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Normes relatives a les persones
Article 1. Objecte
1. El present títol té com a objecte la regulació de la convivència 
i les relacions ciutadanes al municipi d’Oliana. Serà d’aplicació a 
tot el terme municipal, i queden obligades per la mateixa totes les 
persones residents o transeünts al municipi, sense perjudici del 
que està tipifi cat a les lleis de l’Estat i de la Comunitat Autònoma 
que es competència de les jurisdiccions corresponents.
2. El municipi ha de ser el marc natural de convivència i 
d’iniciativa social.
3. La convivència ciutadana haurà d’estar presidida pels principis 
de respecte, tolerància i proporció als objectius.
Article 2. Violència i resolució de confl ictes
1. Cal rebutjar la violència (física i moral) en la resolució dels 
litigis entre persones o col·lectius. L’autoritat municipal podrà 
sancionar aquests comportament quan produeixin repercussions 
públiques que destorbin la convivència ciutadana.
2. L’autoritat municipal facilitarà i donarà suport a totes les 
iniciatives que condueixin al debat, a l’intercanvi de parers i a la 
resolució democràtica dels confl ictes ciutadans, sense perjudici 
del recurs a la jurisdicció facultada per resoldre en darrer terme.
Article 3. Actituds individuals i col·lectives
1. Cal evitar totes les actituds individuals o col·lectives que 
conculquin la dignitat de les persones (l’insult, la burla, les 
molèsties intencionades, la coacció moral o física, les agressions, 
etc).
2. L’autoritat municipal, salvant el que estableixen les Lleis i 
determinin els jutges i magistrats, si és el cas, podrà sancionar 
els actes d’aquestes característiques que signifi quin una notòria 
conculcació de la convivència ciutadana. Especialment quan el 
seu objecte siguin els infants, les persones grans o els minusvàlids.
3. L’administració municipal propiciarà i donarà suport a les 
iniciatives ciutadanes destinades a promoure actituds de respecte 
a la dignitat humana. En particular aquelles que proposin com 
objectius assolibles la superació de la marginació social o 
econòmica de determinades persones o col·lectius.
Article 4. La higiene
1. La higiene és un imperatiu per a la salut personal i col·lectiva. 
L’autoritat municipal prendrà cura de fomentar-la.
2. La pública ostentació de la manca d’higiene i els actes que 
atemptin en contra seran sancionables per l’autoritat municipal, 
que prendrà les mesures més adients per promoure la reorientació 
de les persones que en siguin responsables.
Article 5. Embriaguesa i drogoaddicció
1. Queda prohibida la consumició de begudes alcohòliques en tot 
el nucli urbà, fora dels establiments autoritzats. 
2. A part de la seva problemàtica intrínseca, cal evitar l’ostentació 
pública de l’embriaguesa o de la drogoaddicció.
3. L’autoritat municipal prendrà cura d’evitar-la, conduint les 
persones que ho fessin als serveis assistencials municipals o 
comarcals, promovent i donant suport a iniciatives ciutadanes 
destinades a les seva reorientació.
4. Els establiments públics destinats a la consumició de begudes 
alcohòliques prendran cura de complir escrupolosament les 
normes referents als menors. El seu incompliment donarà lloc a 
la immediata incoació d’expedient de clausura, sense perjudici de 
donar compte a les altres Institucions públiques per a la imposició 
de les sancions governatives o judicials que fossin procedents.
5. Les persones que regentin els esmentats establiments prendran 
cura d’evitar, en la mesura de les seves possibilitats l’embriaguesa 
dels seus clients.
6. Qualsevol establiment que es comprovi que està implicat en la 
venda o distribució il·legal d’estupefaents, serà immediatament 
clausurat.
Article 6. Foment de la participació ciutadana
L’Ajuntament promourà, de la forma que determini la 

en un termini d’un mes retiresse eth vecïcul matricula B-1336-
KP, mèrca Volkswagen, modèl Passat 1.8 Inyeccion, estacionat 
pendent mès d’un mes en madeish lòc dera via publica e que 
presentaue desperfectes.
Segon. En aguesta resolucion se advertiguec ara persona 
interessada que se non retiraue eth veïcul en termini, se 
procedirie ara execucion subsidiaria e ath traslat deth veïcul ath 
Centre Autorizat de Tractament de Veïculs entarà sua posteriora 
destruccion e descontaminacion, en tòt èster es despenes a carrec 
deth titular deth veïcul.
Coma que eth senhor Jonamaai Sidi Sidi non compliguec era 
nomentada resolucion, era Alcaldia en data 13/03/12 comuniquec 
ath senhor Jonamaai Sidi Sidi que s’executarie subsidiariament 
era retirada deth veïcul e eth sòn traslat a un Centre Autorizat 
de Tractament de Veïculs entarà sua posterior destruccion e 
descontaminacion.
Jesús Martínez Fernández en tot representar a Felip Vilella i Fills, 
SL ena Val d’Aran, era empresa Deishalhèria Aranesa, SL vien 
a cercar eth veïcul matricula B-1336-KP nomentat anteriorment 
e lo porten ena sua planta entà descontaminar e desbalhèstar e 
tramitar era baisha ena DGT, sense qu’açò compòrte cap còst 
entar Ajuntament de Naut Aran.
Per tot açò,

RESÒLVI
1r. Que se procedisque ara execucion subsidiària deth que a 
estat ordenat e se retire eth veïcul matricula B-1336-KP, mèrca 
Volkswagen, modèl Passat 1.8 Inyeccion, dera via publica e se 
transpòrtigue a un Centre Autorizat de Tractament de veïculs 
entara sua posteriora destruccion e descontaminació.
2n. Encargar a Felip Vilella i Fills, SL representat ena Val 
d’Aran pera empresa Deishalheria Aranesa, SL, Centre Autorizat 
de Tractament de vehicles, era retirada, traslat e posteriora 
destruccion e descontaminacion deth veïcul matricula B-1336-
KP, mèrca Volkswagen, modèl Passat 1.8 Inyeccion, en tòt èster 
es despenes a carrec deth titular deth veïcul.
3r. Notifi car aguesta resolucion ath senhor Jonamaai Sidi Sidi.
Contra aguesta resolucion, que meten fi n ara via administrativa, 
procedis interpausar recors contencios administratiu deuant eth 
Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en eth termini de dus 
mesi a compdar dempús deth dia següent dera sua notifi cacion. 
Alternatiuament, e de forma potestatiua, se pòt interpausar 
recors de reposicion deuant eth madeish organ que l’a dictat en 
eth termini d’un mes a compdar dempús deth dia següent dera 
sua notifi cacion.”
Salardú, Naut Aran, 28 de seteme de 2012
Er alcalde, César Ruiz-Canela Nieto

  

AJUNTAMENT D’OLIANA
ANUNCI D’APROVACIÓ DEFINITIVA 8187

D’ordenança General de Bon Govern, Civisme i Convivència 
Ciutadana

Aquest Ajuntament va aprovar provisionalment en sessió de data 
4 de juliol de 2012 l’ordenança general de bon govern, civisme 
i convivència ciutadana. Atès que durant el període d’exposició 
al públic no s’han presentat reclamacions ni al·legacions, l’acord 
plenari queda automàticament elevat a defi nitiu.
El seu text íntegre es fa públic, per al seu coneixement general i 
en compliment del previst en l’article 178 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, l’article 70.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

