i a col·laborar amb les autoritats municipals o els seus
agents quan aquests els hi ho sol·licitin, especialment en
l’eradicació de les conductes que alterin, pertorbin o lesionin la
convivència veïnal
i) En aplicació de l’article 31 de la Llei 13/2002, de Turisme de
Catalunya, els usuaris turístics tenen el deure de respectar el
reglament d’ús i les normes generals de convivència i higiene, els
valors ambientals, culturals o d’altra classe dels recursos turístics
que utilitzin o visitin
Article 9. Infraccions
La no observació dels preceptes de l’article anterior, a) a f) i h)
constituirà infracció de caràcter lleu, i el precepte g) i i) de
caràcter greu, tot sens perjudici de la tipificació que pugui existir
en altres normes de rang superior o d’àmbit més específic.
TÍTOL II
Disposicions sobre àmbits de transcendència pública
CAPÍTOL I
Actes públics
Article 10. Organització i autorització d’actes públics
1. Per a la celebració d’actes als espais públics, els seus
organitzadors hauran de sol·licitar un autorització a
l’Ajuntament. La sol·licitud d’autorització que caldrà presentar
en un termini no inferior a 10 dies a la data de celebració de
l’esdeveniment, excepte per causes urgents que motivin
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desatendre aquest termini, haurà de contenir: l’hora d’inici i
acabament prevista; nom i cognoms i document oficial
d’identificació, de l’organitzador u organitzadors o del seu
representant en cas de persones jurídiques, consignant també la
denominació, naturalesa i domicili d’aquestes; el lloc, data, hora
i duració prevista; objecte de la mateixa; itinerari projectat quan
es prevegi la circulació per les vies públiques, i mesures de
seguretat adoptades.
2. Els seus organitzadors han de garantir la seguretat de les
persones i els béns. A aquests efectes han de complir amb les
condicions de seguretat generals i d’autoprotecció que es fixin,
en cada cas, per l’òrgan competent. Quan les circumstàncies ho
aconsellin, l’Ajuntament podrà exigir als organitzadors que
dipositin una fiança o subscriguin una pòlissa d’assegurança per
respondre dels danys i els perjudicis que es puguin causar.
3. Els organitzadors d’actes públics, en atenció als principis de
col·laboració, corresponsabilitat i confiança amb l’autoritat
municipal, hauran de vetllar perquè els espais públics utilitzats
no s’embrutin i/o es deteriorin en els seus elements urbans o
arquitectònics, restant obligats, en el seu cas, a la corresponent
reparació, reposició i/o neteja.
4. L’Ajuntament no atorgarà autorització per a la celebració
d’esdeveniments festius, musicals, culturals, esportius o d’índole
similar en els espais públics on es pretenguin realitzar quan, per
les previsions del públic assistent, les característiques de l’espai
públic o altres circumstàncies degudament acreditades i
motivades a l’expedient, els esmentats esdeveniments pugui
afectar negativament la seguretat, la convivència o el civisme.
5. Quan es tracti de l’exercici del dret fonamental de reunió i
manifestació, reconegut a l’article 21 de la Constitució, i d’acord
amb allò que es disposa a l’article 9.2 de la Llei Orgànica 9/1983,
de 15 de juliol, l’Ajuntament emetrà informe preceptiu motivat
en el qual es recolliran les circumstàncies i causes objectives que,
en el seu cas, puguin desaconsellar la celebració de l’acte o
esdeveniment a l’espai públic previst pels seus organitzadors, a fi
que l’autoritat governativa competent adopti la decisió que
correspongui.
Article 11. Activitats pirotècniques
No es permet fer foc ni activitats pirotècniques a la via pública.
Les fogueres de les revetlles de Sant Joan, castells de foc, festes
populars i qualsevol activitat relacionada amb la manipulació de
productes pirotècnics requeriran sempre el preceptiu permís de
l’Administració.
Article 12. Disposicions complementàries per Ban de l’Alcaldia
L’Ajuntament pot adoptar en tot moment les mesures o
disposicions complementàries, subsidiàries o desplegadores
d’aquest capítol mitjançant ban de l’Alcaldia.
Article 13. Infraccions
La conducta que suposi l’incompliment de qualssevol dels
mandats continguts en les disposicions d’aquest capítol
constituiran infracció de caràcter greu.
CAPÍTOL II
Retolació, numeració i pas de serveis
Article 14. De la retolació de les vies públiques
S’estableix de forma obligatòria i gratuïta la servitud
administrativa de col·locació de cartells indicatius del nom de
carrers i la numeració dels edificis i locals a les façanes
d’aquests, que té caràcter de servei públic.
Les vies urbanes s’identificaran amb un nom o un número,
diferent per a cadascuna d’elles, i els quals han de ser aprovats
per l’Ajuntament. A més, no podran existir dues vies urbanes
amb el mateix nom o número o bé diferents, però que per la seva
similitud gràfica o fonètica puguin induir a confusió. Aquesta
disposició s’entén sens perjudici de la normativa sectorial
d’aplicació.
Article 15. De la forma de retolació de les vies públiques
La retolació de les vies públiques podrà efectuar-se mitjançant
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una placa o similar en la forma normalitzada aprovada per
l’Ajuntament, que es fixarà en un lloc ben visible, com a mínim
a l’entrada i a la sortida de cada via pública. A les places aquest
punt serà a l’edifici més preeminent i als seus principals
accessos.
Els elements en què s’incorporin les inscripcions, i també
aquestes, hauran de guardar, tant com sigui possible, l’harmonia
artística amb la façana, zona o sector a on siguin fixats.
Article 16. De la retolació de noves vies públiques
1. Les noves vies públiques es numeraran obrint un expedient
que constarà d’un projecte integrat per memòria, relació de
números i plànol parcel·lari. Aquest projecte se sotmetrà a
informació pública durant 15 dies, i serà aprovat per
l’Ajuntament.
El mateix sistema es portarà a terme quan es tracti de canvi de
numeració de vies públiques ja numerades.
2. Els propietaris dels immobles es veuran obligats a col·locar el
número que, una vegada determinat, els hagi pertocat, quan
siguin requerits individualment o col·lectivament per fer-ho, en la
forma aprovada per l’Ajuntament.
Si no es complís l’esmentada obligació dins del termini fixat pel
requeriment, es procedirà a la seva col·locació pel personal
designat per l’Administració, amb les despeses a càrrec del
propietari de l’edifici e independentment de la sanció que li
correspongui.
3. L’element que incorpori el número s’haurà de col·locar al
centre de la façana llindant amb la via pública, o al costat de la
porta principal de l’immoble. En quant a la forma, mida, color i
impressió, s’ajustaran a les condicions establertes per
l’Ajuntament.
Article 17. De la toleració d’altres servituds administratives en
la façana dels edificis
1. Els propietaris d’immobles hauran de tolerar la instal·lació en
la façana de punts de llum de la xarxa de l’enllumenat públic,
senyalització viària o d’altres serveis públics o comunitaris, així
com de les instal·lacions necessàries pel funcionament dels
mateixos, quan per la dimensió de l’amplada de la vorera, aquells
no puguin ser instal·lats directament sobre l’esmentada vorera.
2. Aquesta servitud pública serà obligatòria i gratuïta. Així
mateix, aquesta com la de l’article anterior, no alteraran el
domini de la finca, ni impedirà la seva demolició o reforma. No
obstant això, quan el propietari afectat projecti la realització
d’obres, ho haurà de posar en coneixement de l’Ajuntament amb
l’antelació suficient que permeti l’adopció de les mesures
convenients per a no perjudicar aquests serveis. El propietari,
promotor i constructor seràn responsables de posar o reposar les
línies de serveis públics, de retolacions de carrers i de numeració
d’edificis que s’hagin afectat per l’execució de les obres. A tal
efecte, a l’atorgament de la llicència es podrà establir l’obligació
de prestar garantia que respongui de l’esmentada obligació.
Article 18. Règim d’infraccions
L’incompliment de qualssevol dels preceptes continguts en
aquest capítol es considerarà una infracció de caràcter lleu, llevat
que el fet constitueixi una infracció diferent, d’acord amb aquesta
ordenança i la normativa aplicable.
CAPÍTOL III
Actuacions a les vies públiques
Article 19. De la competència de conservació
L’Administració municipal té la competència per a l’execució
dels treballs i les obres necessàries per a la perfecta conservació
dels elements estructurals i ornamentals de les vies públiques.
Article 20. D’obres a la via pública per particulars
1. Ningú no pot sota cap concepte, executar rases ni qualsevol
altre tipus d’obra en la calçada, ferm, ni vorera de les vies
públiques, que modifiquin o alterin el seu estat, sense la
preceptiva llicència municipal.
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2. Els qui executin obres d’explanació, construcció o millora
d’edificis, no podran, encara que transitòriament, excepte
circumstàncies molt justificatives i previa llicència municipal,
envair la via pública amb materials i enderrocs, tanques i
publicitats, embestides i grues d’obra, procedint a recollir-los,
situar-los i dipositar-los al recinte en el qual s’efectuin les obres.
La responsabilitat que produeixi la infracció d’aquesta norma,
s’exigirà a l’empresa que realitzi les obres i subsidiariament a la
persona per la qual s’efectuen. La llicència anterior serà atorgada
de forma temporal i a precari, es a dir, revisable en tot moment
per evitar perjudicis i perill a la normal circulació de persones i
béns, sense dret a cap indemnització pel cas en què sigui retirada
l’autorització abans del temps previst per raons urbanístiques o
de circulació.
3. Els materials o efectes de qualsevol classe dipositats a la via
pública en les circumstàncies anteriors, es col·locaran de tal
forma que no impedeixi el trànsit per la mateixa, i requeriran de
nit la instal·lació d’enllumenat vermell, suficientment visible i
adequat per a prevenir accidents. Aquesta mateixa preocupació
s’exigirà respecte de tanques i bastiments que ocupin part de la
via pública. També en cas de rases obertes o sondatges, on
s’haurà d’adoptar les precaucions necessàries per evitar
accidents, i a tal efecte delimitar amb cinta, cordes o tanques el
lloc i col·locar cartells de prevenció adequats. De tot l’anterior
serà responsable la persona física o jurídica que realitzi les obres,
i subsidiàriment el promotor de les mateixes.
Article 21. De l’ocupació de la via pública
1. L’ocupació de la via pública, amb taules, cadires, paravents,
testos, paradetes, com també contenidors de qualssevol mena de
material, o altres elements anàlegs precisarà d’autorització
municipal que s’atorgarà discrecionalment tenint en compte les
necessitats del trànsit i el lloc on es projectin sempre que no
impedeixin o dificultin el trànsit peatonal, i hauran de complir
amb la resta de normativa aplicable. Les autoritzacions
s’entendran sempre a precari, sense dret a cap indemnització pel
cas en què sigui retirada la concessió abans del temps previst per
raons urbanístiques o de circulació.
2. Es precisarà igualment permís per a la instal·lació de quioscos
o llocs fixos de venda, i les concessions que a l’efecte s’atorguin
s’entendran sempre a precari, sense dret a cap indemnització pel
cas en què sigui retirada la concessió abans del temps previst per
raons urbanístiques o de circulació.
3. Tal ocupació meritarà el pagament d’una taxa regulada a
l’ordenança fiscal número 15 d’aquest Ajuntament, publicada al
BOP núm. 176, el dia 18 de setembre de 2008, o aquella norma
que la substitueixi.
Article 22. Règim de Sancions
1. Sens perjudici de l’ordenança municipal de camins,
d’aplicació preferent en els supòsit que regula, la realització de
les conductes descrites a l’article 20 i 21 tindran la consideració
d’infracció greu, llevat que el fet constitueixi una infracció o li
correspongui una sanció diferent, d’acord amb la normativa
aplicable.
2. La imposició de les sancions corresponents ho serà sens
perjudici de les responsabilitats que puguin derivar-se en l’esfera
penal i civil.
CAPÍTOL IV
Venta no sedentària
Article 23. Definició de venda no sedentària
1. Als efectes d’aquesta ordenança, es considera venda no
sedentària la que realitzin els comerciants fora d’un establiment
comercial, de manera habitual, ocasional, periòdica o continuada,
en els recintes, perímetres o indrets degudament autoritzats, i en
instal·lacions comercials desmuntables o transportables. Aquesta
venda requerirà autorització municipal, que s’atorgarà amb
l’acreditació prèvia del compliment dels requisits i les condicions
establertes a la normativa vigent.
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2. Es fixen les modalitats de venda no sedentària següents.
a) Venda no sedentària en mercats periòdics: aquella que
s’autoritzi en llocs establerts, amb una periodicitat habitual i
determinada
b) Venda no sedentària en mercats ocasionals: aquella que
s’autoritzi en mercats esporàdics que es facin amb motiu de
festes o esdeveniments populars
3. No és permesa la venda d’animals, ni dels productes prohibits
per les lleis, en els termes que estableixin aquestes.
4. Tots els comerciants que realitzin la venda no sendentària al
municipi d’Alcarràs, ho faran complint amb els termes següents.
a) Lloc: mercat municipal fix de la Plaça del Mercat (Passeig de
Ronda-Cr. La Bassa, s/n.), o els llocs que es determinin per Ban
de l’Alcaldia per substitució de l’anterior o amb ocasió de festes
populars
b) Data: els divendres de cada setmana, excepte els festius. O la
que es determinin per Ban de l’Alcaldia per substitució de
l’anterior o amb ocasió de festes populars
c) Horari: de les 7 h. fins a les 14 h. O la que es determinin per
Ban de l’Alcaldia per substitució de l’anterior o amb ocasió de
festes populars
d) Els venedors hauran de presentar instància a l’Ajuntament,
sol·licitant la corresponent llicència de venda ambulant, en la que
es farà constar: nom del titular de l’activitat, nom dels venedors
habituals, domicili social, telèfon, productes de venda i metres
lineals de la parada de venda interessada. Igualment
s’acompanyarà la documentació següent: document acreditatiu
de l’alta a l’epígraf corresponent de l’I.A.E. al corrent de
pagament (últim rebut pagat), i en el seu defecte certificat de
l’Agència Tributària conforme està donat d’alta en l’IAE;
document acreditatiu de l’alta al règim de la seguretat social que
els correspongui (últim rebut pagat); document acreditatiu del
compliment dels requisits establerts per a les reglamentacions
específiques a aplicar als productes i serveis que es disposin per
a la venda, (especialment relacionats amb els aliments); també es
requerirà que el peticionari tingui concertat un contracte
d’assegurances que cobreixi el risc de la responsabilitat civil, en
els termes de l’article 80 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel
qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives. Tota aquesta documentació haurà d’estar actualitzada
durant tot el període de vigència de la llicència i el seu defecte
comportarà la seva revocació
e) Pagament de la taxa per ocupació: els venedors prèviament
autoritzats deuran satisfer a l’inici de l’acte de venda el preu de
la taxa corresponent per l’ordenança fiscal número 15
f) Adjudicació de les parades: el procediment de selecció entre
els possibles candidats haurà de garantir la transparència i la
imparcialitat, i en concret, la publicitat adequada de l’inici,
desenvolupament i fi del procès. En la resolució d’atorgament de
llicència s’hi indicarà el lloc de la parada, o bé es concretarà per
l’encarregat del servei en el mercat i de forma diària. De forma
general s’estableix el principi de què cada venedor es situarà
habitualment en el mateix lloc i amb la mateixa ocupació. Tota
ampliació d’ocupació que suposi afectar a les parades de d’altres
venedors suposarà la revisió del lloc de la parada. L’anterior serà
la que es determinin per Ban de l’Alcaldia amb ocasió de festes
populars. No obstant, l’autorització no dóna lloc a un
procediment de renovació automàtica, ni comportarà cap altre
tipus d’avantatge per al prestador cessant o les persones que
estiguin especialment vinculades amb ell
g) Durada de la llicència: les llicències atorgades es donaran per
un termini no superior a 1 any, transcorregut aquest, s’haurà de
tornar a sol·licitar l’actualització de la llicència expressament
h) Qui exerceixi el comerç ambulant haurà de tenir exposat en
forma fàcilment visible per al públic les seves dades personals i
el document en el que consti la corresponent autorització
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municipal, així com una direcció per a la recepció de les
possibles reclamacions
Article 24. Infraccions
La vulneració d’una de les disposicions d’aquest capítol o
incompliment de les ordres donades per l’encarregat del servei,
constituiran infracció lleu. Així mateix, es podrà establir la
mesura cautelar per ordre directa de l’encarregat del servei, de la
suspensió immediata de l’acte de venda amb el corresponent
desmuntatge de la parada, i revocació de la llicència.
Article 25. De les responsabilitats dels titulars de llicencia
Els titulars de les llicències són els responsables de l’activitat
desenvolupada en els espais que tenen adjudicats, en tot allò
previst en la normativa reguladora del comerç interior a
Catalunya i en la resta de normativa d’aplicació.
Igualment seran responsables del personal que tinguin en les
seves respectives unitats i departaments.
Així mateix, seran responsables dels danys i desperfectes que ells
mateixos, el personal que es troba sota la seva responsabilitat o
tercers lligats a la seva activitat puguin causar a l’edifici o a les
instal·lacions d’ús general.
CAPÍTOL V
Servei de recollida de residus sòlids domèstics
Article 26. Servei de recollida de residus
1. S’estableix amb caràcter obligatori el servei de recollida de
residus sòlids domèstics que serà prestat per l’Ajuntament.
2. Els usuaris són obligats:
a) A treure les escombraries dins de l’horari comprés entre les 19
h. a 6 h. del matí següent. No obstant, aquest horari, es podrà
adaptar mitjançant ban de l’Alcaldia a les necessitats horàries del
servei de recollida
b) A dipositar les escombraries en bosses de plàstic
normalitzades, i en cap cas en caixes, paquets o embolcalls
c) A dipositar les bosses a l’interior dels contenidors
d) A tancar la tapa un cop utilitzat el contenidor
e) A aprofitar la capacitat dels contenidors
f) A respectar l’espai reservat als contenidors
g) A utilitzar correctament els contenidors de recollida selectiva
i, en conseqüència, a no dipositar en els contenidors normals els
residus dels quals es faci recollida selectiva específica
h) A no accedir al contingut dels contenidors, com també
apropiar-se d’aquest. S’inclou també aquí els dipòsits de
recollida de roba i altres anàlegs de qualssevol altra matèria
i) A no dipositar als contenidors matèries no relacionades amb els
residus sòlids domèstics (mobles, ferros, productes tòxics o
pudents, etc)
3. Es fa constar igualment que les empreses que realitzin
activitats ramaderes, comercials o industrials estan obligats a
gestionar directament el tractament dels residus que produeixin
mitjançant les empreses autoritzades pel Departament de Medi
Ambient com a transportistes i gestores dels residus
corresponents, d’acord amb la normativa d’aplicació.
Article 27. De la salubritat de la via pública
1. Correspon als particulars la neteja de les voreres, els passatges
particulars, els patis interiors d’illetes, els solars particulars, les
galeries comercials i similars. Així mateix, s’estableix amb
caràcter general l’obligació del veïnatge a netejar les voravies
després d’una nevada en el tram que ocupin les respectives cases
o locals.
2. Resta prohibit arruixar els carrers amb aigua a l’hivern i en
èpoques de sequera.
3. Les activitats que puguin ocasionar la brutícia de la via
pública, sigui quin sigui el lloc en què es realitzin i sens perjudici
de les llicències o autoritzacions que en cada cas siguin
procedents, hauran de ser assumides pels seus titulars, que
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procediran amb la cura suficient i els mitjans necessaris per tal
d’evitar el deteriorament de la via pública, i quedaran obligats a
la seva restitució i a la retirada de materials residuals.
Article 28. Prohibicions de neteja a la via pública
Es prohibeix netejar, reparar o repostar vehicles a la via pública,
abocar aigües residuals, abandonar animals morts o altres
despulles, dipositar escombraries, runes, deixalles, residus i
qualsevol activitat que pertorbin la neteja o causin molèsties a les
persones o trànsit rodat.
Article 29. Règim d’infraccions
L’incompliment de qualssevol dels preceptes continguts en
aquest capítol es considerarà una infracció de caràcter lleu,
excepte la disposició de l’article 26.1.h) la vulneració de la qual
constitueix infracció de caràcter greu.
TÍTOL III
Normes de conducta a l’espai públic, infraccions, sancions i
intervencions específiques
CAPÍTOL I
Atemptats contra la dignitat de les persones
Article 30. Fonaments de la regulació
Les conductes tipificades com a infraccions en aquest capítol
troben el seu fonament, constitucional i 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 31. Normes de conducta
1. Resta prohibida a l’espai públic tota conducta de menyspreu a
la dignitat de les persones, així 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.
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 en 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.
4. Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa
cultural, festiva, lúdica o esportiva o de qualsevol altra índole,
vetllaran perquè no es produeixin, durant la seva celebració, les
conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de
qualsevol d’aquests actes es realitzen les esmentades conductes,
els seus organitzadors ho hauran de comunicar immediatament
als agents de l’autoritat.
Article 32. 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 tindrà 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 antijurídiques previstes a l’article anterior.
Article 33. Intervencions específiques
Quan les conductes contràries a la dignitat de les persones o
discriminatòries puguin ser constitutives d’il·lícits penals, els
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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 127 d’aquesta
Ordenança.
CAPÍTOL II
Utilització de l’espai públic per a l’oferiment i demanda de
serveis sexuals
Article 34. Fonaments de la regulació
1. Les conductes tipificades com a infracció en aquesta secció
persegueixen mantenir la convivència i evitar problemes de
vialitat en llocs de trànsit públic i prevenir l’explotació de
determinats col·lectius.
Article 35. Normes de conducta
1. D’acord amb les finalitats recollides a l’article anterior, es
prohibeix oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directament o
indirectament, serveis sexuals retribuïts a l’espai públic.
2. Igualment, és prohibit mantenir relacions sexuals, retribuïdes
o no, a l’espai públic.
3. Es prohibeixen especialment les conductes anteriors en les
proximitats de centres docents o educatius, o de lleure destinats a
menors d’edat o, en general, zones d’esbarjo freqüentades per
aquests.
Article 36. Règim de sancions
1. Els agents de l’autoritat o els serveis municipals, en els casos
previstos a l’apartat 1 de l’article anterior, es limitaran a recordar
a aquestes persones que les esmentades pràctiques estan
prohibides per la present Ordenança. Si la persona persistís en la
seva actitud i no abandonés el lloc, podrà ser sancionada per
desobediència a l’autoritat.
2. Les conductes recollides a l’apartat 2 de l’article anterior
constituiran infracció greu si no es tracta de relacions retribuïdes,
altrament tindran la consideració de molt greus. També és
considerarà infracció de caràcter molt greu la vulneració del seu
apartat 3.
Article 37. Intervencions específiques
L’Ajuntament d’Alcarràs, impulsarà l’acció dels serveis socials
amb la finalitat d’evitar la pràctica de les anteriors conductes i
atendre degudament aquelles persones que exerceixen el treball
sexual i vulguin abandonar el seu exercici.
CAPÍTOL III
Ocupació de l’espai públic per conductes que adopten formes
de mendicitat
Article 38. Fonaments de la regulació
1. Les conductes tipificades com a infraccions en aquesta secció
pretenen salvaguardar, com a béns especialment protegits, el dret
que tenen els ciutadans i ciutadanes a transitar per Alcarràs sense
ser molestats o pertorbats en la seva voluntat, la lliure circulació
de les persones i la protecció de menors, així com l’ús correcte
de les vies i espais públics.
2. Especialment, aquesta secció tendeix a protegir les persones
que són a Alcarràs davant conductes que adopten formes de
mendicitat insistent, intrusiva o agressiva, així com organitzada,
sigui aquesta directa o encoberta sota prestació de petits serveis
no sol·licitats, o qualsevol altra fórmula equivalent, així com
davant qualsevol altra forma de mendicitat que, de manera
directa o indirecta, utilitzi menors com a reclam o els menors
acompanyin la persona que exerceix aquesta activitat.
Article 39. Normes de conducta
1. Es prohibeixen aquelles conductes que, sota l’aparença de
mendicitat o sota formes organitzades, representin actituds
coactives o d’assetjament, o obstaculitzin e impedeixin de
manera intencionada el lliure trànsit dels vilatans i vilatanes pels
espais públics.
2. Resta igualment prohibit l’oferiment de qualsevol bé o servei
a persones que es trobin en l’interior de vehicles privats o
públics. Es consideraran inclosos en aquest supòsit, entre d’altres
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comportaments, la neteja dels parabrises dels automòbils
detinguts en els semàfors o a la via pública així com l’oferiment
de qualsevol objecte.
3. Sens perjudici del que es preveu a l’article 232 de Codi Penal,
o aquell que el substitueixi, queda totalment prohibida la
mendicitat exercida per menors o, aquella que es realitzi, directa
o indirectament, amb menors o persones amb discapacitats.
4. Es prohibeix també la realització a l’espai públic d’activitats
de qualsevol tipus quan obstrueixin o puguin obstruir el trànsit
rodat per la via pública, posin en perill la seguretat de les
persones o impedeixin de manera manifesta el lliure trànsit de les
persones per les voreres, places, avingudes, passatges o altres
espais públics. Aquestes conductes estan especialment
prohibides quan es desenvolupin a la calçada, en els semàfors o
envaint espais de trànsit rodat.
5. En aquells casos de conductes que adopten formes de
mendicitat no previstes en els apartats anteriors, i que tinguin
arrel social, els agents de l’autoritat contactaran amb els serveis
socials amb la finalitat d’assistir-les, si fos necessari.
Article 40. Règim de sancions
1. Quan la infracció consisteixi en l’obstaculització del lliure
trànsit dels vilatans i vilatanes pels espais públics, els agents de
l’autoritat informaran, en primer lloc, aquestes persones que les
esmentades pràctiques estan prohibides per la present Ordenança.
Si la persona persistís en la seva actitud i no abandonés el lloc es
procedirà a imposar-li la sanció que correspongui.
En tot cas, aquestes sancions podran ser substituïdes, d’acord
amb la legislació, per sessions d’atenció individualitzada amb els
serveis socials on s’informarà les persones afectades de les
possibilitats que les institucions públiques i privades els ofereixin
suport i assistència social.
2. La realització de les conductes descrites a l’apartat 1 de
l’article anterior és constitutiva d’una infracció lleu.
3. Les conductes recollides a l’apartat 2 de l’article anterior,
tindran la consideració d’infraccions lleus. Quan es tracti de la
neteja dels parabrises dels automòbils detinguts en els semàfors
o a la via pública, la infracció tindrà la consideració de greu. En
aquest darrer supòsit no es requerirà l’ordre d’abandonament de
l’activitat i es procedirà a l’inici del corresponent procediment
administratiu sancionador.
4. Si la mendicitat és exercida per menors, les autoritats
municipals prestaran a aquests, de manera immediata l’atenció
que sigui precisa, sens perjudici que s’adoptin la resta de mesures
que preveu, en el seu cas, l’ordenament jurídic. Es considerarà,
en tot cas, infracció molt greu, la mendicitat exercida, directa o
indirectament, amb acompanyament de menors o amb persones
amb discapacitat, sens perjudici del que es preveu a l’article
232.1 del Codi Penal.
5. Les conductes recollides a l’apartat 4 de l’article anterior
tindran la consideració d’infraccions greus.
Els agents de l’autoritat informaran, en primer lloc, aquestes
persones que les esmentades pràctiques estan prohibides per la
present Ordenança. Si la persona persistís en la seva actitud i no
abandonés el lloc es procedirà a imposar-li la sanció que
correspongui.
En tot cas, aquestes sancions podran ser substituïdes, d’acord
amb la legislació, per sessions d’atenció individualitzada amb els
serveis socials o cursos on s’informarà a aquestes persones de les
possibilitats que les institucions públiques i privades els ofereixin
assistència social, així com també se’ls prestarà l’ajut que sigui
necessari.
Article 41. Intervencions específiques
En tot cas, els agents de l’autoritat procediran a la intervenció
cautelar dels mitjans emprats per a desenvolupar la conducta
antijurídica, així com, si és el cas, els fruits obtinguts.
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CAPÍTOL IV
Necessitats fisiològiques
Article 42. Fonaments de la regulació
És fonament de la regulació continguda en aquest capítol la
protecció de la salut pública i la salubritat, el dret de gaudir d’un
espai públic net i no degradat, i el respecte a les pautes
generalment acceptades de la convivència veïnal i de civisme.
Article 43. Normes de conducta
1. És prohibit fer necessitats fisiològiques, com ara defecar,
orinar, escopir, en qualsevol dels espais definits a l’article 3
d’aquesta Ordenança com a àmbit d’aplicació objectiva, llevat de
les instal·lacions o elements que estiguin destinats especialment
a la realització d’aquelles necessitats.
2. Resta especialment prohibida la conducta descrita a l’apartat
anterior, quan es realitza en espais de concorreguda afluència de
persones o siguin freqüentats per menors, o es faci en monuments
o edificis catalogats o protegits.
Article 44. Règim de sancions
1. La conducta descrita en l’apartat 1 de l’article precedent serà
constitutiva d’infracció lleu, tret que el fet constitueixi una
infracció més greu.
2. La conducta descrita en l’apartat 2 de l’article precedent serà
constitutiva d’infracció greu.
CAPÍTOL V
Consum de begudes alcohòliques i altres substàncies
Article 45. Fonaments de la regulació
La regulació que es conté en aquest capítol es fonamenta en la
protecció de la salut pública i la salubritat, el respecte al medi
ambient, la protecció dels menors, el dret al descans i
tranquil·litat dels veïns o veïnes, el dret a gaudir d’un espai públic
net i no degradat, l’ordenada utilització de la via pública, la
garantia de la seguretat pública, a més d’altres béns com ara la
competència lleial en el marc d’una economia de mercat i els
drets dels consumidors o consumidores i usuaris o usuàries.
Article 46. Normes de conducta
1. És prohibit el consum de begudes alcohòliques en els espais
públics quan:
a) Pugui causar molèsties a les persones que utilitzen l’espai
públic i als veïns
b) Es faci en envasos de vidre o de llauna
La prohibició a la qual es refereix aquest apartat restarà sense
efecte en els supòsits en què el consum de begudes alcohòliques
tingui lloc en establiments i altres espais reservats expressament
per a aquella finalitat, com terrasses i vetlladors, i quan
l’esmentat consum compti amb l’oportuna autorització que les
autoritats competents poden atorgar, en casos puntuals.
2. Resta especialment prohibit el consum de begudes