ORDENANÇA GENERAL DE BON GOVERN, CIVISME I 
CONVIVÈNCIA CIUTADANA

TÍTOL I
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i en general qualsevol altre objecte que pertorbi la neteja, 
causi molèsties als ciutadans o al trànsit de vehicles dins dels 
contenidors.
i) Alterar l’ordre i la tranquil·litat amb escàndols, batusses i 
aldarulls.
j) L’ús d’aparells sonors sense la necessària moderació per 
evitar molèsties al veïnat,especialment en horari nocturn. Les 
excepcions per raons de festes populars i altres esdeveniments 
públics hauran de ser autoritzades prèviament per l’Ajuntament.
k) Caçar o matar ocells, així com llençar o dipositar qualsevol verí 
o substància tòxica que pugui afectar la salut d’animals o plantes 
dins el terme municipal sempre que no es disposi d’autorització 
municipal.
l) La venda ambulant sense la corresponent autorització 
municipal.
m) Netejar o arranjar vehicles a motor, a la via pública.
Article 11. Rètols i cartells publicitaris. Cartelleres municipals
Està prohibit enganxar qualsevol tipus de rètol, cartell, full 
informatiu, o elements similars, al mobiliari urbà, contenidors 
d’escombraries, parets, tanques, façanes i propietats públiques i 
privades, en general, sense l’autorització expressa de l’Ajuntament 
o el propietari, respectivament.
Aquesta prohibició no afecta a la propaganda electoral que durant 
les corresponents campanyes es podrà col·locat als llocs establerts 
per l’Ajuntament segons la normativa electoral
general.
Es prohibeix, al mateix temps, el repartiment, l’escampament 
i el llançament de tota mena de publicitat (fulls, programes i 
similars) a la via pública, la seva col·locació en parabrises de 
cotxes o mitjançant procediments similars, llevat d’autoritzacions 
municipals a aquest respecte. 
L’Ajuntament habilitarà les cartelleres d’ús general necessàries 
per a l’exposició del material informatiu i publicitari. Les 
condicions de l’exposició d’informació a les cartelleres d’ús 
general són les següents:
1. Resta expressament prohibida la col·locació d’informació 
comercial o publicitària vinculada a activitats amb ànim de lucre.
2. El nombre màxim d’un mateix rètol a cada cartellera és de 
2,  per a mides inferiors a un DINA2 i 1 per a mides iguals o 
superiors. Tanmateix, l’Alcaldia, podrà autoritzar-ne quantitats 
majors, en casos puntuals, tenint en compte la demanda d’aquest 
espai.
3. No es podran tapar o desenganxar els rètols d’activitats 
pendents de realització.
Article 12. Pintades o grafi ts
Estan prohibides les pintades, els escrits, les rascades, els gravats 
i els actes similars sobre qualsevol classe de béns municipals, 
quedant-ne exceptuades les pintures murals de caràcter artístic 
autoritzades. És a dir, constitueix infracció d’aquesta ordenança 
qualsevol comportament que suposi un mal ús o generi 
embrutiment de la via pública o dels elements estructurals.
Article 13. Construccions en els espais públics
Per tal d’una millor protecció i conservació dels espais públics 
no s’autoritzarà cap tipus de construcció o instal·lació que sigui 
aliena a les seves fi nalitats estètiques, recreatives o culturals, 
especialment les de contingut publicitari.
Article 14. Animals domèstics
Tot allò que fa referència als animals domèstics està desenvolupat 
en el Títol III d’aquesta ordenança.
No es permetrà la circulació de gossos sense control en cap dels 
espais públics.
Cal evitar que els gossos dipositin les seves dejeccions en els 
parcs infantils o jardins públics d’ús freqüent pels infants, i en la 
resta d’espais de domini públic.
Article 15. Indústria o comerç en espais públics

corresponent ordenança, la participació dels ciutadans en les 
tasques col·lectives del municipi, i donarà suport, dins de les seves 
possibilitats, a les iniciatives culturals, esportives o recreatives, 
d’acord amb les normes que s’estableixin.
Article 7. Deures morals dels ciutadans
1. Tot ciutadà, dins de les seves possibilitats, té el deure moral de:
a) Ajudar als seus veïns en les situacions d’especial necessitat.
b) Cooperar amb l’autoritat municipal a fer complir la present 
ordenança, donant part d’aquelles situacions, danys o actituds 
que poguessin anar en detriment dels objectius que es proposa 
protegir.
c) Col·laborar amb l’autoritat municipal a pal·liar les 
conseqüències d’eventuals sinistres o catàstrofes i fi ns a evitar-
les, si estigués al seu abast.
2. Seran sancionables aquelles conductes que obstrueixin de forma 
notòria l’actuació municipal per la consecució dels objectius de la 
present ordenança.
Classifi cació de les Infraccions.
 Es consideraran Infraccions Greus:
- Infraccions de l’article 5.
- Infraccions de l’article 8.
 Les Infraccions de la resta d’Articles d’aquest Títol es 
consideraran Lleus.
Sancions.
 Infraccions Lleus. Multes de 30 a 90 euros.
 Infraccions Greus. Multes de 91 a 150 euros.
 Infraccions Molt Greus. Multes de 151 a 300 euros.