alcohòliques descrit a l’apartat 1 d’aquest article quan pugui
alterar greument la convivència ciutadana. A aquests efectes,
l’esmentada alteració es produeix quan concorrin alguna de les
circumstàncies següents:
a) Quan, per la morfologia o la naturalesa del lloc públic, el
consum es pugui fer de forma massiva per grups de ciutadans o
ciutadanes o en convidi a l’aglomeració
b) Quan, com a resultat de l’acció del consum, es pugui deteriorar
la tranquil·litat de l’entorn o provocar-hi situacions d’insalubritat
c) Quan el consum s’exterioritzi de forma denigrant per als
vianants o la resta d’usuaris dels espais públics
d) Quan els llocs on es consumeixi es caracteritzin per l’afluència
de menors o la presència d’infants i adolescents
3. Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa
cultural, lúdica, festiva, esportiva o de qualsevol altra índole
vetllaran perquè no es produeixin, durant la seva celebració, les
conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de
qualsevol d’aquests actes, es realitzen les conductes esmentades,
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els seus organitzadors ho comunicaran immediatament als agents
de l’autoritat.
4. Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares
o mares, o tutors o tutores, o guardadors o guardadores per les
accions dels menors d’edat que depenguin d’ells, en els supòsits
en què així es prevegi per les Lleis reguladores dels distints
règims sancionadors, aquests també podran ser considerats
responsables directes i solidaris de les infraccions descrites en
aquest article comeses pels menors que es trobin sota la seva
tutela quan concorri, per part d’aquells, dol, culpa o negligència
i fins i tot la simple inobservança.
5. Tot recipient de beguda ha de ser dipositat en els contenidors
corresponents i, en el seu cas, en les papereres situades a l’espai
públic. Queda prohibit llençar al terra o dipositar a la via pública
recipients de begudes com ara llaunes, ampolles, vasos, o
qualsevol altre objecte.
Article 47. Règim de sancions
1. La realització de les conductes descrites a l’apartat 2 de
l’article precedent serà constitutiva d’una infracció greu.
2. La realització de la conducta descrita en l’apartat 1 i 5 de
l’article precedent serà constitutiva d’infracció lleu.
Article 48. Intervencions específiques
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de
l’autoritat retiraran i intervindran cautelarment les begudes, els
envasos o els altres elements objecte de les prohibicions, així
com els materials o els mitjans emprats. Les begudes
alcohòliques i els aliments intervinguts podran ser destruïts
immediatament per raons higienicosanitàries.
2. Tractant-se les persones infractores de menors, es practicaran
les diligències necessàries per comprovar si hi concorre
responsabilitat per les persones esmentades abans, a l’objecte de
procedir també a la seva denúncia.
3. Per garantir la salut de les persones afectades, així com per
evitar molèsties greus als ciutadans i ciutadanes, els agents de
l’autoritat, quan s’escaigui, podran acompanyar les persones en
estat d’embriaguesa als serveis de salut o d’atenció social
corresponents.
Article 49. Consum de drogues tòxiques, estupefaents o
substàncies psicotròpiques
D’acord amb la Llei Orgànica 1/1992, de 21 de febrer de
protecció de la seguretat ciutadana, l’alcalde podrà sancionar
amb multa de fins a 150 euros les infraccions que s’hi descriuen.
CAPÍTOL VI
Comerç ambulant no autoritzat d’aliments, begudes i altres
productes
Article 50. Fonaments de la regulació
Les conductes tipificades com a infracció en el present capítol es
fonamenten en la protecció de la salubritat, l’ús racional i ordenat
de la via pública, i la salvaguarda de la seguretat pública, a més,
en el seu cas, de la protecció de les propietats industrial i
intel·lectual, la competència lleial en l’economia de mercat i els
drets de consumidors i usuaris.
Article 51. Normes de conducta
1. És prohibida la venda ambulant en l’espai públic de qualsevol
tipus d’aliments, begudes i altres productes, llevat de les
autoritzacions específiques i en els termes que es regulen capítol
IV del títol II, d’aquesta ordenança.
2. Resta prohibit col·laborar en l’espai públic amb els venedors
ambulants no autoritzats, amb accions com ara facilitar el gènere
o vigilar i alertar sobre la presència dels agents de l’autoritat.
3. Es prohibeix la compra o l’adquisició en l’espai públic
d’aliments, begudes i altres productes procedents de la venda
ambulant no autoritzada.
4. Els organitzadors d’actes públics de naturalesa cultural,
festiva, lúdica o esportiva o de qualsevol altra índole vetllaran
perquè no es produeixin, durant la seva celebració, les conductes
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descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol
d’aquests actes es realitzen les esmentades conductes el seus
organitzadors ho comunicaran immediatament als agents de
l’autoritat.
Article 52. Règim de sancions
1. Sens perjudici de la legislació penal, les conductes anteriors
són constitutives d’infracció de caràcter lleu.
Article 53. Intervencions específiques
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de
l’autoritat retiraran i intervindran cautelarment el gènere o
elements objecte de les prohibicions i els materials o els mitjans
emprats. Si es tracta d’aliments o béns fungibles, hom els
destruirà o els donarà la destinació que sigui adient.
2. Quan les conductes tipificades en aquest capítol puguin ser
constitutives d’il·lícit penal, 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 127 d’aquesta Ordenança.
CAPÍTOL VII
Activitats i prestació de serveis no autoritzats
Article 54. Fonaments de la regulació
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en l’ús
racional, ordenat i propi de les vies i els espais públics, el dret de
les persones a no ser molestades o pertorbades en l’exercici de la
seva llibertat, la salut de les persones, la salvaguarda de la
seguretat pública, a més, en el seu cas, de la protecció de les
propietats industrial e intel·lectual, la competència lleial i els
drets de consumidors i consumidores i usuaris i usuàries.
Article 55. Normes de conducta
1. Es prohibeix la realització d’activitats i la prestació de serveis
no autoritzats en l’espai públic, com ara el transport de persones.
2. Resta prohibit col·laborar en l’espai públic amb qui realitza les
activitats o presta els serveis no autoritzats, amb accions com ara
vigilar i alertar sobre la presència dels agents de l’autoritat.
3. Es prohibeix la demanda, l’ús o el consum en l’espai públic de
les activitats o els serveis no autoritzats als quals es refereix
aquest capítol.
En tot cas, la llicència o autorització haurà de ser perfectament
visible.
4. Els organitzadors d’actes públics de naturalesa cultural, lúdica,
festiva, esportiva o de qualsevol altra índole, vetllaran perquè no
es produeixin, durant la seva celebració, les conductes descrites
en els apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol d’aquests
actes es realitzen les conductes descrites, els seus organitzadors
ho hauran de comunicar immediatament als agents de l’autoritat.
Article 56. Règim de sancions
1. Sens perjudici de la legislació penal, la conducta prohibida
tipificada al paràgraf 1 de l’article precedent serà constitutiva
d’infracció greu, mentre que les conductes descrites als apartats
2 i 3 seran constitutives d’infracció lleu.
Article 57. Intervencions específiques
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de
l’autoritat retiraran i intervindran cautelarment el gènere o
elements objecte de les prohibicions, i els materials o els mitjans
emprats. Si es tracta d’aliments o béns fungibles, hom els
destruirà o els donarà la destinació que sigui adient.
2. Quan les conductes tipificades en aquest capítol puguin ser
constitutives de la infracció penal d’estafa, tipificada als articles
248 a 251 i 623.4 del Codi Penal, o aquell que el substitueixi, 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 127 d’aquesta
Ordenança.
CAPÍTOL VIII
Ús inadequat de l’espai públic per a jocs
Article 58. Fonaments de la regulació
1. La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la
llibertat de circulació de les persones, en la protecció dels
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vianants, i en el dret que tothom té a no ser pertorbat en el seu
exercici i a gaudir lúdicament dels espais públics d’acord amb la
naturalesa i destinació d’aquests, respectant les indicacions
contingudes en els rètols informatius de l’espai afectat que
existeixin, i en qualsevol cas els legítims drets dels altres usuaris
o usuàries.
2. La pràctica de jocs de pilota, monopatí o similars a l’espai
públic està sotmesa al principi general de respecte als altres, i, en
especial, de la seva seguretat i tranquil·litat, així com al fet que
no comportin perill per als béns, serveis o instal·lacions, tant
públics com privats.
Article 59. Normes de conducta
1. Es prohibeix la pràctica de jocs a l’espai públic i de
competicions esportives massives i espontànies que pertorbin els
legítims drets dels veïns i veïnes o dels altres usuaris de l’espai
públic.
2. És especialment prohibida la pràctica de jocs amb instruments
o d’altres objectes que puguin posar en perill la integritat física
dels usuaris de l’espai públic, així com la integritat dels béns,
serveis o instal·lacions, tant públics com privats.
3. Sens perjudici de les infraccions previstes en l’Ordenança
sobre Circulació de Vianants i de Vehicles, no és permesa la
pràctica d’acrobàcies i jocs d’habilitat amb bicicletes, patins o
monopatins fora de les àrees destinades a l’efecte.
4. Queda prohibida la utilització d’escales per a vianants,
elements per a l’accessibilitat de persones discapacitades,
baranes, bancs, passamans, o qualsevol altre element del
mobiliari urbà, per a les acrobàcies amb patins i monopatins.
Article 60. Règim de Sancions
1. Els agents de l’autoritat en els casos previstos a l’article
anterior es limitaran a recordar a aquestes persones que les
esmentades pràctiques estan prohibides per la present Ordenança.
Si la persona persistís en la seva actitud podrà ser sancionada
d’acord amb l’apartat següent.
2. L’incompliment de les normes previstes en l’article anterior
serà considerada infracció lleu, tret que el fet constitueixi una
infracció greu.
3. Tindran però la consideració d’infraccions greus:
a) La pràctica de jocs que comportin un risc rellevant per a la
seguretat de les persones o els béns, i, en especial, la circulació
temerària amb patins o monopatins per voreres o llocs destinats
a vianants
b) La utilització d’elements o instal·lacions arquitectòniques o
del mobiliari urbà per a la pràctica del monopatí, patins o similars
quan els posin en perill de deteriorament
Article 61. Intervencions específiques
1. Tractant-se de la infracció consistent en la pràctica de jocs a
l’espai públic, els agents de l’autoritat procediran a la intervenció
cautelar dels mitjans emprats.
2. Igualment, en cas de les infraccions greus previstes en l’apartat
2 de l’article anterior, els agents intervindran cautelarment el joc,
monopatí, patí o similar amb el qual s’hagi produït la conducta.
CAPÍTOL IX
Degradació visual de l’entorn urbà
Article 62. Fonaments de la regulació
1. La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en el
dret a gaudir del paisatge urbà d’Alcarràs, que és indissociable
del deure correlatiu de mantenir-lo en condicions de neteja,
polidesa i ornat.
2. Els grafits, les pintades i d’altres conductes d’embrutiment i
enlletgiment no només devaluen el patrimoni públic o privat,
palesant llur deteriorament, sinó que principalment provoquen
una degradació visual de l’entorn, tot afectant la qualitat de vida
dels veïns o veïnes i visitants.
3. El deure d’abstenir-se d’embrutar, tacar i deslluir l’entorn
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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
Grafits, pintades i altres expressions gràfiques
Article 63. Normes de conducta
1. És prohibit realitzar tota mena de grafit, pintada, taca, gargot,
escrit, inscripció o grafisme, amb qualsevol matèria (tinta,
pintura, matèria orgànica, o similars) o bé ratllant la superfície,
sobre qualsevol element de l’espai públic, així com a l’interior o
l’exterior d’equipaments, infraestructures o elements d’un servei
públic i instal·lacions en general, inclosos transport públic,
equipaments, mobiliari urbà, arbres, jardins i vies públiques en
general i la resta d’elements descrits a l’article 3 d’aquesta
Ordenança. Queden exclosos els murals artístics que es realitzin
amb autorització del propietari o amb autorització municipal.
2. Quan el grafit o pintada es realitzi en un bé privat que es trobi
instal·lat de manera visible o permanent en la via pública, serà
necessària, també, l’autorització expressa de l’Ajuntament.
3. Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa
cultural, festiva, lúdica o esportiva o de qualsevol altra índole,
vetllaran perquè no es produeixin, durant la seva celebració,
conductes de degradació visual de l’espai utilitzat. Si amb motiu
de qualsevol d’aquests actes es produeixen les conductes
descrites en l’apartat 1 d’aquest article, els seus organitzadors ho
hauran de comunicar immediatament als agents de l’autoritat.
4. Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares
o mares, o tutors o tutores, o guardadors o guardadores per les
accions dels menors d’edat que depenguin d’ells, en els supòsits
en què així es prevegi per les Lleis reguladores dels distints
règims sancionadors, aquests també podran ser considerats
responsables directes i solidaris de les infraccions descrites en
aquest article comeses pels menors que es trobin sota la seva
tutela quan concorri, per part d’aquells, dol, culpa o negligència
tot incloent-hi la simple inobservança.
Article 64. Règim de Sancions
1. La realització de les conductes descrites en l’article precedent
tindrà la consideració d’infracció lleu, llevat que el fet
constitueixi una infracció més greu.
2. Tindran la consideració d’infraccions greus, les pintades o els
grafits que es realitzin:
a) En els elements del transport, ja siguin de titularitat pública o
privada, i, en el primer cas, municipal o no, inclosos els vehicles,
les parades, les marquesines i els altres elements instal·lats als
espais públics
b) En els elements dels parcs i jardins públics
c) En les façanes dels immobles confrontats, públics o privats,
llevat que l’extensió de la pintada o el grafit sigui quasi
inapreciable
d) En els senyals de trànsit o d’identificació viària, o de qualsevol
element del mobiliari urbà, quan comporti la inutilització o
pèrdua total o parcial de funcionalitat de l’element
3. Les infraccions tindran el caràcter de molt greu quan s’atempti
especialment a l’espai urbà per realitzar-se sobre monuments o
edificis catalogats o protegits.
Article 65. Intervencions específiques
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de
l’autoritat retiraran i intervindran cautelarment els materials o
mitjans emprats.
2. Si per les característiques de l’expressió gràfica, el material
emprat o el bé afectat, fos possible la neteja i la restitució
immediata al seu estat anterior, els agents de l’autoritat
comminaran personalment a la persona infractora perquè
procedeixi a la seva neteja, sens perjudici de la imposició de les
sancions que corresponguin per la infracció comesa.
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3. L’Ajuntament, subsidiàriament, podrà netejar o reparar els
danys causats per la infracció, amb càrrec a la persona o persones
responsables i sens perjudici de la imposició de les sancions
corresponents.
4. Tractant-se les persones infractores de menors, es faran els
tràmits adients i necessaris per comprovar si hi concorren
indiciàriament les circumstàncies previstes en l’apartat 4 de
l’article 63.
5. Quan el grafit o la pintada puguin ser constitutius de la
infracció patrimonial prevista en l’article 626 del Codi Penal, o