TÍTOL II
Us dels espais i Béns Públics

Article 8. Concepte.
Es consideren espais i béns públics, tots aquells espais oberts 
destinats a l’ús i gaudiment dels ciutadans (places, parcs, etc.) 
així com tots aquells elements i mobiliaris urbans que, situats als 
espais o vies públiques, estan destinats a prestar serveis específi cs 
als ciutadans (papereres, lluminàries,  jocs infantils, bancs, 
jardineres, tanques, arbres, plantes, fl ors, etc.).
Article 9. Respecte i cura pels espais públics i del domini públic
1. Es un deure de convivència i de civisme respectar els espais i 
béns públics, així com és un dret de tot ciutadà gaudir dels serveis 
específi cs que cada un d’ells està destinat.
2. Cal doncs evitar, i serà sancionable, qualsevol acció sobre els 
espais i béns públics que pugui deteriorar-los.
3. Així mateix, cal evitar el seu ús per activitats, usos o funcions 
a què no estan destinats, el que serà igualment sancionable, 
especialment quan impedeixi el correcte gaudiment de la resta 
de ciutadans.
Article 10. Prohibicions expresses
A part de les accions directament destinades al seu deteriorament 
o mal ús, està expressament prohibit:
a) Llençar papers o desperdicis fora de les papereres oportunament 
establertes i embrutar els recintes de qualsevol altra manera.
b) Encendre o mantenir foc.
c) Abeurar o rentar animals a les fonts.
d) Sacsejar, arrancar, o trencar elements estructurals, o parts 
d’aquests, o pujar-hi a sobre.
e) Passar per sobre els talussos, parterres i plantacions, tocar les 
plantes i les fl ors, collir-hi fl ors, plantes o fruits, perjudicar els 
arbres o les plantacions de qualsevol altra manera.
f) Enganyar adhesius o similars en elements estructurals.
g) Arrancar, ratllar o fer malbé rètols indicatius.
h) Abocar aigües residuals a la via pública, abandonar animals 
morts o altres despulles, brossa, runes, deixalles, papers, residus 
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Article 21. Dels veterinaris
1. Els veterinaris de l’Administració Pública, les clíniques 
privades i els consultoris veterinaris estan obligats a tenir un 
arxiu amb la fi txa clínica dels animals objecte de vacunació o de 
tractament obligatori, el qual ha d’estar a disposició de l’autoritat 
competent.
2. Qualsevol veterinari està obligat a comunicar qualsevol 
malaltia transmissible de l’animal a l’Ajuntament perquè, 
independentment de les mesures zoo sanitàries individuals, es 
posin en marxa les corresponents mesures higièniques i sanitàries 
de protecció civil.
3. El sacrifi ci d’un animal s’ha de fer sempre sota control i 
responsabilitat d’un veterinari i utilitzant mètodes que impliquin 
el mínim sofriment i que li provoquin una pèrdua de consciència 
immediata, d’acord amb les determinacions legalment establertes.
Article 22. Prohibicions genèriques
Es consideren prohibicions genèriques les següents:
a) Els maltractaments o agressions físiques als animals o 
sotmetre’ls a qualsevol pràctica que els irrogui sofriment o danys 
injustifi cats.
b) Abandonar-los.
c) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista 
higiènic i sanitari.
d) Practicar-los mutilacions, llevat de les controlades pels 
veterinaris en cas de necessitat o per mantenir les característiques 
de la raça.
e) No facilitar-los l’alimentació necessària per a subsistir.
f) Fer-ne donació com a premi, recompensa o regal de 
compensació per altres adquisicions de naturalesa distinta a la 
transacció onerosa d’animals.
g) Vendre’ls als menors de catorze anys i a incapacitats sense 
l’autorització dels qui en tenen la pàtria potestat o la custòdia.
h) Vendre’ls a laboratoris o clíniques sense control de 
l’Administració.
i) Exercir la venda ambulant d’animals de companyia.
j) L’ús d’animals en espectacles, lluites i altres activitats si 
impliquen sofriment, burles o tractaments antinaturals, o bé si 
poden ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen.
k) Alimentar qualsevol tipus d’animal a la via pública.
l) L’enverinament d’animals en tot el terme municipal.
m) Embrutar el domini públic, amb deposicions dels animals, els 
esmentats recintes.
n) La presència d’animals a l’interior de zones enjardinades i/o de 
parcs infantils exclusius quan així s’especifi qui.
o) Ocasionar molèsties als veïns i/o ciutadans, derivades del seu 
soroll.
Article 23. Danys, molèsties i perjudicis
El posseïdor d’un animal és el responsable dels danys, de les 
molèsties i dels perjudicis que ocasioni a les persones, a les coses, 
a les vies i als espais públics, i al medi natural en general, d’acord 
amb el que estableix l’article 1905 del Codi Civil.
Els propietaris dels animals de companyia que hagin agredit o 
lesionat alguna persona estan obligats a:
1. Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la 
persona agredida, als seus representants legals i a les autoritats 
competents que ho sol·licitin.
2. Comunicar-ho a l’Ajuntament en un termini màxim de 24 
hores posteriors als fets i posar-se a disposició de les autoritats 
municipals.
Article 24. Presència d’animals en la via pública
1. A les vies públiques, els gossos han d’anar proveïts de corretja 
o cadena i collar.
2. Han de circular amb morrió tots aquells gossos la perillositat 

Està prohibit exercir, sense llicència o concessió expressa, 
qualsevol indústria o comerç a l’interior dels espais públics i la 
seva utilització per a fi ns particulars de cap porció o element.
Article 16. Celebració e festes o activitats
1. L’Ajuntament podrà autoritzar la celebració de festes o activitats 
específi ques als espais públics, d’acord amb la normativa legal 
que sigui d’aplicació, fi xant les condicions que es considerin 
pertinents atenent a les característiques dels espectacles i de 
l’espai de domini públic.
2. Els organitzadors seran responsables del compliment de les 
condicions establertes per l’Administració municipal, així com 
del respecte del recinte i dels elements i béns públics en ell 
instal·lats.
Classifi cació de les Infraccions.
 Es consideraran Infraccions Greus:
- Infraccions de l’article 12
- Infraccions de l’article 15
 Les Infraccions de la resta d’Articles d’aquest Títol es 
consideraran Lleus.
Sancions.
 Infraccions Lleus. Multes de 30 a 90 euros.
 Infraccions Greus. Multes de 91 a 150 Eur.
 Infraccions Molt Greus. Multes de 151 a 300 euros.

TÍTOL III
Sobre la tinença d’animals

Article 17. Objecte
El propòsit d’aquesta ordenança és regular la tinença d’animals 
en el terme municipal d’Oliana, per tal d’evitar tant com es pugui 
les molèsties als ciutadans i de prevenir els possibles riscos per 
la salut pública.
Article 18. Defi nició
Són animals de companyia el que es crien i es reprodueixen 
amb la fi nalitat de viure amb les persones, en especial totes les 
subespècies i varietats de gats i totes les subespècies i varietats 
de gossos.
Article 19. Animals no qualifi cats com de companyia
La tinença d’animals domèstics, no qualifi cats com de companyia, 
en domicilis particulars està sotmesa a l’autorització expressa 
d’aquest Ajuntament.
Article 20. Obligacions del propietaris
Els posseïdors d’animals domèstics estan obligats a adoptar les 
mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat dels seus 
veïns sigui alterada pel seu comportament.
Als esmentats efectes, independentment de la legislació i 
normativa autonòmica establerta, la tinença d’animals domèstics 
queda subjecte per part dels propietaris o posseïdors a l’adopció 
de les mesures necessàries per tal d’evitar que constitueixin 
perills físics o sanitaris o generin molèsties als veïns i/o ciutadans 
derivades del seu soroll.
Els propietaris d’animals domèstics o de companyia estan 
obligats:
a) Proporcionar-los l’alimentació necessària i les atencions 
d’allotjament. D’acord amb el tipus d’animal, han de tenir cura 
de les seves necessitats físiques perquè pugui mantenir un estat 
de salut correcte.
b) Tots els propietaris d’un animal domèstic han d’aplicar les 
vacunes contra aquelles malalties objecte de prevenció, d’acord 
amb el criteri del veterinari o, si és el cas, de les indicacions de les 
autoritats sanitàries municipals.
c) Cada propietari ha de disposar de la corresponent cartilla 
sanitària, en la qual a més d’especifi car les característiques de 
l’animal i les dades precises de la identitat del propietari, s’ha 
d’exposar l’estat sanitari de l’animal, les vacunes aplicades i totes 
aquelles referències sanitàries que siguin necessàries a criteri del 
veterinari.
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Article 30. Animals abandonats
1. Es considera que un animal està abandonat si no porta  cap 
identifi cació de l’origen o del propietari ni va acompanyat de cap 
persona. En aquest supòsit, l’Ajuntament, o si escau, l’entitat 
supramunicipal corresponent, s’ha de fer càrrec de l’animal i l’ha 
de retenir fi ns que es recuperi, se’l cedeixi o se’l sacrifi qui.
2. En el cas que l’animal porti la placa d’identifi cació, els 
corresponents serveis municipals avisaran al propietari, el qual 
haurà d’assumir les despeses derivades del manteniment de 
l’animal en el corresponent centre de recollida. Transcorreguts 
vint dies sense que s’hagi recollit l’animal, per part del propietari, 
o si aquest no ha satisfet el pagament de les despeses, l’animal 
es considerarà legalment abandonat, i es podran exigir les 
corresponents responsabilitats als propietaris.
Article 31. Comerç d’animals domèstics
1. Queda totalment prohibida la venda d’animals domèstics de 
companyia fora dels establiments autoritzats.
2. Els establiments de venda d’animals domèstics han de tenir 
la corresponent llicència municipal i fi scal en els termes que 
determina el Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives 
i perilloses i han d’estar inscrits en el Registre de Nuclis Zoològics 
(Ordre 28 de novembre de 1988). Han de disposar dels requisits 
que demana aquesta reglamentació i la pròpia si n’hi hagués, tenir 
en perfectes condicions higièniques i sanitàries tant l’establiment 
com els animals destinats a la venda i prendre les mesures per la 
possible eliminació de cadàvers i deixalles..
Classifi cació de les infraccions.
- Es consideren Infraccions molt greus:
- Infraccions de l’article 21.
- Es consideraran Infraccions greus:
- Infraccions de l’article 20
- Infraccions de l’article 22
- Infraccions de l’article 23
- Infraccions de l’article 31
- Infraccions de l’article 32
 Les Infraccions de la resta d’Articles d’aquest Títol es 
consideraran Lleus.
Sancions.
 Infraccions Lleus. Multes de 30 a 90 euros.
 Infraccions Greus. Multes de 91 a 150 Eur.
 Infraccions Molt Greus. Multes de 151 a 300 euros.