aquell que el substitueixi, els agents de l’autoritat ho posaran en
coneixement de l’autoritat judicial competent, sens perjudici de
la continuació de l’expedient sancionador.
SECCIÓ 2ª
Pancartes, cartells i fullets
Article 66. Normes de conducta
1. La col·locació de cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius,
papers enganxats o qualsevol altra forma de publicitat, anunci o
propaganda, haurà d’efectuar-se únicament en els llocs
expressament habilitats a l’efecte per l’autoritat municipal. És
prohibida la col·locació de cartells i pancartes en edificis i
instal·lacions municipals, en qualsevol espai públic o element del
paisatge i el mobiliari urbà o natural, sense autorització expressa
de l’Ajuntament.
2. Igualment, caldrà autorització expressa de l’Ajuntament, a més
de la del titular del bé afectat, quan el cartell o la pancarta
s’instal·li en un bé privat si vola sobre l’espai públic, excloses les
pancartes a balcons i altres obertures.
3. Els titulars de l’autorització seran responsables de la retirada
dels elements instal·lats i de reposar els elements al seu estat
anterior, d’acord amb les indicacions que donin els serveis
municipals.
4. Es prohibeix esquinçar, arrencar i llençar a l’espai públic
cartells, anuncis, pancartes i objectes similars.
5. Es prohibeix col·locar publicitat sobre la part exterior dels
vidres dels vehicles, així com escampar i llançar tota classe de
fullets o papers de publicitat comercial o qualsevol material
similar en la via pública i en els espais públics i altres espais
definits a l’article 3 d’aquesta Ordenança.
6. Les persones que reparteixen publicitat domiciliària no podran
deixar propaganda fora del recinte de la porteria dels edificis.
7. Les persones físiques o jurídiques que promoguin la
contractació o difusió del missatge respondran directament i
solidàriament de les infraccions precedents amb els autors
materials del fet, quan hagi ho prevegi el règim legal sancionador
en l’àmbit corresponent.
Article 67. Règim de Sancions
1. Els fets descrits en l’article anterior seran constitutius
d’infracció lleu.
2. Tindran, no obstant, la consideració d’infraccions greus la
col·locació de cartells, pancartes o adhesius en edificis i
instal·lacions municipals, en el mobiliari urbà o natural, i en
general, en tots aquells elements que, situats a l’espai públic,
estiguin destinats a prestar serveis específics a la ciutadania.
3. Quan les infraccions precedents es realitzin sobre monuments
o edificis catalogats o protegits, tindran la consideració de molt
greus. Tindrà la mateixa consideració i serà el mateix import de
la multa quan la col·locació de cartells, pancartes o adhesius es
faci en senyals de trànsit que impossibiliti una correcta visió per
part dels conductors i/o vianants.
Article 68. Intervencions específiques
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de
l’autoritat retiraran i intervindran cautelarment els materials o
mitjans emprats.
2. Igualment, comminaran personalment a la persona infractora a
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què procedeixi a retirar el material i reparar els danys efectuats
per la col·locació, sens perjudici de les sancions que
correspongui imposar per la infracció comesa.
3. L’Ajuntament podrà adoptar la mesura cautelar de retirada dels
elements de propaganda o publicitat amb càrrec a la persona
responsable, sens perjudici de la imposició de les sancions
corresponents.
CAPÍTOL X
Ús impropi de l’espai públic
Article 69. Fonaments de la regulació
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la
garantia d’un ús racional i ordenat de l’espai públic i els seus
elements, a més, si s’escau, de la salvaguarda de la salubritat, la
protecció de la seguretat i el patrimoni municipal.
Article 70. Normes de conducta
1. Resta prohibit fer un ús impropi dels espais públics i els seus
elements, de manera que impedeixi o dificulti la utilització o el
gaudi per la resta d’usuaris.
2. No són permesos els següents usos impropis dels espais
públics i dels seus elements:
a) Acampar a les vies i els espais públics, acció que inclou la
instal·lació estable en aquests espais públics o els seus elements
o mobiliari, o en tendes de campanya, vehicles, autocaravanes o
caravanes, llevat d’autoritzacions per a llocs concrets. No és
permès tampoc dormir de dia o de nit en aquests espais. Quan es
tracti de persones en situació d’exclusió social, s’estarà a allò que
es preveu a l’article 114 d’aquesta Ordenança
b) Utilitzar els bancs i els seients públics per a usos diferents als
quals estan destinats
c) Enfilar-se als arbres de l’espai públic
d) Rentar-se o banyar-se en les fonts, basses d’aigua o similars
e) Rentar roba a les fonts, basses d’aigua, les dutxes o similars
Article 71. Règim de sancions
La realització de les conductes descrites a l’article precedent és
constitutiva d’infracció lleu.
Article 72. Intervencions específiques
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de
l’autoritat retiraran i intervindran cautelarment el gènere, els
materials i els mitjans emprats.
2. En els supòsits previstos en relació amb caravanes i
autocaravanes, els serveis municipals i els agents de l’autoritat
informaran de l’existència de llocs municipals habilitats per a
l’estacionament d’aquests vehicles, si és el cas.
3. Quan es tracti de l’acampada amb autocaravanes, caravanes o
qualsevol altre tipus de vehicle, descrit a l’apartat a) de l’article
70.2 de la present Ordenança, i la persona infractora no acrediti
la residència legal en territori espanyol, l’agent denunciant
actuarà en el sentit de l’article 115.
CAPÍTOL XI
Actituds vandàliques en l’ús del mobiliari urbà.
Deteriorament de l’espai urbà
Article 73. Fonaments de la regulació
Amb les conductes tipificades com a infracció en aquest capítol
es protegeixen l’ús racional de l’espai públic, el respecte a les
persones i béns, la seguretat, la salut i la integritat física de les
persones o el patrimoni municipal.
Article 74. Normes de conducta
1. Són prohibides les conductes, doloses o negligents que causin
danys als elements del mobiliari urbà a l’espai públic o de les
instal·lacions públiques, que generin situacions de risc o perill
per a la salut i la integritat física de les persones o els béns.
2. Resten prohibits els actes de deteriorament, com ara destrosses
dels espais públics o les seves instal·lacions o elements, siguin
mobles o immobles.
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3. Així mateix, són prohibits els actes de deslluïment dels
elements del mobiliari urbà a l’espai públic o de les seves
instal·lacions, siguin mobles o immobles.
4. Es prohibeix accedir a les instal·lacions públiques fora de
l’horari permès.
5. Els organitzadors d’actes públics de naturalesa cultural, lúdica,
festiva, esportiva o de qualsevol altra índole, vetllaran perquè no
es produeixin, durant la seva celebració, les conductes descrites
en els apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol d’aquests
actes es realitzen les esmentades conductes, els seus
organitzadors ho hauran de comunicar immediatament als agents
de l’autoritat.
6. Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares
o mares, o tutors o tutores, o guardadors o guardadores per les
accions dels menors d’edat que depenguin d’ells, en els supòsits
en què així es prevegi per les Lleis reguladores dels distints
règims sancionadors, aquests també podran ser considerats
responsables directes i solidaris de les infraccions descrites en
aquest article comeses pels menors que es trobin sota la seva
tutela quan concorri, per part d’aquells, dol, culpa o negligència
i fins i tot la simple inobservança.
Article 75. Règim de sancions
1. Sens perjudici de la legislació penal i de protecció de la
seguretat ciutadana, les conductes descrites a l’apartat 1, 2 i 3 són
constitutives d’infracció molt greu, greu i lleu, respectivament,
sens perjudici de l’obligació de rescabalament pels danys i
perjudicis causats. D’altra banda, la conducta descrita a l’apartat
4 constitueix infracció lleu.
Article 76. Intervencions específiques
1. 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.
2. Tractant-se les persones infractores de menors, es practicaran
les diligències necessàries per comprovar si hi concorre
responsabilitat per les persones esmentades abans, a l’objecte de
procedir també a la seva denúncia.
CAPÍTOL XII
De la tinença d’animals
Article 77. Fonaments de la regulació
Amb les conductes tipificades com a infracció en aquest capítol i
les demés normes reguladores que s’hi contenen es protegeixen
la seguretat i la salubritat a la via pública i el respecte als animals,
així com també la competència lleial en l’economia de mercat i
els drets de consumidors i usuaris.
Article 78. Normes de conducta
1. És prohibeix maltractar els animals, agredir-los físicament o
sotmetre’ls a qualssevol altra pràctica que els produeixi
sofriments o danys físics o psicològics.
2. Els seus propietaris o posseïdors tenen l’obligació de
proporcionar-los l’alimentació i les cures adients, ja sigui en
tractaments preventius de malalties com de guariments, a aplicar
les mesures sanitàries preventives que l’autoritat competent
disposi, i a facilitar-los les condicions exigides per a viure
pròpies de la seva espècie, i sempre en compliment de la Llei de
protecció dels animals, aprovada pel Decret Legislatiu 2/2008, de
15 d’abril o aquella que la substitueixi, i demés normativa
d’aplicació.
3. Es prohibeix abandonar per part del propietari o posseïdor de
l’animal, els excrements que aquest evacuï en qualssevol punt de
la via pública.
4. Resta prohibit l’accés d’animals a llocs on això estigui prohibit
per indicacions ad hoc instal·lades per l’Ajuntament, o per la
normativa aplicable, de la qual cosa en seran responsables els
seus propietaris o posseïdors.
5. Resta prohibida la venda a la via pública de qualssevol classe
d’animal, i la seva utilització als carrers amb fins comercials.
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6. És prohibeix alimentar els animals a la via pública.
7. Els propietaris o posseïdors de gossos, gats i fures que
resideixin de manera habitual al municipi els han d’inscriure al
cens municipal que porta l’Ajuntament. Tenen per fer-ho un
termini de tres mesos des del naixement de l’animal o de trenta
dies des de la data d’adquisició d’aquest, el canvi de residència,
la mort de l’animal o la modificació d’altres dades incloses en el
cens per comunicar-ho al cens municipal o al Registre general del
Departament de Medi ambient de la Generalitat de Catalunya.
Prèviament a la inscripció de l’animal en el cens municipal o en
el Registre general, cal haver-ne dut a terme la identificació
d’acord amb la normativa vigent. Així mateix, estan obligades a
comunicar la desaparició de l’animal en un termini de quarantavuit hores, de manera que en quedi constància. Així mateix s’ha
de complir amb la resta de mandats del Decret Legislatiu 2/2008,
de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
protecció dels animals.
8. Els gossos, els gats i les fures han de dur d’una manera
permanent pels espais o les vies públiques una placa
identificadora o qualsevol altre mitjà adaptat al collar en què han
de constar el nom de l’animal i les dades de la persona que n’és
posseïdora o propietària. Així mateix, aquests animals hauran
d’anar acompanyats per persones que els portin i vigilin.
9. Pel que fa als animals potencialment perillosos, els propietaris
o posseïdors tenen l’obligació d’identificar-los e inscriure’ls al
registre d’animals potencialment perillosos de l’Ajuntament,
obtenir la llicència de tinença corresponent, i demés obligacions
respecte a aquests, tot en els termes i requisits de la Llei 50/1999,
de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos, i el reglament que la desenvolupa, el
Reial Decret 287/2002. L’article 8 d’aquest reglament estableix
les següents mesures de seguretat:
a. La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o
espais públics exigirà que la persona que els condueixi i controli
porti amb ella la llicència administrativa, així com la certificació
acreditativa de la inscripció de l’animal al registre Municipal
d’animals potencialment perillosos.
b. Els gossos potencialment perillosos, en llocs i espais públics,
hauran de portar obligatòriament bossal apropiat per a la
tipologia racial de cada animal.
c. Igualment els gossos potencialment perillosos, en llocs i espais
públics, hauran de ser conduits i controlats amb cadena o corretja
no extensible de menys de 2 metres, sense que pugui portar-se
més d’un d’aquests gossos per persona.
d. Els animals potencialment perillosos, que es trobin en una
finca, casa de camp, xalet, parcel·la, terrassa, pati o qualssevol
altre lloc delimitat, hauran de ser lligats, a no ser que es disposi
d’habitacle amb la superfície, altura i adequat tancament, per
protegir a les persones o animals que accedeixin o s’apropin a
aquests llocs.
e. Els criadors, ensinistradors i comerciants d’animals
potencialment perillosos hauran de disposar d’instal·lacions i
mitjans adequats per a la seva tinença.
Article 79. Règim de sancions
1. Sens perjudici de la legislació aplicable, les conductes
descrites a l’apartat 1 i 2 de l’article precedent són constitutives
d’infracció molt greu, si les conseqüències o el risc causat als
animals són greus. Altrament, seran considerades infraccions de
tipus greu. Seran sancionades pel titular de la conselleria
competent, i pel titular de la direcció dels serveis territorials del
departament competent, respectivament. En cas que amb la
mateixa conducta no s’hagin produït resultats lesius per als
animals es considerarà la infracció lleu i es sancionarà per
l’Alcalde.
2. Sens perjudici de la legislació aplicable, les conductes que
contravinguin l’apartat 4 de l’article anterior seran considerades
greus.
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3. Sens perjudici de la legislació aplicable, les conductes que
contravinguin els apartats 3 i 5 al 7, seran considerades lleus.
Mentre que l’incompliment de l’apartat 8 serà considerada com a
greu.
4. Respecte a l’apartat 9, les infraccions es sancionaran d’acord
amb allò establert a l’article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre sobre règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos.
5. La imposició de qualsevol sanció corresponent ho és sens
perjudici de la responsabilitat civil i l’eventual indemnització de
danys i perjudicis que puguin correspondre a la persona
responsable.
CAPÍTOL XIII
Conductes en relació a espais verds
Article 80. Fonaments de la regulació
És fonament de la present normativa protegir el correcte ús dels
parcs i jardins, els parcs forestals, les plantacions i els espais
verds privats, així com garantir la seguretat de les persones.
Article 81. Normes de conducta
1. L’accés i la circulació de les motocicletes i dels automòbils en
els parcs i jardins està prohibit llevat dels vehicles autoritzats i
dels vehicles dels serveis municipals.
2. Està prohibit acampar als espais verds, com ara parcs i jardins
amb conductes com estirar-se al terra per descansar o dormir;
menjar-hi o beure en els termes previstos a la present ordenança.
Article 82. Règim de sancions
Sens perjudici de la legislació aplicable, les conductes descrites a
l’article precedent són constitutives d’infracció lleu.
CAPÍTOL XIV
Contaminació acústica
Article 83. Fonaments de la regulació
Aquesta regulació té per objecte protegir els drets fonamentals a
la integritat psíquica i a la intimitat i inviolabilitat de la llar,
d’acord amb allò que disposen els articles 15 i 18 de la
Constitució, així com també els drets constitucionals a un medi
ambient adequat i a la protecció de la salut previstos als articles
43 i 45 del mateix text constitucional.
Article 84. Actes i activitats de lleure a l’aire lliure
1. El comportament dels ciutadans i ciutadanes a la via pública i
zones de pública concurrència i als vehicles de servei públic ha
de mantenir-se dins dels límits de la bona convivència ciutadana.
2. En el cas d’actuacions discrecionals, espectacles,
manifestacions populars o culturals, mítings, concentracions de
clubs o associacions, i totes aquelles altres que tinguin caràcter
semblant, a la via pública o en espais oberts, caldrà sol·licitar la
corresponent autorització a l’Ajuntament. L’Administració
municipal podrà posar mesures complementàries per a disminuir
l’impacte sonor d’aquestes activitats, i limitar les emissions, en
cas que se sobrepassin els nivells guia estipulats per a aquella
zona de sensibilitat acústica. Sempre s’intentarà realitzar
l’activitat a l’indret on produeixi menys molèsties.
3. Es prohibeix la realització de cap de les activitats incloses a
l’apartat anterior sense permís i sense prendre les mesures
indicades per l’Administració municipal. En cas contrari i sens
perjudici de les responsabilitats que es derivin de la infracció,
l’Ajuntament prendrà les mesures oportunes, fins i tot la
suspensió de l’acte.
4. Es prohibeixen els cants, crits, veus en un to fort a les nits,
baralles o qualssevol altre acte que pugui pertorbar el descans
dels veïns i veïnes.
5. Es prohibeix engegar aparells de ràdio i televisió, fer sonar
equips i instruments musicals i emetre missatges publicitaris i
activitats anàlogues a la via pública i zones de pública
concurrència quan puguin molestar altres persones o superin els
nivells guia per a aquella zona de sensibilitat acústica. No obstant
això, en circumstàncies especials i amb la deguda motivació,
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l’Ajuntament podrà autoritzar aquestes activitats, prèvia
sol·licitud de l’interessat.
6. Els establiments de venda de begudes i aliments no podran
comportar molèsties acústiques als veïns o veïnes o vianants i es
regiran per la normativa aplicable.
Article 85. Activitats de càrrega i descàrrega
1. Les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies,
manipulació de productes contenidors, materials de construcció o
similars estan prohibides entre les 23 hores i les 7 hores del matí
següent. En casos excepcionals, podrà modificar-se aquest
horari, amb prèvia sol·licitud a l’autoritat municipal
corresponent.
2. L’activitat de càrrega i descàrrega s’ha de fer en les zones
reservades d’ús exclusiu.
3. Els titulars de les activitats de càrrega i descàrrega han de
procurar que el personal al seu servei prengui consciència que les
tasques que duguin a terme la seva han de produir el menor
impacte sonor possible.
Article 86. Avisadors acústics (alarmes i sirenes)
1. Aquest precepte té per finalitat regular la instal·lació i l’ús dels
sistemes acústics per tractar de reduir al màxim les molèsties que
puguin ocasionar, sense disminuir l’eficàcia.
2. Entre aquests sistemes, hi queda comprès qualsevol tipus
d’alarma i sirena, monòtones, bitonals, freqüencials, que radiïn a
l’exterior o a l’interior de zones comunes, d’equipaments o de
vehicles.
3. Per a la instal·lació d’avisadors acústics d’emplaçament fix,
cal demanar la corresponent llicència o presentar la corresponent
comunicació prèvia, d’acord amb el que disposi la normativa
vigent.
4. Els avisadors acústics han d’estar en perfecte estat de
funcionament per a evitar que s’activin per causes injustificades.
5. Els titulars dels sistemes avisadors seran els responsables del
compliment de les normes d’ús indicades a continuació com
també del perfecte estat de conservació del dispositiu.
6. Els propietaris de sistemes d’avís acústics han de posar en
coneixement de la policia municipal el seu domicili i telèfon
perquè, un cop avisat del seu funcionament anòmal, se’n
procedeixi a la interrupció.
7. El desconeixement del titular per part de la policia municipal
serà pres com una autorització per interrompre el sistema d’avís.
8. Quan l’anormal funcionament d’un sistema avisador produeixi
molèsties al veïnatge i no sigui possible localitzar al titular de la
instal·lació, l’Administració municipal podrà desmuntar i retirar
el sistema. Els costos originats per aquesta operació seran a
càrrec del titular de la instal·lació.
9. Els nivells màxims permesos, la metodologia de mesura i el
funcionament pels diferents tipus de dispositius s’estableixen en
la normativa corresponent, a la Llei 16/2002, de 28 de juny, de
protecció contra la contaminació acústica i el Reglament que la
desenvolupa aprovat pel Decret 176/2009, de 10 de novembre i
demés d’aplicació.
Article 87. Aparells d’aire condicionat
1. En els edificis de nova construcció, els equips d’aire
condicionat, refrigeració o aireig, com ventiladors, extractors,
compressors, bombes de calor i similars, s’han d’instal·lar al
terrat o a la teulada, amb les mesures correctores escaients per tal
de minimitzar el seu impacte acústic i de vibracions. Amb
aquestes mateixes mesures correctores i en el cas d’edificis
aïllats, els equips esmentats es poden instal·lar també en espais
annexos.
2. En els edificis ja construïts, els equips d’aire condicionat,
refrigeració o aireig, com ventiladors, extractors, compressors,
bombes de calor i similars, es poden instal·lar als patis de llums
o als patis de parcel·la, sempre que tots els veïns que hi tinguin
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accés hi estiguin d’acord i així ho manifestin, de conformitat amb
l’ordenament d’aplicació en matèria de comunitats.
3. Els equips d’aire condicionat, refrigeració o aireig, com
ventiladors, extractors, compressors, bomes de calor i similars,
no han d’originar en els edificis contigus o propers nivells sonors
i/o vibracions superiors a aquells indicats a la Llei 16/2002, de 28
de juny, de protecció contra la contaminació acústica i el
Reglament que la desenvolupa aprovat pel Decret 176/2009, de
10 de novembre.
Article 88. Elements mòbils, màquines i canonades
1. Tot element amb òrgans mòbils s’ha de mantenir en perfecte
estat de conservació, principalment pel que fa a la suavitat de
marxa dels seus rodaments.
2. No es pot ancorar directament cap màquina o aparell amb
moviment, de cap mena d’instal·lació, en elements estructurals
dels edificis, com ara parets mitgeres, sostres, forjats o altres
elements equivalents, si la instal·lació no va acompanyada els
dispositius antivibratoris adequats.
Article 89. Veïnatge
1. La bona qualitat de vida dins l’habitatge exigeix un
comportament cívic i respectuós, que eviti molestar els veïns
amb sorolls innecessaris, com tancaments de porta bruscs, crits,
música alta, salts, balls, i accions similars, especialment durant
l’horari nocturn.
2. El soroll produït per les persones dins els seus habitatges
tampoc no ha de destorbar les activitats a l’exterior o als edificis
adjacents. Per a això cal observar les normes següents:
a) El volum de la veu humana s’ha de mantenir a nivells que no
afectin la bona convivència
b) El funcionament dels electrodomèstics de qualsevol classe,
aparells, instruments musicals o acústics, o d’altra mena, a
l’interior de l’habitatge, s’ha d’ajustar per tal que no se superin
els nivells permesos de soroll i vibracions per a ambients
interiors
c) Des de les 23 hores de la nit fins a les 7 hores del matí següent
no és permès l’ús d’aparells domèstics excessivament sorollosos,
instruments musicals, ni cants, ni activitats necessàriament
sorolloses com reparacions de materials, canvi de mobles o
qualsevol activitat que pugui pertorbar el descans dels veïns
Article 90. Animals domèstics
1. Els propietaris dels animals domèstics han de tenir una cura
especial que aquests no pertorbin la vida dels veïns, amb crits,
cants, sons i ni cap altre tipus de soroll, tant si es troben a
l’interior de l’habitatge com si estan en terrasses, passadissos,
escales o patis, en especial des de les 23 hores de la nit fins a les
7 hores del matí.
2. Resta prohibit deixar sol dins l’habitatge durant més de dotze
hores qualsevol animal domèstic susceptible de causar molèsties
als veïns, tant si es troba a l’interior de l’habitatge com en
terrasses o patis interiors.
3. Els propietaris dels animals seran directament responsables de
l’incompliment del que s’indica als apartats anteriors.
Article 91. De la limitació de sorolls per activitats industrials
1. L’emissió de sorolls i vibracions derivats de l’exercici de la
indústria i activitats, en general, ja siguin comercials,
professionals, o de qualsevol tipus, no podrà, en cap cas, depassar
els nivells màxims, ni l’horari establert en la preceptiva llicència
municipal ni en la legislació especifica que regula aquesta
matèria.
Les activitats industrials o mercantils, classificades o innòcues,
no tindran limitació d’horari d’activitat quan es realitzin en zones
eminentment industrials. Quan es realitzin en zones eminentment
residencials no podran realitzar activitats entre les 23 hores de la
nit i les 7 h. de la matinada, tret d’autorització municipal expressa
que requerirà de la prèvia audiència dels veïns i la imposició de
mesures correctores adients.
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2. Per poder realitzar l’activitat, caldrà la presentació d’un estudi
tècnic on es justifiqui el compliment dels nivells de soroll
establerts per a la corresponent zona i els criteris de qualitat
acústica del local.
Article 92. Circulació de vehicles a motor
1. Els propietaris i/o usuaris de vehicles de motor hauran de fer
un manteniment de tots els elements dels mateixos susceptibles
de produir sorolls, per tal que el nivell sonor emès pel vehicle en
circular o amb el motor en funcionament no superi els valors
límit establerts per la normativa aplicable.
2. Els usuaris de vehicles, excepció feta de la Policia Local i
altres cossos i forces de seguretat, servei d’extinció d’incendis,
ambulàncies i altres servies similars, s’abstindran de fer ús de
llurs dispositius acústics en tot el terme municipal durant les vinti-quatre hores del dia. Només serà justificable la seva utilització
en cas de perill immediat d’accident i l’avís no pugui fer-se per
cap altre mitjà.
3. Està prohibit forçar les marxes dels vehicles a motor produint
sorolls molestos, com ara fer acceleracions innecessàries o forçar
el motor en circular en pendents.
4. També està prohibit utilitzar dispositius que puguin anul·lar
l’acció del silenciador, així com circular amb vehicles amb
silenciador incomplet, inadequat o deteriorat, produint soroll
innecessari.
5. Està prohibit donar voltes innecessàriament a les illes
d’habitatges, molestant el veïnat.
6. Està prohibit fer funcionar els equips de música dels vehicles
a un volum elevat amb les finestres obertes.
7. Llevat de situacions de congestió del trànsit, està prohibit que
els vehicles aturats a la via pública o a altres espais públics,
romanguin amb els motors en marxa durant més de dos minuts.
8. Resta prohibida la circulació de vehicles que, a causa de
l’excés de càrrega que transporten, emetin sorolls que superin els
nivells establerts.
9. L’Administració municipal ha de controlar que els tubs
d’escapament instal·lats a les motocicletes i ciclomotors estiguin
degudament homologats. En cas de no estar-ho, el titular del
vehicle resta obligat a substituir-lo per un dispositiu homologat.
El vehicle no podrà circular per la ciutat mentre no s’hi hagi
instal·lat aquest dispositiu.
Article 93. Règim de sancions
Les conductes que infringeixin les disposicions de l’article 84 a
90, constituiran infraccions de caràcter lleu.
Les conductes que infringeixin les disposicions de l’article 91
constituiran infraccions de caràcter greu.
Aquelles conductes que es descriuen a l’article 92 constituiran
infracció de caràcter lleu, excepte que es tipifiquin en el règim
sancionador de l’ordenança municipal de trànsit o altra
normativa d’aplicació, cas en el qual es sancionaran per llur
norma.
CAPÍTOL XV
Mesures respecte els establiments i activitats de concurrència
pública
Article 94. Establiments de pública concurrència
1. Les normes següents seran aplicables, amb caràcter general, a
tots els establiments de concurrència pública inclosos al
nomenclàtor-annex de la Llei 10/1990, de 15 de juny, de policia
d’espectacles i activitats recreatives del Parlament de Catalunya,
o aquella que la substitueixi.
2. Es preveuen especialment les següents limitacions, sens
perjudici de la resta de normativa aplicable:
a) Els locals amb nivell sonor musical interior superior o igual a
70 dB (A) han de fer la seva activitat amb les portes i les finestres
tancades, i s’exigirà la instal·lació de doble porta i sistema de
renovació d’aire
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b) En tots els establiments d’ambientació musical és obligatori
disposar, com a mínim, d’una persona encarregada de vetllar per
la seguretat, l’ordre i el bon funcionament a l’interior i a
l’exterior de l’establiment, d’acord amb el que assenyalen els
paràgrafs següents
c) En els casos on el nivell sonor musical interior sigui superior
o igual a 70 dB (A) s’ha d’instal·lar un equip limitadorcontrolador que asseguri que els usuaris no puguin manipular els
nivells d’emissió, de manera que sota cap circumstància les
emissions puguin superar els límits admissibles
d) Amb independència de les restants limitacions d’aquesta
Ordenança a l’interior de qualsevol espai obert o tancat destinat
a reunions, espectacles o audicions musicals, com discoteques o
sales de festa, no poden superar nivells sonors màxima de 90 dB
(A) en cap punt al qual tinguin accés els clients o usuaris, llevat
que a l’entrada o entrades de l’establiment o espai hi hagi l’avís
següent: «els nivells sonors en l’interior d’aquest local poden
lesionar seriosament l’oïda». L’avís ha d’ésser perfectament
visible, tant per la seva dimensió com per la seva il·luminació
e) Els titulars dels establiments no poden col·locar dispositius
acústics externs, com megafonia i similars. En cas que es
considerin necessaris, caldrà demanar la llicència municipal
corresponent
3. L’Ajuntament controlarà que es compleixi l’horari de
tancament establert legalment, i les condicions que estableix la
llicència d’obertura, com també les mesures d’aïllament
aplicades que es valoraran en les condicions de funcionament de
l’activitat més desfavorables.
4. Els propietaris dels locals seran directament responsables del
comportament sorollós dels seus clients dins de l’establiment o
en les zones d’accés.
5. Per al cas particular de locals a l’aire lliure com ara carpes,
terrasses o actuacions musicals, cal també demanar autorització a
l’Ajuntament, el qual l’atorgarà de forma discrecional amb els
condicionants del caràcter estacional o de temporada de
l’activitat i limitacions del seu horari i nivells d’emissió sonora.
La sol·licitud de llicència ha d’anar acompanyada d’un estudi
acústic, on s’incidirà en la seva repercussió sobre els habitatges
de l’entorn, especialment els més propers a l’activitat.
6. La responsabilitat administrativa que es pugui derivar de les
alteracions de l’ordre públic produïdes per persones que entrin o
surtin d’aquests establiments recaurà sobre el titular de la
llicència municipal, sempre que no hagi adoptar en cada supòsit
les mesures establertes a la present ordenança i normativa
concordant.
7. El servei d’ordre de l’establiment serà responsable d’advertir
el públic dels possibles incompliments dels seus deures cívics,
com ara la producció de sorolls, l’obstrucció de les sortides
d’emergència i del trànsit de vehicles i altres similars. En el cas
que les seves recomanacions no siguin ateses, haurà d’avisar
immediatament els serveis d’ordre públic que s’escaiguin.
8. Per preservar el descans del veïnat els establiments regulats
per la normativa d’espectacles públics ajustaran el seu horari
d’activitat al que estigui establert per les disposicions vigents en
cada moment reguladores de la dita matèria. En virtut de
l’establert als arts. 3, 4 i 6 de l’Ordre de data 1 de juliol de 1994,
per la qual es determinen els horaris de diversos establiments
públics dedicats a espectacles públics i/o activitats recreatives, o
altra norma que la substitueixi, els horaris límits seran els
següents:
TIPUS DE LOCAL