TÍTOL IV
Sobre la via pública

Article 32. Identifi cació
1. El present títol regula l’ús comú de les vies públiques del terme 
municipal d’Oliana.
2. Les vies públiques es distingiran i identifi caran amb un nom, 
distint per cada una d’elles.
3. La denominació de les vies públiques podrà fer-se d’ofi ci o a 
instància de part. En ambdós casos correspon al Ple municipal 
l’adopció de l’acord defi nitiu prèvia tramitació del corresponent 
expedient administratiu.
4. La retolació de les vies públiques té caràcter de servei públic i 
podrà efectuar-se mitjançant làpida o placa, que es fi xarà a cada 
cantonada.
5. Els propietaris de fi nques estan obligats a consentir les servituds 
administratives corresponents per suportar la instal·lació en 
façanes o tanques dels elements indicadors de la via, normes de 
circulació o de referència de servei públic, cablejat de l’enllumenat 
públic, elements necessaris per subjectar els guarniments de 
les Festes Nadalenques i altres esdeveniments,  sense cap altre 
indemnització que la dels desperfectes causats.
6. És obligació dels propietaris de cada fi nca la col·locació de 
l’indicatiu de la numeració al costat de la porta d’entrada (d’acord 
amb els models i normes establertes per l’Ajuntament), una vegada 

dels quals sigui raonablement previsible, d’acord amb la seva 
naturalesa i les seves característiques.
3. L’autoritat municipal podrà ordenar l’ús de morrió quan les 
circumstàncies no canviïn.
Article 25. Entrada d’animals en establiments
1. L’entrada de gossos i gats en tota mena de locals destinats a 
fabricació, emmagatzematge, manipulació, transport o qualsevol 
altra activitat relacionada amb l’alimentació queda expressament 
prohibida.
2. Els propietaris d’establiments públics de tota mena, com ara 
hotels, pensions, restaurants, bars, etc., poden prohibir segons el 
seu criteri, l’entrada i la permanència de gossos i gats en llurs 
establiments.
Encara comptant amb la seva autorització és exigible que els 
gossos portin morrió i que vagin subjectes per corretja o cadena 
així com que romanguin sempre allunyats de la zona de preparació 
d’aliments.
Article 26. Deposicions en la via pública
1. Els posseïdors d’animals han d’adoptar mesures per a no 
embrutar, amb les deposicions fecals, voravies, zones de 
vianants, parcs infantils i en general qualsevol lloc destinat a pas 
de vianants.
2. Els propietaris d’animals són responsables de recollir 
immediatament i de forma convenient els excrements. Les 
deposicions recollides s’han de posar de forma higiènicament 
acceptable o bé en bosses d’escombreries domiciliàries o bé en 
aquells llocs que l’autoritat municipal destini expressament a 
aquesta fi nalitat.
3. En cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els 
agents de l’autoritat municipal poden requerir el propietari/a, o 
la persona que condueixi l’animal, perquè procedeixi a retirar 
les deposicions. Si no són atesos en el seu requeriment, poden 
imposar la sanció pertinent.
Article 27. Sobre el cens municipal
1. Tots els posseïdors de gossos i gats han de censar els animals 
en el corresponent cens municipal en el termini de tres mesos 
comptats a partir de la data de naixement, adquisició o, en el seu 
cas, de canvi de residència de l’animal.
2. Quan es tracti dels gossos considerats especialment perillosos 
segons la defi nició atorgada per la Llei 10/1999, de 30 de juliol, 
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, o 
les normes de desplegament, l’Ajuntament especifi carà al registre 
censal la raça i qualsevol altra circumstància determinant de la 
possible perillositat d’aquests gossos.
A l’efecte de la seva inclusió en el registre censal municipal, i 
sense perjudici d’altres dades, s’haurà de presentar pels propietaris 
dels gossos potencialment perillosos la corresponent assegurança 
de responsabilitat civil que garanteixi la indemnització dels danys 
que aquests animals puguin provocar a les persones i a la resta 
d’animals.
Article 28. Identifi cació censal
D’acord amb el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Protecció dels animals, es 
obligatòria la identifi cació dels gossos, gats i fures, mitjançant 
una identifi cació electrònica amb la implantació d’un microxip 
homologat, o bé mitjançant altres sistemes que s’estableixin 
reglamentàriament.
Article 29. modifi cació de les dades del cens
1. La mort o desaparició de l’animal s’ha de comunicar al cens 
municipal en un termini màxim de trenta dies des de la data de 
la mort o desaparició i s’ha de presentar alhora la documentació 
de l’animal.
2. Les persones que transfereixen la propietat d’un animal o que 
canvien d’adreça o de població estan obligades a comunicar 
aquest fet i les dades del nou propietari i/o la nova adreça al cens 
municipal esmentat en un termini no superior a trenta dies.
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Article 39. Difi cultar la circulació
1. Està prohibit col·locar a la calçada objectes que puguin difi cultar 
la lliure circulació de vehicles, excepte casos urgents de força 
major i amb el fi  exclusiu de senyalar un evident perill, sempre 
sota l’exclusiva responsabilitat de qui ho fes i donant compte 
immediatament a l’autoritat municipal que, si així ho considera, 
podrà retirar-los, carregant el cost del servei a l’infractor.
2. Tot obstacle que pugui difi cultar la lliure circulació haurà 
d’estar convenientment senyalitzat per part de qui va obtenir 
autorització per col·locar-lo, disposant també d’il·luminació amb 
el nombre sufi cient de llums, des de l’hora de posta de sol fi ns a 
la de la seva sortida.
3. Es prohibeix la col·locació de veles, castells, anuncis o 
obstacles en vol, de forma que puguin impedir o limitar als 
usuaris la normal visibilitat de semàfors i discs senyalitzadors.
Article 40. Organització d’esdeveniments en la via pública
Qualsevol persona o entitat que projecti organitzar carreres, 
concursos, caravanes o qualsevol altre manifestació esportiva 
o d’altre tipus que afecti les vies públiques urbanes, sense 
perjudici de les superiors facultats que corresponen a l’autoritat 
governativa, haurà d’obtenir-hi la pertinent autorització 
municipal, per determinar itineraris, horaris i normes a les que 
s’haurà d’ajustar la celebració de cada acte.
Article 41. Acampada lliure
Queda prohibida l’acampada lliure sense l’autorització, segons el 
cas, del propietari del terreny i de l’autoritat municipal.
Queda prohibit 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 en ells instal·lats, de tendes de campanya, 
vehicles, autocaravanes o caravanes, llevat d’autoritzacions per 
a llocs concrets. No és permès tampoc el dormir de dia o de nit 
en els espais
Article 42. Sobre la circulació de vehicles 
La circulació de vehicles, parada i estacionament, es regirà per 
allò que determini l’Ordenança Municipal de Circulació, i en 
termes generals pels següents articles:
Article 43. Neteja o reparació de vehicles
No es pot netejar cap vehicle o aparell de locomoció a la via 
pública, ni reparar-ho, excepte avaries d’escassa importància 
sobrevingudes en el mateix lloc.
Article 44. Parada
Es considera parada la detenció accidental d’un vehicle per 
facilitar la pujada o baixada de passatgers o carregar i descarregar 
equipatge. La duració de les parades estarà limitada al temps 
imprescindible per realitzar les expressades fi nalitats.
L’Alcaldia podrà prohibir les parades a determinats llocs i trams 
de les vies públiques, per raons d’ordre públic i seguretat i 
fl uïdesa de la circulació.
Com a norma general, en totes les zones i vies públiques la 
parada s’efectuarà sempre que no afecti greument la circulació 
i en tot cas en els punts on menys difi cultats es produeixin i 
als carrers amb xamfrà, justament en el xamfrà mateix, sense 
sobresortir de l’alineació de les voreres. S’exceptuen els casos 
de malalts o serveis d’urgència, així com els camions de recollida 
d’escombraries.
Article 45. Estacionament
S’entén per estacionament, la immobilització d’un vehicle que 
no es troba en situació de “parada”, ni detingut accidentalment 
per necessitats de la circulació. El terme aparcament designa 
l’estacionament en zona especialment assenyalada a l’efecte per 
l’autoritat competent.
Les prohibicions de parada i d’estacionament, es regularan 
específi cament en els articles corresponents de l’Ordenança 
Municipal de Circulació. Tanmateix, i com a norma general, 
s’estableix que:
1. L’estacionament de vehicles, com a norma general, es farà en 
fi la, és a dir, paral·lelament a la vorera, fi ns i tot als xamfrans. 