Establiments i sales de festa de joventut
Bars musicals, teleclubs i similars
Discoteques, sales de festa, sales de ball,
cafès teatre I similars

HORARI DE TANCAMENT
HABITUAL

AMPLIACIÓ DIV.DIS-VIGíLIES

24 hores
2,30 hores

00,30 hores
3 hores

4,30 hores

5 hores

A partir de l’hora límit de tancament que s’estableix

Servei d'Arxius, Estudis i Informació de la Diputació de Lleida
Butlletí Oficial de la Província de Lleida - 31/12/2011, número 185, pàgina 38

31 DE DESEMBRE DE 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 185

anteriorment, en els establiments no es permetrà l’accés de cap
client, no se servirà cap consumició i deixarà de funcionar la
música ambiental, és a dir, finalitzaran totes les activitats que
s’estiguin desenvolupant i s’encendran tots els llums per facilitar
el desallotjament dels establiments o recintes que han de quedar
buits de públic en el termini màxim de vint-i-cinc minuts.
L’Alcalde, en els supòsits següents: Festes locals, patronals,
nadalenques i revetlles populars, poden ampliar 1 h. més
9. Aquesta mateixa autorització prèvia, i si s’escau, la del delegat
de Governació de la Generalitat, es requerirà per a la celebració
de balls i festes a la via pública i en locals o espais privats que no
tinguin llicència de locals d’espectables públics (com penyes de
festa major, o d’altres actes culturals o festius), als que se’ls
exigirà el compliment de les condicions mínimes establerts per la
normativa reguladora dels locals d’espectacles públics. En tot cas
es requerirà que a la sol·licitud de la festa o activitat s’adjunti
certificat de seguretat de les instal·lacions provisionals que
s’instal·lin tenen condicions de seguretat per a les persones i
béns.
CAPÍTOL XVI
Altres conductes
Article 95. Estacionament de vehicles amb finalitats publicitàries
1. És prohibit estacionar vehicles a la via pública per a la seva
venda o lloguer o amb finalitats fonamentalment publicitàries,
sempre que es dugui a terme per empreses o bé representi un ús
intensiu de l’espai públic.
2. La realització de les conductes descrites en l’apartat precedent
tindran la consideració d’infracció lleu.
Article 96. Furts que no constitueixin il·lícit penal
1. És prohibit apoderar-se de fruits, animals i efectes d’altres
sense llicència dels seus propietaris, encara que per la seva
quantitat no constitueixi il·lícit penal.
2. La realització de les conductes descrites en l’apartat precedent
tindran la consideració d’infracció lleu, llevat que el fet
constitueixi una infracció més greu.
Article 97. Conductes en relació a productes pirotècnics
1. Resta prohibit disparar coets, petards i en general, focs
artificials, sense prendre les degudes precaucions per a evitar
accidents i molèsties a les persones o danys a les coses, i caldrà
fer-ho en tot cas amb subjecció a allò disposat als articles
d’aquesta ordenança.
2. L’incompliment de l’apartat precedent tindrà la consideració
d’infracció lleu.
Article 98. Conductes que pertorben celebracions
1. És prohibit impedir la celebració de festes i desfilades
degudament autoritzades, processons i actes religiosos, així com
causar molèsties als seus assistents.
2. La infracció descrita a l’apartat anterior tindrà la consideració
d’infracció lleu.
Article 99. Conductes en edificis
1. Es prohibeix estendre o exposar robes, peces de vestir i
elements domèstics als balcons, finestres, terrats exteriors o
qualssevol altre lloc on per la seva situació i orientació sigui
normalment visibles des de la via pública i afecti a la seguretat
dels vianants i ornament de les façanes.
2. Els propietaris de finques i edificis són obligats a conservar
l’ornament públic d’aquests elements, fent neteja i manteniment
de les façanes, entrades i, en general totes les parts de l’immoble
visibles des de la via pública, i també dels complements dels
immobles, com antenes i xemeneies.
3. Queda prohibit espolsar estores, catifes, robes o altres efectes
d’indole personal des dels balcons, finestres i portals, així com
penjar roba per eixugar, sempre que aquesta desprengui aigua
amb les conseqüents molèsties pels veïns i vianants.
4. Queda prohibit regar les plantes fora de l’horari nocturn,
evitant en tot moment molèsties a veïns i vianants.
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5. Els propietaris hauran de dotar dels elements correctors
necessaris per evitar les emanacions molestes de fums procedents
del natural ús de les xemeneies. A tal efecte totes les xemeneies
d’edificis han d’estar a una cota d’alçada superior a la dels
immobles confrontants. Els propietaris que realitzin obres noves
immediates amb inmobles antics que tinguin una ximeneia a cota
inferior, tenen el dret de realitzar al seu cost i càrrec les obres i
instal·lacions necessàries per incrementar l’alçada de les
mateixes i els propietaris del immobles confrontants l’obligació
de permetre-ho, en la manera que menys perjudicial sigui. A falta
d’acord entre els propietaris l’Ajuntament podrà determinar la
forma en la que s’hauran de realitzar les actuacions.
6. Dins el nucli urbà s’estableix l’obligació de dotar els edificis
de gelosies o instal·lacions similars, d’acord amb les tècniques
constructives, que permetin aïllar de l’exterior els rentadors,
estenedors, trasters, cuines i totes aquelles dependències la visió
de les quals pugui resultar perjudicial a l’estètica de l’edifici o no
s’avingui amb l’entorn en què es circumscriu. Als edificis de
nova construcció s’haurà de tenir cura especialment l’esmentada
prevenció.
7. Les mesures apuntades al número anterior seran d’aplicació
quan les circumstàncies exposades concorrin en edificacions que
donin a patis comuns, sempre que hi hagi hagut una petició
prèvia, justificada, d’algun dels interessats.
En edificacions ja existents, aquestes mesures restaran
condicionades al resultar de l’expedient i la possibilitat material
de la seva aplicació.
8. La vulneració dels termes continguts en aquest article serà
considerada d’infracció lleu.
Article 100. De la gent gran
1. Hom facilitarà el trànsit per la via pública a nens, gent gran i a
totes aquelles persones que no es puguin valer per si mateixes, i
en especial en aquelles situacions que, per les seves
disminucions, els comportin dificultats i/o perill.
2. La infracció descrita a l’apartat anterior tindrà la consideració
d’infracció lleu.
Article 101. De les fonts públiques
1. A les fonts públiques es prohibeix, rentar vehicles, roba,
fruites, verdures i objectes de qualssevol classe; rentar-se i/o
banyar-s’hi; netejar o abeurar animals i enterbolir les aigües de
qualssevol altra manera.
2. La infracció de l’anterior norma tindrà la consideració
d’infracció lleu.
Article 102. De la prohibició d’embrutar la via pública
1. Queda prohibida tota acció que desllueixi o embruti la via
pública, especialment llençar-hi elements com ara papers,
envoltoris, restes de menjar, clasques de fruits secs, envasos... i
en general, qualssevol element susceptible de produir aquell
efecte.
2. La infracció de l’anterior norma tindrà la consideració
d’infracció lleu.
Article 103. Del tancament de solars
1. Els propietaris de solars i terrenys hauran de mantenir-los
lliures de residus i en les degudes condicions d’higiene,
salubritat, seguretat i ornament públic. L’Ajuntament per
aquestes raons pot ordenar al propietari el tancament permanent
situat a l’alineació de vial oficial.
2. La vulneració de l’anterior norma constituirà infracció de
caràcter lleu.
Article 104. De la prohibició de barraques
1. Queda prohibit establir barraques o cabanes en aquest terme
municipal sense autorització municipal que es dispensarà d’acord
amb la normativa aplicable.
2. La vulneració de l’anterior norma es castigarà d’acord amb el
règim sancionador urbanístic.
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Article 105. De la prohibició d’actes de crema d’objectes
1. Queda prohibit cremar objectes i deixalles a la via pública i en
llocs privats sense la prèvia autorització, d’acord amb les normes
reglamentàriament establertes, sempre amb les condicions de
seguretat per a les persones i béns que es determinin a la
corresponent autorització.
2. La vulneració de l’anterior norma constituirà infracció de
caràcter lleu.
Article 106. Infraccions comeses en seu del cementiri municipal
1. Està prohibit tant a dins el recinte com fora del mateix, en les
seves immediacions, la permanència de persones que no guardin
la deguda compostura i respecte o que, de qualssevol forma,
pertorbin el recolliment propi del cementiri.
2. La vulneració dels termes continguts en aquest article serà
considerada d’infracció lleu.
Article 107. Infraccions tipificades a la Llei Orgànica de
protecció de la seguretat ciutadana
D’acord amb la Llei Orgànica 1/1992, de 21 de febrer, l’alcalde
podrà sancionar les conductes que tipifica com a infraccions
aquest text legal, amb multa de fins a 150 euros.
TÍTOL IV
Disposicions comunes sobre règim sancionador i altres
mesures d’aplicació
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 108. Ordres singulars de l’Alcalde o l’Alcaldessa per a
l’aplicació de l’Ordenança
1. L’Alcalde o l’Alcaldessa pot dictar les ordres singulars o
nominatives i les disposicions especials que s’escaiguin sobre
capteniment a la via pública o el comportament dels vilatans i
vilatanes, per tal de fer complir la normativa en matèria de
convivència ciutadana i de civisme.
2. Sens perjudici de la imposició de la sanció que en el seu cas
correspongui, l’Alcalde o l’Alcaldessa podrà també requerir a les
persones que siguin trobades responsables d’alguna de les
conductes descrites en aquesta Ordenança que s’abstinguin en el
futur de realitzar actuacions similars dins del terme municipal.
3. L’incompliment de les ordres, disposicions o requeriments
anteriors serà sancionat en els termes previstos en aquesta
Ordenança, sense perjudici que es pugui iniciar procediment
penal per causa de desobediència.
Article 109. Mesures de policia administrativa
1. L’Ajuntament promourà un conveni-marc de coordinació i
col·laboració en matèria de seguretat pública i policia entre el
Departament d’Interior de la Generalitat i l’Ajuntament
d’Alcarràs, amb l’objectiu de què la intervenció i, si s’escau, la
recepció o la formulació de denúncies de fets concrets sobre
incompliments de la normativa municipal sigui un servei
d’actuació conjunta i, per tant, la Policia de la GeneralitatMossos d’Esquadra, també col·laborarà en aquestes funcions en
els termes establerts en l’esmentat conveni.
2. Els agents de l’autoritat exigiran en tot moment el compliment
immediat de les disposicions previstes en aquesta Ordenança així
com de la resta de normativa a complir, i sens perjudici de
procedir a denunciar aquelles conductes antijurídiques, podran
requerir verbalment a les persones que no respectin les normes a
cessar en la seva actitud o comportament, advertint-los que en
cas de resistència poden incórrer en responsabilitat penal per
desobediència.
3. Quan la infracció comesa provoqui, a més d’una pertorbació
de la convivència ciutadana i del civisme, un deteriorament de
l’espai públic es requerirà al seu causant que procedeixi a la seva
reparació, restauració o neteja immediates, quan sigui possible.
4. En cas de resistència a aquests requeriments, i sens perjudici
del que es disposa a l’apartat 1 d’aquest article, les persones
infractores podran ser desallotjades, complint en tot cas amb el
principi de proporcionalitat.
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5. A efectes de poder incoar el corresponent procediment
sancionador, els agents de l’autoritat requeriran a la persona
presumptament responsable que s’identifiqui.
De no aconseguir-se la identificació per qualsevol mitjà de la
persona que ha comès una infracció, els agents de l’autoritat,
podran requerir-la perquè, a l’objecte d’iniciar l’expedient
sancionador de la infracció comesa, els acompanyi a
dependències pròximes que comptin amb mitjans adequats per
realitzar les diligències d’identificació, a aquests únics efectes i
pel temps imprescindible, informant la persona infractora dels
motius del requeriment d’acompanyament.
6. En tot cas, i al marge de la sanció que correspongui imposar
per la infracció de les normes que hagin originat la intervenció o
requeriment dels agents de l’autoritat, les conductes
obstruccionistes tipificades en aquesta Ordenança constitueixen
una infracció i són sancionades de manera independent, tret que
el fet sigui constitutiu de responsabilitat criminal, cas en el qual
es passarà el tant de culpa al Ministeri Fiscal.
Article 110. Deure de col·laboració veïnal en el compliment de
l’Ordenança
1. Totes les persones que són a Alcarràs tenen el deure de
col·laborar amb les autoritats municipals o els seus agents per tal
de preservar les relacions de convivència ciutadana i civisme a
l’espai públic.
2. D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de
menors, tots els ciutadans i ciutadanes tenen el deure de
comunicar a les autoritats o agents més pròxims qualsevol
situació que detectin de risc o desempara d’un menor. Així
mateix, tots els ciutadans i ciutadanes que tinguin coneixement
que un menor no està escolaritzat o no assisteix al centre escolar
de manera habitual, han de posar-ho en coneixement dels agents
més pròxims o de l’autoritat competent, a efectes que s’adoptin
les mesures pertinents.
Article 111. Conductes obstruccionistes a les tasques de control,
investigació o sanció en els àmbits de la convivència i el civisme
1. En els àmbits de la convivència ciutadana i el civisme, i
salvaguardant tots els drets previstos a l’ordenament jurídic, no
es permeten les conductes següents:
a) La negativa o la resistència a les tasques d’inspecció o control
de l’Ajuntament
b) La negativa o la resistència a subministrar dades o facilitar la
informació requerida pels funcionaris actuants en compliment de
les seves funcions
c) Subministrar als funcionaris actuants, en compliment de les
seves tasques d’inspecció, control o sanció, informació o
documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error
de manera explícita o implícita
d) L’incompliment de les ordres o els requeriments específics
formulats per les autoritats municipals o els seus agents
2. Sens perjudici de la legislació penal i sectorial, les conductes
descrites en l’apartat primer són constitutives d’infracció greu,
excepte l’apartat c) que serà considerada com a infracció de
caràcter molt greu.
Article 112. Elements probatoris dels agents de l’autoritat
1. En els procediments sancionadors que s’instrueixin en
aplicació d’aquesta Ordenança, els fets constatats per agents de
l’autoritat tenen valor probatori, d’acord amb la normativa
aplicable a l’efecte, sens perjudici d’altres proves que puguin
aportar els interessats.
2. Als expedients sancionadors que s’instrueixin, i amb els
requisits que corresponguin d’acord amb la legislació vigent, s’hi
podran incorporar imatges dels fets denunciats, ja sigui en
fotografia, filmació digital o altres mitjans tecnològics, que
permetin acreditar els fets recollits a la denúncia formulada
d’acord amb la normativa aplicable.
En tot cas, la utilització de videocàmeres requerirà, si s’escau, les
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autoritzacions previstes en la legislació aplicable, així com el seu
ús d’acord amb el principi de proporcionalitat.
Article 113. Denúncies ciutadanes
1. Qualsevol persona pot presentar denúncies per posar en
coneixement de l’Ajuntament l’existència d’un determinat fet
que pugui ser constitutiu d’una infracció de l’establert en aquesta
Ordenança, sens perjudici dels supòsits en que es preveu
l’obligació de fer-ho.
2. Les denúncies hauran d’expressar almenys la identitat de la
persona o persones que les presenten, el relat dels fets que
poguessin constituir infracció, la data de la seva comissió i, quan
sigui possible, la identificació del les persones presumptament
responsables.
3. Quan la denúncia vagi acompanyada d’una sol·licitud
d’iniciació del procediment sancionador, s’acudirà a allò previst
a l’article 134 d’aquesta ordenança.
4. Prèvia ponderació de les circumstàncies concurrents i la
naturalesa de la infracció denunciada, l’instructor o instructora
podrà declarar confidencials les dades personals de la persona
denunciant, tot garantint l’anonimat d’aquesta en el transcurs de
la tramitació de l’expedient administratiu.
Article 114. Mesures de caràcter social
1. Quan el presumpte responsable de l’incompliment de
l’Ordenança sigui indigent o presenti altres mancances o
necessitats d’assistència social o d’atenció mèdica especials o
urgents, els agents de l’autoritat que intervinguin, l’informaran
de la possibilitat d’acudir als serveis socials o mèdics
corresponents i del lloc concret on ho pot fer-ho.
2. En aquells casos especialment greus o urgents, i amb l’únic
objecte que la persona pugui rebre efectivament i com més aviat
millor, l’atenció social o mèdica requerida, els agents de
l’autoritat o altres serveis competents podran acompanyar-lo als
esmentats serveis.
3. Així mateix, sempre que això sigui possible, els serveis
municipals intentaran contactar amb la família de la persona
afectada per informar-la de la situació i circumstàncies en la qual
ha estat trobada a l’espai públic.
Article 115. Mesures específiques a aplicar en el cas que les
persones infractores siguin no residents al terme municipal
d’Alcarràs
1. Les persones infractores no residents al terme municipal
d’Alcarràs que reconeguin la seva responsabilitat podran fer
efectives immediatament, d’acord amb allò que es preveu a
l’article 124, les sancions de multa.
2. Si la sanció no fos satisfeta, l’òrgan competent, mitjançant
acord motivat, adoptarà immediatament com a mesura cautelar
l’ingrés d’una quantitat econòmica que representi el mínim de la
sanció econòmica prevista. Aquesta mesura provisional serà
notificada amb caràcter urgent a la direcció on aquella persona
estigui allotjada a la vila o a la localitat corresponent. En el
supòsit que no es procedeixi a l’ingrés d’aquesta quantitat, se
l’advertirà, si s’escau, de les responsabilitats en què pot recaure.
3. Les persones denunciades no residents al terme municipal
d’Alcarràs hauran de comunicar i acreditar a l’agent de l’autoritat
denunciant, als efectes de notificació, la seva identificació
personal i domicili habitual, i, si s’escau, el lloc i l’adreça on
estan allotjats a la Vila. Els agents de l’autoritat podran
comprovar en tot moment si la direcció proporcionada per la