li hagi estat assignada o modifi cada per l’òrgan corresponent de 
l’administració municipal.
7. Malgrat l’esmentat en el paràgraf anterior, l’Ajuntament podrà 
col·locar l’indicatiu de la numeració que es menciona, demanant 
a la propietat l’abonament de les despeses que això comporti.
Article 33. Conservació de la via pública
1. La conservació de la via pública, així com de tots els elements 
ornamentals o indicadors en ella instal·lats es competència de 
l’administració municipal.
2. En conseqüència cap particular no pot fer-hi obres, ni 
col·locar, modifi car o treure cap dels elements ornamentals o de 
senyalització, sense prèvia llicència, sense perjudici de les obres 
municipals que pugui promoure la iniciativa particular.
Article 34. Xarxa de clavegueram
1. Està prohibit abocar sobre les reixes d’absorció d’aigües 
pluvials(imbornal) tot tipus de productes sòlids, escombraries, 
brossa del carrer i voreres, etcètera.
2. La neteja i conservació de les connexions de les fi nques 
particulars a la xarxa de general de clavegueram, és responsabilitat 
del o dels propietaris de cada fi nca, inclús en el cas que el 
deteriorament de la connexió s’hagi produït fora de la façana, o 
sigui en terreny públic.
3. L’Ajuntament és responsable de la neteja i conservació de la 
xarxa general de clavegueram i dels imbornals de pluvials.
Article 35. Objectes en la via pública
1. No es pot situar o deixar abandonats a la via pública objectes 
particulars, encara que estiguin arrambats a establiments dels 
seus propietaris, sense cap més excepció que les derivades de les 
normes vigents sobre obres particulars i fi res al carrer o ocupació 
de la via pública.
2. L’autoritat municipal podrà en qualsevol moment, i sense 
previ avís, retirar runes, materials de construcció i qualsevol altre 
objecte que difi cultin el pas o la lliure circulació per la via pública. 
En aquest cas, el cost del servei, es repercutirà a l’infractor.
Article 36. Autoritzacions en fi res o festes tradicionals
1. L’autoritat municipal podrà autoritzar amb ocasió de fi res o 
festes tradicionals l’ocupació de la via pública per qualsevol 
activitat no expressament prohibida per aquesta ordenança o per 
la llei, fi xant les condicions, els llocs i el temps de l’autorització.
2. No es permetran a la via pública jocs o diversions que puguin 
constituir perill per als transeünts o per qui els practiquin.
Article 37. Venda ambulant
1. No s’autoritza la venda ambulant dins el terme municipal, 
excepte en aquells casos i de la forma expressament previstos en 
la present ordenança.
2. Es perseguirà especialment la venda ambulant o domiciliària 
d’aliments o productes alimentaris. En tot cas queda prohibida la 
venda de pa i pastisseria, carn i productes càrnics, peix i derivats, 
hortalisses i fruites fresques i qualsevol altre tipus d’aliment, la 
comercialització dels quals en aquestes circumstàncies pugui 
suposar un perill per a la salut pública.
Article 38. senyals de trànsit
1. Les senyals d’ordenació del trànsit instal·lades a la via pública, 
amb les característiques i signes establerts en el Codi de la 
Circulació i d’ús preceptiu, són de general observació.
2. Es prohibeix a qualsevol persona instal·lar, modifi car o retirar 
qualsevol senyal reguladora sense autorització expressa de 
l’Alcaldia.
3. Els danys causats voluntàriament a les instal·lacions i senyals 
seran indemnitzats, fi ns la seva completa reposició, pel seu autor, 
sense perjudici de la multa corresponent i de la responsabilitat 
criminal que pogués ser exigida.
4. Si els danys es produïssin involuntàriament seran igualment 
indemnitzats, en qualsevol cas, pel causant. Si aquest incomplís 
l’obligació de comunicar al dany a l’autoritat municipal, serà a 
més sancionat amb multa.
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Article 50. Retirada dels vehicles abandonats
Els vehicles abandonats seran retirats i les despeses corresponents 
seran a càrrec del titular. La retirada dels vehicles abandonats, 
requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient 
administratiu, d’acord amb la normativa vigent.
Article 51. Circumstàncies especials
Quan circumstàncies especials ho requereixin es podran adoptar 
les oportunes mesures d’ordenació del trànsit, prohibint o 
restringint la circulació de vehicles, o canalitzant les entrades 
a unes zones del municipi per determinades vies, així com 
reordenant l’estacionament.
Article 52. Càrrega i descàrrega
1. Les operacions de càrrega i descàrrega hauran de realitzar-se 
amb les precaucions degudes, en les zones reservades a aquest fi  
i determinades per l’Alcaldia.
2. Les mercaderies es carregaran i descarregaran utilitzant els 
mitjans necessaris per agilitar l’operació i procurant no difi cultar 
la circulació tant de vianants com de vehicles.
Classifi cació de les infraccions
 Es consideraran infraccions greus:
- Infraccions de l’article 32.
- Infraccions de l’article 33.
- Infraccions de l’article 34.
- Infraccions de l’article 35.
- Infraccions de l’article 37.
- Infraccions de l’article 38
- Infraccions de l’article 39.
- Infraccions de l’article 41.
- Infraccions de l’article 43.
 Les infraccions de la resta d’articles d’aquest TÍTOL es 
consideraran Lleus.
Sancions.
 Infraccions Lleus. Multes de 30 a 90 euros.
 Infraccions Greus. Multes de 91 a 150 Eur.
 Infraccions Molt Greus. Multes de 151 a 300 euros.

TÍTOLV
Sobre la protecció de l’ambient i la qualitat de vida

Article 53. Objectius
1. Els objectius d’aquest capítol són:
a) Vetllar per la qualitat sonora del medi urbà.
b) Garantir la necessària qualitat d’aïllament acústic de les 
edifi cacions.
c) Regular els nivells sonors i les vibracions imputables a 
qualsevol causa.
2.  Estan sotmesos al que preceptua 
el present capítol tots els actes, establiments, aparells, serveis, 
edifi cis i instal·lacions fi xos o mòbils, que en el seu exercici, 
funcionament o utilització puguin ésser subjectes actius o passius 
d’algun dels efectes sonors que regula qualsevol que sigui el seu 
titular, promotor o responsable i el lloc que estigui situat.
Article 54. Incidència dels sorolls
En les tasques de planejament urbà i d’organització de tot tipus 
d’activitats i serveis, es tindrà en compte, la seva incidència en 
quant a sorolls i vibracions per tal que les solucions adoptades 
proporcionin el més elevat nivell de vida.
Article 55. Condicions acústiques de l’edifi cació
Tots els edifi cis la llicència dels quals sigui concedida amb 
posterioritat a la data d’entrada en vigor d’aquesta ordenança 
hauran de complir les condicions acústiques de l’edifi cació 
que determina la legislació vigent, en l’actualitat Codi tècnic 
d’edifi cació, “Documento básico HR, Protección contra ruido”.
Article 56. Vehicles a motor
Els propietaris o usuaris  de vehicles de motor hauran d’acomodar 
els motors i les fuites de gasos a les prescripcions establertes 
sobre la matèria en la normativa legal vigent.

L’excepció a aquesta norma s’haurà de senyalitzar expressament.
2. En els estacionaments amb senyalització als paviments, els 
vehicles es col·locaran dins del perímetre marcat.
3. Els conductors hauran d’estacionar el seu vehicle de manera 
que no pugui posar-se en marxa ni que altres persones puguin 
moure’l. Si no es prenen les precaucions adequades els conductors 
seran responsables de les infraccions que es produeixin.
Queda absolutament prohibit l’estacionament en les 
circumstàncies següents:
a) En els llocs on ho prohibeixin els senyals corresponents.
b) On estigui prohibida la parada.
c) En aquells llocs on es destorbi la circulació.
d) On s’obligui els altres conductors a fer maniobres.
e) En doble fi la.
f) En plena calçada.
g) En aquells carrers la calçada dels quals només permeti el pas 
d’una columna de vehicles d’amplada màxima autoritzada.
h) En condicions en què es destorbi la sortida d’altres vehicles 
estacionats reglamentàriament.
i) Als espais de calçada destinats al pas de vianants.
j) A les zones assenyalades, amb franja de paviment, com a 
reserva de càrrega i descàrrega de mercaderies, i en els guals, 
total i parcialment.
k) A les zones reservades a activitats autoritzades, després 
d’informar-ne amb tres dies d’antelació, llevat casos de justifi cada 
urgència.
l) Estacionament del vehicle per un espai de temps superior a 48 
hores seguides en la via pública.
Article 46. Acumulació d’infraccions
Si per l’incompliment d’alguna de les prohibicions anteriors 
un vehicle resulta afectat per un canvi d’ordenació del lloc on 
es troba, canvi de sentit o senyalització, realització  d’obres o 
qualsevol altra variació, el conductor serà responsable de la nova 
infracció comesa.
Article 47. Estacionament de motocicletes
Les motocicletes podran estacionar als llocs senyalitzats amb 
aquest efecte, o bé a les voreres, en fi la i separades de 80 cm, i 
sempre que no obstrueixin o pertorbin el pas dels vianants. Per 
estacionar a les voreres s’hi podrà accedir amb el motor en marxa 
però immediatament es circularà amb el motor parat i sense 
ocupar el seient.
Article 48. Retirada de vehicles de la via pública
1. Es procedirà, si l’obligat a efectuar-ho no ho fa, a la retirada del 
vehicle de la via pública sempre que constitueixi perill o destorb 
a la circulació de vehicles o vianants o al funcionament d’algun 
servei públic; així mateix, en cas d’accident o immobilització del 
vehicle.
2. Llevat de situacions excepcionals, les despeses originades per 
la retirada o enganxament del vehicle seran a compte del titular.
3. La retirada del vehicle se suspendrà immediatament si el 
conductor apareix abans que la grua hagi iniciat la seva marxa 
amb el vehicle enganxat i pren les mesures necessàries per 
fer cessar la situació irregular. La suspensió de la retirada del 
vehicle quan aquest no hagi estat prèviament enganxat produirà 
l’absència d’acreditament de la taxa, però mantindrà la denúncia 
per infracció.
Article 49. Vehicle abandonat
Es podrà considerar abandonat un vehicle quan:
1. Estigui estacionat per un període superior a una setmana en el 
mateix lloc.
2. Presenti desperfectes o un estat que permeti presumir 
racionalment una situació d’abandó o impossibilitat de circular 
pels seus mitjans.
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mateixa antelació que la vigent legislació assenyala per sol·licitar 
l’autorització governativa.
Com a criteri general, l’autorització administrativa d’espectacles 
públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari, es 
limitarà a les següents franges horàries màximes:
 Matinada de divendres a dissabte, i de dissabte a diumenge: 
Fins a les 02:00h. En cas de revetlles o festes populars, aquest 
horari es podrà ampliar fi ns a les 03:00hores.
 Resta de dies: Fins a les 12.00hores.
Article 60. Treballs en la via pública
1. Els treballs temporals, com els d’obres de construcció pública 
o privada, no podran realitzar-se entre les 10 del vespre i les 8 del 
matí si produeixen increment sobre el nivell de fons dels nivells 
sonors de l’interior de propietaris alienes. 
2. S’exceptuen de la prohibició de treballar en hores nocturnes les 
obres urgents, per raons de necessitat o perill o aquelles que pels 
seus inconvenients, no puguin fer-se de dia. El treball nocturn 
haurà d’ésser autoritzat expressament per l’autoritat municipal, 
que determinarà els límits sonors que haurà de complir.
Article 61. Càrrega i descarrega. Terrasses a la via pública.
1. Les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, 
manipulació de caixes, contenidors, materials de construcció i 
objectes similars es prohibeixen entre les 10 hores del vespre i 
les 7 del matí següent. S’exceptuen les operacions de recollida 
d’escombraries i repartiment de queviures.
2. En cas que existís autorització per mantenir les taules de 
bar a la via pública fi ns més tard de les 10 hores del vespre, la 
seva retirada s’ha de realitzar evitant de no fer soroll que pugui 
molestar els veïns. En cas contrari és podrà limitar l’autorització 
municipal fi ns a les 10 del vespre.
3. Als efectes d’aquesta disposició tindran la mateixa consideració 
les taules de bar instal·lades a terrasses, galeries, patis i similars 
que estiguin a l’aire lliure.
Article 62. Alarmes i similars
1. Es prohibeix fer sonar qualsevol sistema d’avís, alarma o 
senyalització d’emergència fora de les funcions que els hi són 
pròpies.
Article 63. Potestat sancionadora
La imposició de sancions per infraccions en aquesta ordenança 
correspondrà a l’Alcaldia, sense perjudici de les possibles 
delegacions, i prèvia tramitació del corresponent expedient 
administratiu, d’acord amb la normativa vigent.
Quan els infractors siguin menors o incapacitats, en seran 
responsables els seus pares o tutors legals.
La reincidència en una infracció lleu, dins d’un termini màxim de 
30 dies, implicarà que la infracció tipifi cada com a lleu, passi a 
classifi car-se com a greu.
La reincidència en una infracció greu, dins un termini màxim de 
30 dies, implicarà que la infracció tipifi cada com a greu, passi a 
classifi car-se com a molt greu.
Article 64. Jurisdicció
Els confl ictes que es plantegin sobre la interpretació i aplicació 
d’aquest reglament es resoldran davant la Jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
Disposició fi nal
Aquesta ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la 
Corporació de data 4 de juliol de 2012, entrarà en vigor l’endemà 
de la seva publicació en el Butlletí Ofi cial de la Província, i 
tindrà vigència indefi nida sempre que no resulti alterat total o 
parcialment per una norma de rang igual o superior. En cas que es 
modifi qui la normativa legalment aplicable a la que fa referència 
aquest Reglament, les referències normatives, es consideraran 
fetes a les vigents en cada moment.
Contra el present acord es podrà interposar pels interessats un 
recurs contenciós-administratiu, davant la Sala del Contenciós 
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 