persona infractora és la correcta.
En el cas que aquesta identificació no fos possible, o no fos
correcta la localització proporcionada, els agents de l’autoritat, a
aquest objecte, podran requerir a la persona infractora que els
acompanyi a dependències pròximes, en els termes i
circumstàncies previstos a l’article 133 d’aquesta Ordenança.
4. Quan la persona infractora no acrediti la seva residència
habitual en territori espanyol, l’agent que formuli la denúncia li
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oferirà la possibilitat de fer immediatament efectiva la sanció, en
els termes previstos a l’apartat 1.
5. En el cas que les persones denunciades no residents al terme
municipal d’Alcarràs siguin estrangeres i no satisfacin la sanció
en els termes descrits als apartats anteriors, una vegada hagi
finalitzat el procediment mitjançant resolució, es comunicarà a
l’Ambaixada o Consolat corresponent i a la Delegació del
Govern la infracció, la identitat de la persona infractora i la
sanció que recaigui, als efectes oportuns, com ara als efectes
d’atorgament de l’autorització de residència.
6. D’acord amb els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, i 8.3 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, les actuacions en matèria de
recaptació executiva dels ingressos de dret públic procedent de
les sancions previstes en la present Ordenança, i que s’hagin
d’efectuar fora del terme municipal d’Alcarràs, es regiran pels
convenis que puguin subscriure’s entre l’Ajuntament i la resta
d’Administracions Públiques.
Article 116. Responsabilitat per conductes contràries a
l’Ordenança comeses per menors d’edat
1. D’acord amb allò que estableix la Convenció de les Nacions
Unides sobre els drets del nen, 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.
2. 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 prestacions per a la comunitat en els termes que
es prevegin a la Llei orgànica de responsabilitat penal del menor.
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 tutors o tutores o guardadors o guardadores, que
serà vinculant.
3. Els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores
cauran en responsabilitat per les accions o omissions realitzades
pels menors dels quals tenen la tutela en els termes de l’article 4
d’aquesta ordenança.
4. L’assistència als centres d’ensenyament educatius durant
l’educació bàsica obligatòria (educació primària i secundària) és
un dret i un deure dels menors des de l’edat de sis anys fins a la
de setze.
5. Els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores
seran responsables de la permanència dels menors a la via
pública i de la no assistència d’aquests als centres educatius, en
els termes previstos a l’article 4 d’aquesta ordenança.
6. 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 tutors o tutores o
guardadors o guardadores.
7. Les responsabilitats administratives que es derivin del
procediment sancionador seran compatibles amb l’exigència a
l’infractor de la reposició de la situació alterada pel mateix al seu
estat originari.
CAPÍTOL II
Règim sancionador
Article 117. Procediment sancionador
El procediment sancionador serà aquell previst al Decret
278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, o altra
norma que el substitueixi, el qual s’aplica supletòriament als ens
locals en els àmbits sancionadors específics establerts per les
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ordenances locals o l’ordenament sectorial, amb les
particularitats d’aquesta Ordenança.
Article 118. Potestat sancionadora municipal
L’Ajuntament d’Alcarràs exerceix la potestat sancionadora en
l’àmbit de les seves competències, en els termes establerts per la
normativa vigent i sempre prèvia tramitació del procediment
administratiu sancionador corresponent.
Article 119. Competència
1. L’exercici de la potestat sancionadora municipal correspon a
l’Alcalde o Alcaldessa, que pot delegar o desconcentrar el seu
exercici.
2. L’acord de delegació ha de determinar els assumptes que
comprèn, les potestats que es deleguen, i les condicions concretes
del seu exercici.
3. L’acord de desconcentració ha de determinar els assumptes
que comprèn, les potestats que es deleguen i les condicions
concretes del seu exercici.
4. En el cas en què l’Ajuntament exerceixi competències
delegades, el procediment sancionador a aplicar serà el que
estableixi l’administració delegant.
Article 120. Sancions
1. Les sancions econòmiques a imposar seran amb caràcter
general de multa de 30 fins a 600 euros per a la infracció de
caràcter lleu, de 600,01 a 1.500 euros per a la de caràcter greu, i
de 1.500,01 a 3.000 euros per a les caràcter molt greu, sens
perjudici de les limitacions que la legislació pugui imposar a
l’òrgan sancionador competent atenent la població del municipi
o altra circumstància.
2. Les persones que hagin estat sancionades per l’incompliment
de les normes d’aquesta Ordenança deixaran de percebre els ajuts
municipals previstos en funció de la gravetat dels fets, la qual
serà apreciada pel titular de l’Alcaldia que podrà resoldre
suspendre o denegar total o parcialment els esmentats ajuts
prèvia l’emissió del corresponent informe, no vinculant, per part
dels serveis municipals competents.
Article 121. Graduació de les sancions
1. La imposició de les sancions previstes en aquesta Ordenança
es guiaran per l’aplicació del principi de proporcionalitat i, en tot
cas, es tindran en compte els criteris de graduació següents: a) La
gravetat de la infracció, b) L’existència d’intencionalitat, c) La
naturalesa dels perjudicis causats, d) La reincidència, e) La
reiteració, f) La capacitat econòmica de la persona infractora, g)
La naturalesa dels béns o productes oferts al comerç ambulant no
autoritzat.
2. S’entén que hi ha reincidència quan s’ha comès en el termini
d’un any més d’una infracció d’aquesta Ordenança i ha estat
declarat per resolució ferma. Hi ha reiteració, circumstància de
menor valor antijurídic que l’anterior, quan la persona
responsable ja ha estat sancionada per infraccions d’aquesta
Ordenança o quan s’estan instruint altres procediments
sancionadors per infraccions de la mateixa.
3. En la fixació de les sancions de multa es tindrà en compte que,
en tot cas, el compliment de la sanció no resulti més beneficiosa
per a la persona infractora que el compliment de les normes
infringides.
4. Quan, segons allò previst en la present Ordenança, s’imposin
sancions no pecuniàries, siguin alternatives o obligatòries, la
determinació del seu contingut i durada es farà, també, tenint en
compte el principi de proporcionalitat i els criteris enunciats en
els paràgrafs anteriors.
Article 122. Concurrència d’infractors
En el cas que, una vegada practicades les diligències
d’investigació oportunes adreçades a individualitzar la persona o
persones infractores, no sigui possible determinar el grau de
participació dels diversos subjectes que hagin intervingut en la
comissió de la infracció, la responsabilitat serà solidària.
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Article 123. Concurrència de sancions
1. Incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions
entre les quals hi hagi relació de causa a efecte, s’imposarà
només la sanció que resulti més elevada.
2. Quan no es doni la relació de causa a efecte a la que es refereix
l’apartat anterior, als responsables de dues o més infraccions se’ls
imposaran les sancions corresponents a cadascuna de les
infraccions comeses llevat que s’apreciï identitat de subjectes,
fets i fonaments. En aquest darrer supòsit, s’aplicarà el règim que
sancioni amb major intensitat, gravetat o severitat la conducta de
què es tracti.
Article 124. Reducció de l’import de la sanció en cas de
pagament avançat
1. Quan la sanció que correspongui a la infracció comesa tingui
caràcter pecuniari, el seu pagament –que comportarà l’acceptació
de la responsabilitat pels fets denunciats- podrà fer-se efectiu de
manera avançada.
En aquests casos, si el pagament es fes efectiu immediatament, la
sanció es reduirà en un 75% del seu import màxim; si es fes
efectiu dins del període d’audiència després de la notificació del
plec de càrrecs, l’import assenyalat en aquest es reduirà en un
30%; i quan el pagament es realitzi dins del termini de deu dies
a partir de la notificació de la proposta de resolució, la reducció
serà del 20% respecte l’import de la sanció que aparegui en
aquest acte administratiu.
2. No procedirà la reducció de la sanció prevista en l’apartat
anterior quan a la persona presumptament infractora ja se li hagin
incoat tres o més expedients sancionadors per fets infractors de la
mateixa naturalesa en els darrers tres anys.
Article 125. Substitució de les multes i reparació dels danys per
treballs en benefici de la comunitat
1. L’Ajuntament podrà substituir la sanció de multa per treballs
en benefici de la comunitat.
2. La mesura alternativa a les sancions d’ordre pecuniari, de
realització de treballs en benefici de la comunitat, serà adoptada
amb el consentiment previ de l’interessat, llevat que la llei
imposés el seu caràcter obligatori. S’establirà en els termes
previstos al Codi penal, especialment en quan als límits de la
seva temporalitat. En l’àmbit de menors aquests límits són
establerts per la Llei orgànica de responsabilitat penal del menor.
3. L’Ajuntament també pot substituir, en la resolució o
posteriorment, la reparació econòmica dels danys i els perjudicis
causats als béns de domini públic municipal per treballs en
benefici de la comunitat, en els termes disposats en el paràgraf
anterior. En el cas que es produeixi aquesta substitució,
l’Ajuntament haurà de reparar els danys causats llevat que el
treball que realitzi la persona sancionada es dirigeixi en tal sentit.
Article 126. Elevació de l’expedient a l’òrgan competent
1. Quan la proposta de resolució del procediment sancionador
tramitat per l’Administració de l’Ajuntament contingui una
sanció que, per la quantia de la multa o pel seu caràcter, no siguin
de competència municipal, l’Alcalde o l’Alcaldessa elevarà
l’expedient a l’òrgan corresponent de l’Administració que sigui
competent per imposar la sanció que es proposa, de conformitat
amb la legislació sectorial aplicable.
Article 127. Apreciació de delicte o falta
1. Quan les conductes a què es refereix aquesta Ordenança
poguessin constituir infracció penal, es remetran al Ministeri
Fiscal o a l’autoritat judicial que correspongui els antecedents
necessaris de les actuacions practicades.
2. En el cas d’identitat de subjecte, fet i fonament de les
conductes il·lícites, la incoació d’un procés penal no impedirà la
tramitació d’expedients sancionadors pels mateixos fets, però la
resolució definitiva de l’expedient només podrà produir-se quan
sigui ferma la resolució recaiguda en l’àmbit penal, restant fins
aleshores interromput el termini de prescripció. Els fets declarats
provats en via judicial vincularan l’autoritat competent per
imposar la sanció administrativa.
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3. La condemna o l’absolució penal dels fets no impedirà la
sanció administrativa, si s’aprecia diversitat de fonament.
4. Les mesures provisionals adoptades en el si del procediment
administratiu sancionador abans de la intervenció judicial podran
mantenir-se en vigor mentre no recaigui pronunciament exprés al
respecte de les autoritats judicials, sense perjudici dels recursos
que pugui interposar el presumpte infractor sobre l’establiment o
vigència de les esmentades mesures provisionals.
Article 128. Prescripció i caducitat
La prescripció i la caducitat es regirà per la legislació
administrativa sancionadora general, sens perjudici del que
disposi la legislació sectorial, si és el cas.
CAPÍTOL III
Reparació de danys
Article 129. Obligació de reparar els danys
1. La imposició de les sancions que corresponguin per
l’incompliment d’aquesta Ordenança no exonera la persona
infractora de l’obligació de reparar els danys o perjudicis causats,
llevat que aquesta se substitueixi per treballs en benefici de la
comunitat, d’acord amb l’article 125 d’aquesta Ordenança.
2. Als efectes de l’establert a l’apartat anterior, quan s’escaigui,
l’Administració municipal tramitarà per la via d’execució
subsidiària l’obligació de rescabalament que procedeixi.
CAPÍTOL IV
Mesures provisionals
Article 130. Mesures de caràcter provisional
1. Iniciat l’expedient sancionador, mitjançant acord motivat de
l’òrgan competent, es podran adoptar les mesures provisionals,
positives o negatives, que siguin imprescindibles per al normal
desenvolupament del procediment, per evitar el manteniment
dels efectes de la infracció o la comissió de noves infraccions o
per assegurar que el procediment es desenvolupi correctament,
així com el compliment de la sanció que pogués imposar-se o
l’eficàcia de les resolucions que poguessin recaure.
2. Tret que hi concorrin circumstàncies justificades i motivades
per raons d’urgència que requereixin el contrari, aquestes
mesures hauran d’adoptar-se amb audiència prèvia de la persona
afectada.
3. Les mesures provisionals hauran de ser congruents i
proporcionades a la naturalesa i la gravetat de la infracció, i seran
susceptibles de recurs per sí mateixes. Podran, a més, ser
revocades o modificades, d’ofici o a instància de part, durant la
tramitació de l’expedient sancionador.
4. Quan la Llei així ho prevegi, les mesures provisionals es
podran adoptar també amb anterioritat a la iniciació de
l’expedient sancionador.
5. Les mesures provisionals adoptades en el si del procediment
administratiu sancionador abans de la intervenció judicial podran
mantenir-se en vigor mentre no recaigui pronunciament exprés al
respecte de les autoritats judicials, sense perjudici dels recursos
que pugui interposar la persona presumptament infractora sobre
l’establiment o vigència de les esmentades mesures provisionals.
6. En matèria de mesures provisionals en els casos d’infraccions
comeses per persones no residents en el territori espanyol,
s’hauran de tenir en compte les disposicions especials de
procediment previstes a l’article 115 d’aquesta Ordenança.
Article 131. Comissos
1. A més dels supòsits en què així es preveu expressament en
aquesta Ordenança, els agents de l’autoritat podran, en tot cas,
comissar els estris i el gènere objecte de la infracció tipificada per
aquesta ordenança o qualssevol altra norma, o que serviren,
directa o indirectament, per a la seva comissió, així com els
diners, fruits o productes obtinguts amb l’activitat infractora, els
quals quedaran sota la custòdia municipal mentre sigui necessari
per a la tramitació del procediment sancionador o, a manca
d’aquest, mentre perdurin les circumstàncies que varen motivar
el comís.
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2. Les despeses ocasionades pel comís seran a càrrec del causant
de les circumstàncies que l’han determinat.
3. Si es tracta de béns fungibles, hom els destruirà o els donarà la
destinació que sigui adient. Els objectes comissats es dipositaran
a disposició de l’òrgan sancionador competent per a la resolució
de l’expedient. Una vegada dictada resolució ferma i
transcorreguts dos mesos sense que el titular hagi recuperat
l’objecte es procedirà a la seva destrucció o els lliurarà
gratuïtament a entitats sense afany de lucre amb finalitats socials.
Article 132. Actuacions administratives prèvies
1. Abans de l’acord d’inici de l’expedient, es podran realitzar
actuacions o obrir un període d’informació prèvia amb la finalitat
d’esbrinar les circumstàncies dels fets, identificar els subjectes
que poguessin resultar responsables i determinar amb caràcter
preliminar si concorren les circumstàncies que justifiquin aquella
iniciació.
2. Aquestes actuacions prèvies seran realitzades d’acord amb la
normativa que sigui d’aplicació per les persones o òrgans que
tinguin atribuïdes funcions d’investigació, averiguació i
inspecció en la matèria i, en el seu defecte, per aquells que es
determini per part de l’òrgan competent per a la iniciació o
resolució del procediment.
3. També es podrà, a petició de la persona presumptament
infractora, iniciar els tràmits conduents a l’adopció de mesures
alternatives a les sancionadores, d’acord amb allò establert a
l’article 125.
Article 133. Identificació de les persones presumptament
responsables
A efectes de poder incoar el corresponent procediment
sancionador, els agents de l’autoritat requeriran a la persona que
presumptament hagi comès una infracció flagrant perquè
s’identifiqui.
De no poder aconseguir-se aquesta identificació per qualsevol
mitjà, els agents de l’autoritat, podran requerir la persona
presumptament infractora perquè, a l’objecte d’iniciar
l’expedient sancionador de la infracció comesa, els acompanyi a
dependències pròximes que comptin amb mitjans adequats per
realitzar les diligències d’identificació, a aquests únics efectes i
pel temps imprescindible, informant-la dels motius del
requeriment d’acompanyament.
Article 134. Sol·licitud de persones interessades
1. Les persones que gaudeixin de la condició d’interessades,
poden formular sol·licituds a l’Ajuntament per tal que aquest
exerceixi la seva potestat sancionadora en relació a uns
determinats fets que constitueixin una infracció administrativa.
2. Aquesta sol·licitud haurà de reunir els requisits establerts a
l’article 70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, i haurà de contenir els fets constitutius de
la presumpta infracció, la data o dates en què es va o van
cometre, i, si ho coneixen, els preceptes en els quals es trobin
tipificats i les persones presumptament responsables. Quan
s’escaigui, també s’hi hauran d’acreditar quins dels seus drets o
interessos legítims poden resultar afectats per la resolució que
s’adopti.
3. L’òrgan competent, prèvia valoració circumstanciada de la
sol·licitud d’iniciació, decidirà motivadament sobre la seva
admissió, i, en cas de ser admesa, acordarà immediatament la
incoació del corresponent procediment sancionador contra la
persona presumptament responsable de la infracció.
4. En el cas que l’òrgan competent consideri que la persona
sol·licitant no ha acreditat suficientment la seva condició
d’interessada, s’inadmetrà la sol·licitud, sens perjudici que, si
existeixen indicis suficients de la comissió de la infracció
al·legada per aquella, pugui acordar-se l’inici del procediment
sancionador. En aquest cas es considerarà la persona sol·licitant
com a denunciant.