Article 57. Prohibicions dels propietaris de vehicles a motor.
Està prohibit:
1. Forçar les marxes dels vehicles de motor produint sorolls 
molestos.
2. Utilitzar dispositius que puguin anul·lar l’acció del silenciador.
3. En tots els casos, voltar innecessàriament les illes de les cases, 
molestant el veïnat.
4. Fer ús de dispositius acústics innecessàriament excepte en 
casos de perill o que l’avís no es pugui fer per cap altre mitjà.
5. Fer funcionar els equips de música a volum elevat amb fi nestres 
o portes, audible a l’exterior del vehicle.
6. Romandre amb el vehicle aturat i el motor en marxa, amb 
o sense elements auxiliars en funcionament, per períodes 
perllongats de temps.
Article 58. Sorolls en la via pública i interior d’edifi cis
1. La producció de sorolls a la via pública en les zones de pública 
convivència o en l’interior d’edifi cis haurà de ser mantinguda 
dins els límits que exigeix la convivència ciutadana.
2. Quant als sorolls produïts pel to excessivament alt de la veu 
humana o l’activitat directa de les persones cal:
a) Abstenir-se de cantar desaforadament, cridar o baladrejar a 
qualsevol hora del dia o de la nit a la via pública o en zones de 
pública concurrència. Si l’alteració d’aquest article es produeix 
a les taules de bars col·locades a la via pública, o a terrasses, 
galeries, patis o similars que estiguin a l’aire lliure: el seu titular 
o encarregat en serà responsable subsidiari. La reincidència 
continuada podrà comportar la retirada de l’autorització 
municipal.
b) Tenir cura de no cantar o parlar amb to excessivament alt 
a l’interior dels domicilis particulars i a les escales i patis 
d’habitatges des de les10 hores de la nit fi ns a les 8 hores del matí.
c) Tenir cura de no tancar portes o fi nestres estrepitosament o 
produir qualsevol altre soroll que es pugui evitar, produït per 
reparacions materials o mecàniques de caràcter domèstic, canvi 
de mobles o per altres causes, en especial de les 10 de la nit a les 
8 del mati.
d) Es prohibeix des de les 10 de la nit a les 8 del matí deixar en 
els patis, balcons o similars aus o altres animals que amb els seus 
sons, crits o cants destorbin el descans dels veïns. També a altres 
hores hauran d’ésser retirats pels seus propietaris o encarregats 
quan de manera evident ocasionin molèsties als veïns. 
3. Els propietaris o usuaris d’aparells de ràdio, televisió, tocadiscos, 
magnetòfons o altres instruments musicals o acústics en el propi 
domicili, per tal de no causar molèsties als veïns, hauran d’ajustar 
el seu volum de manera que no sobrepassin els nivells establerts 
en la normativa legal vigent que sigui d’aplicació.
4. Quan puguin molestar altres persones o superin els nivells 
màxims legals permesos, no es podran accionar aparells de ràdio, 
televisió, magnetòfons, tocadiscos, instruments musicals, emetre 
missatges publicitaris i activitats anàlogues a la via pública i en 
zones de pública concurrència. No obstant això, en circumstàncies 
especials l’autoritat municipal podrà autoritzar aquestes 
activitats, examinada la proporció entre els objectius proposats 
per l’activitat i el possible destorb als veïns. L’autoritat municipal 
podrà establir les condicions de temps, volum, lloc i qualsevol 
altre pel desenvolupament de l’activitat sonora autoritzada.
Article 59. Autoritzacions espectacles públics extraordinaris
Les manifestacions populars a la via pública o en espais oberts de 
caràcter comunal o veïnal derivades de la tradició (com és el cas 
de revetlles), les concentracions de clubs o associacions, els actes 
culturals o recreatius excepcionals, manifestacions o mítings de 
caire polític o sindical i totes les que tinguin un caràcter o interès 
semblant hauran de disposar l’autorització expressa de l’Alcaldia 
que podrà imposar condicions en atenció a la possible incidència 
per sorolls a la via pública, amb independència de les qüestions 
d’ordre públic. La sol·licitud haurà de formular-se amb la 
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AJUNTAMENT DE LA POBLA DE SEGUR
EDICTE 8060
Notifi cació a titulars de vehicles abandonats a la via pública de 

la Pobla de Segur
De conformitat amb el que estableix l’article 59.4 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les 
administracions publiques i del procediment administratiu comú, 
havent-se intentat la notifi cació, sense haver-se pogut practicar, 
del requeriment per a la retirada de vehicles amb símptomes 
evidents d’abandonament de la via publica que s’identifi quen mes 
avall, per mitja del present edicte es notifi ca als titulars d’aquests 
i es fa públic, que si en el termini de 15 dies, a comptar des de 
la publicació d’aquest anunci al Butlletí Ofi cial de la Província 
de Lleida, no s’ha procedit a la retirada dels vehicles de la via 
publica, aquests seran tractats com a residu sòlid urbà, essent 
d’aplicació el que disposa la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de 
residus i sols contaminats, podent el propietari ser sancionat amb 
una multa com a responsable d’una infracció greu d’acord amb el 
que disposen els art. 46.3.c i 47.1.b de la Llei 22/2011, de 28 de 
juliol, de residus i sols contaminats.
Igualment se’ls hi fa saber que si no fos del seu interès la retirada 
dels citats vehicles nomes quedarà exempt de responsabilitat 
administrativa si el cedeixen a un gestor de residus autoritzat, o 
els lliuren a aquest Ajuntament. En aquest últim cas, cal que es 
personin dins el termini indicat a les Ofi cines d’aquest Ajuntament 
(A. Verdaguer, 35 – la Pobla de Segur) per formalitzar els tràmits 
corresponents (art. 17.8 de la Llei 22/2011).
Vehicles a retirar:
EXPEDIENT MATRÍCULA TITULAR DNI MARCA MODEL

154/2011 2027VM49 Pascal Maratier --------- Volkswagen Vento
158/2011 L-0304-AG Aziz Acherrah X7606637P Opel Astra
36/2012 B-2742-JC Ion Ferenz X4769302E Volkswagen Passat
39/2012 B-3693-SY Mohamed Mrabat X5734130T Renault Espace

Contra la present resolució, que posa fi  a la via administrativa, es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos 
a comptar des de l’endemà de la fi nalització del termini concedit 
per a retirar el vehicle. Alternativament, i de forma potestativa, es 
pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha 
dictat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la 
fi nalització del termini concedit per a retirar el vehicle.
La Pobla de Segur, 28 de setembre de 2012
L’alcalde, Lluís Bellera i Juanmartí

  

AJUNTAMENT DE SUNYER
EDICTE 8055
El Ple de l’Ajuntament de Sunyer, en sessió que va tenir lloc el 
dia 26 de setembre de 2012, va adoptar els següents acords:
Primer. Aprovar provisionalment l’ordenança fi scals núm. 14 
Taxa per expedició de documents administratius que ha de regir 
durant el proper exercici econòmic corresponent a l’any 2013.
Segon. Exposar l’acord precedent al tauler d’anuncis d’aquest 
Ajuntament, durant trenta dies, comptats a partir de l’endemà de 
la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Ofi cial de la 
Província, dins del citat termini els interessats podran examinar 
l’expedient i presentar les reclamacions i suggeriments que 
considerin convenients.
Tercer. Disposar que en el supòsit que no es presenti cap reclamació 
en el referit període d’exposició pública, l’acord adoptat 
d’aprovació provisional es considerarà elevat automàticament a 
defi nitiu, sense necessitat d’ulterior acord.
Quart. Disposar, tanmateix, que l’acord defi nitiu, incloent-hi el 
provisional elevat automàticament a aquesta categoria, i el text 
íntegre de l’ordenança aprovada, es publiqui al Butlletí Ofi cial 
de la Província, entrant en vigor posteriorment el dia 1 de gener 
de 2013

en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al 
de la publicació d’aquest anunci, de conformitat amb l’article 46 
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció 
Contenciós- Administrativa.
Oliana, a 9 d’octubre de 2012.
L’alcalde, Miquel Sala Muntada

  

AJUNTAMENT DE PENELLES
EDICTE 8269
Aprovació de padró fi scal i període de cobrament en voluntària
Per decret d’Alcaldia núm. 100 de data 10 d’octubre de 2012, ha 
estat aprovat el padró fi scal de la taxa de subministrament d’aigua 
1r semestre 2012.
El padró fi scal s’exposa al públic pel termini d’un mes, des de 
l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Ofi cial de la 
Província, i estarà a disposició dels interessats a la Secretaria de 
l’Ajuntament en hores d’ofi cina.
Període voluntari de pagament: Des del 17 d’octubre de 2012 al 
17 de desembre de 2012.
Lloc i horari de pagament: El pagament es podrà efectuar 
en efectiu en les dependències municipals situades a la plaça 
Major, núm. 1, qualsevol dia hàbil en hores d’ofi cina. Aquells 
contribuents que amb antelació reglamentària hagin sol·licitat la 
domiciliació bancària dels seus rebuts, rebran, de la corresponent 
entitat, amb càrrec al seu compte, el justifi cant de pagament.
Període executiu de constrenyiment: Transcorregut el període de 
pagament voluntari, s’iniciarà el període executiu, que determina 
la meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de 
demora. 
En aquest sentit se satisfarà el recàrrec executiu que serà del 
5 per 100 fi ns que no hagi estat notifi cada la providència de 
constrenyiment. Notifi cada aquesta, s’exigirà dins dels terminis 
establerts en la providència de constrenyiment. Transcorreguts 
els terminis de pagament abans indicats serà exigible el recàrrec 
de constrenyiment ordinari, que serà del 20 per 100 de l’import 
del deute no ingressat més els interessos de demora. 
Recursos: Contra els actes d’aplicació i efectivitat dels tributs 
locals, els interessats podran formular recurs de reposició davant 
d’aquest Ajuntament, previ al contenciós administratiu, en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest 
acord al Butlletí Ofi cial de la Província.
Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar 
recurs contenciós administratiu davant el Jutge Contenciós 
administratiu de la ciutat de Lleida, en el termini de dos mesos 
comptats des de l’endemà de la notifi cació de l’acord resolutori 
del recurs de reposició; i si no es notifi qués cap acord resolutori, 
en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en 
què s’hagi d’entendre desestimat. Tot això d’acord amb l’establert 
als articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
D’acord amb allò que disposen els article 102.3 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària i l’article 14.2 c) 
del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 
el Text refós de la Llei de les hisendes locals, es notifi quen 
col·lectivament els rebuts derivats d’aquest padró.
Penelles, 10 d’octubre de 2012
L’alcalde, Eloi Bergós Farràs

  