Servei d'Arxius, Estudis i Informació de la Diputació de Lleida
Butlletí Oficial de la Província de Lleida - 31/12/2011, número 185, pàgina 43

44

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 185

5. La resolució que s’adopti en relació a l’admissió o no de la
sol·licitud serà sempre motivada i haurà de ser notificada a la
persona sol·licitant. Contra ella podrà interposar-se els recursos
administratius i/o judicials que legalment procedeixin.
CAPÍTOL V
Mesures d’execució forçosa
Article 135. Multes coercitives
Per a l’execució forçosa de les resolucions, l’Ajuntament podrà
imposar multes coercitives, d’acord amb el que disposa la
legislació sectorial.
Disposició transitòria.
Única. Els expedients incoats per infraccions del Títol III
comeses abans de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança es
regiran pel règim sancionador vigent en el moment de cometre’s
la infracció, i per la present ordenança en aquelles disposicions
que li puguin ser favorables.
Disposicions derogatòries
Primera. Queda derogada en tot allò que contradigui la present,
l’Ordenança de Policia i Bon Govern d’Alcarràs publicada al
Butlletí Oficial de la Província de data 27 d’octubre de 2005,
núm. 147, i la seva modificació publicada en data de 19 de maig
de 2009, núm. 71. en tot el que contradigui o es reguli
expressament per la present ordenança.
Segona. Queden derogades totes aquelles disposicions
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contingudes a les ordenances municipals d’Alcarràs que
contradiguin la present.
Disposicions finals
Primera. Entrada en vigor
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida.
Segona. El text consolidat
El text consolidat presenta, en un únic redactat, l’ordenança amb
les seves posteriors modificacions i correccions per facilitar la
lectura i comprensió.
Tercera. Desenvolupament i execució de l’Ordenança
Així mateix, l’Alcaldia, en l’àmbit de les seves competències, i
d’acord amb allò que disposin les lleis, els reglaments i les
ordenances municipals i la resta de normativa aplicable, podrà
dictar les disposicions e instruccions que consideri convenients
per al correcte desenvolupament, execució i aplicació d’aquesta
Ordenança.
Diligència d’aprovació. La present ordenança fou aprovada
inicialment pel Ple en sessió del dia 29 de setembre de 2011 i
definitivament aprovada en sessió plenària celebrada el dia 28 de
novembre de 2011. Dono fe.
Alcarràs, 28 de novembre de 2011
Vist i plau. L’alcalde, Miquel Serra Godia
El secretari, Pere Biedma Agüera
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Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 21 de desembre de 2011, el pressupost general de l’Entitat per a
l’exercici de 2012, que inclou als ens de l’Ajuntament i de l’Organisme Autònom Administratiu, denominat Patronat Municipal
d’Esports; així com les bases d’execució, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball, així com l’actualització del Pla econòmic
i financer. Resta exposat al públic a la Secretaria municipal per termini de 15 dies hàbils, termini durant el qual els legítims interessats
el podran examinar i presentar les reclamacions que considerin adients.
Significant - se que en virtut de l’establert a l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el Text refós de la Llei
de les hisendes locals i l’article 20.1 del RD 500/1990, de 20 d’abril, el pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant el
citat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari el Ple disposarà d’un termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la
finalització de l’exposició per resoldre - les. Les reclamacions es consideraran denegades en qualsevol cas, si no es resolguessin en
l’acte d’aprovació definitiva.
En virtut de l’establert a l’article 171.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, es fa constar que contra l’aprovació definitiva del pressupost
podrà interposar - se directament recurs contenciós administratiu, en la forma i terminis que estableixen les normes de la dita
jurisdicció.
Igualment es fa constar d’acord amb l’establert a l’article 75.5 de la Llei de bases de règim local, es fa públic que el pressupost general
de 2011 preveu per aquest exercici les dietes i retribucions als regidors pels conceptes i imports que seguidament es dirà. Igualment
als efectes establerts al Reglament del personal dels ens locals de Catalunya, s’exposen els actes relacionats amb el personal que
consten a les bases d’execució del pressupost, en les disposicions addicionals següents:
1. De les retribucions i les dietes dels regidors
Les dietes dels regidors seran pels conceptes següents:
EUROS/SESSIÓ

a) Per assistència a Comissió informativa d’Urbanisme i Compres.....................................................................................................................................................................40,00
b) Per assistència a Plens i Juntes de Govern ....................................................................................................................................................................................................50,00
c) Per serveis extraordinaris degudament justificats, jornades dedicades exclusivament a la direcció de programes, serveis o actuacions municipals.......90,00 jornada / fracció

No es considerarà indemnitzable les assistències a actes institucionals i actes culturals, socials o econòmics de caràcter públic o d’altres
assistències a sessions de d’altres òrgans col·legiats.
No obstant l’anterior, es fa constar que no es fa cap previsió pressupostària per a retribuir les funcions de l’Alcaldia ni cap altra regidor
amb dedicació exclusiva. A tal efecte s’estableix per als regidors que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial, una quantitat
fixa de periodicitat mensual en concepte de dietes i indemnitzacions per serveis extraordinaris, per assistències efectives a las sessions
dels òrgans col·legiats de la Corporació de qui formen part i pels serveis extraordinaris prestats en l’exercici del seu càrrec, amb
justificació mensual mínima, per als càrrec i pels imports que es citaran que signifiquen una reducció del 10% sobre les previstes en
exercici anterior reiterant l’acord del Ple del dia 20 de juny de 2010 en el que s’aprovà el nou cartipàs municipal, següents:
CÀRREC

TINENTS ALCALDE - TRESORER
REGIDORS DELEGATS
REGIDORS PORTAVEUS
REGIDORS NORMALS
TOTAL CRÈDIT PRESSUPOSTARI

DIETA/MES

849,33
748,74
354,82
269,32

NÚM. TOTAL

3,00
3,00
2,00
4,00
12,00
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TOTAL

MESOS

2.547,99
2.246,22
709,64
1.077,28

12
12
12
12

TOTAL

30.575,88
26.954,64
8.515,68
12.927,36
78.973,56

